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the people, shall not perish 
f from the earth.”
.i —Abraham Linccin
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ITALIJA PASIDAVĖ I
ITALAMS PRISEIS KARIAUTI NACIUS
Rusai okupavo Stalino miestą

Stumia nacius atgal 600 mylių frontu

I

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Vokiečiai šiandien prisipa
žino apleidę svarbųjį Stali
no miestą. Rusai tuo būdu 
laimėjo, paskutinį didįjį in- 
dustrialinį miestą Ukrainoj. 
Nacių komunikatas sakė 
Stalino buvęs jų evakuotas 
“fronto sutrumpinimui,” po 
to, kaip visi militariniai į- 
rengimai buvę sunaikinti 
arba sugadinti.

Rusų pranešimai sakė jų 
kariuomenės užėmė Stalino 
miestą pašalinėmis atako
mis, vietoj tiesioginiu puo
limu. Šis laimėjimas sekė 
vakar dienos pranešimą, ku
riuo rusai sakė nuo liepos 
5 d. užmušę 420,000 vokie
čių, sužeidę 1,080,000, suė
mę 38,600, ir atsiėmę bent 
30,000 kvad. mylių okupuo
tos teritorijos.

Rusų komunikatas sakė 
vakar dieną varytasi pir
myn visu frontu, nežiūrint 
didelės nacių opozicijos, 
ypatingai svarbiąjam Don- 
ets bazeinės fronte, kur ru
sai pražygiavo pro S .alino, 
perkirto geležinkelį, kuriuo 
naciai veždavo reikmenis, ir 
tuo labiau suspaudė tą mie- 
stą. Anot pranešimo, šiame 
žygyje rusai užėmė Ovche- 
rikino geležinkelio centrą 
20 mylių į šiaurvakarius 
nuo Stalino, tiesia linija į 
Dniepropetrovsk, tuo užkir- 
sdami kitą nacių 
kelią, ir okupavo 
apgyventų vietų.

Chestnobudka,
sai užėmė vakar, randasi 
ant geležinkelio vedančio 
į Gomel, ir yra maždaug 75 
mylios nuo žinomų Pripete 
pelkių. Jeigu rusams pasi
seks tą apylinkę užimti prieš 
rudens didžiųjų lietų, visa 
nacių pozicija bus pavojuje 
ir rusams bus galima vary
kis apsupimui visos Ukrai
nos. Į

Šiaurėje, Bryansko fron
te, rusai varosi į vakari s 
tuo pat greitumu. Sovietų- 
biuletenis sako rusai užėmė 
Navlya geležinkelį, 30 my
lių į pietus nuo Bryansloi 
ir vedančio į Konotopą, r 
50 mažesnių kaimų ir mies
telių.

Pranešime taipgi sakoma 
rusai žygiuoja į Mariupcl, 
ir jau perkirto geležinkc i 
vedantį į tą miestą pro 
Azovo jūros.
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Truputį šilčiau.

Parastais nuleistos 
patrankos šaudo į 

japonus Lae fronte 
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 8.—Sąjungininkų šta
bo pranešimas sako artile
rijos patrankos, kurios bu
vo parašutais nuleistos Nad

IBOMBAVO ROMOS 
PRIEMIESČIUS

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
8. Anglų ir kanadiečių ka- zab aerodrome sekmadieny, 
reiviams 
Italijon, 
lėktuvai 
priešo 
‘ ‘Skrendančios Tvirto vės”; 
atakavo didžiuosius priešo be opozicijos, 
aerodromus prie 
kur sąjungininkų žiniomis, -- -- 
naciai buvo sukoncentravę ‘šiaurvakarius nuo Lae. šian 
didelius skaičius bomberių dien pranešimu, kad tie pa- 
ir kitų lėktuvų. U.S. lakūnai tys kareiviai tuoj sudėję 
nušovė 11 priešo lėktuvų, patrankas, ir pradėję šaudy
kūne pakilo bomberiams ti į japonų pozicijas. Aus-
priešintis. Bombos Foggia
aerodrome sukėlė didelius
gaisrus.

Amerikos ir Anglijos vi- 
dutinieji bomberiai išsisklai 
dė po pietinę Italiją ir ata
kavo aerodromus, patrankų 
pozicijas, vieškelius, karei
vines, ir visokius vežimus. 
U .S. Mitchell bomberiai nu
metė bombas ant Crotone 
geležinkelių linijų.

Anglų ir pietų afrikiečių 
lėktuvai antru kartu puolė 
svarbųjį Capua geležinkelio 
centrą į šiaurę nuo Napo
lio, kur įvyko dideli sprogi
mai ir kilo dideli gaisrai. 
Anglai vakar naktį taipgi 
atakavo Viterbo aerodro
mą, į šiaurę nuo Romos.

Užėmė suvirš 70 mylių.
Anglijos-Kanados kariuo

menės šiuo laiku turi užė
musios daugiau negu 70 my
lių Italijoj, kur pasivarė 
vakariniu pakraščiu iki Pet- 
race upės, ir okupavo Bova 
Marina, 10 mylių į rytus 
nuo Melito.

varantis giliau drauge su amerikiečiais pa- 
Amerikos didieji rašutistais, dabar šaudo į 
vakar bombavo japonų taikinius Markham 

pozicijas Italijoj, slėny, į Lae pusę.
Parašutistai, beveik visai 

sekmadieny 
Foggia, užėmė Nadzab aerodromą 

^farkham slėny, 20 mylių į

traliečiai parašutistai šiuo 
laiku taipgi susileidžia ten, 
padėti amerikiečiams.

Tas pats pranešimas sakė 
australiečiai kareiviai atstu 
mė 100 japonų kareivių prie 
Singaua plantacijos, 10 my
lių į rytus nuo Lae. Ta gru
pė japonų buvo pastebėta 
persikelianti per Bunga upę. 
Jiems išlipus, australiečiai 
tuoj su jais susikibą Ma
noma dauguma japonų buvo 
užmušta.

Sąjungininkai varosi pir
myn į vakarus Huon įlanka, 
ir artinasi prie Rusu upės, 
5 mylias nuo Malahang, vie
no svarbiausių Lae aerodro
mų. Australiečiai jau prisi
artino iki šūvio nuo Lae, bet 
kol kas japonų patrankos 
tyli. Manoma sekmadienio 
bombavimas tas patrankas 
sugadino.

Oficialiai pranešama jog 
operacijos abiejose pusėse 
Lae vyksta pagal numatytą 
planą.

Šios dienos vokiečių ko
munikatas sakė sąjunginin
kai įvykdę naują išlipdini- 
mą Eufemia įlankoj, 40 my
lių į šiaurę. Berlyno radio 
vėliau sakė keturi ar penki 
britų pėstininkų batalionai 
išlipę Pizzoje. Tas pats pra
nešimas sakė maždaug 200 
prekybinių ir transporto 
laivų išplaukė iš Palermo, 
Sicilijos, kas nurodąs jog 
amerikiečiai tuoj įvykdys 
naują išlipdinimą “kur no
rint.”

LONDONAS, rūgs. 8. — 
Italų agentūros radio prane
šimu, pietų laiku šiandien 
buvo atakuota Romos prie
miesčiai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš LONDONO. — Galų 

gale prabilo nacių radio. 
Pranešime apie Italijos pa
sidavimą, naciai sakė jie bu
vo pasiruošę italų “išdavi
mui,'’ nuo to laiko, kaip 
buvo nuverstas Mussolini.

IŠ LONDONO. — Italai 
kovoję su naciais kalnuose 
prie Reggio Calabria, jau 
tris dienas tam atgal, kada 
italai atsisakė klausyti na
cių viršininkę.

IŠ LONDONO. — Italijos 
Premjeras Badoglio asme
niškai perskaitė savo pasi
davimo proklamaciją per 
Romos radio.

BRITAI IR KANADIEČIAI DARO PAŽANGĄ
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Italijai suteikta karinės paliaubos
Eisenhower pranešė apie pasidavimą
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 8. 

—Beviltiškai nugalėta Italija šiandien besąlyginiai prasė
davę sąjungininkams, ir visas kariavimas tarpe sąjungi
ninkų kariuomenių ir italų karalystės tuoj nutrauktas. 
Italijos vyriausybė įsakė savo kariuomenei sustoti kariai 
vus prieš sąjungininkų kariuomenes, bet priešintis ata
koms iš ‘by kur kitur”—matomai perspėjimas na/nams, 
kad bus ginklu kovojama prieš jų įsikišimą.

Gen. Eisenhower asmeniškai pranešė paie italų pasi
davimą per Aldžyro radio. Savo pranešime Gen. Eisenho- 
wer tarpe kitko sakė jis davęs italams militarines paliau
bas, kurių sąlygos užgirtos Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Rusijos vyriausybių. Italijos vyriausybė be jokių rezer
vacijų priėmusi tas sąlygas. Jis taipgi prižadėjo Jungti
nių Tautų pagalbą ir paramą visiems tiems italams, kurie 
dabar padės išvaryti vokiečius agresorius iš Italijos.

Priimant sąjungininkų sąlygas, Italijos Premjeras 
maršalas Pietro Badoglio išleido proklamaciją, kurioje 
jis sakė Italijos vyriausybė, matydama, kad nebus galima 
tęsti nelygią kovą prieš stiprų priešą, ir norėdama išveng
ti tolimesnę žalą ir didesnius nuostolius italų tautai, pra
šė Anglijos-Amerikos karinių jėgų vyriausio vado Gen. 
Eisenhower paliaubų.

Šis prašymas išpildytas.
Todėl, italų kariuomenės stos kariavusios prieš anglų- 

amerikiečių kariuomenes, nežiūrint kur tai būtų, tačiau, 
italai priešinsis atakoms iš kitų pusių.

Paliaubų sutartimi, italai netik priima visas Gen. Ei- 
senhower nustatytas sąlygas, bet taipgi pasižada naudoti 
jėgą prieš Vokietiją, jeigu naciai bandytų kaip norint su
laikyti italus nuo tų sąlygų' priėmimo.

Italijos staigus pasidavimas įvyko tris metus ir tris 
mėnesius po dienos, kurioje Mussolini įvėlė Italiją karan 
paskelbdamas karą prieš bejėgią Prancūziją, ir tik šešias 
dienas po anglų invazijos.

Sutartis buvo pasirašyta praeitą penktadienį, rugsėjo 
3 d., Sicilijoj, bet buvo susitarta, kad ta sutartis įeis ga- 
lion, kuomet bus parankiausias momentas sąjunginin
kams. Tas, momentas buvo šiandien.

Badoglio pareiškimas buvo pasiųstas Aldžyran trans
liavimui per sąjungininkų radio, kadangi buvo bijoma jog 
vokiečiai gali užimti Italijos radio stotis, kad sulaikyti 
tos proklamacijos transliavimą Italijos žmonėms.

Sąjungininkų lėktuvai numetė lapelius pranešimui Ita
lijos gyventojams apie jų vyriausybės ir kariuomenės 
pasidavimą. Grupė, kuri tarėsi paliaubų reikalu, taipgi 
apkalbėjo galimybes vokiečių bandymo kaip norint sulai
kyti to pasidavimo paskelbimą. Pirmas atsikreipimas pa
sidavimo reikalu buvo iš Italijos pusės, kuomet Badoglio 
vyriausybė atsikreipė į Anglijos ir Amerikos vyriausy
bes.

Paliaubų sutartis yra griežtai militarinė sutartis, pa
sirašyta karinių autoritetų, ir nenusako kokias politines, 
finansines ir ekonomines sąlygas vyriausybės gali vėliau 
nustatyti. Vienu dabartinės sutarties punktu Italija pasi
žada laikytis sąjungininkų vėliau nustatytų politinių ir 
ekonominių sąlygų.

Amerikos kariuomenės, kurios dalyvavo Tunisijos ir 
Sicilijos laimėjimuose, bet nedalyvavo Calabrijos invazi
joj, dabar bus liuosos pulti kur kitur Europoje.

Ašies radio tuoj po Italijos pasidavimo nedarė jokio 
pranešimo apie tai. Apie valandą pirm tai, vokiečių radio 
sakė britų kareiviai išlipę arti Pizzo, apie 30 mylių į šiau
rę nuo tos vietos, kur, vėliausiu pranešimu, britai ir ka
nadiečiai Italijoj kovojo. Kiek anksčiau, Berlyno radio 
sakė buvo davinių jog Amerikos septintoji armija laivais 
išplaukus į nežinomą destinaciją.
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Jungtinės britų ir kanadiečių jėgos Italijoj, Calabria 
srityj, nesulaikomai eina pirmyn. Viena kariuomenės da
lis eina pajūriu, o kita pradėjo veržtis į kalnuotą Italijos 
vidurį, kad paėmus Delianovą. (Acme-Draugas Telephoto)

Nuolat puola nacių aerodromus
Taipgi bombuoja Prancūziją ir Belgiją
LONDONAS, rūgs. 8. — trikos bomberiai smarkiai 

Paremdami sąjungi ninku atakavę Amiens, ir du kart 
varymasi Viduržemio areno Abbeville.
noje, ir paruošdami kelią Mosąuito bomberiai atia- 
vekarinės Europos invazi- kavo nacių aerodromus ir 
jai, Amerikos lėktuvai per geležinkelius Prancūzijoj ir 
ištisą savaitę puolė nacių Belgijoj. Laivyno lėktuvai 
pozicijas Europoje, šiandien vakar sunaikino vokiečių E 
jie puolė du priešo aerodro- laivą kanale.
mus arti Lille, Prancūzijoj.. Sukaktis pradžios vokie- j 
Tuo pat metu, Amerikos .įų didžiųjų iattuvų atakų 
Thunderbolt lėktuvai ataka- ant Londono 1940 metais 
vo kitus taikinius^ Belgijoj pra-jo vakar nafclį Keli na. 
ir šiaurinėj Prancūzijoj. cįų lėktuvai skrido virs An- 

Nacių kontroliuojamas glijos vakar, kad priminti 
Paryžiaus radio sakė Ame- anglams apie tą sukaktį.

1

Mussolini gal bus
!• atiduotas alijantams

Šiaurės Afrika, rūgs. 8.— 
Šiandien prasidėjo kalbos 
apie tai, kad Benito Musso
lini gal bus atiduotas jung
tinėms tautoms nuteisimui
kaipo pirmas ašies karo kri- litarines reikmenis, kurių ji 
minalų. Kur Mussolini da
bar randasi yra iki šiol ne
žinoma.

8.

Argentinai pasiųstas 
aštrus atsakymas

WASHINGTON, rūgs.
— Trumpam bet aiškiam
laiške, užsienių reikalų sek
retorius Cordell Hull šian
dien atsakė Argentinai 
“lend-lease” pagalbą, ir mi-

buvo prašiusi.

Pirkite U. S. Karo Bonus

LIEPIA SAUGOTI ITALŲ LAIVUS
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 8.— 

Šiandien girdėtas Aldžyro radio pranešimas iš Gen. Ei- 
seihower Italijos karo laivų viršininkams. Tas praneši
mas perspėjo viršininkus žiūrėti, kad jų laivai nebūtų 
nuskandinti ir kad nepatektų į vokiečių rankas. Sakyt? 
tiems laivams, kurie randasi Viduržemio jūroj, plaukti 
į Gibraltarą, Tripoli,, Malta, Haifa, Alexandria, ar Sici
liją, o laivams Juodojoj jūroj sakyta plaukti į Rusijos

Pirkite U. S. Karo Bonus uostą.

—St John’s ligoninės gydy
tojai šiandien pranešė, kaJ 
Arki v. Joseph Schrembs. 
Cleveland’o vyskupas, labai

NEW YORKAS, rūgs. 8. 
— Londono radio praneši
mas iš Švedijos spaudos sa
kė sabotažas Danijoj kas-

rimtai serga. Į dien didėja.

Split by PDF Splitter



s DIENRAŠTIS DRĄUGĄS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., rūgs. 9 d., 1943

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Sužinojo apie kitų 
Anglijos vietų 
lietuvius

Manchester. — Buvo su
šauktas specialus lietuvių 
susirinkimas vietiniam lie
tuvių klube kun. Gutausko 
atsilankymo proga. Kun. 
Gutauskas pi a važiuodamas 
iš Londono į Škotiją malo
niai sutiko pakelyje susto
ti Manchesteryje ir padary
ti pranešimą.

rei- 
kad 
pri- 
vis-

28,080 TURĖS ŽŪTI, ABBA PASIDUOTI 
J aakmcan 

? tJJUMtOOPfto
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t 
Susirinkime nušv i e s t a, 

kad vidurinės Anglijos lie
tuviai yra organizaciniu 1 
žvilgsniu sunkesnėje būklė
je negu Škotijos ar Londo
no lietuviai. Jie yra išsi
sklaidę plačioje apylinkėje 
ir gyvena vieni nuo kitų 
nemažuose atstumuose. Dau 
gįausiai jų gyvenama šiose, pastarasis, 
vietose: Manchester, Wid- -
nes, St. Helens, Earlstown, 
Liverpool, Middlesborough, 
Leeds ir Bradford. Tik Man
chesteryje išlaikomas klu
bas. Iš kitų vietų karo me
tu dėl transporto sunkumo 
retai kas atsilanko. Tuo tar
pu Liverpool pav. lietuvių 
gyvenama nemažiau kaip 
Manchester. Apytikriai skai 
čiuojant vidurinėje Anglijoj 
lietuviai gyvena maždaug 
taip pasiskirstę: Manches- 
tėr apie 80 šeimų, Liverpool 
.apie 80 šeimų, Widnes apie 
25 šeimos, St. Helens, Eerls- 
town, ir Newton le Willows 
apie 30 šeimų, Middlesbo
rough apie 35 šeimos, Leeds 
apie 30 šeimų ir Bradford.^ 
apie 10 šeimų, be to po ke
lias šeimas gyvena York. 
Birmingham. Leicester, Der
by. Labiausiai išsisklaidę ii 
mažai ryšio palaiką yra lie
tuviai gyvenantieji York- 
shire ir kauntėse į pietus 
nuo Manchester. Karo metu 
neįmanoma sušaukti bendrą 
susirinkimą.

Philadąiphia, Pa. — Vieti
nis lietuvių komitetas U. S. 
hpnams pardavinėti tikrai 
nusipelnė pagyrimo už iš
pardavimą net už $474,000. 
Tačiau, būnant teisingu, 
kia priminti dar ir tą, 
kiti viengenčiai, ar jie 
klauso komitetui, ar ne,
vien užsipelno pagyrimo už 
savo darbuotę tam reikale. 
Jie veikė vien tik netiesio
giniai, daugiausiai plunksna 
arba gyvu žodžiu. Pavyz
džiui, kiek tai prie kiekvie
nos progos viengenčiai: Pra
nas Pūkas, Krištolas ir E- 
milė Žemaičiai, Ona U n gū
rai t ė, Zigmas Jankauskas, 
Juozas Gustis ir kiti prikal
bėjo, ragindami žmones pirk 
ti bonus, tai ir ant jaučio 
‘•skūros” nebesurašytum. O 

Juozas Gustis 
tai dar ir per savąjį laik
raštuką ‘ ‘Lietuvių Naujie
nas” nuolat agituoji už rei
kalą pirkti karo bonus, net' 
tam tikslui ne vieną dolerį: 
išleidžia pagaminimui klišių 
geresniam garsinimui. O rei- į 
kia žinoti, kad jis nėra koks 
turčius. Jam doleris tikiu, 
kur kas brangesnis, negu ki
tam šimtinė. Reiškia, jis ra
ginimui pirkti benus daug, 
labai daug, pasiaukoja.
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Jungtinės oro, jūrų ir sausžemio Amerikos-Australijos 
kariuomenės dalys, vadovaujant pačiam vyriausiam 'va
dui gen. MacArthur, vykdo sėkmingą puolimą ant La e, 
kur sukoncentruota 20,000 japonų. Kitos Amerikos-Aus
tralijos jėgos artinasi prie Salamaua. (Acme-Draugas Te- 
lephoto)
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Parapijiniai reikalai yra 
pairę dėl tų pačių organiza
cinių sunkumų.

Gutausko

Parapijinės draugijos pir
mininkas Astrauskas priža
dėjo iškelti ir apsvarstyti 
draugijoje kun.
sumanymą, kad pasikviesti 
laikas nuo Jaiko lietuvį ku
nigą aplankyti vidurinės An
glijos lietuvius.

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMOĮ

— telkia — 
SYKE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!
Nebūkit rti pan

čioti nerangiai* 
pakinkliais. Gy
venkit Ii uosi nuo 
patrūkimo b*do*.

O I A L —— S P K
ISklrpkite šj skelbimą ir priduo- 

-klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes autetkrime. jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMAN KETINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatnientą.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Croator of Citatom Appllance* for Tt yra.
34 8. STATĖ, RM. 110, 8TA. 41fiH 
Daily 10 AM. Tll 5| Moti.. Fri. TU • P.M.

Ha*«r4ay TU 1, Snnday S t* A

dn-jos.
Nutarta surengti “bunco”. 

Parengimui namus užleido | 
A. Šaltienė. Narės suaukos 
(dovanas.

M. Są-gos 64 kp. koresp.
A. A.

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114- 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu. !X!

(TIAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M. .

WHFC - USD kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, ŪL
__ Telefonas — GBOvehill 2242

-DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

DR. S. VVEINE, OJ).

TRU-VISION OPTICAL CO.f
DR. M. WEINE, OJ).

WEST SDE 
Moterų Sų-gos 64 kp.

Balsas delegatės ■ •*. ■ i i * * pRugsėjo 4 d. vienas ėio-! P®^dlll|J#l darbuojasi užgirtas.

nykščių viengenčių veikėjų Moterų Są-gos 64 kp. su- 
iš Pittsburgho, Pa., nuo O- šaukė ekstra sus-mą rug- 
nos Unguraitės, kuri ten iš 
čia buvo nuvykus kaipo de
legatė į konferenciją gavo 
atvirlaiškį su sekančiais žo
džiais: Sveikinu iš gausin
gos konferencijos iš Pitts- 
burgho, Pa. Delegatų 500.”

dybos narės atstovavusios 
bendrame trijų parapijų aus
ine, kurios padarė platų ir 
įdomų pranešimą. Raportas

piūčio 27 (L parapijos mo
kykloj.

Narės susirinko skaitlin
gai. Sus-mą vedė pirm. J. 
Sakalauskienė kadangi sus
inąs šauktas svarbiu A. L. 
Konferencijos reikalu, pir-

Iksas miausiai ir pakviestos val-

4

X

Vienbalsiai nubarta pasių
sti konferencijon auką iš 
iždo $25.06 vadavimui Lie
tuvos nepri mybės. Au.
ka įteikta šv. tano para-j 
pi jos atstovams: kun. L F. 
Boreišiui ir P. Grybui.

Nutarta, kad ir 64 kuopa 
prisidės lėšų padengimui at
stovų, kaip ir visos kitos

Į

Skolinant Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MUSŲ

TAUPYKTTE

I 9 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

Mano 21 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 

'Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimą akys ititii— 
■m* be akintą. Kainos pigias kai* 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skyri” 'š priešas^ 
ties 3palvų neregėjiato — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
ArKmmri

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel- GROvebill 0617
Offiee TeL HEMloek 4848

at<

AKT S RGZ A MINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 353:
VALANDOS: PiiuBad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vai 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHVSICIAN AND SURGEON 

1645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

'ao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 
Nedeliomis pagal sutarti

Offiee tel YARdi 4787 
Name tol PROipect 1030

LIETUVIS AKTŲ GYDYTO
25 meti} patyrimas

TeL: Yards 182£ 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis

Ofisas ir AMU DfcMm*

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street'

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS; IR-.ęHIBURGAS

’į., .Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus 

2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER

TeL YAEdi 2246

DR, C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS LR CHIEUKua.
2201 W. Cermak Road

v aiandos 1—3 popiet ir 7—8 » 
>kmacL. Trečiad ir šeštadieni*

ikarais ofisas uždarytas

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place

Tel. REPublic 7868

I Ofiio teL VĮRginra 0036 
Residencijoi teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 6—8:30 P. 

Trečiadieniais pagal sutarti
M

TeL YARds 5921.
Rei.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

EXTRA1 EXTRAI
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEK, sav.

!

T«L OANal 0857
Res. teL: PROipect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lSžt' So. Halsted Street 

Residencija: 6600 So. Arteliąs Aro 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki O vaL vakaro

TaL YARdi 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniai!
ir Penktadieniais

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P.M. 
3147 S. Halsted St, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniet.

OR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TaL MIDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rvto, nuo 2 iki I 
nU. popiet ir nuo 7 iki Šio1) tai. vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vai. diena

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Ret Tel LAFayetta 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDaie 2868

VALANDOS?
į 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.
______________________________________________________ __

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

P/ua IIBERA! EARHtMGS

PASKOLOS MROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
NANSAVIMEI

ant Lengvu Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖM? ŽEMOM? 

NUOMMOO RATOMB.

8TATYBAI — REMONTAVTMUI ARBA

Ybw 
Can 
Be
Sun 
of 
Safety

SI. yra. >p«cl*ll<i garinimo bandymą* Ir 
nebua kito** lalkraičluo**. Taipgi. Ma 
paalSlyma* Mbtu atkartota*.

TAPKITE FINANSINIAI NHPRIKLAU9OMI!
TAUPYKITE mūsų. įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 25,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan h>- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Matot Sėkmingo Pntanavteo 1 — 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALTTMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Soc*?. 8238 80. HALSTED ST.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

rik viena pora aklu vlaam <y 
»-enlrwtrl Ratuokite jaa leladam' 
1l*Į«*mlnnotl !«■ modernUkiauai* 
metodą, kurta regėjimo mokei*’ 

gali rateikti
IB METAI PATYRIMO 

prtrtnMn** akini n. kurie ry*-**— 
vtaą *klt> įtempimą. .

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr 

optomvhumai
1801 8n. Ambland Avenue 

Kampe* ll-toe
ant CjJfAlj MM. CManat 
OFISO VAIdMTDOgt 
a a. m. iki lite p. m.
latf. 1* idht ItM

OFISO VALANDOS: 
Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0; 

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pAgal- sutartį.

Ofiso Tel. . . .. V lRglnia 1»W

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Ir n*>km Hk *rnrtt«rtn*

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

f

garsinasi "Drauge"

Remkite tuos biznierius, kurie

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED — VYRAI“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANtfolph 9488-9489

, HELP WANTED — VYRAI f

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUS?

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai Bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT 
HANDLERS

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

w LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

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

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5849 Sheridan R<1.

NAKTIMIS PORTERIU
Gera mokestis ir valgiai.

Atsišaukite į
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolph. •

DARBININKU
NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
78c Į VAL. PRADEDANT 

48 VAL. SAVAITĖJE
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Proga įsidirbimo. 
Patyrimo nereikia.

Interlake Iron Co.
11236 Torrence Avė.

Reikia Vyrų
Kaipo Paprastų
DARBININKŲ

SVARBI
PLIENO PRAMONE 
AUKŠTA MOKESTIS

NUOLATINIAI DARBAI

CHICAGO STEEL 
SERVICE CO.

3912 S. ASHLAND AVĖ.

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJI,!
SVARBI MAISTO PRAMONĖ
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINĖS DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

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

7301 W. Harrison—ForestPark

HELP WANTED — MOTERYS

RADIO
Jūs dabar galite prisidėti prie pro- 
gresvvės kompanijos apturėdami 
puikią po karo ateitį. 100<?f> karo 
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

PANTRY MERGINU
DARŽOVIŲ MERGINŲ

Geros valandos. Gera mokestis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti.

Geros darbo sąlygos.
STEVENS BLOG. KESTAURANT

17 N. Statė — 8th floor.

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ — VAIKINŲ — MOTERŲ. 
Prie lengvų, dirbtuvės darbų. Atsi
šaukit tuojaus.

MOLDED PRODUCTS CO.
4533 W. Harrison. Nev. 6437

GLORIA MUNDI.

ARC WELDERIŲ
ŠEŠIASDEŠIMT VAL. SAV. 

$60 IKI $73
Ir Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

$60 IKI $95
Ir Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta. 

Plieno Pagelbininkų — Mokinių 
— Threaders — Rough Grinders. 

$52.50 IKI $60 
Greitas Jsidirbimas 

MACHNISTO 
$70 IKI $87.50 

Dieną ir Naktį
• 10% Naktimis Bonai

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS 

Kasdien, 8 ryto iki 8 vak. 
Sekmad. 8 ryto iki 3 pp. 

5757 WEST 65th ST.

HELP WAXTED — MOTERYS

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINU prie abelnų dirbtuvės 
darbų. Patyrimo nereikia. 55c į vai. 
pradedant.

JUKES & SHAFER, INC.
401 N. Leavitt.

ŠEIMININKIŲ ar MOTERŲ norin
čiu dirbti daliniai ar pilną laiką, 
gali gauti tinkamas valandas ir pa
togias darbo sąlvgas. Lengvi darbai 
vyniojimo departamentą.
MERRILL PUB. CO. 350 N. Ogden

REIKIA 
MOTERŲ IR MERGINTŲ
Patyrusių ir nepatyrusių prie 

bindery darbų. .
SUDDEN SERVICE BINDERY 

2023 S. Clark St.

Reikia Merginų 
Ir Moterų

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų

Patyrimo Nereikia

100% Karo Darabi
šešios dienos savaitėje su laiku 
ir puse virš 40 vai. Apmokami po
ilsio laikotarpiai. Valandos nuo 
8 ryto iki 4:30 pp. Atsišaukite į:

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi—
★ TOOL AND DIE MAKERS
★ 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.

MOTERŲ
DARBININKIŲ

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

78c Į VAL. PRADEDANT 
48 VAL. SAVAITĖJE

Laikas ir pusė- virš 40 valandų. 
Proga įsidirbimo. Patyrimo nerei
kia.

Interlake Iron Corp.
11236 Torrence Ave.

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

58 VAL. Į SAVAITĘ
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
3348 S. PULASKI RD.

VYRŲ 
REIKIA

DIRBTUVĖS DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Beddmg Co.
1750 N. VVolcott

STENOGRAFIŲ
West sidėje. Gera transportacija. 
Svarbioje pramonėje. Patyrusių. 
Nuolatiniai darbai, su proga jsidir
bimo kas link mokesties ir darbo.

Atsišaukite asmeniškai prie 
M R. MATTHEWS

AMERICAN DECAL CO.
4334 Fifth Avė.

REIKIA
MOTERŲ

100 Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

HUDSON \ 
SCREVV MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MOTERŲ IR MERGINŲ

★★★★★★★★★
★ For Help!
★ For Sale 1
★ For Rent!
★ For Service 1
★ For Results!
- ADVERTISE -

HANDY MEN
Mes išmokinsim vyrus kurie yra 
pripratę prie medžio išdirbimo įran
kių apkalinėti mašinas j baksus. 
Geros darbo sąlygos. Diena ar naktį 
šiftai. Bonai dirbant naktimis. Ne
toli šiaurvakaruose miesto.

PHONE — MICHIGAN 5600
EXT. 25

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

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

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Patyrimo Nereikia 

Lengvi Darbai

VYNIOTI IR PAKUOTI
100% KARO DARBAI

*
GERA MOKESTIS IR DARBO
SĄLYGOS, GEROS VALANDOS

C. R. IAHN CO.
1345 W. 37th PLACE

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTART.ISHET) 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Mokestis $77 iki $80 J mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper. 
EDGEVVATER BEACH HOTEL 

5X49 Sheridan Rd.

STENOGRAFIŲ
IR TYPISTS

Geros darbo sąlygos. Puikios 
progos su po karo ateičia. 
McMaster-Carr Supply Co. 

640 W. Lake St.

Foundrės 
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100' KARO DARBAI

2742 W. 36th' Place
PUNCH PRESS 

OPERATORS 
SPOT VVELDERS 

FACTORY HELPERS 
SVARBUS KARO DARBAI
Neatsišaukite jeigu dirbate 

dabar prie karo darbų.

SUNDSTROM 
PRESSED STEEL CO. 

8030 SOUTH CHICAGO AVĖ.

VYRŲ
18 IKI 50

KAIP STOCK MEN GELŽKELIO 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Snyder

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

BUČERIO
Patyrusio. Eksperto prie nulupimo 
jautienos strėnų dėl hotelių ir res- 
taranų užsakymams.
THE GREAT WESTERN BEEF CO.

Yards 3790.

DARBININKŲ PRIE ANGLIES — 
Nuolatiniai ar dalinio laiko. Paty
rimo nereikia. 73c j valandą.

PETERSEN COAL CO. 
Divtsion & Halsted Sts.

UZDIRBKIT EKSTRA PINIGŲ

Pagelbėkit Karo Pasekmei 
Patyrimo Nereikia 

Dalinio Laiko Darbai Randasi
TRYS ŠIFTAI

8 ryto iki 12 pietų
1 pp. iki 5 pp.

4 pp. iki 8 vak.
TROKERIŲ 

BARREL HEADERS
SCALERS 
PAKERIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pašaukite YARDS 7108
M r. Johnson iki 5 pp.

VAIKINŲ ir VYRŲ išmokti gerą 
amatą su gera po karo ateičia.

MURRAY VARAT CO.
_________ 118 S. Clinton st_________

REMKITE “DRAUGĄ”

Vaikinų ir Vyrų
17 IKI 45

Dirbti Production Dept. Gera mo
kestis. Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Patyrimo nereikia.

JOHNSON GLASS CO.
5248 Elston Avė.

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
LENGVIEM. SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

Istokit į mūsų linksmą šeimą pa
triotiniu darbininkų! Mes gami
nam valgio produktus Kariuome
nei, Laivynui ir Alijantams.
Darbo valandos sutvarkomos su- 
lyg jūsų namu ar mokvklos ap
linkybių. Patyrimo nereikia.

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU 

BAR VYNIOTOJU 
F ANGY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

LENGVAI PASIEKIAMA 3 GATVĖ- 
KARIŲ LINIJŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MUSŲ PERSONNEL DE
PĄ RTMENTE MALONIAI, PAAIŠ
KINS JUM8 APIE VISKĄ-

SHOTVVELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

MERGINA reikalinga abelnam namų 
darbui. Nereikia skalbti—du šeimo
je, 5 dienos J savaitę. South sidėje.

TEL. VTCTORY 784$._______

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

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

TRANSAMERICAN FREIGHT 
LINES

1130 W. Cermak Rd.

PA RSIDUODA

PARSIDUODA — namas labai gra
žioj ię geroj vietoj tik už $9.500. 
Atneša rendos $144 į mėnesį. Gera 
proga Lietuviams. Atsišaukite prie 
SAVININKO — 10753 S. WABASH 
AVĖ., (ant antro aukšto iš užpa
kalio).

Traukinio nelaimėje iš 
viso žuvo 78 asmenys 
PHILADELPHIA, rūgs.

8.—Labor Day įvykusioj 
Congressional Limited trau
kinio nelaimėj iš viso žuvo 
78 asmenys. Dvidešimts 
trijų asmenų lavonai dar 
neatpažinti.

MOTERŲ REIKIA
Amžiaus 35 iki 50

APVALYTI BUSUS VIDUJE 
$26.00 Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKIT Į
t

Santa Fe Trailways
441 E. OHIO

VYBAI IR MOTERYS

BRITAI SUNAIKINO 
DU NACIŲ LAIVUS
LONDONAS, rūgs. 8. — 

Britų laivyno pranešimu, 
lengvieji karo laivai sunai
kino ginkluotus nacių pat- 
rolės ir žvejų laivus. Kova 
įvyko anksti šį rytą prie 
Prancūzijos pakraščio.

VYRŲ — MOTERŲ 
DIRBTUVES DARBAMS 

PILNO AR DALINIO LAIKO
TAIPGI 

DARBAI LABORATORIJOJ 
TURI TURĖT GTGIMO LIUDIJI

MUS AR PRIRODYMUS 
» PILIETYBĖS

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
VALGYKLA DIRBTUVĖJE 

APDRAUDA VELTUI 
ŠVART’S KARO DARBAI 

GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
ŠEŠTAD. PASITARIMAMS 9 IKI 3

Matykite Mr. Hill ar 
Mr. Dunlavey

NUBIAN PAINT & VARNISH CO. 
185« N. LECLATRE AVĖ.

(5100 MEST) BERKSHIRE 5100

Ką byloja senovė?
Ką išgarsėjusi As i r i j a ? 

Vc3 250 metų ji laikėsi, o 
pilnu išsivystymu džiaugėsi 
net nepilną šimtmetį. Ninivė 
buvo su žeme sumaišyta, Iz
raelio pranašams džiūgau
jant: “Sunaikinta Ninivė, 
griuvėsiais sižv e r s t a s jos 
slenkstis. Ji pavirto dyku
ma ir gyvulių tvartu.”

Iškilo Persija, ir kaip ji, 
išsitiesus nuo Indijos iki 
Graikijos, žydėjo! Kyro ir 
Darijaus galybė žadėjo am
žius klestėti. O praėjo vos 
pora šimtmečių — ir visa 
jų garbė nuskendo ties Sa- 
laminu. Ir kokia ironija — 
tą kolosalinę jėgą pakirto 
saujelė net niekad savo ben
dros valstybės neturėjusių 
graikų.

Perdaug jie buvo išmin
tingi, kad būtų vaikęs! poli
tinės didybės, galėdami kul
tūrine veikla sau pastatyti 
monumentum aere perennius
— amžiams spinduliuojantį
paminklą. (

Nuklysti netikrais keliais 
jie paliko Aleksandrui Make
doniečiui. Tas, pasiekęs net 
tolimą Indiją, įtikėjo patai
kūnų tvirtinimais apie savo 
dievišką kilmę ir kad jam 
pavesta valdyti pasaulį. Ir 
ko jis nedarė, trokšdamas 
jį visą užvaldyti! O išdava 
ta, kad mirė dar 33 metų 
nebaigęs, ir jp — vos aštuo
nerius metus tvėrusi — vieš
patystė bematant subyrėjo.
Kuo garsi Europos 
istorija?

Galime atskleisti ją bet 
kokioje vietoje, ir visur pa
tirsime tą pat — istoriją 
atseikėja viešpatavimo laiką 
šykščiau, kaip vaistininkas 

' vaistus.
į Antai, ką byloja Ispanijos 
puslapis? Nuo jos susifor
mavimo Izabelės ir Ferdi
nando laikais iki garbingiau
sio sužydėjimo prie Karolio 
V praėjo maždaug 50 metų. 
Ir nors jo imperijoje saulė 
niekad nenusileido, užteko 
20 su keliais metelių, kad 
drauge su “nenugalimąja 
Armada” nuskęstų ir Madri
do didybė. Pats jos viršūnė
je pasišildęs valdovas Karo
lis V, kiaurai supratęs tos 
“galybės” tuštumą, padėjo 
imperatoriaus blizgučius ir 
apsivilko vienuolio abitą.

O Prancūzija, ar ji buvo 
laimingesnė? Jos garbės sau 
lė, pakilusi Henriku IV, nu
sileido jau antruoju įpėdiniu
— Liudviku XTV, vadinasi, 
švietė ne ką daugiau kaip 
šimtą metų. Ir pati Versalio 
pažiba tasai Liudvikas kles
tėjo vos 50 metų. Dar 1661 
m. jis buvo visagalis valdo
vas, spindįs Rot Soieil, ku
ris gyveno pagal šūkįL’Etat 
c’est moi valstybė — tai aš, 
o 1715 m. jo karstą patys jo 
pavaldiniai akmenimis paly
dėjo.

Bet ar geriau sekėsi jo 
arkipriešui — Prūsijai? Iš
kildama maždaug apie 1670, 
ji buvo sutriuškinta vos per
žengusi 19 amžiaus slenkstį
— 1806 Jenos — Auerstaed- 
to mūšiuose, vadinasi, savo 
galingumu tesidžiaugė 130 
su kiek ten metų. Bet ir iš 
to skaičiaus atkrinta visa

šimtinė, jei atsiminsime, kad 
prūsai tik prie Friedricho H, 
t. y. apie 1772 įkopė į tai, ką 
pasaulis vadina didvalstybės 
garbe, kuri, visi žinome, Na
poleonui atūžus sprogo kaip 
muilo burbulas.

Ir tas pats Napoleonas J 
Tikėjosi visą Europą paklup 
dyti — daužė Gibraltarą, į- 
siveržė į Maskvą, ir jo gi
minė valdė nuo Stokholmo 
ligi Sicilijos. Bet balansas 
koks? Beveik matematiškai 
tikslus:

nuo kariškos diktatūros 
paskelbimo iki garbės vir* 
šūnės (1806) — 7 metai;

nuo atkakliausius jo prie
šus sutriuškinusių Jenos —- 
Auerstaedto mūšių iki jį pa
ti nuvainikavusių kovų ties 
Leipzigu (1813) — 7 metai;

nuo to lemiamo sumušimo 
iki grabo (1821) — 7 metai 
su keliais mėnesiais.

Kas norėtų gyventi tokį 
gyvenimą. Vos išvargsti ki
limo, vargus, tave jau kan
kina smukimo skausmai, ir 
užkulisiuose grūmoja katas
trofa.

Kas iš tikrųjų iš to siau
tulingo meteoro beliko? Sa
kysite, tie 70,000 jo žygius 
aprašančių tomų. Bet ar jais 
visais nušluostysit ašaras 
nors vienos motinos, kurių 
sūnų jis masėmis pražudė?

Napoleonui pasitraukus, į. 
sceną atėjo Bismarckas. 1871 
Versaly (!) vokiečiams įkur
damos antrąjį reichą, jis vy
lėsi padėsiąs pamatus am
žiais klestintiems rūmams. 
Bet deja, ką jis trimis ka
rais išmūrijo, tam sugriauti 
užteko vieno, ir tame pačia
me Versaly 1919 ant jo kū
rinio buvo užverstas antka
pis.

Juozas Eretas
(Bus daugiau)

ttl
JONAS BUKUS

Mirė Rūgs. 8 d.. 1943, 9:05
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

GimS Lietuvoje. Kilo Iš 
Šiaulių apskr.. Veiksnių par., 
Augiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną. (po tėvais Rapo
lą vičaitė). posūnį Pvt. Joseph 
Pelenis (U. S. Army); poduk- 
rę Isabell Pelenis, seserį Elz
bietą. Norvaišienę ir švogerj 
Stanislovą, 4 pusbrolius Kan
tautus ir jų šeimas, pussese
rę Kazimierą ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko tėvelį, brolį 
ir seseris.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-jos.

Kūnas pašarvotas namuose. 
6050 S. Lafayette Ave.t Tel. 
Normai 3374.

LaldotuvSs vyks pirmadie
nį, Rūgs. 13 d. iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Posūnis. 
Pndukrė. Sesuo. švogo-is. Pus
broliai. Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.
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3C.00 per year outside op Cfeeaėg^ $W» petf- year tak Ghfeag^ 
Cicero; 3c per cepy.
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DRSUGAS
Išeina kasdien, išskyros sefcmadfentas.

Prenumerata* kaina. Chicagoje it Cicere, pasta;
Metams *'...,_.. 
Pašei metų .........
Tikus mėnesiam® 
Dviem mėnesiams

* UJVnV3f(XX __ ___ _ _

Jungtinėse VAtetyKse, *•> GMMgejes- 
Jietajss*1 ..... v x,..«_• x>x x • xx—•* *xx* ••
Pusei metų .........
Trim*' mėnesiams
Drium a^HBtaK
Vienam mėnesiui.
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..,.... .,*'** x v.... .. • •. . .. ^.. -.*..... ... .. *. “
Trims mėnesiams .......................................................‘i 2.50
Pinigu* reikia, siųsti. pašto . Maney Orderiu. su užoaflsymu.' 

Skelbimų kaino* prununeiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir. koresfttnCeatariis ra»ų negrafineme, jei neprašą- 
ma, tai padaryti ir. neprisiunęlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teis* taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
Korespondencijas, sulig savo nuožiūras. Korespondentu prašome rašyfT 
trumpai ir aiškiM; (jei giltam, rašw»aja mašinėlei. pattekMK. d»4eJia» 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin- nededamos.

Efitered- as second-Class Mftfter- Mapolr 3T, IflUfcat Oma«pf Hl. 
Undee the-Aot of-Metrai-3, 1878< J
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Tačiau gražiausiu reiškiniu mes laikome štai ką: 
konferencija, buvo didžiąja Amerikos lietuvių vienin
gumo demonstracija.

Viri* keturi šimtai įvairių organizacijų ir draugi
jų prisiuntė" savo atstovus į konferenciją,. turėdamos 
galvoje du svarbiausiu* šiandien reikalus — Amerikos 
pergalę in- Lietuvos išlaisvinimą. Suvažiavusieji atsto
vai įvairiausių pažiūrų žmonės: katalikai, socialistai, 
sandfcrifcčiar, tautininkai ir tie, kurie nei vienur nei 
kitur nepriklauso ir atstovavo, taip sakyti, “neutrales” 
draugijas. Bet kad visi gyvenome viena mintimi ir vie
nu troškimu, tuščiai nesiginčijome, puikiai, džentel
meniškai. susitarėme ir sklandžiai konferencijos dieno
tvarkės punktus svarstėme. Visi vienodai jautė, kad ir 
Amerikos pergalei ir Lietuvai laisvinti yra reikalinga 
visų lietuvių jėgų ir širdžių vienybe.
BAUGU IK SUBRENDO *

Šia proga galima ir tai pasakyti, kad džentelmeniš
ko susitarimo ir vieningumo dvasia .praėjusi Pittsfcur- 
gho konferencija parodė, kad Amerikos lietuvių orga
nizuotosios visuomenės vadai ir veikėjai išaugo ir su
brendo, nes- jau moka susivaldyti ir didelių tautos kri
zių valandomis suremti petys į petį ir vieningai dirbti, 
padedant asmeniškumus ir tuščius ginčus į šalį, šis 
gražus reiškinys yra garantija, kad tokiu džentelme
nišku susitarimu ir vieningumu Amerikos Lietuvių Ta
ryba darbuosis ir ateityje.

—i—

Geriausio jai pasisekimo!

Italija pasidavė!
Valio’

Jungtinės Tautos- dideliais žingsniais eina arčiau, prie 
•pergalės. Italijos besąlyginis pasidavimas Amerikos, 
Anglijos ir Kanados karo jėgoms — tai Berlyno-Romos 
ašies pabaigos pradžia. Italų tauta buvo įtikinta, kad 
jai neapsimoka toliau- karianti dėl palaikymo kruvi
nojo fašistų rėžimo, ėjusio ranka rankon su, dar kra- 
vinesniu Vokietijos: nacizmu. Besąlyginiai pasidavusi 
Italija daug laimi: nusikratė diktatūros, jai susidaro 
galimumai išsirinkti, teisėtą valdžią, apsaugodamas 
kraštas- nuo, sugriovimo,

Italijoj ligšiok kaip gerai žmome, Hitleris laikė daug 
savo kariuomenės. Galimas dalykas, kad toji, kariuo
menė dar mėgins kariauti. Tačiau joa dienos ir net va
landos ten suskaitytos. Jei' ji. nesuspėjo ar nesuspės 
iš Italijos išnešti savo- kucfešių, patys italai; ją. griebs 
į savo rankas; Be to, įsteigta jungtinių tautų laikinoji, 
militarinė valdžia tuoj griebtis priemonių, kad išva
lyti Italiją ir nuo fašistiškų ir nuo naciškų, elementų,

- ‘ -sR.->. -H .
Hitleris ir naciai, netekę savo partnerio Masaolinio 

ir- fašistų, dabar- tori kno susirūpinti. Tai aiškus per
spėjimas — ir Vokietija turi7 besąlyginiai: pasiduoti, 
nes kitaip ir tai netrukus jungtinių tautų jėgos pradės 
marguoti Berlyno link:

Italijos pasidavimas, tai milžiniška Amerikos ir jos 
sąjungininku pergalė, kuri ves prie, greitesnės karo 
užbaigos ir visiško, neabejotino nacių ir japonų mili- 
taristą karo mašinos sutriuškinimo.

Didžioji: vieningumo demomfracijjr
KONFERENCIJOS DARBAI AMERIKOS: BKGAdUBt

Amerikos Lietuvių Tarybos sušauktoji Amerikos lie
tuvių konferencija, kaip matome iš jos eigos, aprašy
mo, daug praktiško darbo atliko ir Amerikos karo pas
tangoms remti in- padėti Lietuvai atsisteigti. laisva, ir 
nepriklausoma valstybė.

Pirmoje vietoje konfereneiją nutarė sudaryti prie 
ALT cenLrelinį U. B. karo bonų. pardavinėjimo komi
tetą, kuris koordinuos įvairių kolonijų, tam tikslui.su- 
siorganizavusių komitetų, darbus ir. ragins, kąd Aitį^. 

rfkos lietuviai išpirktų tremtosios U. S. karo paskolos 
bonų mažiausiai už dešimta milijonų, dolerių.. Pačioje 
konferencijoje išpirkta U. S. karo tonų, už apie $15«,000.
NUTABIMAb W DARBAI LIKSUVAIr LAMVB4TT

Pravesta nemažai praktiškų nutarimų ir Lietuvos 
laisvinimo tikslais. Neskaitant sveikinimų Prezidentui 
Rooeeveitui, Premjerui Charchillnii, valstybės sekre
toriui Cordell Hull: ir ilgesnio memorandumo Prez. Roo- 
aeveltui, konferencija^ ušgiruai ALT statutą, priėmė 
ateities darbų planą, į kurį įeiną Amerikos, viruome- 
nės- informavimas; ieškojimas Lietuvai draugų, šelpi
mas tremtinių etc. Kad šie- ir kiti konferencijos nuta
rimai nebūtų tušti, sukelta. šešių tūkstančių dolerių. 
£s lietuvių visuomenės parodytas duoanumas aiškiai 
kalba, kad jau laikas jjaningąi. ir vieningai darbuotis 
Lietuvai. Tokiu duosnumu dar daugiau pasakomą — 
juo reiškiama pasitikėjimas- Amerikos Lietuvių Tary
bai ir duodamas pažadas tutinu dar gausingiau parem
ti tuos darbus. - -

Šiandien prasidedi Trečiosios Jungtinių Valstybių 
Karo Bonų Paskolos pardavinėjimo kampanija. Yra 
įkinkytos visos galimos jėgos, kad ši U. S. karo bonų 
kampanija arba vajus kuo geriausiai pavyktų. Ir, mes 
esame įsitikinę, kad ji net geriau pavyks, kaip dvi pir
mosios kampanijos, nes jos pasisekimo reikalas yra 
milžiniško didumo.

Neužmirškime, kad jau pradėta invazija kontinen- 
tinėir Europon. Bus atidaryta naujų karo frontų, ku
riuos reiks aprūpinti visokiausia-karo medžiaga. Karo 
pramonė turės dar labiau įsisiūbuoti. Visų piliečių, 
visos visuomenės pareiga savo sutaupomis dėtis, kad 
nieko nepritrūktų karui vesti ir kad pergalės greičiau 
susilauktume.

Lietuviai, neabejojame, ir šiame vajuje taip šauniai 
(in dar šauniau!) pasirodys, kaip ir pirmuose U. S. 
karo bonų. vajuose.

Tad, į. darbą!

AtT Sąstatas
<!•

Amerikos Lietuvių Taryba, kurios darbams, statutui 
Pfctsburgho konferencija davė pilniausią pritarimą, su
sideda iš šių asmenų: Leonardas šimutis, pirmininkas; 
Petras Pivarinnas ir adv. Fortūnatas Bagočius, vice. 
pjymmmkai; dr. Pijus Grigaitis, sekretorius; Mikas 
Vaidyla, iždininkas; Vineas T. Kvietk<s ir dr. Matas 
Vinikas, iždo globėjai; kun. Jonas švagždys, Juozas B. 
Lančka, J. V. Stilsonas ir S. Michelsonas, nariai.

ALT posėdžiavo visą dieną, būtent rugsėjo 5 d. Pitts- 
burghe. Ji sudarė užuomazgą visoms toms komisijoms, 
kurios buvo numatytos sudaryti konferencijoj. Be to, 
užgirta, kad pirmininkas, sekretorius ir iždininkas, gy

veną viename miešte (Chicagoj) ir vėl sudarytų ALT 
egzekutyvinį komitetą ir su visų tarybos narių pritari
mu vadovautą tiems visiems darbams, kuriuos ALT 
yra užsibrėžusi dirbti.

CHICAGOJE
Nebedaug ložų (box 
seats) liko Anna 
Kaskas koncertui

Koncerto laikas nebetoli. 
Norintieji tikietus įsigyti 
privalo jau iš anksto pasi
rūpinti, nes į pabaigą nebus 
laikas pasirinkti geresnių 
vietų. Tadgi, dabar užsisa
kykite kol yra dar geresnių 
vietų. Tikietus galite gauti 
pas kiekvienos kolonijos nu
skirtus agentus arba “Drau
go” ofise.
Nupirko ložas

Paskutiniu laiku, nupirko 
ložas sekantieji asmenys: 
kun. P. Katauskas, šv. Ka
zimiero parap. klebonas; J. 
Mackevičius, prezidentas ir 
sekr. Standard Federal Loan 
Ass., ir D. Kuraitis, Milda 
Auto Sales savininkas; kun. 
S. Petrauskas, švč. Panelės 
Gimimo parap. ir kun. D- 
Mozeris, iš kanceliarijos; 
kun. A Linkus, šv. Kryžiaus 
parap. klebonas; kun. A. 
Briška, Nekalto Prasidėjimo 
parap. klebonas; S. D. La- 
chavičius, Sr., laidotuvių di
rektorius; J. F. Eudeikis, lai 
dotuvių direktorius; ir L. 
Gasilionytė, Liąuor Store sa 
vininkė.

Kaip jau iš pradžių buvo 
skelbta, kad garbingieji šio 
koncerto artistai, Ona Kas
kas ir Rapolas Juška, ža
dėjo šiam koncertui dainuo
ti be jokio atlyginimo. Jie 
tai daro, nes nori patys pri
sidėti prie to kilnaus tikslo, 
būtent, užbaigimo a. a. kun. 
Jono Navicko fondo. Praei
tyje mūsų garsioji artis ė, 
Ona Kaskas davė koncertą, 
Worcester, Mass., Tėvų Ma
rijonų naudai. Kiekvienas 
paremkime šį gražų tikslą 
pirkdami tikietus koncertui. 
Pakvipkime savo draugus. 
Skirkime spalių 3 d., 3:30 
po piet koncertui.'

Rumunija žibalo k kviečių kraštas
Maskva per savo grobuoniškumą nustūmė Rumuniją 

į vokiečių glėbį, mat sovietų rusai buvo atsiplėšę nuo 
Rumunijos Besarabiją per Hitlerio ir Stalino anuo me
tu bičiulystę (1939 m., rugpiūčio 23 d. sutartį). Kai 
Hitleris pradėjo karą prieš Staliną, tada Rumunija vėl 
atsiėmė Besarabiją ir pradėjo kovoti prieš rusus ša
lia Hitlerio.

Hitleris iš Rumunijos gauna ne tik kareivių kovai 
prieš rusus, bet ir kitokių dalykų.

Rumunija yra didžiausias žibalo šaltinis. Kasmet iš 
Rumunijon žibalo kasyklų išgaunama nuo 7 iki 8 mili
jonų. tonų naftoa ir visa toji nafta tarnauja vokiečių 
karo mašinai. Daugiau kaip prieš mėnesi 175 Ameri
kos bombanešiai daužė Rumunijos žibalo valomąsias 
dirbtuves Ploetsi rajone ir sukėlė ten daug nuostolių. 
Bet vienu bombardavimu Rumunijos naftos šaltiniai 
neužnko ir kol kas. taip ar kitaip, Rumunija pristato 
naciams karo reikalams virš trečdalio jų naftos, apie 
tai rašo vienas, laikraštis

Rumuniją yrą derlinga šalis. Jos geruose laukuose 
augą kviečiai, kukurūzai ir daug kitų javų. Rumunija 
yra duonos pertekliaus kraštas, bet tame “pertekliaus 
krašte” žmonės valgo duoną pagal korteles, o visi per- 
tekliai važiuoja į Vokietiją maitinti nacius. Tai jau ne
gali būti skaudesnės ironijos.

Didžiausia Lietuvių i 

Jewelry Krautuvė i

Parduodame Laikrodžius, Laik- j 
rodėlius, Auksinius ir Deiman- i 

etinius Žiedus, Rašomas Plunks- j 
naa ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AU SI Aš 
KAINAS.
Turime didelį 

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

rainom Laikrodžius, Laikro- i 
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk- į 

anas tr Muzikalius Instrumen- ' 
tua.

JOHN A. KASS !
JEWELRY — WATCHMAKER Į 

— MUS1C

4216 ARCHER AVENUE; 
Puvne: LAFAYETTE 8617 j 
Bn r« ■ - j ~ ---- •*

KONFERENCIJAI PRAĖJUS

Suvažiavo, sugūžėjo į Pittsburgho slauną miestą 
Vyrų, moterų, jaunimo.
Tegu visi, girdi, žino,
Kad jiems rūpi Lietuva, Nemunėlis-Dauguva...

Štai vis šneka tas Šimutis, 
Štai Grigaitis, štai Vaidyla 
Vaikšto, kalbas, tarias tyliai. 
Štai gi Pakštas su pypke, 
Štai ir Končius su plike;
štai dar Vaškas, štai ir Grinius 
Ir kitokių minių minios 
Susitelkę sprendžia, klauso... 
Devenienė štai verkšlena 
Širdysna visų klebena: 
“Tremtinius gelbėt Sibire 
Neužmirškit moters, vyrai.” 
Štai žadeikis išvedžioja, 
Be rūpesčio vis galvoja: 
Kaimyną lankyt atėjęs, 
Gert ir uliot nenorėjęs...
štai gi Grinius skambiabalsis 
Svarsto Lietuvos bebalsės 
Ateitį ramią, pelningą... 
Rabinaučius džiaugias, pleška, 
O Vileišis drąsiai teškia — 
Už moteris vyras stoja, 
Jųjų širdis pavilioja... 
Gabaliauskas tartum dingęs, 
O gal laukia ištart: “Bingo”į 
Švagždys pradžioj pasirodė, 
Invokaciją išdrožė, 
Kilnią, gražiai redaguotą: 
Net bedieviai užkerėti, 
O Bagočius sužavėtas 
Pavadino “ masterpiece 
Prunskis gyvas, kaip sidabras, 
Sėdi, vaikšto, šypsos, deras, 
Telefonais šneka, rašo 
Ir kiekvieną ko paprašo.

•
Aukos plaukia, aukos skamba, 
Neša jautrūs, neša rambūs, 
Dėl Lietuvos jie aukoja, 
Dešimtis, šimtus jie kloja. 
Ūpas kyla, visi džiaugias — 
Praėj’ sapnai, mintys baugios, 
O gi pažiūros skirtingos 
Pasireiškė taip vieningai.

“Resolved, Resolved,” — tai ne žodžiai 
Išklausyti taip nuobodžiai,
Bet tebūna įrašyti,
Lyg akmenin įtašyti
Nuolat skaityt ir atminti,
Darban tūkstančius vadinti
Dėl laisvos Tėvynės Labo... 
Konferencija baigta^ 
Širdis itin uždegta, 
Laukia darbai dėl Tėvynės, 
Teišaušt nauja gadynė!

•

KAZIMIERAS, bet ne RIMVYDIS.
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Gen. Štabo Pik. K. Grinius

Nepriklausomos Lietuvos vieta būsimoje 
Europoje ir aulio taikos sistemoje
(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferencijoje, 

Pittsburg’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

mų nepaisant, visos trys Pa
kaičio tautos, nuoširdžiai ti
ki, kad po šio karo joms pa
vyks sudaryti Baltijos są
jungą. Tam tikslui pasiekti 
šiandien darbuojasi visa ei
lė komitetų ir institucijų. Iš 
Pabalčit) gaunamos žinios 
rodo, kad ta prasme stipri 
srovė reiškiasi šiandien ir 
pačiuose tų krašių gyven
tojuose. Kaip matote, noras

(Užbaiga)
• 6) Lietuvos santykiai 

su Rusija
Per šimtmečius su Mask

va santykiaudama, Lietuva 
pergyveno įvairių politinių 
ruožtą Buvo karų, buvo o- 
kupacijų. retkarčiais buvo ir 
bičiulystės pasire i š k i m ų. 

q Pradėtas 1920 metų liepos
12 d. sutartimi, paskutinis 
gero sugyvenimo ruožtas tę- įeiti į sąjungą iš Pabalčio 
sėsi iki šio karo pradžios, tautų pusės yra didelis. Di- 
kai Maskva 1939 metų rug- dėlė ta prasme pažanga bū- 
sėjo mėnesy staiga pareika- tų padaryta, jei Baltijos jū- 
lavo teisės pastatyti Lietu- ros saugumo kompleksu tie- 
voje savo įgulas. Nepraėjus sioginiai ir aktyviai susini?

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MATO SVARBIAUSIA JAPONU BATSę NEW GUTNEA PAKRAŠTY

New nuinea kalnų aukštumoje, kurias amerikiečiai ir australiečiai pasiekė po sun- 
įų kovų, jau gali matyti Salamua, svarbiausia japonų bazę New. Guinea pakraštyje.

(Acme-Draugas Telephoto)

I

f

ir metams, Lietuva buvo So- pintų Švedija, 
vietų okupuota. Prasidėjo 
baisusis Lietuvai metas. Dar y Išvada 
iki šios dienos vokiškasis o- Baigdamas šį 0 kūpantis Lietuvoje naudoja- ilgoką referatą, 
si rusiškojo pirmtakūno “ko 
lėktivizacijos dovana”. I. 
jei ne staigus 1941 meti 
birželio 22 d. posūkis, lietu 
vių tauta tikriausia būtų bu 
vus galutinai išdeportuota 
išblaškyta, sulikviduoia. De 
šimtys tūkstančių mūsų bro
lių ir seserų, jokios pagal- j 
bos nepasiekiami, dar ir ši a n, 
dien miršta beribiuose So
vietų plotuose. Taip, lietu
vių tauta liko Maskvos bai
siai apgauta ir sužeista.

£ To nepaisant, geografinė
je- kaimynystėje su rusais 
teks gyventi ir toliau, ir tai 
nepaisant Rusijos spalvos. 
Noroms-nenoroms, abiem 
pusėm reikės ieškoti vadi
namojo “modus vivendi” — 
sugyvenimo būdo.

Koks tai Sovietų publicis
tas 1941 metais, jau kovai 
su vokiečiais įpusėjus, išsi
tarė, girdi, 1939-1941 metų 
Sovietų laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu diktavo militari- 
niai samprotavimai. Nors 

r toks pasiteisinimas ir nevi
sai įtikinančiai skamba, ta
čiau, manau, jis galėtų būti 
eventualiai panaudotas dis
kusijų baze.

* ’l

Turiu įspūdžio, kad mums, 
lietuviams, būtų svarstyti
nai atstatymas padėties, ku
ri buvo prieš šį karą. Prak
tiškai tas reikštų grįžimą 
prie padėties, pagrindiniai 
išeinant iš 1920 m. liepos 12 
d., mūsų sutarties sj Rusija.

• Bet čia bus reikalingi ir 
stambūs korektyvai. Vienas 
iš. jų būtų atlyginimas Lietu
vai už per padarytus 1939- 
1941 metais nuostolius, ne
pamirštant kompensuoti ir 
nuo 1920 metų nedamokėtas 
Lietuvai skolas. Aš čia tu
riu galvoje anais metais Lie
tuvai pasiūlytą, bet niekuo
met Sovietų neįvykdytą pa-, 
žadą dalį nuostolių atsiimti 
mišku nuo kelmo.

Bet visų pirmiausia mes 
• iš Maskvos laukiame išlais

vinimo mūsų deportuotų bro 
lig ir seserų.
7) Lietuvos santykiai su 
Latvija ir Estija

Nelygu kitos krypties, mū
sų santykiai šiame bare at
rodo ko geriausi, šiokių to
kių geopohtinių skirtingu-

savo kiek 
dar karią 

savo tikpabrėžiu kalbąs 
vardu ir reiškiąs tik savo 
nuomonę.

Tą ar kitą Lietuvos užsie
nio politikos žodj tars Suve
rene ir Demokratinė Lietu
va per savo laisvai ir nevar
žomai rinktus tautos atsto
vus ir tautos pastatytą val
džią*. To nepaisant, būdami 
savo tautos atžala, mes čia, 
laisvame pasaulyje atsidūrę, 
įvairių pasaulėžiūrų ir už • 
siėmimų žmonės, susibūrę į 
įvairias visuomenines orga
nizacijas, turime ne tik tei
sės, bet ir prievolės rūpintis 
mūsų tėvų žemės likimu, 
ruošti dirvą jos atgimimui 
ir aiškinti ateities perspek
tyvas. Šiandien okupanto-su
kaustyta Lietuva-T ė v y n ė 
laukia Demokratijų pergalės 
ir Jūsų, broliai amerikiečiai 
pagalbos!

o

Į Sveikata-brangis tartas
Rašo dr. Račkus. 4204 S. Archer Avė.. Chicago

X

RŪKŠTUS PIENAS

Suomiai, švedai ir danai 
mėgsta valgyti rūkštų pie
ną pasaldintą, su cukrum.

Lietuviai valgo rūgusį pie
ną pasūdytą su druska. Kas 
švedui ar suomiui skanu, tai 
lietuvio gomuriui nepatin
ka. Bet ne aipie skonius čia 
diskusuosiu, o apie 
mą.

Valgyti pasūdytą 
pieną yra nebloga,
saldintas rūgusis pienas y- 
ra daug, sveikiau. Valgyti rū
gusį pieną, su bulvėmis yra 
dar sveikiau. Lietuviai daž
niausia. ir valgo rūgusį pie
ną su bulvėmis.

Rūgusiame piene rančas: 
žmogui labai naudingi ba
cilai vadinami “Bacillus Lac- 
ticus”. Tie bacilai atakuoja
ir naikina kitus Jjacilus, ku- tais pagelbsti; daugeliui net 
rie žmogui yra kenksmingi.’ pagydo galvos skaudėjimą, 
žmogaus viduriuose atsiran
da įvairių kenksmingų ba
cilų; kartais taip labai kenks 
mingų, kad žmogų susarg
dina, Taigi dažniau valgant garai yra stiprūs žmonės, 
rūgusį pieną, galima paša- retai serga, ir niekur nesi
imti daug kenksmingųjų ba- randa tiek daug šimtamečių 
cilų iš žarnų, arka bent su
silpninti kenksmingųjų ba
cilų pajėgumą. Euivėse esa
mas krakmolas, arba cuk-

sveiku-

rūgusį 
bet pa-

Prekiniai vagonai
i

I

52-

132 meU amžiaus

Jungtinėse Amerikos- Vai- 
stybėse pirmosios klasės ge- Anos savaibs9 į. Gook 
eau juose 1942; metais kaUntės ligoninę atvyko 

per.- pirmuosius penkius mė- kuris turi 132 me.
nesiūs į darbą paleista 44,-amžiaus. Jis vadinasi 
545 nauji prekiniai vagonai. Sayed Mehren jis yra kilęs 

28 metų amžiaus, mušimą. ' iš Egipto. Mehren sako, jog
Ji pasakė policijai, jog jie namus ir ten naktį praleido, jis pirmą kartą susirgo per 

abu rugsėjo 4 dieną nuvyko Kada ji grižo sekančią die- 132- metus savo gyvenimo, 
į restoraną ir jps vyras išė- ną ji pasakė, vyras ją suti- ------- ----
jo namo, kai ji buvo ręst ko pr-iešduryje su riding Platinkite “Draugą” 
rcom. Ji nuvyko į tetulės- Crop ir mušė; SkeHMUtės “Drauge’’.

Nubaudė vyrį už 
žmonos mušimą-

Alexander M. Sutton, 
metų amžiaus, 186 S. Oak
Park avė., pereitą antradie- 

;nį, buvo teismo nubaustas 
$50 už savo žmonos Andrey.

I

9

VERŽIASI

rus, sustiprini mūsų prie- 
teiius “Bacillus Lacticus” ir 
jie geriau pajėgia naikinti 
kenksminguosius bacilus. To 
dėl yra sveikiau valgyti rū
gusį pieną pasaldintą cuk
rum, arba su bulvėmis.

Vasaros metu negali būti 
geresnio valgio, kaip pasū
dytas-rūgęs pienas. Per karš 
čius rūgęs pienas tiesiog 
žmogų atgaivina.

Sergant pagiriomis po vai
šių, rūgęs pienas stiprina ir 
gaivina.

Apsinuodijus su sugedu
sia mėsa, ar sugedus ii žu
vimi, ar pasenusiu maistu, 
— rūgęs pienas pagelbsū 
žmogui atsipeikėti ir sustip
rėti.

Kuriems dažnai galvą 
skauda kai viduriai blogai 
veikia, tai rūgęs pienas kar-

Bulgarijoje žmonės beveik 
kasdien va'go rūgusio pie
no, ir ten žmonės labai re
tai suserga apendicitu. Bul-

f sS*

/

J »
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Padangų apžiūrėjimas
Rugsėjo 30 dieną yra pa

skutinė diena antram pe
riodiniam keleivinių auto
mobilių padangų apžiūrėji
mui, kurių savininkai turi 

[ ‘ ‘A” kortelę ir motocik 
liams; paskutinė diena nau
dojimui kuro aliejaus cou- 
pon No. 5.

★ ★- ir- ★ ★ Jungtinių
X

a

Valstijų kovojančios jėgos 
veržiasiNAUJOSE PAREIGOSE

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

. fa

yra pasirū
pinti, kad jos turėtą viską, 
ko tik reikia tam darbui

r

j i

V

Commander Haroid 
Stassen, buvęs Minnesota 
valstybės gubernatorius, da
bar yra admirolo W. F. Hal- 
sey. komendanto Pietų Pa- 
clfiko karo laivyno, vėliavos 
sekretorium, (Acme-Drau
gas Telephoto)

KARO BORAI TAI PADARYS J

•-

kiek Bulgarijoje. Lietuvoje 
taipgi apendicitas yru reta 
liga, nes ten žmonės dažnai 
valgo rūgusį pieną.

Rūgusiame piene yra kas 
tai tokio, kad žmogų gaivi
na, stiprina, apsaugoja/ nuo 
daug ligų ir prailgina žmo
gaus amžių.

Kiekvienam lietuviui pa
tariu dažniau valgyti rūgu-
• -i. .j r. -
sf. pieną.

Riebiems patartina valgy
ti rūgusį pieną nugriebtą 
be grietinės.

Liesiems patartina valgy
ti rūgusį pieną su grietine.

t i---------------------------------

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas O. F. — Jeigu 
vartoji “Thyroid gland” ta
bletes, tai privalai bū.i nuo
latinėje gydytojo priežiūro
je. Kitaip suardysi savo svei
katą Verčiau būti rietas i ir 
sveikai, negu plonute i-laibu- 
tei be sveikatos. Saugiausia 
yra save “reducinti” tik gy
dytojo nurodymus pildant.

Atsakymas M. R. — Tams 
tai, turbūt, teks pakeisti dar 
bą. Gazolinas ištirpdo odos 
aliejų. įrituoja odą, už tai 
tamstos rankos ir pasidarė 
nesveikos. Pamėgink išsitep
ti rankas su ricina (castor 
oil); gal pagelbės. Jei ricina 
negelbės, mesk tą darbą.

Atsakymas B. V. — Sifilį 
gali gauti net nekalti kūdi
kiai, nes tai yra limpama li
ga. Tamsta klausi: “nejau
gi toji liga taip baisi, kaip 
žmonės pasakoja”? Atsaky
mas: Tikrai, dar baisesnė. 
Jei dar nepasiekė trečiojo 
laipsnio, tai yra pagydoma, 

1 o vėliau tai jau bloga.
Atsakymas J. V. — Taip, 

vėžys gali apimti ir kaulus. 
Vėžys žandikaulį įsiėda 
dažniausia nuo blogų dantų. 
Vėžį iš burnos ar žandikau
lio negalima pasekmingai 
pašalinti chirurginiu būdu. 
Vienintele viltis, tai Rent
geno spinduliai. Klausyk sa
vo daktaro ir daryk tą ką 

’ jis pataria.

»
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Nuotaikos didžiojoje Pittsburgho 
konferencijoje

— Lietuviai polit. kaliniai prie Ledin. Vandenyno. 
Cinga juos greit nuvarys į kapus. — “Neužmiršk ir 
gelbėk.” — Chicagos lietuviai jau yra išpirkę bonų už 
10 mil. dolerių. — Kaip konferencija pergyveno Euro
pos invaziją. — Ką toliau veiks Liet. Tautinė Taryba.

Pargrižę ruoškite apie 
save konferencijas

Antroji Amerikos lietuvių 
sąskrydžio diena prasidėjo 
kons. Daužvardžio kalba:

— Stokime į koordinuotą liumynų ten atsiranda bai- 
darbą, kurio mus moko ka
ras. Šios konferencijos ant
rasis punktas, po bonų pla
tinimo, yra gelbėjimas Lie
tuvos žmonių, kaip tėvynė
je, taip ir už jos ribų. Kai 
mes pasireikšime ne tik žo
džiais, bet ir pinigais bei 
kitais darbais, mes daug at
sieksime ir kitiems įspūdį I 
padarysime. Grįžę į namus
aplink save subarsite kon- Į stovyklos.
ferencijas Lietuvos reikalui, i Tie žmonės jokių teisių

Po kalbos perskaitomas neturi, net gi savo vardo ne- 
Bostono lietuvių klubo svei- turi — tik kalino numerį, 
kinimas ir paskelbiama jų 
auka — 50 dol.

si liga — cinga: krinta dan
tys, atsiveria žaizdos ir pra
deda pulti mėsos gabaliu
kai. Tąja liga serga visi 
tremtiniai ir tai jų mirties 
sprendimas. Kas tuo netiki, 
teatvažiuoja 
metu Sibire
vyro. Bėgti iš ten — nėra 
galimybės: 
nėra privačių gyventojų, tik

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, D35N0IS

Sunkus tremtinių darbas
O darbas sunkus — kelių 

tiesimas, anglių kasimas — 
be reikiamų įrankių.

Dėl stokos saulės ir ža-

pasižiūrėti 2 
išbuvusio mano

pusnys, šaltis,

RetvirtacL, rūgs. 9 d., 1943

Tremtiniai
Antra grupė — papras

tieji tremtiniai. Jų dvasinė 
kančia, kad jie neturi žinių 
apie atskirtus kitus šeimos 
narius. Tačiau šie kaliniai 
turi palankesnį klimatą, dir-

cur am a 2 foices are smash- 
enemy back in the new aggres- 

»ive war of INVASION.
They are your sons, husband, brothers, 

>weetheari, faiher, relaiives and friends. 
They ask only one ihing—that you back 
žhem up ALL THE WAT. 
j Wiih Viciory coming 
nearer, you raust noi fail our > 
boys—your soldier, sailor or 
marine. You're not asked to 
give a cent —only to put

every dollar you can scrape up luto ihe}, 
vvorld's safesi invesimeni—War Bonds.

Buy at least one extia $100 War Bond ’ ’ 
during this $15,000,000,000 3rd War Loan 
Drive in addition to your regular bond- 
buying. Everyone who possibly can raust •. 

invest ai least $100. Some of 
you raust invest thousands. ) 
Take it out of income, take , 
it out of idle and acetonu*, 
lated funds. Start "scratching . 
gravel" now!

nės žinios jau skelbia, kad 
ji mirusi.

Kun. Vaškys paskaito 
tremtinių reikalu rezoliuci
ją:

Organizuoti pagalbą iš
tremtiems, ruoštis kai ateis 
galimybė, sušelpti Lietuvos 
žmones, sudaryti centralinį 
šalpos fondą, kurs veiktų 
ALT priežiūroje, palaikant 
ryšius su National War Fun
dacija ir panašiomis kitų 
tautų įstaigomis. Suburti 
iki šiol veikiančius šelpimo 
ir tremtinių gelbėjimo ko
mitetus.

Dr. Vileišis skatina prie 
didesnio aktyvumo ir siūlo,, 
kad vadovybė daugiau ener-į 
gijos parodytų planuojant • 
ir įtraukiant platesnius 
sluoksnius žmonių.

Dr. Vaškas skaito toliau 
rezoliucijas: Konferencija į- 
pareigoja ALT kreiptis į a- 
titinkamas įstaigas išgauti 
tremtinių adresus ir juos 
pašelpti.

Vera Količius pranešė 
kaip gražiai Pittsburgho mo
terys darbuojasi, norėda
mos pagelbėti tremtiniams.
Sveikinimas Churchilliui

lat tremtiniais rūpintųsi ir 
tą klausimą keltų.

Taipgi ministeris parėmė 
reikalą 
kitomis 
viais ir 
mynais.

(Bus daugiau)

bendradarbiauti su 
tautomis, ypač lat- 
estais — mūsų kai-

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti re
gai!. (Seneca).

Visi iš Visur
Vyksta į

CHICAGO 
SUN'S

Pergales
Daržų

RUDENS PIŪCIO
ŠVENTE
Soldier Field

Devenienė apie 
tremtinių vargus

Pakviečiama Devenienė re 
feruoti apie pagalbą Lietu
vos žmonėms. Ji primena a-
bejų Lietuvos okupantų ves- t>a svarą duonos dienoje, 
tą ir vedamą Lietuvos žmo- Kainos ten baisios. Už 50 
nių naikinimą. Nebus lietu- dolerių gali nusipirkti kele- 
vių, nebus ir Lietuvos. Vo- tą svarų miltų, bet drabu- 
kiečiai išveža Lietuvos žmo
nes mirčiai, statydami į pa
vojingus bombarduojamus 
fabrikus, pirma prieš mirtį 
išnaudodami visą jų darbo 
jėgą.

— Kaip amerikietė, — kai 
bėjo Devenienė, — norėčiau 
pasakyti ką nors gražaus a- 
pie bendrą sąjungininką — 
rusus. Bet mano pranešimas 
yra paremtas tiesa. Rusai 
iš Lietuvos yra ištrėmę daug 
tūkstančių žmonių. Faktus 
žinau ir ką sakau esu pasi
ryžus imti atsakomybę, Lie
tuvoje išgyvenau 4 mėnesius 
prie bolševikų. Bolševikai 
daug kalbėjo apie laisvę, iš
kabinę raudonas vėliavas, į 
bet mes matėme tik raudoną 
kraują.
Iš kalėjimų į Sibirą

Užėmę Lietuvą rusai pra
dėjo grūsti į kalėjimus ge
resnius patriotus. Vilniuje, 
Lukiškio kalėjime buvo tiek 
daug kalinių, kad nakčia su
guldavo miegoti ant grindų 
ir kai norėdavo apsiversti, 
nebuvo vietos; turėdavo pri
kelti pakrašty gulintį, ir iš jo’Kryžiaus teisių padėti j 
eilės visi turėjo persiversti. Rusiją ištremtiems? (plojb

Iš kalėjimų gausiai vežė mas). Jei mūsų vaikas pa- 
kalinius į Sibirą. Tokių p> klius į vokiečių, japonų be- 
litinių kalinių iš Lietuvos ir laisvę, mes galime pasiųsti 
Vilnijos išvežta apie 75 tūks pagalbą per Raudonąjį Kry- 
tančius. Jie daugiausia iš- žiu, kodėl negalime to pa
vežti į šiaurės Ledinuotojo daryti jei kas pakliuvo į 
vandenyno pakrantes, kur sąjungininkų Rusijos žemes 
žiema 9-10 mėnesių, kur Poros mėnesių kūdikiai ir 
vien tik tremtinių stovyklos. 80-90 metų seneliai, kokių 
Vasarą, per pora mėnesių randame tarp tremtinių, ar 
žemė teatšyla per poni pėdų.1 
Ten teauga mažos pušelės, 
krūmokšniai ir šieno žolė. 
Maisto negali užsiauginti. 
Kalinių maistas: žuvis, ku
rią pagauna vasarą neršto 
metu, susūdo ir žalią val
go. Duonos gauna nepakan
kamai ir džiaugdavosi gavę 
miltais užplaktą vandenį.

žiu ten tiek mažai, kad už 
paklodę galima gauti 10 sva
rų miltų. Už seną kepurę

✓

tt

duotų mums teisę išsiųsti. Kun. dr.
Šiam darbe reikia ne moks- šakojo, kaip -USA lietuvių tiek dėl maisto, kiek dėl vais 

gali gauti vaikams pieno, ne titulų, bet širdies. Per- kunigų atstovų buvo kreip- tų stokos. Kunigų Vienybė 
kai šiaip jau pieno kaina 
— šimtai rublių.

Miršta lietuviai pusnynuo
se, stovyklose, fabrikuose.
Jų kančios neišpasakytos. 
Pagerbkime jų mirtis atsi
stojimu.

(Konfer. dalyviai atsisto
ja, daugelis ašaroja).
Šauksmas dėl mirštančių
žmonių

Užmiršti 
tuvius, tai 
mė, kurios išrišimas tik dar 
bas toje srityje.

Mes, Amerikos 
turime suprasti, 
vieni turime teisę 
ti savo laisvę ir turime im
tis darbo. Ir tai dabar. Iki 
kitos konferencijos tremti- tas numeriu, kaip ir kiti ka- sijos vidaus reikalas.

i

Končius nupa- Lietuvos žmonės kenčia ne

I

kenčiančius lie- 
mirtina nuodė-

lietuviai, 
kad mes 
panaudo- į

I
I

niai bus arba laisvi, arba 
mirę. Rusai turi prpažinti 
mūsų teises (plojimas). Mes 
turime ne prašyti, o reika
lauti (plojimas). Kodėl ne
pripažįsta USA vertę, kodėl 
nepripažįsta mūsų Raudono

jie buvo pavojingi galinga- 
jai Rusijai?!
Planai

Reikia steigti nepolitinė 
organizacija, kuri rūpintųsi 
tremtiniais. Jei išmes per 
duris, eikime per langą. Ne- 
nurimkime. Reikia rinkti 

j drabužius ir reikalauti, kad

matau visas kliūtis ir nebi
jau. Atvykau iš Lietuvos su 
mažais vaikais viską pali
kus, bet išsivežiau vieną di
delį turtą, kurio neatėmė 
nei rusai, nei vokiečiai, nes 
jis buvo paslėptas širdyje. 
Tas turtas — tai tėvo žo
džiai išlydint:

— Dukrele, sudie, neuž
miršk ir gelbėk!

Tie žodeliai davė man 
gos — dirbti du šiftu, 
neturint pinigų, siųsti 10 
legramų, o į jas negavus 
sakymo 
legramų ir gauti atsakymą:

—Ural Nr. 1063.
(Jos vyras buvo pavadin- svarstymų, nes tai esąs Ru-

te- 
at- 

vėl išsiųsti 10 te-

tąsi į Raud. Kryžių dėl iš- kreipėsi į Statė Departąmen- 
tremtų lietuvių. Iš Rusijos tą, iš kur gavo leidimą siųs- 
gautas atsakymas, kad Ru- ti medikamentus į Lietuvą 
sija dabar esanti užimta ka- su sąlyga, kad juos išdalins 
ru ir negalinti organizuoti; Raud. Kryžiaus atstovas, 
lietuvių paieškojimą... Tai Per Šveicariją gauta in- 
pagaliau esąs pačios Rusi- formacijų, kad Lietuvai bu
jos vidaus reikalas. tų reikalinga medikamentų

Amer. Raud. Kryžiaus at- neį>li už į00’000 dolerilf 
stovas iš Rusijos Kun. Vie
nybei pranešė, kad lietuvių 
gelbėjimas esąs labai sun- 

beveik neįmanomas.
daromos pastangos Rezoliucijos

jė-i
_  kus,

Buvo __
per senatorius, per kitus į-1 
takingus pareigūnus. Atsa- 

. kymas vienodas — sunku 
su Rusija susikalbėti, jie 
nori tuos dalykus išimti iš

liniai).

— Ne jūsų katutės, ne no
ras pasireikšti atvedė mane 
čia kalbėti, o tie du žode
liai — “Neužmiršk ir gel
bėk.” Matau iš jūsų akių, 
kad ne aš viena tuos žode
lius širdyje turiu. Broliai, 
neužmirškime ir ištesėkime, 
— baigė Devenienė.

(Ilgas ir gausus plojimas).

Konferencijos dalyviams 
šaukiant valio, buvo priim
tas tekstas telegramos Chur- 
chilliui. Telegramoje pareiš
kiamas pasitenkinimas, kad 
Churchillis su didžiuoju A- 
merikos prezidentu daro pas 
tangų mažąsias Europos 
tautas išgelbėti nuo kietos 
opresijos. ir išnaikinimo. To
liau telegramoje linkima 
min. pirmininkui sveikatos 
ir jėgų 'vadovaujant kovose 

l dėl pergalės ir žmoniškų tei
sių dabar pavergtoje Euro
poje.
Min. žadeikio žodis

Dar reikia gauti leidimą 
Amerikos Eksporto Komisi
jos ir Anglijos blokados va
dovybės.

i

Dr. Končius siūlo išnešt’, 
atitinkamą rezoliuciją visų 
400,000 organizuotos lietu
vių visuomenės vardu. Trem 
tinių padėtis traginga. Ru
sijoje lankęsis vysk. Gž.vvli- 
na pasakojo, kad jau arti 
trečdalio tremtinių yra mi
rę.

Iš padėtį žinančių asme
nų, kaip pranešė dr. Kon- 
uius, gauta informacijų, kad

_

W. G. E. S.

iKLAUSYKITE- j
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS i
Iš Radio Stoties

1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Huo 8:45 iki 9:15, i
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.;

i&
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— Visa Lietuva užimta, 
— kalbėjo min. žadeikis, — 
tik maža teritorijos dalis —; 
Lietuvos atstovybės patal- 

I pos yra nepriklausoma ir 
čia atvykusieji gali jaustis 
kaip Lietuvoje. Ministeris 
užgyrė Am. Lietuvių Tary
bos veikimą,

Lietuvos pasiuntinybės ap 
skaičiavimu į Sibirą išvežta

Prel. Maciejauskas prane
ša, kad apie 70 metų am
žiaus jo sesuo išvežta į Ru- apie 40-50 tūkstančių Lietu- 
siją. neturi ko valgyti ir vos žmonių. Jų padėtis — 
minta dilgėlėmis. Paskuti- kaip mainerių, užgriuvusių• w" * i

mainose. ,
I

Ministeris pabrėžia svar
bą turėti centrą, kuris nuo-NATURALĖ IŠVAIZDA

Naujų VELVATONE
DANTŲ PDEITŲ

VARTOJAMAS NAtJAS FI-ASTIC MA- 
TERIOI.AS NATVRA1.eS OVM 
SPALVOS DANTŲ PI.EITOMS.

n a< jos V a I v itin n A daxtų 
rusiks ■ GITulvllvpijtrros

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatelduoda. Be ekonio. Natūrai** apal- 
voe. Neblunka. Vl*oj Saly žinomo* dantų 
pirito* Permatomo* cryatal clear plelto*

PlnnkMto. <umknmo. *anitart*. Patm- 
kinlmaa < ar -ntneta*. Matertota* labai pe
nais* | matini. Vieno* dieno* taiaymų 
patarnavime*. Ap-kaUHa vimaa Teitai. 

I Darome p'eita* jspausta« ir
gautas tik iš laisniuott; dentistų |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashlan 1 2nd PI. Mon. *251

Atdara ano • Iki «. Hektad. na. • Iki 4.
KALBAME LIETl’VMKAI

31*45 W 2«th St 2nd Fl. Diw. 2»0S 
30 N. Dearborn Rm. 8O«, Sta. »«4»

Vldermleaflo vai. t—*. Antradieni ir 
ketvirtadieni nuo • Iki 7.

Darome peitas įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dcntistų

Trys Didelės 
Linksmybių Dienos 
Rūgs. 9, Ketvirtad.
žvaigždžių Naktis, Praizų ap
dovanojimas. Secretary of Ag- 
riculture, Claude M. Wickard, 
kalbėtojas nrograme.

Rūgs. 10, Penktad.
Jungtinių Tautų Naktis. Tau
tiški šokiai spalvinguose kos
tiumuose.

Rūgs. 11, Šeštad.
Kvadratiški šokiai Soldier 
Field’s milžiniškoj arenoj; at
dara visiems.

Ateikit ir pamatykit gražias, 
mylios ilgumo popastoge paro
das Pergalės Daržų daržovių, 
vaisių ir gėlių išaugintų jūsų 
pačių draugu ir kaimynų.

Kiekvienas jūsų šeimos narys 
gėrėsis atsilankę į ši trijų die
nų linksmybių Rudens Piūčio 
Šventę. Bus taip kaip milžiniš
kas Apskričio Kermošius (Coun- 
ty Fair) ... nepaprastai įdomus 
... pamokinantis ir pilnas link
smybių.

Atminkit,—-Viskas DYKAI 
Ir jūs esate kviečiami kai
po svečiai-

THE CHICAGO SUK t

Telefonas SEELEY 8760

231* WKST BOOBBVELT BOAD

AUKŠ
ČIAU

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima, 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaiy 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan> 
ralų.

Ir jus savo ap-

Kompani-

ŠMOTŲ 
Kainos

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

t
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Of, tai buvo bent piknikas!
Antrą valandą ryto ma- dalijosi su susirinkusiais į- 

niau, kad griaustinis mane 
išmes iš lovos. Mano pir
moji mintis huvo: good-bye 
“Draugo’’ Labor Day pikni
kas! Tačiau viduje dar ru
seno maža vilties liepsnelė. 
Išrokavimas buvo toks: ma
no mažas išlinkęs kojos pirš 
telis neskaudėjo. Ir, by gol- 
ly, tai buvo geras ženklas, 
kad bus graži diena!“ Ir ar 
taip nebuvo! Tadgi ateityje, 
kurie norėsite sužinoti, ar 
bus graži diena piknikui 
kreipkitės į mane, ir, for 
šiur, sužinosite, ir sutaupy
site sau daug trubelio.

spūdžiais. Visi lietuviai kle
bonai suvyko paremti vie
nintelį katalikiškąjį dienr. 

malonu 
taip

“Draugą”. Buvo 
matyti, kad lietuviai 
skaitlingai susirinko.
Susirinkusieji nebuvo 
apvilti

J
NUOŠIRDI PADĖKA

^Melvin, spirk mamai

Kaip buvo rašyta ir kal
bėta, taip ir buvo “Draugo” 
piknike. Kada išalkau, nu- j 
ėjau į virtuvę ir kad janį 
šveičiau dešras, tai švei
čiau! Dar ir kugelio gerai' 
pavalgiau, žinot kaip yra, 
reikia “faundeišiną” gerą 
pastatyt! Bet pavalgius kaž 
kaip gerklė ‘ ‘susistokino’ ’
Viena išeitis — reikia pa-- 
liuosuot. Tuoj prie “gintaro 
šaltinio”, kur seniai pajau
nėjo, jauni pagyvėja. Išgė
rus vieną kitą stiklą, gerk
lė visai išgijo! Girdžiu, kad 
lietuviškų polkučių garsai

Šiuomi norime tarti nuoširdų padėkos žo>į vi
siems, kurie taip gražiai darbavosi per praeito pir
madienio “Draugo” Labor Day Pikniką- Tariame 
ačiū Brighton Parko šv. Kazimiero Akademiją^ Rė
mėjoms, Bridgeportiečianrs, rinktinei baro grupei, 
varių prižiūrėtojams, Cieeriečiams prie aiskrimo, 
VVest Sides prieteliams, Roselando darbuotojoms, ir 
visiems kitų kolonijų darbuotojams-joms, kurie-ios 
taip gražiai aukavo savo energijas ir laiką mūsų me
tiniam parengimui Vytauto Darže.

Nuoširdžiai įvertinam Jūsų noriai paaukotas pas
tangas katalikiškos spaudos naudai. Lai Dievas Jums 
gausiai atlygina.

“DRAUGO” ADM.

Edward Knowlton, 23 m. 
amžiaus, šiomis dienomis 

•Į neteko žmonos ir trijų metų 
sūnaus Melvin’o. Ir tai dėl 
savo kaltės.

Jo žmona teisėjui Sabath 
pasiskundė, kad prieš vedy
bas, kurios įvyko 1939 me

stais, jos vyras buvo “fine”, 
bet dabar pasidarė žiaurus. 
Kad parodyti savo stipru
mą, jis pagrobęs ją už ran
kų sukdavo aplink save pa 
kambarį. Visa tai dar būtų

==^* I nieko, bet negalėjus pakęsti, 
(kuomet dažnai tėvas kepda
vęs savo sūnui 3 metų Mel- 
vinui spirti savo motinai.

Ką gi darys teisėjas. Da
vė divorsą, o Melvinui užlai
kyti priteisė mokėti po $10 
kas savaitę.

1
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero

NULIUDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Važiuoja į pikniką
Įsisėdau į gražų forduką 

ir nutratėjau į Vytauto par
ką. Ir, sviete tu mano, žmo
nių, žmonių Iš arti ir toli! 
Mačiau kaip prof. K. Pakš
tas, savo pypkelę traukda
mas, vaikščiojo pasitenkin
damas. Mačiau, kaip mūsų p]ankjfl Patraukiau prie es-
veikėjai ir visuomenininkai: 
L. Šimutis, kun. Prunskis, 
kun. Baras, I. Sakalas, Mic- 
keliūnas, ir visa eilė kitų,

i
i
>

trados. Bet pabijojęs, kad 
dar labiau neišlenkčiau sa
vo kojos pirštelio, nešokau, 
o tiktai žiūrėjau, kaip 
gūs mano tautiečiai 
tautiškus šokius.

bran
goko

A. Y A.
KAZIMIERAS 

MATLLIOKAS
(Gyv.; 3223 S. Emerald Avė.)

Velionis ilgus, metus gyv.no 
Frante f m t, Illinois.
Mirė rūgs. 5 d., 6:20 vai. ry- 

t te, sulaukęs 53 m. amžiaus.
‘ Gimęs Lietuvoje. Kilo rš 

Šiauaų ap.kr., Grūdžių parap., 
Ligų d ų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
. moterį Agotą, po tėvais Speč-
* kauskaitė; 4 dukteris — Ma

tildą., Lucy, Pauline ir Elea- 
nor; žentą. Joną. Wideikį; du 
sūnus — Edmund ir Valenti
ną. (L'nitčd Statės Marines) ir 
marčią. Elzbi^., anūkus — 
Joną. Wideikį ir Valerie Ma- 
tuliokaitę ir seserę Julijoną 
Stankūnienę ir šeimą (Harris- 
burg, III.); švogerį Motiejų Be-

j nenis (Ledford, IH.); 3 pus-
. brolius — Kcstantą (Chicagoj)
* ir Kasparą ir Augustą Matulio- 
« kus (Detroit, M.ch.); pussese- 
' rę Izabelę ir kitas gimines Ame- 
? rikoje; o Li tuvoje pil ko t&- 
' vą Antaną; pametę Prancišką; 
’ du broliu — Benediktą Ir Au

gustą ir seserį Prancišką Bu- 
binienę.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 S Li
tuanica Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rūgs. 11 d., 8:30 v. ryto iš ko- 

J plyčios bus atlydėtas į šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 

' nio sielą Po pamaldų bus nuly- 
dėtas J Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Žentas, Sūnai, Marti ir kitos 

_ Gimines.
Laidotuvių Direktorius 

’ Phillips, Tel. Yards 4908.

$ 
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Kažkas man sako, 
jau trečia valanda. “Jau lai
kas pikčerius pamatyti.“ 
Nuskubau į šokių salę. Ge
rai kad aš aukšta ūgio, tai 
teko pamatyti. Dar ir vai
kutį užsodinau ant savo pe
čių, ir abu, kaip kokie cow- 
boys, pamatėm vėliausius 
pikčerius dykai. Kiek man 
teko nugirsti, visiems tie

kad

1

pikčeriai patiko, ir jų nori 
daugiau. Po to, ir jaunie
siems teko gerai pašokti prie 
Phil Palmer orkestros. žiū
rint j juos, kažkaip man 
širdį suskaudo, nes nema- 

. čiau daug jaunų vyručių vei
dų, kurių kitais metais ma
tydavau. Gal ne vienas iš.

(I
jų buvo tuose paveiksluose. I Pusė žemate-pusė aukštaitis

Kaip bus gera, kuomet jie 
sugrįš, kada vėL gražiai ga
lės suvažiuot ir kartu su 
mumis pasidžiaugti.

Pasiklausiau, ir spyčių. 
Tik gailai kad tas garsia
kalbis neveikia kaip reikia, 
ir nebuvo galima per tai p>a- , 
gauti daug ką kalbėtojai sa
kė. Čia jau turėtų kas nors 
ką “pafiksytij”

Buvau prisipirkęs didžiau 
sį pundą laimėjimo tikin
tų. Nekantravau dėl trau
kimu valandos; Pagaliau a- 
tėjo. Regis, aš turėjtau lai
mėti. Žiūriu, kad ir visi ki
ti tą patį jaučia. Ištraukė 
vieną, kitą tikietą, pagalios, 
ir paskutinį* Bet mano vai> 
do neiššaukė. Mano jau to
kia liuke: niekad savo gy
venime nei guziko nesu lai
mėjęs. Vis tik man buvo 
džiugu matyti, kad ir mano, 
tikietėliai ten buvo. Nes ži
nau, kad pirkdamas juos aš 
parėmiau vieną, iš kilniau
sių darbų — spaudą. Ir kaip 
kitą metą “Draugas” 
tokius laimėjimus, aš 
nuoš. for šiur, vėl jų 
pirksiu!

Skambios lietuviškos 
neles man kugelį rankoj be- 

’ laikantį išlydėjo iš Vytauto 
parko.

Bravo “Draugo” adminis
tracija už tokį nuotaikingą, 
linksmą, kultūrinį pikniką.

Sąjungiečiiį piknikas

West Side. — Moterų Są
jungos 55 kuopa, kuri vi
suomet pasižymi sėkmingais 
parengimais, savo metinį pi
kniką rengia sekmadienį, r-" “4._ j rugsėjo 12 d., Aušros Vartų

Telefonas CICERO 210b
5812 So. Westem Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

I <

I
parapijos “Rūtos” darže. 
Komisijoj ypatingai darbuo
jasi M. Aitutienė ir M. Jas- 
nauskienė. Tikimasi, kad 
vestsaidiečių piknikan gau
siai atsilankys, nes pelnas 
bus skiriamas per pus su 
parapija.

BRONCHIAl 
COUGHS!

Duc To Cold* or Bronchiai Irritatien
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Bucklevs CANADIOL Miature (tnpte 
acting). Take ;. couple of sips at bedtime. Feel 
lis irstant povverful effective action spread thru 
throat, head and bronchiai tubes. lt starts at 
once to loosen up thiek, choking phlegm, soothe 
raw membranos and make breathing easier.

Don’t wait—get Bučkiey’s Canadiol today. You 
‘ relief instantly. Only 45c—all druggists. -

I A- 
MARIJONA MIČIUNIENfc 
(po pirmu vyru Vaišvilienė) 
(Gyv.: 4631 S. Talman Avė.)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. 6 d.; 1943 m., 4:30 vai. 
ryto, sulaukus pu ės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
J Tauragės apskr., E. žvjlko par.,

Vi. aiškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 32 m«tus.

. Paliko dideliam - nuliūdime: 
jvyrą Juozapą; 2 sūnus V.kto- 
rą ir jo moterį Mary ir anū
ką Valšvilus ir Stanley ir jo 
moterį Franccs ir anūką Frank 
Vaišvilus; dukterį Eleanorą 

'Hagdro\ski ir jos vyrą Leo, 
J r.; brolį Mateušą Beinarį; pus
brolį Pettą Žicką ir jo šei
mą; švog« rj Joną Mičiuną ir 
jo moterį Veroniką ir jų šei
mą; giminaitį kun. Antaną Mi
čiuną ir daug kitų giminių 
ir draugi;; o Lietuvoje paliko 
brolį Joną, ir 2 seseris — Pe
tronę ir Oną Beina-ris.

Priklausė prie šv. Onos dr- 
stės. Tret.ninku ir Apaštalys
tės Maldos draugijų

Kūnas pašarvotas randasi 
Liulevičiaut koplyčioj, 4348 
California Avė. laidotuvės 
vyks penktad., rūgs. 10 d., 8:30 

»vai. ryto, iš koplyčios į Ne
kalto J’rasid. šv. Panelės .par. 
bažnyč ą. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už ve.ionės 
sielą. I’o pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ą. Mar jonos Mičiu- 
nlenės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisv ikinimą

Nuliūdę liekame: Vyras Sū
nai. Brolis. Pueterotis. Giminės.

Ijaid. direktorius: J Liulevi- 
■ aus, tel. LAF.. 3572.

♦M5C

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordą

Rankone!

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEE TROOST MONUMENT COMPANY

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In Hie World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

A

I

sy-

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė: .

VENETIAN
MONUMENT CO

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

Kaimyninės kuopos: 20-ji 
ir 21-ji kviečiamos atsilan
kyti pas savo drauges ir 
kiu praleisti vakarą.

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

ž

KREIPKITĖS PRIE MOS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

HfOLIi STUDIO 
1945 West 35* Street

/>L ,/ž-ALy
(PA&ČoyA-ap/ui’t.

30 ye&ia

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios š^imoA

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street:

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

MOST
MODMtN
4'OMPI.ETE
AD\ANCED PHOTOGRAPHY
I.OHEST t'OSSIBLE l’KJCES .
PHoSE LAFAYETTE 2*13

va-Pikniko pradžia 6 vai. 
kare. R_K. '

dai-

Vs

turės 
i 100

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

, J auna vodžiam s Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Gražiausias Pasirinkimas Jaunamiems! LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

j.
9 
j-

■

t-

f -------------------------- ' 1 -------------
TA ZL RHR YrS OerfalnslM Laikas Pirkti Pirmos RftUee
VnDnll Namų Materialą Ui Du Žemomis Kainomis!

Atvykite | uiftnų jardą ir apžiūrėkite sto> 
ką ir ankštą rMf LENTŲ — MDLLWORE 

r — STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM — 
, dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą.

PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymą namą.

Mūšų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

APŠOKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

GARR -MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Kitomi* dienomis — nuo ■ 7 valaado* ryto iki 5;30 valandos popiet 
K

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
: PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

UOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE Dieną Ir Naktj

4MM7-8OUTB HKRMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
ttSB-M SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tek LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu fialtimieru.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijo*.

AMBULANCE 
Patamsviman- 

Dieną Ir Naktį.

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto

*

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STKEEj Phone YARDS 0781<

MAŽEIKA
581K LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phonett YAKLfe LUJS-SS

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVEST 23rd PLACE Phone CANAL 251*
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270?

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN MK

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. EIULEVTCIUS
4848 SO. CAIJFORNIA AVĖ.
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Jaunuolis, 21 metų, sumokėjo savo 
pabaudą, o draugę paliko kalėjime
VISA TAI PRASIDĖJO, KAI POLICIJA RADO GINKLĄ 

MERGAITES RANKINUKE. JAUNUOLIAI BUVO 
TAVERNE

Pietų karžygiškumas gal gą elgesį ir panelę sulaikė 
dar ir nemirė, bet pereitą už $200 bond dėl busimojo 
antradienį buvo sumuštas klausinėjimo. 
Manuel Mosley, 21 metų am
žiaus, pirmiau gyvenęs Dick- 
son, Tenn.

Mosley buvo areštuotas 
pereitą penktadienį (rugsė
jo 3 dieną) taverne, 2128’4 
Indiana avė., su minimu jau
nuoliu taverne buvo panelė 
Kathleen Hughes, 19 metų 
amžiaus, 1808 So. Wabash 
avė., pirmiau gyvenusi Dick- 
son. Buvo pranešta, jog yra 
vyras su ginklu.

Policininkas David Hi- 
ckey atsakė į šaukimą. Mos
ley neturėjo šautuvo, bet bu
vo .45 caliber pistoletas pa
nelės Hughes rankinuke 
(purse).

Prieš teisėją Frank E. Do- 
noghue pereitą antradienį 
panelė paaiškino:

“Jis buvo gėręs, tai aš pa
ėmiau ginklą ir įdėjau į sa
vo rankinuką, kad palaikyti 
toliau nuo jo.”

“Ar tiesa, sūnau?” — tei
sėjas paklausė Mosley.

“Nossuh”, — atsakė Mos
ley pietų akcentu, “aš nie- • 
kada nemačiau to ginklo ir 
nieko negirdėjau apie tai.”

Nežiūrint to, teisėjas Do- avė., iškrito iš trečiojo aukš- 
noghue nubaudė 
šimtu dolerių už netvarkin- ja.

Mosley užmokėjo savo 
bausmę ir išėjo iš policijos 
rūmų laisvas, o panelę 
Hughes paliko kalėjime. Ji 
negalėjo uždėti $200 užsta
to.

Gaisrininkai atgaivino 
moterį

Mrs. Bomonito Mangono, 
69 metų amžiaus, pereitą 
antradienį vakare ištiko šir
dies ataka jos namuose, 3413
Lexington str. Moteris buvo 
atgaivinta gaisro departa
mento inhalator sąuado po 
45 minučių darbo.

Dešimt žuvo
Rapid City, S. D. — 

šimt Rapid City armijos oro 
bazės kareivių žuvo, kai su
dužo keturių inžinų bombo
nešis pereitą pirmadienį.

Ketvirtad., rūgs. 9 d., 1943

ISBSOiv -■ ■■■ 1

Be.' 1

Gen. MacArthur iš savo lėktuvo su pasitenkinimu stebi, 
.kaip Amerikos ir Australijos parašutistai leidžiasi į Lae- 
Salamaua sritį, kad apsupus 20,000 japonų, ši japonų ka

riuomenė atkirsta ne tik nuo ginklų bei maisto pristaty
mo bazių. (Acme-Dr augas Telephoto)

i

Bob Hope buvo užjūryje

Dideli uodai negadina U. S. A. 
kareivių nuotaikos

Bob Hope, filmų komedi-' nors kareiviai turi susidurti 
jantas, vaidintojas, sugrįžo 
į šį kraštą po vienuolikos 
savaičių. Jis vaidino, lošė 

Oakenvvald kiviams įvairius dalykus.
' “ • Bob Hope rugsėjo 6 dieną 

vyruką to ir sulužo jos dešinioji ko- pareiškė, jog Amerikos ka
reivių moralė yra aukšta,

Iškrito iš 3-čio

De-

aukšto
Barbara Exman, 6 metų 

amžiaus, 4553 <

bet" ir didelėmis 
Jis pareiškė, jog

Sužeisti kareiviai 
penkiuose frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį paskelbė 232 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti penkiuose 
karo frontuose. Sužeistųjų 
skaičiuje šeši vyrai yra iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Didelis ir

Nepaprastas

KARNIVALAS

Dingę kareiviai karo 
frontuose

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
antradienį paskelbė 199 
Jungtinių Amerikos karei
vių pavardes, kurie dingo 
karo laukuose. Dingusiųjų 
skaičiuje aštuoni vyrai 
iš Ulinois valstybės.

Mirė vairuojant 
automobilį

yra

46Mrs. Margaret Curl, 
metų amžiaus, 4242 N. Al- 
bany avė., mirė nuo širdies 

; atakos, pereitą antradienį, 
kai ji vairavo automobilį. 
Moteris mirė prie Milwaukee 
avė. ir Golf rd.. Maine town- 
ship.

Torpedų nulyj?fnlme, elektra yra jėga užpa
kalyje mašinų. (Official O. W. I. Photograph.)

torpedo neriasi vandenin iš vamzdžio per 
Herbert šovinio demonstracijos.

(Official Navy rhotogrraph.)

Elektros Jiega
Pagraitina Torpedų Gamybą

Chicagos Apielinkėje
ParuoSiant Amerikos karo laivus su tūks
tančiais torpėdų. elektra yra galingas ga
mybos parankumaa.

E’ektra
mašinas 
thes ir 
pavimo 
yors ir

Elektra.
dustrialfn^s
šalies didelio karo

apšviečia torpėdų dirbtuvę— 
ir aam^mbly linijas . . varo ja- 

drilla . . . varo tekinimo ir štam- 
mašinas . . . mika didelius eonve- 
milžinlškus krainus.

tat jiega užpakalyje visos ln- 
v#ikmė« . . . jieara užpakalyje 

programo.

Elektra užimta

Svarbi elektros varo rankų lathe'ų. kuria
rrcitai nuformuoja torpedų pertvarų.

(Official O. W.I. Photoįrraph.)

karo veiksmuose—neeikvokite jos!

COMMONWEALTH EDISON ČOMPANY
Teikianti Svarbią Elektros Jiegą Karo Gamybai Chicagoje.

su dideliais .uodais.
Bob Hope ir jo draugai 

buvo šiaurės Afrikoje, kur 
jie vaidino. Jię sako, jog 
ten jiems teko ne tik kovoti 
su uodais, 
musėmis.
grįždamas namo parsivežė 
fašistų peilį, kurį paėmė iš 
Italijos karininko, ir “Mus- 
solini Mother Medai”. Pasta
rasis medalis turi astuonias 
žvaigždes, kiekviena žvaigž
dė ženklina kūdikį.

* * «

į Pavogė danty auksą
Vagys pavogė auksą dan

tims už $284 vertės iš J. 
Thompson dantų laboratori
jos ofiso, 7859 Cottage 
Grove. Apie tai pereitą ant
radienį savininkas pranešė 
policijai.

I

X Ar žinote, kad šiandie 
vakare, Soldier Fielde bus 
lietuvių vakaras.’ Tam tik
roje vietoje bus išstatyta 
parodai lietuviški-tautiniai 
gaminiai: lietuviškas audek
las, juostos, mezginiai, me
džio ir odes įvairūs išdir
biniai ir t.t. Visi kviečiami 
atsilankyti. Parodoj bus ke
turios lietuvaitės, kurios 
aiškins Lietuvos tautinį me
ną. Įžanga nemokamai.

X Liet. Vyčių Chicagoc 
kuopų atstovų susirinkimas 
įvyks šį vakarą, rugsėjo 9 
d., 7:30 vai. vakare, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
parapijos mokykloj, Brigh- 
ton Park. Susirinkime daly
vaus svečias, centro įgalio
tinis, Chas. Bason iš Jersey 
City, N. J. Susirinkimas bus 
įdomus.

X Kun. A. Mažukna, JMIC., 
klebonas Milwaukee, Wis.. | 
lietuvių parapijos, nors jau
tėsi gerokai pavargęs iš pa
rapijos pikniko sekmadienį, 
tačiau atvyko ir į “Draugo 
pikniką. Su 
kęs ir kun. 
studijuojąs 
versitete.

juo buvo atvy- 
Miciūnas, MIC., 
Marąuette uni-

Šv. Kryžiaus Par.
(TOWN OF LAKE)

Penktad. Sept 3,
Kas Vakarą

iki Sekm. Sept. 12
PRIE

47tos ir Damen Av.
7—RIDĖS—GYVI

ARKLIUKAI

Vaikams (su tėvais) Uždy- 
ka Bus Duodama (Homoge- 
nized) Pieno—

20
Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalykų Galima Išlai- 
mėti—Pav. Tyro

FF

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.
________________________________________________________ /

“Star Dust” ir “You’ll Ne- 
, ver Know”. Taip pat dainuo
ja “Dirty Gertie from Bi-

Hope s partija (būrys vai- zerte” ir “Filthy Fanny' 
dintojų) vaidino britų salo- from Tripani” 
se, Afrikoje ir Sicilijoje. Pir- Hope pasakoja, jog jam 
m4]į vaidinimą (ŪSO camp didžiausias buvo džiaugs- 
shows) Sicilijoje davė, kai mas sutikti 18 Amerikos vy- 
atvyko bombonešiu, po trijų j-ų kurie grįžo iš pavojingos 
dienų salai kritus. Su Hope bombardavimo misijos, ku- 
ten buvo Frances Langford, rįą atliko virš Vokietijos. 

| dainininkas; Sgt. Jack Pep- Tje yyraį vakarą prieš tai 
per, dainininkas ir komedi- žiurėjo jo vaidiniinų.

“Jie prašė manęs autogra- 
. “Aš bu- ' - -

vau nustebintas. Aš turėjau

jantas (juokdarys), ir Tony 
Romano, 
nistas..

\ 
N ,

Jie vaidino devyniolikai iš jų gauti autografo”, 
tūkstančių kareivių. Vaidini
mo, arba kitaip tariant, lo
šimo vieta buvo 40 mailių 
nuo Palermo. .Kovos lėktu
vai skrajojo ir Saugojo ka
reivius. Vieno sustojimo me
tu jie paliko namą ir nubė
go pasislėpti į ravą (cul- 
vert). Po to sekė užpuolimas 
iš oro. šalimais esantis na
mas buvo sunaikintas.

Hope pasakojo, jog mums 
buvo’ pasakyta, kad jei jūs 
išgirsite švilpimą, tai žino
kite, jog tai sviedinys 
(shell) ir mes turime eiti į 
slėptuves, — pareiškė jis. 
Vieną kartą Hope turėjo 
bėgti į slėptuvę ir jis sako
si, kad jo blauzda sustingo 
ir jis manė, kad jau palietė 
kulka.

gitaristas ir pia- fo» Hope pasakė.
■** X

♦ * ♦

Hope pasakojo, jog užjū
ryje kareivių numylėtos dai
nos yra “Black Magic”,

1

X Ciceriečiai smarkiai 
ruošias prie paskutinio šį
met savo parapijos pikniko, 
kurs įvyks Vyrauto parke 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Klebonas ir komitetas sako, 
kad piknikui visko parūpin- 

> ta .užtektinai. Tai bus pas- 
i kubinis ciceriečių atviram o- 
re balius, į kurį kviečia ir 
čikagiečius.

NYLON HOSE"
Moterims Pančiakų-Kojinių.

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti. 
Penktadieniais — 

Ir Kugelio^
Blynij

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška K rautu v?

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,

los. F. Bodrik, Ino.
3241 So. Halsted Sf.
Tel. Calomet 7237—4591

X Alex Mickeliūnas, žy
mus Rockdale, III., biznie
rius, ‘‘Draugo” skaitytojas, 
niekuomet nepraleidžia 
dalyvavęs didesniuose Chi- 
cago lietuvių parengimuose. 
Labdarių Sąjungos piknike 
praeitą sekmadienį jis lai
mėjo vieną centro dovanų.

X Norbertas ir Albina O- 
naičiai iš Pittsburgh, Pa., 
per šventes lankėsi Chicagoj 
ir viešėjo pas savo seserį 
Klarą. Aplankė Darius-Girė- 
nas posto įstaigą, kitas žy
mesnes vietas ir dalyvavo 
“Draugo” piknike. Svečiai, 
domėjosi ir stebėjosi viso- Į 
mis Chicago lietuvių katuli- [ 
kų įstaigomis.

X Kun. G. J. Jonaitis, pir
mojo pasaulinio karo kape
lionas, dabar klebonu yra 
Vail, Arizona,, parapijos. Jis 
norėtų gauti lietuvę šeimi
ninkę. Atlyginimas geras. 
Dėl susitarimo reikia pir
miausiai susirašyti su kun. 
Jonaičiu.

X Aleksandra Beleckienė 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj 
rugsėjo 11 d., 7:30 vai. už
prašė šv. Mišias už sielą 
savo sesers Onos Budrienės. 
Po Mišių 10 vai. šv. Kazi
miero kapuose bus perkėli
mas Onos Budrienės kūno iš 
pavienės duobės į privatų 
lotą. Giminės prašomi daly
vauti pamaldose ir kūno per 
kėlime.

Pamatysite Nepaprastą 
Keistenybę Aukštai (135 pė
dų) Ore ant Stiebo Veikian
tį Akrobatą—Ir Daug Daug 
Visokių Įdomybių ir Įvairu
mų.

_______________

ne-;
Kviečiame visus Chica- 

gos Lietuvius Atvykti Ir Pa
matyti Šį Nepaprastą Ir Di
delį Karnivalą.

SEPT. 6—LABOR DAY IR 
SEKMAD. SEPT. 12 Karni- 
valas Prasidės 3 vai. p. p. 
Kitomis Dienomis 7 v. vak.

Startinę Fri. Sept. 3
Ending Sun. Sept. 12

PLACE:
47+h & S. Damen

7—RIDĖS—20—BOOTHS
CASH BINGO

X PURE

NYtON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

FREE MTLK TO THE 
KIDDIES 

(HOMOGENIZED)

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY
FUN FOR YOUNG & OLD.
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