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TA AI
DIDŽIAUSIA DIENINE ATAKA
ANT PRANCŪZIJOS UOSTU

Laikyta Europos invazijas praktika
LONDONAS, rūgs. 9.—Didžiausi daliniai Amerikos ir 

Anglijęs bomberių, kokie kada skrido per kanalą, dienos 
metu šiandien atakavo priešo uostus ir aerodromus šiau
rinėj Prancūzijoj. Tai buvo aštunta diena iš eilės, kad 
smarkiai puolama nacių pozicijos Prancūzijoj. Tos atakos 
gal bus galutini priruošimai 
Prancūzijos invazijai.

Berlyno radio pranešė 
DNB žinių agentūros žinią, 
būk dalis tų bomberių atia- 
kayo Paryžiaus miestą. Anot 
to pranešimo, Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai numetė 
bombas šiaurvakarinėj daly 
to miesto.

Ta didžiulė ataka, kuri 
prasidėjo drauge su invazi
jos pratybomis kanale, bai
gė 18 valandų ataką ant 
Hitlerio Atlantiko tvirtovės. 
Per tą laiką sąjungininkai 
neprarado nė vieno lėktuvo.

Vieni svarbiausiųjų taiki
nių tos atakos metu buvo 
priešo karo laivai ir pak
raščių patrankos. Invazijos 
pratybos nušvietė Prancū
zijos pakraštį visą naktį, o j 
bombų sprogimai supurtė. 
langus šešias mylias nuo 
Anglijos krante.

Didumas invazijos praty
bų ir lėktuvų atakos šukė'ė 
gandus, būk Prancūzijos 
vazija jau prasidėjusi.

Chicago, Illinois, Penktadienis, Rugsėjo (Sept.) 10 d., 1943 Kaina 3c VoL XXVD

ITALIJOS KAPITULIACIJOS IŠVAKARĖSE

BIULETENIAISAKOMA POPIEŽIUS 
FDR KALBĖJĘ TELEFONU

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Čia gauta žinia būk italų 
Stefani žinių agentūra pra- 

! nešė per Romos radio žinią 
iš II Popolo Di Roma, kuria 
sakoma Jo Šventenybė Po
piežius Pijus XII šio mėne
sio 4 d. telefonu 50 minučių 
kalbėjęs su Prezidentu Roo- 
seveltu. Anot to pranešimo, 
manoma, kad jų kalba buvu besąlyginiam pasidavimui.
si daugiausiai apie tam tik
rus nesusipratimus tarp 
Šventojo Sosto ir anglų- 
amerikiečių, kurie susidarę 
per paskutinias kelias die
nas po Šventojo Tėvo vė
liausio pareiškimo.

Savo kalboje rugsėjo 1 d., 
Popiežius prašė teisingos 
taikos baigimui karo penk
tuose metuose.

I

in-

Nauja italą valdžia?
NEW YORKAS, rūgs. 9. 

—Prasidėjo gandai, kad su
sidarė fašistinė vyriausybė 
Italijoj, kuri nuvertė seną
ją, ir nori laikyti Italiją 
kare.

Pranešimas iš Londono 
sakė Enrico Galeazzi, Vati
kano gubernatorius, lėktuvu 
išvykęs iš Lisabono į Angli- 
PREZIDENTŪRA 
UŽGINA ŽINIĄ

WASHINGTON, nigs. 9. 
—Prezidentūra šiandien už
gynė žinią, būk Prezidentas 
Rooseveltas šeštadieny tele
fonu kalbėjęs su Šventuoju 
Tėvu.

Lae ataka išsklaidė japonų jėgas
Partraukia lėktuvus iš kitų frontų
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 9.—Gen. MacArthur 
štabo pranešimu šiandien 
nusakė japonų pastangas 
išgelbėti savo garnizonus 
Naujoj Gvinėjoj. Japonai 
šiuo laiku traukia iš kitų 
frontų reikalingus lėktuvus 
ir siunčia juos Naujon Gvi- 
nejon. Sąjungininkų karei
viai šiuo laiku vis labilu 
spaudžia apsuptus japonus 
Lae-Salamaua apylinkėje.

Komunikatas iš Gen. Mic 
Arthur štabo sako prieš iš 
matomai traukia savo lėk u 
vus iš kitur ir koncentru: ja 
juos šitoj apylinkėj. Tuo ja
ponai nori atstatyti sa ro 
aviaciją, kuri Naujoj G i
nėjoj ir Solomonuose St a
kiai nukentėjo. To pašė’. > 
je, japonai nusilpnina kii s 
savo frontus, ir padaro ji s 
lengviau prieinamais sąjun
gininkams.

Komunikatas nurodo, kad

sąjungininkų kariuome n ė s 
nuolat spaudžia Lae iš rytų 
ir iš vakarų. Japonų pasi
priešinimas kol kas labai 
mažas.

Japonai traukiasi.
Išrodo, kad japonų gyni

mosi linijos traukiasi atgal 
į vidujines linijas žūtbūtinei 
kovai prieš didžiąsias jėgas, 
kurioms vadovauja ’ Gen. 
MacAtthur.

Didysis australiečių dali
nys, kuris. šeštadieny išlipo 
Huan įlankos krašte, vė
liausiomis žiniomis žygiuo
ja link Bušu upės, kuri su
daro' natūralią gynimo lini
ją tris mylias į rytus nuo 
Lae.

Tuo pat metu amerikie
čiai parašutistai ir austra- 
1 iečiai pėstininkai, naudoda
mi parašutais nuleistas pat
rankas, įsistiprina savo po
zicijose Markham slėny, į 
vakarus nuo Lae, pasiruoš- 
dami tos bazės puolimui.

Gen. Dwight D. Eisenhower (kairėj) ir gen. George C. Marshall konferencijoj 
žyre. Jie matė greitą Italijos besąlygini pa sidavimą ir svarstė greitesnį kursą Vokie- 

(Acme- Draugas Telephoto)

Rusai užėmė Bakmach Amerikiečiai kovoja prie Napolio
susisiekimo centr?

LONDONAS, rūgs. 9. —
Rusų pranešimas šiandien 
sakė Gen. Rokossovsky va
dovaujama centralinio fron
to kariuomenė puolė ir užė
mė svarbų geležinkelių cen
trą Bakhmach, kuris yra 
raktas nacių susisiekimo sis 
temos šiaurinėj Ukrainoj, ir 
buvusi jų tvirtovė pakeliui 

i į Kievą. Tuo laimėjimu rusai 
praplatino visą ofensyvos 
frontą, kuris randasi 100 
mylių nuo Kievo ir Dnieper 
upės, ir perkirto paskutinį 
geležinkelį vedantį į Pripet 
pelkes, tuo perkirsdami na
cių centro ir pietų apsigy
nimo linijas.

Rusų kariuomenės jau da 
sivarė pro Bakhmachą, ku
ris randasi 15 mylių už Ko- 
notopo, prie didžiausios ge
ležinkelių 
į Kievą.

Stalino
Maskvos
taipgi pagyrė Gen. Rokos
sovsky vadovaujamus karei 
vius už okupavimą Konoto- 
po praeitą pirmadienį. Sta
lino įsakymu, Maskvoje ir 
vėl buvo iššauta 12 salvių 
atžymėjimui naujojo laimė
jimo.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

linijos vedančios

pareiškimas, kurį 
radio transliavo,

I

I

i

Sunaikino nacių štabą Frascati mieste
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 9. 

—Stiprūs amęrikiečių ir britų kariuomenių daliniai anksti 
šį rytą išlipo^Italijon, netoli Napolio. Jiems vadovauja 
U.S. Generolas Mark W. Clark. Vokiečiai tuoj puolė są
jungininkų kareivius, bet sąjungininkų pranešimas sako 
operacijos vyksta pagal planą, ir jau suimta tam tikras 
skaičius belaisvių. Tuo pat laiku pranešta, kad Amerikos 
didieji bomberiai, atakuodami šešias valandas pirm Ita
lijos pasidavimo, sunaikino vokiečių militarinį štabą Ita 
lijoj, kuomet per pusvalandį 
bombavo Frascati, 12 mylių 
už Romos.
sunaikinta 
vai.

Oficialūs 
kuone visi
mieste buvo užimti vokiečių 
karininkų, ir bombos visą 
miestą sugriovusios.

Paminėjimas Gen. Clark 
nurodo, kad veiksmuose Ita
lijoj dabar dalyvauja Ame
rikos penktoji armija, kuri 
šiaurės Afrikoje ilgą laiką 
lavinosi tokiems žygiams.

Štabo biuletenis taipgi 
pranešė apie naujus išlipi
mus Vibo Valentą, Eufemia 
įlankoje, apie 30 mylių į 
šiaurę nuo Paimi, kur ra
portai sako britų aštuntoji 
armija varosi Calabrijos pa
kraščiu. Biuletenis sakė bri
tai ir kanadiečiai jau gero
kai pasivarė ir dabar valdo 
vieškelį iš Locri į Gioia, tuo
užimdami visą galą pietinės Romos uoste, ir Leghorne, 
Italijos. * svarbioj laivų bazėj, 160

Matomai sąjungininkai te'( mylių į šiaurę nuo Romos.

Orinėse kovose
28 nacių lekiu-

raportai 
pastatai

sakė 
tame

IŠ LONDONO. — Iranas 
paskelbė karą prieš Vokie
tiją. Jau kuris laikas kaip 
Iranas (pirmiau vadinosi 
Persija) davė sąjunginin
kams vežti visokias reikme
nis per jos teritoriją Rusi
jon.

IŠ LONDONO. — Vengri
jos regentas Horthy atleido 
Vengrijos Premjerą iš joj 
einamų pareigų.

ORAS
Dar bus vėsu.

KOVOJA TORTONA MIESTO GATVĖSE
Naciai sako italai užėmė Brenner perėją

BERNAS, Šveicarija, rūgs. 9. — Šveicarų telegrafų, 
agentūros pranešimas iš Italijos pasienio sako italai ka
reiviai kovoja prieš vokiečius Tortona miesto gatvėse. 
Tortona randasi tarpe Genoa ir Milano. Sakoma vokiečiai 
Vogheroje, į pietus nuo Milano, nuginklavę italus karei
vius, kurie saugojo tiltą. Taipgi pranešama, kad vokiečiai 
užėmę Tessin tiltą arti Vognera, ir saugo jį kulkosvai
džiais ir lengvąja artilerija. Be to, sakoma italai kovoja 
su naciais arti Pavia, tarpe Milano ir Voghera, ir Certosa, 
rykuose. Santykiai tarpe bu------
v.usių sėbrų vis blogėja.

STOKHOLMAS, rūgs. 9. 
—Nya Dagligt Allehanda 
pranešė žinią iš Berlyno, 
kad Vokietijos vyriausybė 
įsakiusi gyventojams gali- 

eva-

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Vokiečiai šiandien pranešė, 
kad italai kareiviai užėmė 
Brenner perėjimą antradie
ny, dieną pirm paskelbimo, maį greičiausiu laiku 
Italijos pasidavimo, ir pri- kuoti Vienna, Munichą, Aųg 
sipažino, kad italai kitose sburgą, Graz, ir Stuttgart 

prieš miestus.
LONDONAS, rūgs. 9. — 

kuris ------
kad

buvo
vo-

sipažino, kad italai 
Italijos dalyse kovoja 
nacius.

Radio pranešimu, 
pakartojo ir pabrėžė, 
Italijos pasidavimas 
“išdavikiškas” darbas, 
kiečių propagandos agentū
ra darė tuos prisipažinimus, 
tuo pačiu laiku teigdama, 
kad vidujinė padėtis Italijoj 
yra vokiečių kontrolėje, i šiandien transliavo 
Anot to pranešimo, svar- šimą ašies laikomos Corsica 
blausios susisiekimo linijos gyventojams būti pasiruo- 
esančios nacių, arba “ašiai šusiems, kadangi jie tuoj 

bus išlaisvinti.

I

Berlyno radio pranešimu, 
visi žymieji italai Berlyne 
randasi policijos globoje, ir 
policija yra apsupusi Itali
jos ambasadą.

NEW YORKAS, rūgs. 9. 
—Radio France, Aldžyrijoj, 

prane-

nai susirėmė su vokiečiais 
kareiviais, kadangi biulete
nis kalba apie suėmimą vo
kiečių belaisvių.

Bomberiai atakuoja.
Vidutinieji bomberiai ata

kavo tiltus ir vieškelius Tre- 
bisacce, Pauria ir Sapri apy 
linkėse. Nakties metu bom
beriai tęsė savo atakas ant 
vokiečių susisiekimo linijų, 
puldami Benevento, Meta- 
ponto, Potenza, Battipaglia, 
Eboli ir Foria apylinkėse. 
Visose atakose sąjunginin
kai prarado tik šešis lėktu
vus, o nušovė 33 priešo lėk
tuvus.

Stefani agentūra translia
vo gandą, kad britų karo 
laivai laukia prie Genoa uo
sto, ir sakė raportuojama 
jog vokiečiai okupavo San 
Giuliano kalnus ir Sturla 
barakus. Raportai pasiekią 
Madridą sako Jungtinių Tau 
tų kareiviai randasi Ostia,

ištikimų italų kareivių” ran 
koše.

DNB pranešimas pakar
tojo žinią apie nuginklavi
mą italų kareivių Balkanuo
se, kuomet italai Belgrade 
atidavę savo ginklus be jo
kio pasipriešinimo.

žinios iš Madrido sakė- 
kovos tarp vokiečių ir italų 
Kareivių įvykusios visoj Po 
upės apylinkėj.

BERNAS, rūgs. 9.—žinios 
iš Italijos pasienio sako są
jungininkų kareiviai, kurie 
išlipo netoli Napolio Itali
joj, dabar žygiuoja į šiaurę, 
vedami italų kareivių. Sa
koma Milanas, Turinas, ir 
kiti šiaurinės Italijos indus 
triniai centrai valdomi italų 
kareivių, ir vokiečiai karei- 

' viai tas vietas apleidžia.

Šveicarija internuoja 
italus kareivius

LONDONAS, rūgs. 9. — 
Šiandien pranešta, kad Ita
lijos Premjeras Badoglio 

BERNAS, rūgs. 9 —šian- pasiuntęs Hitleriui praneši-
dien pranešta jog pulkai mą apie Italijos pasidavi- 
italų kareivių vakar naktį mą, kuriame jis pranešęs, 
bėgo iš Prancūzijos ir pasi- kad Italija neturėjusi jėgos 
davė Šveicarijos rubežių 
sargams. Šveicarijos armi
jos pranešimas sako tie ka
reiviai buvo nuginkluoti 
internuoti.

ir

atsilaikyti prieš sąjunginin
kų invaziją, ir jo užduotis 
buvusi apsaugoti Italijos 
teritorijos pavirtimą 
timų grobiu.”

“sve-

Išlaisvins Italijoj 
esančius amerikiečius
Britų karo minisieriios nra- 
nešimu, manoma Italiio? 
pasidavimas reikš išlaisvini
mą 2.000 amerikiečiams ir 
70.000 britams ir kanadie
čiams kareiviams ir civili
niams. kurie dabar yra ka
ro belaisviai Italijoje.

Naciai skuba Rivierjon i
kovoti sabotažu
MADRIDAS, rūgs. 9. — 

Raportas iš Prancūzijos sa
ko geležinkeliai ties Rivie
ra keliose vietose apgadin
ti, ir vokiečiai kareiviai 
skuba į Riviera apylinkę
bandyti kaip norint sustab- Amerikos submarinai “gal 
dyti sabotažą.

JAV SUBMARINAI 
NUSKANDINO 6

JAPONŲ LAIVUS
WASHINGTON, rūgs. 9 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos submari- 
nai tolimuose rytuose šio
mis dienomis nuskandinę 
dar šešis japonų prekybi
nius laivus. Pranešimas 
taipgi sakė submarinai ap
gadino keturis kitus japonų 
laivus. Iš viso submarir.ai 
iki šiol nuskandino 223 ja
ponų laivus ir apgadino 67

Prie to, nuo Pearl Harbor.

nuskandino” dar 29 laivus.

9. — 
sako

LONDONAS, rūgs. 
Žinia iš Stokholmo 
Hitleris laikęs karo tarybos 
susirinkimą, kuriame nutar
ta sustiprinti nacių Po lini
ją šiaurinėj Italijoj, ir ko
voti iki paskutiniųjų.

Indija, 
karo 

prane- 
gražus

JAV lakūnai bombavo 
geležinkelį Burmoje
NEW DELHI, 

rūgs. 9.—Amerikos 
aviacijos 10 dalinio 
Šimas sakė pirmas
oras per tris mėnesius davė 
progos Amerikos lakūnams 
atakuoti japonų laikomą ge
ležinkelį tarpe Mandalay ir 
Lashio, prie Burma vieške
lio.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MARIANAPOLIO ŽINIOS XŽlgerųjų

Kun. J. Navicko pagerbi
me dalyvavo kunigai: A. 
Petraitis, J. Vaitekūnas, Pr. 
Strakauskas, K. Rėklaitis, J. 
Vaškas, A. Jeskevičlus, J. 
Kuprevičius, V. Andriuška, 
J. Šaulys, K. Stadalnikas; 
Seselės Kazimierietės iš Pro- 
vidence, R. I., N; Pr. šv. P. 
Marijos Thompsono Seselės, 
ir gausus būrys velionies 
prietelių ir gerbėjų iš arti-' 
mesnių parapijų. —K.

Pamaldos už a. a. kun.
J. Navicką

per 
Jo-

Rugsėjo 6 d. š. m., 
“Labor Day”, a. a. kun. 
no Navicko mirties metinė
se, Marianapolyje, kur yra 
jis palaidotas, buvo atlaiky
tos įspūdingos pamaldos už 
jo vėlę.

Kolegijos koplyčioje iškil
mingas gedulo Šv. Mišias at
laikė pats TT. Marijonų Pro
vincijolas, kun. Rėklaitis, M.
I. C., asistuojant dijakonui 
— kun. J. Vaškui, subdija- 
konui — kun. K. Stadalni- 
kui, M. I. C. Per Šv. Mišias 
giedojo Marijonų studentų 
choras, vadovaujant kl. V. 
Paruliui, M. I. C.

Po Šv. Mišių išsirikiavo 
gedulinga procesija ir iš 
koplyčios nužygiavo prie a. 
a. kun. J. Navicko kapo, su
pilto šalia Kalvarijų XII 
stoties. Kapas jau yra ap
dengtas marmuro didele ply
ta, ant kurids išraižyti šie 
kuklūs žodžiai: “Kun. Jonas 
Navickas. 1885.L2 — 1941. 
IX.2. Ilsėkis Viešpatyje”. 
Visas kapas buvo labai gra
žiai papuoštas gyvomis gė
lėmis. Tai rūpestingųjų N. 
Pr. švč. P. Marijos Thomp- 
sono seselių darbas.

Procesijai sustojus aplink 
velionies kapą, D. Gerb. 
Kun. A. Petraitis, šv. Kazi
miero parapijos (Worcester, 
Mass.) klebonas, didis kun.
J. Navicko prietelis ir ger
bėjas, prabilo į susirinku
sius graudžiais žodžiais, iš
keldamas velionies neįkai
nuojamus nuopelnus bažny
čiai ir tautai. Graudi ašarėlė 
nuriedėjo daugeliui dalyvių, 
klausant pamokslininko žo
džių.

Po pamokslo galingai su
aidėjo “Libera”, kurią atgie
dojo dvasininkai sutartinai 
su studentų choru. Pamal
dos užbaigtos gražia “Salve 
Regina” giesme.
Išpalengvo, rimtais veidais 

dalyviai skirstėsi nuo tos 
vietos, kur ilsisi didis Dievo 
ir žmonių mylėtojas, a. a. 
kun. J. Navickas.

Kolegijos vadovybė dėko
jo svečiams už dalyvavimą 
ir visus pavaišino skaniais

I I

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

6pecial1zuoja
Tame t

Nebūkit su pan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos.

— 8 P F C I A L —
Iškirpkite šj skelbimą, ir priduo- 

kite mums pirm 20 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — FXEKTROS VEIKIMO 

ISMANKSTISIMĄ
J&sų Skilvio Muskulų Treatment*.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Creator ot Custom Appllanees for J7 yra
»« 8. STATĖ, RM. »10, STA. 41*8 
Daily 1« A M. TU 5; Mm., Fri. TU • P.M.

baturday Til 1, Sunday S te A

Bis yra epeelalls raminimo bandymas tr 
nebus kitose lalkrsAluoea Taipgi. Ms 
pastOlymas kebus atkartotai

Perspėjimas 
viengenčiams

Philadelphia, Pa. — Da
bar daugelis tėvų perka sū- 
nums-kariams tokius laikro
dukus, kurie, taip sakant, 
yra atsparūs ir prieš van- 

i denį ir prieš šūvių trenks
mus — negenda nuo to.

Tačiau patartina, kad pri- 
sidabotų, kadangi sukčių, 
niekuomet nestokuoja.

Pavyzdžiui, pastaruoju lai 
ku čia viena viengentė, Ieva 
S., .užėjus pas vieną laikro
dininką nupirko sūnui-ka- 
riui dovanų tokį laikroduką 
už 40 dolerių. Pardavėjas, 
neva tai dar iš “mandagu
mo” veltui patarnavo, t. y. 
laikroduką supakavo ir pa
tarė tuojau pasiųsti.

Bet viengentė būdama ne 
žiopla, užuot tuojau nešus 
jį į paštą, parsinešė namo 
ir išpakavus pamatė, kad 
tai yra laikrodukas visiškai 
ne tas, kurį jinai pirko ir 
pigus. Tad aš drįstu ve ką 
pasakyti: Kam gi eiti pas 
tuos, kuriems net ir jų tiky
ba pataria skriausti “gojus“. 
Ar negeriau eiti su pirkimo, kemPėje įsakymams 
reikalais pas krikščionis, o 
dar geriau, pas savo vien-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams 

GREITAS IR MANDAGU8 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius 
DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street
> ■ ■ 1 ■■ ..............................................-

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI

.GED

STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI
ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 
' . NUOŠIMČIO RATOMS. —

f ro«
|Be

'of

PIua LI8ERAL f APNINGS
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VIEŠBUČIO GAISRE NUKENTEJO 46 ASMENYS

I

T

Houston, Texas, mieste kilo gaisras Gu’f Hotel, kuriame žuvo, arba buvo sužeisti,
46 svečiai. Gaisras, kaip autoritetai praneš a, kilo nuo cigareto. (Acme-Draugaš Tele- 
photo)

PARGUTiT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1« kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9c 30 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

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

DR. S. WEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: PiEmad., Trečiad, Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

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

genčius, nes remiant vien
gentį, tuo yna remiama ir 
visa, tauta.

Philadeluhijoje su laikro
dukų pirkimo reikalais, drą
siai galima kreiptis prie 

j viengenčio Prano Pūko, 609 
N. 12th St., nes tai yra toks 
sąžiningas biznierius- parda 
vėjas, kad jis greičiau pats 
save nuskriaus, negu savo 
kostumerį-pirkėją. K. V.

I Devynių mailių juostos 
reikia vienai armijos divizi
jai “dog tags” ar identifi
kacijos ženkleliams, ir per 
mėnesį suvartojama vienoje 

i pop'e- 
’ rio tiek, kad galima apdeng
ti šešius akerius žemės.

1
I___________ _______

DIRBTUVES

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Permainytas 
vardas ir 
adresas

Liet u vlSkas 
Žyduką*

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporatkm. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. ________
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Seksringe Patarnavimo I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 J<m. M. Mozerto, Sec’y. S2SS 80. HALSTED ST

Kas įvyksta, kai teatro 
šuo suserga J

Los Angeles, Cal. — Ro
bert Williams pasakė, jog 
jo finansinė padėtis priklau
so nuo senyvo šunies, Red 
Dust, sveikatos. Tas šuo lo
šia teatre. Šunies savininkas 
pareiškė, jog jo šuo dab^.r 
serga ir jis negali 
išmokėti $435 mėnesinės ali- 
monijos.

Ir pareiškė,' jog jis dabar 
teturi $20.

Teisėjas įsakė jam pra
nešti teismui ka p greitai 
šuo, 13 metų amžiaus, galės 
vėl dirbti, — ir Eepe $20 
pasidalinti su jo žmona.

L

K P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Žmonai Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientas
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare
Trečiad. ir Nedeliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

DR. G SERNFF
IETĮ kis IKI' 

metų patyrimas*
TeL: Yards 1821 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso

u Iklniy iMrbtuv*

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

EXTRA! EXTRAI

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Pilone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

rtk viena pora aklu visam gy 
renlmui Saugokite jaa, l Madam, 
1M*gaamlnuotl jas modernttkianria 
metodą, kurta regėjimo mokslą* 

gali aštrinti
66 METAI PATYRIMO 

Pririnkime aktata. korte pašaline 
via* aki*įtempimą. .

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

OPTOatmRIRTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampu 11-toa 
rririonaai fltvtl. M13 rw,_g, 

OTOO VAIiAKDOA: 
Caallen »:!• a m Iki S:S« a m 

TraMad. tr Mtad a. m.
T:M a M.

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 'vai 
Nedėliomia pagal sutarti

Offiee tel YARdi 4787
Samu tel PBOtpect 193C

•••i

ai

YARd> 2245

OR. C VEZELIS
DANTISTAS

1645 So. Ashland Avė 
arta 17th Streei

ano 9 vai. ryto iki 8 vai 
Seredoj pagal sutartį.

Ofiso tel. VTRgima 0086 
tendencijos tel. BEVerly 82*

OR. I. DUNDULIS
♦ v-DYTO.iAJ- G* JHIRURGa.-

i 15- V--tie- Vvenui

Tel YARda 5921
Rea KENvood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS LB CHIRURGĄ*

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

LIETUVIAI DAKTARAI

. OR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Saštadianiaia 
Valandos: 3 — 8 poniat,

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRgtnta 18M

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IB OBIRURGas 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS BRUMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL
iv cUklr«vš H Ir unniteriti*

garsinasi "Drauge"
Remkite tuos biznierius, kurie

CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHTRURtrA.

2201 W. Cermak Road
' aiandos 1—3 popiet* ir 7—8 » 
Sekmad., Trečiad ir šeštadieni*

vakarais ofisas uždarytas

REZIDENC1J A
4241 West 66th Bliu*

Tel REPublL 7X6>

Tel OANal 0257
Bes. tei. PROspeci

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
1821 So. Halsted Street 

ttealdenoja 6600 
VAI AVIMIS •

8c Ąrtesia- a-
■ yt. w

ŠIMKUS
<1HTRUR«
RM

YARdi 814f

DR. V A
DVTOJAS LR
» kKINii

144 West 35th MLreei

valandos 11-12. 2-4 ir 6:30-* .H 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

OR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJ A8 IR CHIRURGĄ

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MUhvay 2880 Chicago, Ui
OFISO VALANDOS^

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 įto I 
vai. popiet ir nuo 7 iki S£0 vai. vak 
Nedėliomu uuo 10 iki 12 vai dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Šaukite KEDrie 2868

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

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

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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GLORIA MUNDIHELP WANTED MOTERYS

X (Pabaiga)
RADIO

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100% karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po 
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

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

VALYMUI MOTERŲ
Dirbti Apartmentų Hotelyje. 

$77.50 j mėnesį.
KREIPKITĖS 

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WAXTED — VYRAI

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 PUŠŲ

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- 

"" ' * *...........................5kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

BUS BOYS
Atsikreipkite į- Colonnade kambarį.

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite į
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolpb.

DARBININKŲ
NEAPBIBUOTO 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.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
PUNCH PRESS

OPERATORS
SPOT WELDERS

FACTORY HELPERS
SVARBUS KARO DARBAI 
Neatsišaukite jeigu dirbate 

dabar prie karo darbų.

SUNDSTROM 
PRESSED STEEL CO. 

8030 SOUTH CHICAGO AVĖ.

BUČERIO
Patyrusio. Eksperto prie nutūpimo 
jautienos strėn-ų dėl hotellų Ir res- 
taranų užsakymams.
THE GREAT WESTERN BEEF CO.

Yards 3790.

Reikia Vyrų
Kaipo Paprastų
DARBININKŲ

SVARBI
PLIENO PRAMONĖ
AUKŠTA MOKESTIS

NUOLATINIAI DARBAI

CHICAGO STEEL

SERVICE CO.
3912 S. ASHLAND AVĖ

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJŲ 
SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

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

7301 W. Harrison—ForestPark

PANTRY MERGINŲ 
DARŽOVIŲ MERGINŲ

Geros valandos. Gera mokestis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti.

Geros darbo sąlygos.
STEVENS BLDG. RESTAURANT 

17 N. Stati — 8th floor.

COUNTER MERGINŲ
IR

VEITERKU
18 IKI 45

PILNO LAIKO DARBAI

ARC WEIDERIŲ
ŠEŠIASDEŠIMT VAL. SAV. 

$60 IKI $73
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

$60 IKI $95
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ
Patyrusių ir nepatyrusių prie 

bindery darbų..
SUDDEN SERVICE BINDERY

2023 S. Clark St.

Patyrimo Nereikia

GERA MOKESTIS

Ir

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

Atsišaukit į •

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd. *

Reikia Merginų 
Ir Moterų Į

Ir
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 WORKS

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

5757 WEST 65th ST.

■-

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

puikios 
tarp 9

»

Aukščiausia mokestis — 
darbo sąlygos. Atsišaukit 
ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN. Room 348

MORRISON HOTEL

VYRŲ 
REIKIA

DIRBTUVĖS DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co
1750 N. Wolcott

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

PHONE — MICHIGAN 5600
EXT. 25

VAIKINU Jr VYRŲ išmokti gepą 
amatą su gera po karo ateičia.

MURRAY VARAT CO.
118 S. Cllnton St.

REMKITE “DRAUGĄ.”
4

Medžio Išdirbę jų 
Reikia

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

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St. YARds 6528

HEI.P wantj:d MOTERYS

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

CHICAGO, CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ŠEIMININKIŲ ar MOTERŲ 
čių dirbti daliniai ar pilną 
gali gauti tinkamas valandas 
togias darbo sąlygas. Lengvi 
.vyniojimo departamente.
MERRILL PUB. CO. 350 N.

norin- 
laiką, 

ir pa- 
darbai

Ogden

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

Atsišaukite asmeniškai prie
MR. MATTHEWS

AMERICAN DECAL CO.
4334 Fifth Avė.

REIKIA

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

HUDSON 
SCREVV MACHINE 

PRODUCTS CO. 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

* *

į:

MOTERŲ IR MERGINŲ

Patyrimo Nereikia

Lengvi Darbai

VYNIOTI IR PAKUOTI
100% KARO DARBAI

TIKTAI DIENOMIS

VYRŲ
18 IKI 50

KAIP STOCK MEN GELŽKELI0 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
' SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Snyder

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

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

PETERSEN COAL CO. 
Division & Halsted Sts.

UZDIRBKIT EKSTRA PINIGŲ

Pagelbėkit Karo Pasekmei 
Patyrimo Nereikia 

balinio 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
Mr. Johnson iki 5 pp.

*

MOTERŲ
100% Karo Darbams

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

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 

Mokestis $77 iki $80 J mėnesį.
Kreipkitės prie Housekeeper. 

EDGEKATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

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

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.

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ
RAUD. KRYŽIUI!

}

to šimtmečio. Ne senmerge 
ji, kaip mėgsta pavydas ją 
apšaukti.

Rusija dar prieš 250 me
tų buvo nereikšminga, ne
vaidinanti jokio vaidmens 
nei Europos, nei Azijos po
litikoje, o Šiaurės Amerikos 
Jungtinės Vai s t y b ė s dar 
prieš 100 metų neturėjo nė 
vieno tų atributų, kurie šian
dien vienus taip džiugina, 
kitus taip baugina.

Jauna ir Prancūzija, nes 
savo kolonijas ji susikalėdo- 
jo tik prie to stalo, aplink 
kurį britai ne taip seniai 6- 
mė puotauti. Moderniosios 
Japonijos istorija nesiekia 
daugiau kaip gO metų, nes 
dar 1890 japonai sėdėjo uš- 

■ sidarę savo salose, o tikra 
j jėga tepasidarė 1905 nuga- 
; Įėję Rusiją.

Nors visos tos imperijos 
ir didvalstybės dar jaunos, 
tačiau tatai nereiškia, kad 

; joms skirtas ilgas amžiuj 
Istorija parodo, kad vadina
moji galybė gali be mato- 

i mos išviršinės priežasties 
staigiai sugriūti, kaip toji 

j Ninivė, kurios siaubingas 
galas dar šiandieną nusmel
kia jos žuvimą prisimenan
čius rytiečius. Taip dingo ir 
gotų Teodorichas, švedų Ka
rolis — ir joks užgrobikas 
nežino, kurią naktį ant jo 
sienos sumirgės Mene, tekel 
phares.

ku- 
ap-

Valgis ir Uniformos Duodama 
ATSIŠAUKIT Į

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

29 N. STATĖ ST.
64 E. WASHINGTON 

143 S. STATĖ ST.
103 W- ADAMS ST.

BOARD OF TRADE BLDG.

Ką tvirtina dabartis?
O kaip tos galybės, 

rios nūnai pasaulį laiko 
glėbę? Ne viena jų dar trum
pu sijonėliu vaikščioja, to
kios jos jaunos — išaugo 
tik pastaraisiais dviem am
žiais.

Britų imperija, antai, vie
na jauniausių. Šaky s i me, 
Škotija tik 1707 galutinai 
buvo sujungta su Anglija, 
kuri savo užjūrinius žygius 
buvo pradėjusi vos 16 am
žiaus gale. 1776 nustojęs sa
vo pelningiausios kolonijos 
— Šiaurės Amerikos — Lon
donas tiek nusiminė, kad lik
vidavo savo kolonijų minis
teriją. Toji Didžioji Brita
nija, kuri taip dailiai išau
go, kad kitiems tik seilės 
varva vien į ją pažvelgus, 
savo metrikus turi iš perei- 
K

I
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GERA MOKESTIS IR DARBO
SĄLYGOS, GEROS VALANDOS

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

* * *

STENOGRAFIŲ 
IR TYPISTS

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

640 W. Lake St.

STENOGRAFIŲ
SWITCHBOARD OPERATORES

Patyrusių. Nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos, 
proga įsidirbimo. gera transportaci
ja. Atsišaukite į

TRANSAMERICAN FREIGHT 
LINES

1130 W. Cermak Rd.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

Įstokit į mūsų linksmą šeimą pa
triotinių darbininkų! Mes gami
nam valgio produktus Kariuome
nei. Laivynui ir Alijantams.
Darbo valandos sutvarkomos su- 
lyg jūsų namų ar mokyklos ap
linkybių. Patyrimo nereikia.

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU

BAR VYNIOTOJU 
FANCY B0X FILLERS 

MARSHMALL0W PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

LENGVAI PA8IEKTAMA 3 GATVfi- 
KARIŲ LINIJŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MUSŲ PERSONNEL DE- 
PARTMENTE MALONIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE VISKĄ.

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP, 0600.

MOTERŲ REIKIA
Amžiaus 35 iki 50

APVALYTI BUSUS VIDUJE 
$26.00 Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKIT Į

Santa Fe Trailways
441 E. OHIO

TARNAIČIŲ
Dirbti Apartmentų Hotelyje. 

$77.50 i mėnesį. 
KREIPKITĖS

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

VYRAI IR MOTERYS

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

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

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. CAN£L 5510.

★ 
★

★

Spėlioja apie Italijos
NEW YORKAS, rūgs. 9. 

dabar spėliojama, kad gal 
nauja Italijos vyriausybė, 
Italijos karalių Emanuel ir 
dabar deda pastangas palai
kyti Italiją kare.

Pennsylvanijos gele
žinkelio nelaimė pa
reikalavo dar daugiau 
aukų

Patyrimas sako, kad juo 
sunkiau užviešpatauti ten, 
kur gyventojų daug. Vadi
nasi, kas dar gali tikėtis kiek 
ilgėliau išsilaikyti plačiaplo- 
tėje, bet menkai apgyvento
je Azijoje, tas sausakimšai 
perpildytoje, siauraže m ė j e 
Europoje turi išsižadėti vi
sų vilčių.

New York, rugsėjo 8 d. — 
Moris Borden, 49 metų am
žiaus, rastas negyvas savo 
bute — Brooklyno mieste. 
Jisai buvo apžiūrėjęs Penn
sylvanijos geležinkelio kata
strofos vietą ir įsitikino, kad 
jo žmona, duktė ir sūnus bu
vo žuvę toje šiurpioje kata
strofoje. Parvažiavo namo, 
kad pasiruošti laidotuvėms, 
bet buvo rastas negyvas vir
tuvėje prie atidarytų dujų 
(gaso), kuriomis ir nusinuo
dijo. *

I
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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 Avė.

i

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Patyrimo nereikia. Nereikia dirbti 
naktimis. Gera pradinė mokestis.

INTERNATIONAL SPRING CO.
222 N. Washtenaw Avė.

Ligi šiol dar nėra atpažin
ta 23 lavonai žuvusiųjų šio
je geležinkelio katastrofoje. 
Geležinkelio darbininkai dar 
ir dabar tebetęsia ieškoji
mus prie užsisukimo, kur 
devyni iš 16 traukinio vago
nų buvo nukritę nuo bėgių.

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

MORRISON HOTEL
MERGINA reikalinga abelnam namų 

I darbut. Nereikia skalbti—du šeimo- 
' je, 5 dienos į savaitę. South sidėje.

TEL. VICTORY 7645.

MERGINŲ prie abelnų 
darbų. Patyrimo nereikia, 
pradedant.

JUKES & SHAFER.
401 N. Leavltt,

dirbtuvės 
5Sc j vai.

INC.

SKELBKITĖS DRAUGE”

★
★
★
★

1 PIRKITE KARO BONUS!

★ ★★ ★★★★★★ 
★ For Help! 

For Sale! 
For Rent!
For Service I 
For Results I 
ADVERTISE ■

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Gali sau viešpatavimo iš
troškę savo būsimoms impe
rijoms skirti tūkstančius ir 
daugiau metų, gali svajoti 
apie iškilimą ir išsiteisinimą, 
bet kietas bus pabudimas 
žiaurioje istorijos tikrovėje.

Ji kiekvienam, kam pro
pagandos bangos dar neap
suko galvos, įsakmiai pabrė
žia, kad mūsų žemyne nuo 
pat senovės Romos laikų ir 
išskyrus vokiečių tautos 
Šventąją Romos imperiją — 
kuri faktinai tebuvo fikcija 
— niekas neįstengė sukurti 
visus europiečius sukausian
čios politinės jėgos. Napo
leonui tai pabandžius, visi 
susijungė prieš jį, ir savo 
dienas jis baigė ištrėmime.

Dvasios gėrybėmis prisi
keikime, jei nenorim, kad 
mūsų Nepriklausomybės is
torija prasidėtų žodžiais: In- 
cipit lamentatio Jeremiae...

(R)

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

Jeigu žmonės tave apkal 
binėja, gyvenk taip, kao 
jiems nieks netikėtų. (Pla- 

Į ton)

Dingę lakūnai yra 
vokiečių nelaisvėje

Du iš Čikagos jauni vyrai 
ir vienas iš Oak Park, kurie 
buvo pranešti yra dingę, da
bar sužinota, kad yra vokie
čių belaisviai? Pirmiau buvo 
pranešta, kad jie yra dingę 
po Hamburgo bombardavi
mo. Dabar karo Departa
mentas gavo žinių, kad jie 
išliko gyvi ir pateko vokie
čių nelaisvėn.
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LITHUANIAN CATSOLIC PRESS SOOETY
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$6.00 per year outšde of Cūkrjo; $7-00 j>r year in Qūc*^ 
Cicero; 3c per copy.

Adverthūag ia "Dra^n* hrings best resnlty.

DRAUGAS

Metams ...........................................  .. $7.00
Pusei metų ....................................................-..................... 4.00
Tr-imĄ mėnesiams .......................................................... 2.00
Dviem mėnesiams .....................   150

Feegfiaiei Veletyfcl»K aa Oicagoje:
Metams .....................................................................................$6.00
Pusei metų .............................................................................. 350
Trims mėnesiams ..........................................   1.75
Dviem mėnesiams .................................................................. 1x25
Vienam, mėnesiui ............................................. *................ .73

Metams ...................................................................................... $8.00
Pusė metų .....................    s. 450
Trims mėnesiams ................................................................. 250
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma. tai padaryti ir neprtsinnčiama tam tikslui pašto ženki*. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpiu pataisymui, ir vengiant polemikas ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijas laikraštin nededamos.

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

Italijos pasidavimas - didžiausias 
šio karo įvykis
FAŠISTŲ-NACIŲ BIČIULYSTE

Užvakar dienos įvykis — pranešimas apie Italijos 
besąlyginį pasidavimą yra tiek didelis ir svarbus, kad 
spaudos ir radijo komentatoriai jam tinkamai vertinti 
žodžių nebeužtenka. Tai bos žymiausias įvykis šiame 
kare.

Reikia neužmiršti, kad fašistiškoji Italijos valdžia 
pirmoji karą pradėjo. Ji iš pasalų puolė Etiopiją, no
rėdama atsteigti senovės Romos imperiją. Mussolini, 
fašistų vadas ir Italijos diktatorius, užgrobęs Etiopiją, 
apsvaigo puikybės ir didybės manija. Ta liga jis apsarg
dino ir Vokietijos nacius bei jų vadą Hitlerį, kuris sa
vo rėžimui įsteigti inspiraciją sėmė iš Italijos fašistų.

Hitleris ir Mussolinis greit pasidarė artimiausi drau
gai. Hitleris suardė Čekoslovakiją, užgrobė Lenkiją, 
puolė Belgiją, Olandiją, Daniją, Norvegiją ir Prancū
ziją. Nesnaudė ir jo partneris Mussolinis. Jis smogė 
peiliu iš pasalų Prancūzijai. Įsiveržė Albanijon, Grai- 
kijon, Jugoslavijon. Prasidėjus rusų-vokiečių karui, fa
šistai siuntė gausingus savo kariuomenės pulkus j Ru
sijos frontą. Hitleris ir Mussolinis manė, kad jų sulip
dytoji Berlyno-Romos ašis, prie kurios vėliau prisidėjo 
ir japonai, yra nenugalima. Iš demokratijų pastangų 
atsilaikyti jie tik juokus krėtė.
LŪŽTA BERLYNO-ROMOS AŠIS

K - •Bet kai Jungtinių Valstybių karo jėgos pasirodė Af
rikos karo fronte, kai Amerikos karo pabūklai ir mais
tas didesniais kiekiais pradėjo pasiekti Rusijos frontą, 
pradėtas rašyti kitas istorijos lapas. Ašis buvo pri
versta pereiti ofensyvan. Po pergalės Sicilijos apie 
imperiją svajojęs Mussolini turėjo eiti “šunims šėko 
piauti”. Jis buvo priverstas pasitraukti, nes tauta ne
begalėjo toliau pakęsti fašistų rėžimo, kuris per su 
virš dvidešimtį metų engė kraštą ir žmones, kuris tautai 
taip dideles nelaimes užtraukė.
IŠPILDYTA TAUTOS VALIA

Nugriovus nuo diktatoriaus “sosto” Mussoliniui, Įtar
iai pasijuto esą laisvesni ir dėl to ėmė reikšti savo 
valią — reikalauti taikos.

Todėl, gen. Pietro Badoglio vyriausybės besąlyginis 
pasidavimas Amerikos ir Anglijos karo jėgoms — tai 
yra išpildymas italų tautos valios ir taikos troškimo 
patenkinimas. /

Italijos vidaus padėtį, tiesė., komplikuoja nacių ka
riuomenė, kurios ten yra gana daug. Kažin ar toji 
nacių kariuomenė geruoju pasiduos. Sąjungininkams 
teks su ja kariauti, kad išvalyti kraštą nuo visų nacių 
ir fašistų liekanų. Hitleris net esąs pasiryžęs Musso
linio vardu naują “vyriausybę” Italijai duoti. Bet tie 
dalykai yna laikini. Išlipimas Amerikos kariuomenės 
dalinių Neapoly ir kituose reiškia greitą padėties sutvar
kymą.
BASLYS HITLERIO MAŠINOS RATUOSE

Italijos besąlyginis pasidavimas sąjungininkams reiš
kia daugiau negu nacių-fašistų “divorsą”, daugiau ne
gu Romos-Berlyno ašies lūžimą per pusę.

Reikia turėti galvoje štai ką: Italija turėjo stiprią 
kariuomenę Graikijoje, Jugoslavijoje ir net Prancūzi
joje. Tai kariuomenei įsakyta arba grįžti atgal arba

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rūgs. 10, 1943

reikale atsukti ginklus prieš nacius. Tai kalba sąjun
gininkų randai. Iš tos priežasties ir Balkanuose ir Pran
cūzijoje pasidarys “minkštesnių vietų” naujiems karo 
frontams atidaryti. Aišku kaip diena, kad ir vienur 
ir kitur padidės požeminis veikimas prieš okupantus 
nacine ir tai artins Hitleriui galą.

Tuo būdu ir šiuo atsitikimu italų besąlyginis pasi
davimas į nacių karo mašinos ratus didelį baslį įvarė.
APSAUGOJO DAUG GYVYBIŲ

Karo atžvilgiu italų pasidavimas turi neįkainuoja
mai didelės vertės. Jis išgelbsti milijonams žmonių 
gyvybę ne tik pačioje Italijoje, bet sąjungininkų karių 
gyvybių. Be to, sutaupo milžiniškus kiekius sąjungi
ninkų karo amunicijos. Italijos karo laivai, lėktuvai, 
uostai, aerodromai, karo pramonė pereina jungtinių 
tautų karo administracijos žinion. Gal būt šiuo momen
tu mes dar tikrai nesusivokiame ir dar negalime visa 
pilnuma įvertinti Italijos pasidavimo. Bet po dienos, 
kitos, kiek atsipeikėję, pajusime, kad tai buvo gal būt 
pats didžiausias sąjungininkų žygis, padarytas šiam ka
rui laimėti

X

Pažymėtinas pasitarimas
Londone įvykstančiai Jungtinių Valstybių, Didžio

sios Britanijos ir Sovietų Rusijos atstovų konferenci
jai tenka priduoti daug reikšmės. Ameriką konferen
cijoj atstovauja ambasadorius John Winant, Angliją — 
užsienių reikalų sekretorius Anthony Eden ir Rusiją 
— Ivan Maisky. Spėjama, kad šiame pasitarime buvo 
daug kalbų apie pokarinę Europos rekonstrukciją. Be 
to, galimas dalykas, kad joj buvo ‘•skiriami’’ keliai 
Roosevelto, Churchillk) ir Stalino susitikimui, kuris vis 
tik netrukus turėsiąs įvykti.

Pirmoji U. S. karo bonų paskola sulaikė japonų ofen- 
syvą; antroji — privertė Italiją besąlyginiai pasiduoti; 
trečioji — turės sutriuškinti Vokietijos nacių karo ma
šiną ir išlaisvinti jų pavergtas tautas, inimant ir mū
sų tėvų kraštą — Lietuvą.

f SPAUDOS APŽVALGA "j 
............... - - - ... ■ /Z 

Lietuva nepasidavė pagundoms
Jonas Budrys, Lietuvos generalinis konsulas New 

Yorke, pasakė reikšmingą kalbą Pittsburgho konferen
cijoj. Savo kalboj jis tarp kitko pažymėjo:

“Lietuva nesimpatizavo naciams. Ji — maža valsty
bė — išdrįso pirma pasipriešinti Hitlerio siekiams, iš
keldama garsiąją Klaipėdos nacių Neumanno-Sasso by
lą. Lietuva ilgi viena iš pirmųjų tapo Hitlerio auka — 
jai 1939 metų pradžioje buvo atplėštas Klaipėdos kraš
tas.

“Pradžioje karo su Lenkija, Hitlerio Vokietija gun
dė Lietuvą, siūlydama jai tuojau užimti Vilnių. Neten
ka čia priminti, ką mūsų tautai reiškia Vilnius. Lietu
va niekados neatsižadėjo ir neatsižadės savo senosios 
sostinės Vilniaus, bet ji taip pat gerai numatė, kad 
tikrasis šio karo sūkuriuose kelias yra demokratijų 
eilėse. Ir Lietuva nepasidavė gudriai užmestai meške
rei. Tuo savo žingsniu Lietuva atsisakė stoti į Vokie
tijos sąjungininkų eiles. Gal tapus Vokietijos sąjun
gininku, Lietuva būtų išvengus pirmosios okupacijos, 
tačiau ji jau tuo savovpasielgimu stojo į Jungtinių Tau
tų eiles de facto.

“Oficialiai Lietuva neįtraukta į Jungtinių Tautų tar
pą ir net vienos didžiosios sąjungininkų valstybių gra
soma dėl savo laisvės. Vienok Lietuva ir šią valandą 
atkakliai kaunasi visais būdais, kokie tik galimi nacių 
ir gestapo priespaudoje.* Mūsų broliai senoje savo tė
vynėje yra šaudomi, persekiojami, išmetami iš ūkių, 
į kuriuos ątsikrausto vokiečiai; mūsų tautiečiai yra 
priversti slapstytis giriose, kad nepakliūtų į vokiečių 
“legijonus”. Argi tai nėra kova dėl tų pačių laisvės 
idealų, kuriuos gina didžioji laisvių šalis Amerika ir 
kilnusis jos prezidentas Rooseveltas, kurie yra paverg
tųjų tautų laisvės viltis ir jų galingiausias ramstis?

“Kadangi Lietuva nenuėjo su Hitleriu, ji neišveDgė 
pirmos okupacijos ir dėlto jos šviesuomenė dabar ker
ta miškus Sibiro tundrose, dėlto vokiečiai nepripažino 
Ambrazevičiaus vyriausybės. Tvirta valia nepasiduoti 
nei dabartiniems okupantams taip sukiršino Hitlerio 
gaujas prieš Lietuvos žmones, jog gestapo agentai 
ėmė naikinti net tautos kultūrinį turtą. Tarp karo di
džiųjų įvykių mūsų mažos tautos kova praeina nepa
stebima ir atsiranda balsų, norinčių Lietuvos laisvę 
pigiai parduoti. Bet šioje šalyje dar yra teisybės my
lėtojų ir gynėjų. Teisė ir teisėtumas turi būti vienodas 
visiems — tiek dideliems, tiek mažiems; stipriems, ly
giai ir silpniems, ą

“Lietuva nenori sau jokių išimtinų teisių. Ji pasi
tiki didelio prezidento Roosevelto žodžiams, kad At
lanto Čarterio laisvės bus pritaikintos ir jai ir kad 
ateis valanda, kada su demokratinio fronto pergale 
mūsų tautos kančios baigsis ir Lietuva vėl išvys lais
vės ir šviesos dienas.”

Svarstoma ūkininkams 
gazoliną duoti 
papiginta kaina

VVashing tonas. — Vyriau
sybė svarsto, kad būtų gali
ma gazoliną ūkininkams 
duoti pigesne kaina, negu 
kitiems automobilistams bei 
pramonės transportą ei jai. 
Kaina už gazoliną dabar yra 
žymiai pakilusi, ir tas kai
nos už gazoliną pakilimas 
gali atsiliepti į produktų 
kainą. Taigi norima taip su
tvarkyti, kad ūkininkai gau
tų pigesne' kaina gazoliną ir 
kad produktų kainos pasilik
tų nepakilusios.

I

Išbandymas naujos 
kasininkės kaštavo $21
* Cambridge, Mass. — šio

mis dienomis darbininkų 
klausimas yra galvos skaus
mas.

Maža, blondinė mergaitė 
įėjo į Cambridge restoraną 
ir prašė darbo, ksi restora
ne buvo pats darbo įkaitis.

Restorano savininkas nu
tarė mergaitę išbandyti prie 
kasos. Dalykai sklandžiai 
vyko kol savininkas nenuėjo 
minutei į virtuvę.

Kai restorano savininkas 
grįžo, mergaitė buvo dingu
si ir kasoje nebebuvo $21.

Nustatys kvotas pieno 
pardavėjams

Washingtonas. — Kad iš
vengti pieno trūkumo, ir 
kad nereikėtų racionuoti pie
no vartojimą. Karo maisto 
administracija nusprendė į- 
ve3ti kvotas pieno pardavė
jams — skirstytojams. Nu
statyta, kad jie turi turėti 
tokį pat kiekį pieno, kokį tu
rėjo praeitais mėnesiais.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Po svietą pasidairius
ATSPĖK, KAS AŠ ESU?

Cleveland’e gyvenu, 
Daugel laimių pamenu; 
Bet didžiausia yra ši — 
Į čigono panaši: 
Kuris maino arklį vytą 
Į dobiluose ganytą. 
Taip ir aš garsuolis vyr’s, 
Without cluches, without

gears,
Kalbas pryčinu visur, 
“Rodau” pavyzdį kitur. 
Mokinu kitus daug dorybių. 
Vis randu kituos šunybių. 
Išmainiau savo gi “dūšią”, 
Lyg kad gendančiąją grūšią, 
Į gražesnių ir baltesnę. 
Ta senoji “dūšia” ta 
Tegu būna atmesta...
Kam jos reikia čia prie šono 
Inžinieriaus didžio pono. 
Ners jau daugel metų jau 
kitų ieškot vis bandžiau 
Bet dabar... nusikračiau.

, Naują dūšią aš ėmiau, 
Į Kanadą važiavaus, 
Silver moon’an pažiūrėti, 
Apie meilę pakalbėti... 
Nors galva žila, žila... 
Juk tik tas garsus yra. 
Kurio meilė “neščyra”; 
Tik tas yra patriotas,

Kurs yr’ vėjų kamarodas... 
Dar rašysiu, dar kalbėsiu, 
Vėjus( vėjus sėsiu, sėsiu; 
Meilės ir tvarkos mokysiu, 
Savo “dūšias” vis mainysiu. 
Kas aš esu? Gi —

Žilis honymooneris 
♦ GyvnašMs.

Vinas Pakulinis vieną nak
tį pašoko iš miego. Ant gal
vos plaukai pasišiaušę. Nu
stebus žmona klausia:

—Bil, kas tau yra? Kodėl 
tavo plaukai pas šiaušę?

—Oi, Mere, turėjau labai 
baisų sapną.

—Na, ir ką tokio sapna
vai?

—Sapnavau, kad tavo ma
ma atvažiavo..

Prieš dešimt metų vienas 
laikraštis pranešu, kad Vo
kietijoj atidaryta... šunų ka
ro mokykla. Girdi, taikoma
si prie laiko. Juk visi vokie
čiai — nuo kūdikio iki se- 

t

nio — jau “atbūdinti” ariš- 
kai. Dabar lieka tik militari
zuoti šunes, paskui kiaules, 
žąsis, antis ir — drang 
nach osten.

ITALAI ŠVENČIA LAIMĖJIMO DIENĄ

Italijos besąlyginis pasidavimas sąjungininkams ita
lams reiškia didelį laimėjimą. Sužinoję apie tai New Yor-

U-------T...... .....................................-M

Didžiausia Lietuvių Į 

Jewelry Krautuvė
J ! - e ■ -- / , _ 5/

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tinius žiedus, Rašomas Plunkiu 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIA U &I AS 
KAINAS.
Turine didelį 

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

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tu.

JOHN A. KASS 
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE; 
Pliene: LAFAYETTE 8617 •

.......................................................................  ii ■»

ko italai suruošė džiaugsmo demonstracijas Italijos vėlia
vą iškeldami greta Amerikos Jungtinių Valstybių. (Acme- 
Driugas Telephoto)

,——------------------- * —
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Nuotaikos didžiojoje Pittsburgho 
konferencijoje

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HUNOIS

JAUTE GREITA ITALIJOS PASIDAVIMU
Katalikiško Jaunimo Auklėjimas

Rašo kun. A. Brista
— Lietuviai poli t. 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.

(Tęsinys)
Bonų pirkimo klausimas

Čikagietis Varkalį prane
šė, kad Čikagos lietuvių ban- 

. kas pardavė bonų už 3,455,- 
700.00, bendrovės išpirko už 
1,000,000. Darbininkai išper
ka už 6,000,000 dolerių į me
tus; taigi Chicagos lietuviai 
jau yra išpirkę su viršum 
10,000,000 dolerių karo bo
nų, arba po 100 dol. kiek
vienas narys.

Rezoliucijoje pasiūlyta, 
kad lietuviai išpirktų bonų 
už 10 mil. dolerių. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai.

Susivienijimas*Lietuvių A- 
merikoje praneša, kad šios 
konferencijos proga perka 
už 50,000 dol. bonų. Katali
kų Susivienymas praneša 
šios konferencijos proga tai
pgi perka už 50,000 dol. bo
nų.

Bostoniečiai paskelbia su 
45,000 dol. bonų pirkę an- 
ką. Bostoniečiai pasiryžę

I

1,000 dolerių leidimui Liet. 
Taut. Tarybos biuletenio.

— Fašistinis pradas jau 
faktiniai šalinamas, — kal
bėjo pulk. Grinius. Ne šian
dien — ryloj susilauks galo 
ir jo labiau brutališkoji at
žala — nacizmas. To nepai
sant, neatrodo, kad krizė 
būtų baigta. Skersai kelio, 
ir tai didesniame laipsnyje 
nei 1918 m. atsistoja komu
nistinė problema, kuri mū
sų Europos padangėje prak
tiškai atnaujina seną kovą 
tarp vakarų Europos civili
zacijos ir rytinio materialis
tinio nihilizmo.

Maskva seniau stengėsi 
skiepyti pravoslaviją, dabar 
— komunizmą, abiem atve
jais Maskvos tikslas — di
di n. i savo teritoriją.

čv , ;z ‘ elį Motina svarbiausioj rolėj

X* | šeimes tėvų reikalu ir prie-

jais ir duonos davėjais savo

1 I daryti tai, kas jam patinka.
va^kas kuri tei-

lOBlH H privalo žinoti, kad jų vai-

—-JBL------------ .J iš kitos pusės vaikas nie-
Gen. Sir Bernard L. Montgomery, vyriausias vadas pagarsėjusios britų 8-sios armi- ko taip neklausys, kaip si

jos, saliutuoja savo narsiems kareiviams jiems maršuojant jau Italijoj Reggio Calab- vo motinos. Jis iš prigim- 
ria mieste. (Acme-Draugas Telephoto) ties jaučia savo motinos glo

bą. Tą mes matome ne tik 
pas protingus sutvėrimus, 
bet ir pas gyvulius. Dėlto 
protingos motinos svarbiau
sias reikalas — išsaugoti 
savo vaiko sielą ir kūną nuo 
įvairių pavojų. Nuo motinų, 
galima sakyti, prikluuso žmo 
nijos laimė arba nelaimė. 
Jei tėvai rūpinosi juos auk-

; ________________________
miai daugiau. Viso aukų, 6,- 
157 dol.

Priimamos rezoliucijos, 
kuriose pasmerkiama šio ka-

Amerikos Lietuvių 
Tarybos reikalai

Konferencijos pirminin
kas šimutis nupasakojo pa
ruošto Amer. Lietuvių Ta
rybos statuto projektą. Sta- 

- - - tūtas priimtas.
akcijos reikalu (bendro šel-: 
pimo), prašoma išleisti Bal

Dabar Lietuva turi galin- ro kriminaliniai darbai, pa- 
gų draugų, kaip Roosevel- sisakoma prieš žydų persė
tas, bet reikia ir mūsų pa- kiojimą, Baltijos vieningos, 
čių darbų.

Lenkijos - Pahalčio - Skan 
dina vi jos komplekse Lietu
va užima begaliniai svarbią 

pirkti tonų dėl bombanešio. padėtį. Pabalčio gyventojam
Baltimorėje lietuviai yra pati gamta diktuoja mili- 

išpirkę bonų netoli už 200,- tariniai dėtis į didesnį Bal- 
000.00 dolerių; Raud. Kry- tijos regionalinį vienetą su 
žiui nupirko ambulansą ir 1-------- ----------------- -------
yra įteikę nemažą piniginę jos centru Santykiuose su 
auką.

Kat. Moterų draugija yra  ---------- y—* -----------------------
pirkusi bonų už 45,000 do- ^aiko preliminarine sąlyga 
lerių.

Norwoodo kolonija užsi
brėžusi nupirkti bomberį.
Invazija prasidėjo

Konferencijos metu išpirk 
ta bonų už 150,000 dolerių. 
Pirmininkas pra neša:

— Perkame bonus. Jungt.
Tautų 
liečiu 
rą — 
limą.” 

Pirm, 
kur didelėmis raidėmis: 
rašyta:

— Invasion on!
— Per Italiją, per Balki- stovus ir tautos pastatytą 

nūs į Kauną ir Vilnių! — valdžią, — baigė savo pas- 
pasigirsta pirmininko šūkis, kaitą pulk. Grinius. 
Delegatai lyg suelektrizuo- 
ti sustoja ir pasigirsta A- zoliucija, 
merikos himno žodžiai.

— Lietuva tėvynė mūsų,
— reikalauja konferencijos 
dalyviai, suskamba Lietuvos 
himnas.

Pietų pertraukos metu 
delegatės moterys turėjo sa
vo l.unčių su kalbomis ir re
zoliucijomis 
organizuoti tremtinių šelpi
mo darbą.

Popietiniame posėdyje H. 
Rabinavičius. buvęs Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
žmogus, savo kalboje pabrė
žė stiprias viltis dęl Lietu
vos ateities.

j kala statulą. Vienas kūrinį 
padaro gražų, kitas — biau- 
rų. Abu dailininkai moka 
statulas padirbti. Skirtumas 
juose tame, Kad vienas jų 
daro s.atulas dailias, pa
traukiančias, o kitas pasi
baisėtinas. atstumenčias.

Panašiai ir su motinomis.
Visos, su mažomis išimti
mis, turi vaikus. Vienos jų 
įūpinasi jų išauklėjimu: tie 
vaikai išluga naudingais 
žmonėmis. Kitos visai ne
kreipia dėmesio į vaikų a- 
teitį: šie išauga panašūs į 
tą biaurią dailininko statu
lą. Jei ir tos motinos būtų 
attikusios savo pašaukimo 
užduotį, to nebūtų atsitikę. 
Užaugęs vaikas tarnauja ko
kiai nors blogai ydai su 
skriauda visuomenės. Vieni 
tampa plėšikais, kiti kito
kiais nenaudėliais. Apsilei- 
dusioms motinoms mažai ką 
reiškia patarimai, perspėji
mai žodžiu ir raštu vaikų 
auklėjimo reikalu. Jos pana
šios į girtuoklį. Gali 
sakyti, kiek nori, kad 
tusi girtavęs, bet jis 
kaip gėręs. Tik tada

jam 
lizu- 
gers 
liau- 

lėti kaip reikia jų kudikys- s^s’ ka<^a neteks jėgų, nebe- 
tės amžiuje, jie užauga do- Sa^s.
rais ir naudingais žmonė- Tokioms motinoms tikrn 
mis. Išmintinga katalikė mo reikėtų parodyti, kas deda- 
tina gerai supranta ir išpil- si jaunamečių teismo rūmuo 
do savo pareigas. Ji savo se, 
vaikelius pirmiausiai pati 
mokina, o jiems paaugus ve
da į parapijos mokyklą vie- 
nuolės-seselės rūpestingai 
globai. Grįžusį po mokyk
los vaiką pati prižiūri ir da
boja, kad jis nedraugautų 
su išdykėliais vaikais. To
kioje globoje augintieji vai
kai apsaugojami nuo viso
kio iš.virkimo. Ji turi žino 
ti, kur vaikas eina, su kuo 
eina ir kada grįžta namo. 
Tokia motina tikrai rūpina
si savo vaikų ateitimi ir gali 
tikėtis, jog senatvėje už tai 
bus gerbiama ir mylima.

Motina yra panaši į dai
lininką, kuris iš paprastos nelaimės. Pasi.aiko ir tokių 

' medžiagos nulipdo arba nu- dalykų, kad 
________________________ karnos tėvų 

kai patenka 
kalėjimą už 
sižengimus. Ten pradeda su
prasti savo prasižengimo 
priežastį. Uždaryti atskiruo
se kambarėliuose turi daug 
laiko apsvarstymui praeito 
gyveęimo. Jie atsimena ir 
kitus ^vaikus drauge augu
sius. Jie dabar pradeda su
prasti savo klaidą. Kiti jų 
pažįstami laisvėje gyvena, 
tik juos nelaimė sutiko. Jie 
aiškiai permato, kad kiti jų 
pažįstami buvo ki.aip auk
lėjami, turėjo geresnę tėvų 
priežiūrą. Jie rūpinosi savo 
vaikus leisti į geriausias mo
kyklas. Dabar anie džiau
giasi gražiu gyvenimu, o 
jiems reikia kalėjime būti.’

Dvi kalbos
Kada Kasablankoje vyko 

sąjungininkų konferencija, į 
posėdžio rūmus atvyko vie
nas britų, o k.tas amerikie
čių puik ninkas. Jie laukė 
viename kambaryje kai ku-

Amer. Liet. Tarybos arti-,rjų p.anešimų. Pro šalį pra- 
tijos valstybių pašo ženk- miausi dalbai, kaip paskel- £jo amerikietis leitenantas, 

be pirmininkas, bus: ijj užkalbino britų pulkinin-
1. Steigti informac. Diurą. kas Oxf°rdo akeentu. J. s pa- 

2. Suorganizuoti studijų ko- žiurėjo ir n eko neatsa- 
mitetą apie Lietuvą, 3. Su- kė- Amerikietis pulkininkas 
daryli komitetą suradimui kreipės 
Lietuvai draugų, 4. koope-' 
ruoti su Lietuvos pasiun. i- 
nybe, konsulatais ir Liet. 
Taut. Taryba. 5. Ieškoti ke
lių paremti kovojančius prieš 
okupantus Lietuvos žmones.
6. Sudaryti komitetą Lietu-

lūs, užgiriams organizavi- bė pirmininkas, bus: 
mą kareivių motinų klubų 
tarp visų USA lietuvių.

Konferenciją užplūdo svei
bendru"°kanški‘ koortinack kimmų 8^™^.

Sveikino gubernatorius
Lenkija — Vilniaus skriau- Maryland, Chicagos univer-
dos atitaisymą visi lietuviai

vadai lyg išgirdę pi- 
pastangas remti ka- • 
pradėjo Europos puo-

> •
ištiesia laikraštį, 

iš- ‘

kolonijose

padoriems kaimyni n i a m s 
santykiams nustatyti. Rei
chas turės atlyginti Lietu
vai skriaudas iki cento, o

Į lietuvis eis iki Kuršių pa
jūrio, iki Klaipėdos. Iš Mask
vos laukiame išlaisvinimo 
mūsų deportuotų brolių ir 
sesių ir grįžimo prie mūsų tik tokiu: 
sutarties su Rusija, sudary
tos 1920 m. liepos 12 d.
- Tą ar kitą Lietuvos 

užsienio politikos žodį tars 
suverene ir demokratinė Lie
tuva per savo laisvai ir ne
varžomai rinktus tautos at-į

siteto lietuvių klubas, guber 
natorius Pensylvanijos, Chi
cagos majoro Kelly, šen. Lu- 
cas, Vti’liam Green — Am. 
Feder. of Labor preziden
tas, sveikino ir C. I. O. sek
retorius Dougherty ir dau
gybė kitų. Įdomu, kad An
glijos lietuviai sveikinimo 
telegramą atsiuntė adresu

‘ ‘Lietuvių konferencijos 
pirmininkui, USA” ir teleg
rama atėjo.

Mandatų komisija prane
ša: su mandatais 375 atsto
vai, svečių virš šimto.

Po paskaitos priimta Te
ginanti Lietuvos 

teises į laisvą gyvenimą.,, 
atgaunant jai priklausomus 
kraštus.
Kanados lietuvių balsas

Delegatas iš Mcntrealio 
J. Yla kalba:

— Kanadoje yra tūkstan
čiai lietuvių, su tokia pa1, 
lietuviška širdimi. Mes par
važiavę į namus tupėsime 
daug ką pasakyti apie jūsų 
darnų bendrą darbą.

Mes skaitome jūsų spau 
dą ir prašome domėtis Ka
nados lietuvių “Nepriklau
somi Lietuva.”

į amer.kietį leite
nantą ir »ako: ‘atsakyk-jam 
į klausimus”. Amerikietis 
leitenantas pakia pe galvą 
ir sako: “aš nemoku prancū
ziškai kalbėti:”

Nors britų pulkininkas už
kalbino angliškai, Oxfordo 

vos žmonių šelpimui, prade- akcentu bet amerikietis pa
ti rinkimą rūbų. 7. Kovoti manė, kad britų pullininkas 
prieš Lietuvos laisvės prie kalba prancūziškai, 
šus, 8. Palaikyti artimus ry
šius su patriotinėmis drau
gijomis^ 9. Leis, i anglų kal
ba leidinius apie Lietuvą. /

* i

J. Prunskį
įI j

PLATINKITE “DRAUGĄ

I PIRKITE KARO BONUS!

Dauguma pagalių beisbo
lą lošti gaminama iš New 

, Yor ir Pensylvanijos valsty
bėse augančių taip vadina
mų ash medžių. Tie medžiai, 
beisbolo pagaliams gaminti, 
kertami kai jie turi 18 co- 

1 lių diametre.
—---------— - . --

kur vaikai teisinasi už 
įvairius prasižengimus. Jos 
pamatytų, kaip vaikai pa
tenka į nelaimę todėl, kad 
motinos daugiau rūpinosi 
menkesniais reikalais ir ne- 
pnziurejo savo vaikų

Apsileidusios motinos tu
rėtų pažvelgti į tuos jauni
kaičius kalėjimuose. Jie dau
giausiai apsileidusių tėvų.

Bendrai, auga be Dievo, 
be tikėjimo ir be tėvų prie
žiūros vaikai daugiau verti 
pasigailėjimo, negu bausmės. 
Bausmė už jų prasižengimus 
kurie buvo priežastimi jų 
turėtų būti skirta ir tėvams,

>

Nepriklausomos Lietuvos 
padėtis busimojoje 
Europoje

Tokia tema kalbėjo pulk. 
K. Grinius. Prieš savo kal
bą pareiškė padėką Roches- 
terio atstovui Kiekiui ir tos 
kolonijos klebonui Bakšiui, 
kurių pastangomis sukelta

i

ĮDOMI NUOTRAUKA SI CILIJOS PAKRAŠČIUOSE

Tai ne flreworksi nor žiūrint tikrai taip atrodo. Tai vieno aliantų laivo sprogimas, kai invazijos Sici’ijon

i

užaugę be 
priežiūros 
į nelaimę 
didesnius

tin- 
vai- 
ir į 
pra-

Gausios aukos
Finansų komisija prane

ša, kad aukų priduota 4,- 
848.00 iki 5,000 dolerių. At
skiri aukotojai ir bendra 
rinkliava aukų sumą pake
lia iki 5,499 dolerių. Sie
kiant išlyginti sumą, papra-1 tu vokiečių .dktuvo bomba į jį pi taikė. Sprogimas buvo toks, kad liepsnos šimtus pėdų šovė į aukštį. Per invg 
syti aukos $1.00, sunešė žy- Sicilijon aliantai neteko tik šešių laivų. ’ “

me-
*

* J<j>
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Moterų Gyvenimas ir Veikla
Atgarsis iš Pittsburgho konferencijos , Moterys lietuvių konferencijoje
Dvi medalio pusės tų pečiai nulinkę — veikiau-

Iš kur atsirado posakis 
nauji laikai — naujos idė
jos, nežinau. Tačiau nesur 
tinku. Idėjos tos pačios, tik 
forma kitokia. Prileiskim, 
kad seni Laikai yra viena pu
sė medalio, o 
antroji pusė.
Lietuvoje

Pažvelkim į
Ten matom Lietuves ___
dus. Kodėl taip nykiai jie 
atrodo? Ak ten juk rusų o- 
kupacijos pėdsakai akį rėžia. 
Štai ir vokiečių geležinė ran
ka savo antspaudą padėjus. 
Tačiau šie faktoriai nenu
stelbia Lietuvos, mūsų bo
čių krašto. Ten ūkininkas 
stovi pasiruošęs pranešti 
kaimynams, kad atvyksta 
vokiečių komisarai paimti 
grūdus, gyvulius, vežimus. 
Kampelyj matosi studentas 
bėgąs į mišką slėptis, ly
giai kaip jo tėvas prieš jį 
bėga slėptis nuo rusų caro 
žandarų, kad išvengus tar
nauti svetimų kariuomenė
je. O ten kas — visai apa
čioj — mergaitė neša ąsotį 
pieno namo. Dar vienas vaiz
delis išbrėžtas ant šitos pu
sės, bet jis taip sunkiai įžiū
rimas. Ta vokiškoji letena 
beveik viską slepia. Tačiau 
ilgai bežiūrint matai, kad 
ten daug vyrų sėdi prie vie
no stalo. Galėtų būti posė
dis. Keistas jis — jeigu tai 
posėdis. Skulptorius ryškiai 
kai kuriuos veidus padarė. 
Čia žymus socialdemokratas
— antai sėdi taurininkas — 
greta jo kunigas. Jų visų 
veidai pilni rimties.
Amerikoj — Pittsburghe

Atverskim kitą pusę me
dalio — stebėtina! Čia vis
kas taip aišku. Dangoraižiai, 
dūmų kamuoliai kyla iš aukš 
tų kaminų; linksmi žmonės; 
mašinos skrendančios gat
vėmis. Kur tas giminingu
mas šių dviejų pusių meda
lio? Dar nebaigta įsigilinti 
į visus vardus šioj pusėj. 
Ogi va — ir čia žmonių sam- 
būrys. Bet čia daug — oi 
kaip daug žmonių — senų 
ir jaunų — vyrų ir moterų. 
Vieni pečius atmetę a‘gal
— turbūt profesionalai. Ki- priklausoma!

naujieji —

vieną pusę, 
vaiz-

kalauti, kad būtų suteikta 
teisė šelpti nelaimingus trem 
tinius. Nedelskime.
Bendri pietūs
Apart gražaus bankieto, ku-

/

i

DBRMAVONĖ DIONNE’S PENKIUKIŲ

Garsioms Kanados penkiukėms šiomis dienomis suteiktas Sutvirtinimo Sakramen-

Moterų pareigos
Kaip jau visiems žinoma, 

rugsėjo pirmomis dienomis 
įvyko Amer. Lietuvių Kon
ferencija Pittsburgh, Pa.,
kurioje gausiai dalyvavo riam dalyvavo daug aukštų 
moterys. Konferencijos ren- svečių, antrąją konferenci- 
gimo komitete, moterys įdė- jos dieną buvo bendri pie- 
jo daug darbo. Pačioje kon- tūs moterims, kur jos irgi

i ferencijojeĄjos bėgiojo, dir- turėjo progos išreikšti savo 
bo, rūpinosi, kad visiems pa- mintis. Programėliui vado- 
tarneuti, kad viskas būtų1 vavo vietinė veikėja 
geriausiai. Iš 430 delegatų, 
apie pusė buvo moterų. Jos 
ten vyko ne tam, kad tik 
vietą užimti, bet kad bend
rai pasi arti, išgirsti prane
šimus bei planus ateities 
darbams, savo raportais siūlymais. Taip pat įspūdin- 
jucs perduoti organizaci
joms ir visuomenei, pakelti 
balsą už išlaisvinimą Lietu
vos ir savo darbu prisidėti 
prie jos žmonių šelpimo. Y- 
pač šelpimui moterys pasi
rengusios ir tik laukia di
rektyvų iš Amerikos Lietu- ; 
vių Tarybos.
Deveinienės pranešimas.

Moterys jautriai reagavo 
į Deveinienės kalbą, kuri 
nušvietė tremtinių baisią 
būklę Sibire. Deveinienė da
linai pati, ypač iš savo vy
ro — kuris Sibire su trem
tiniais gyveno, turėjo pro
gos sužinoti tą tikrovę, ku
rią mums sunku ir suprasti. 
Kai kam nesuprantama, kaip 
žmogus žmogui galėtų būti 
toks žiaurus. Tiesa, karas 
žiaurus. Bet Lietuva Rusi
jai karo juk neskelbė. Tad, 
kodėl ji savo mažesnį kai-, 
myną taip nuskriaudė. Taip, 
bet tai tiesa, kuri amžiams 
liudys.
Skaudus likimas

Jau pirmomis okupacijos 
dienomis, okupantai gaudė 
geruosius žmones ir grūdo 
į kalėjimus, o vėliau į Sibi-' 
rą. Devenienė pranešė, kad 
dešimtimis tūkstančių lietu
vių sugrūsta prie ledinuoto
jo vandenyno, kur beveik vi
sada žiauri žiema ir tik a- 
pie pora mėnesių tęsiasi va
sara. Be kitų kančių, kuri as 
tremtiniai turi patirti, jie 
per tą trumpą laiką negali 
užsiauginti jokio maisto. 
Tremtiniai maitindamiesi 
kokia silpna miltine putra 
ir negaudami kūnui jokių 
reikalingų elementų, suser
ga liga vadinama cinga, nuo 
kurios gyvas kūnas prade
da irti ir gabalėliais atkris
ti. Tad, sulyg Devenienės 
pranešimo, jau trečdalis 
tremtinių yra išmirę nuo li- 

įgų ir bado.
Skaudu buvo klausyti to

kio raporto. Tačiau tai tik 
dalelytė. Tremtinių kan
čioms atvaizduoti reikėtų 
tomus knygų prirašyti arba 
pačiam pergyventi. Bet taip 
pat skaudu, kad Rusija, ku-1 
riai mes visais frontais ir 
visais būdais teikiame pa
galbą, dar ir dabar neįsilei
džia A. Raud. Kryžiaus, ku
ris nors kiek galėtų nušluos
tyti ašaras tiems nelaimin
giems. Čia, tad, ir yra pa- 

' raiga Amerikos lietuvių o ir 
moterų, kurios aukodamos 
savo sūnus neša didžiąją 
karo naštą, neatlaidžiai rei-

Koli- 
čienė. Trumpas kalbas pa
sakė Moterų Sąjungos -Cent
ro pirm. Paurazienė, Deve- 
nienė, S. Barčus, Mikužiūtė. 
Ypač mok. Juozelenaitės kai 
ba buvo su praktiškais pa-

!

šiai jie bus darbininkai. Ne
žiūrint to, jie visi vienodai 
atrodo. Taip, kaip ir tie vy
rai anoj pusėj, medalio. Jų 
akyse spindi kokia tai švie
sa.

Kaip galima aprašyti tą 
istorinę konferenciją Pitts- 
burghe. Ji yra atgarsis to 
mažyčio aido, kuris atskri
do ' iš Lietuvos iš tenykščio 
Lietuvai gelbėti komiteto. 
Atgarsis to aido skambės il
gai ir garsiai. Amerikos lie
tuviai per ištisą konferen
ciją laikėsi Amerikos nesi
kišimo politikos kiek tai lie
tė laisvos Lietuvos pokari
nės valdymo formą. Toks 
tylus pareikštas pasitikėji
mas Lietuvos vyrams labai 
daug ką pasako.

Kuo įdomi konferencija
Ta konferencija įdomi bu-, 

vo tuo, kad ji pati per save 
j.au atsiekė vieną tikslą — 
visos pakraipos, kurioms rū 
pi Lietuvos laisvė bei Lietu
vos tremtinių likimas, susi
rinko'susipažinti su viens 

•: kitu. Kas ten buvo ilgai at
simins tų dviejų dienų per
gyvenimo įspūdžius. Kaip 
dvasiškis su socialdemokra
tu susiėjo ir. bendra kalba 
kalbėjo. Kaip tautininkas 
draugiškai aiškino konfe
rencijos tikslus, kuriai jis 
visa širdimi pritaria. Taip, 
vienas tikslas atsiektas, vie
na pamoka išmokta iš tos 
saujelės vyrų vargstančių 
Lietuvoj. Jie pamiršo savas 
ideologijas, savus interesus 
vienam dideliam darbui — 
Lietuvai tėvynei mūsų. Lie
tuvai — kuri pagimdė did
vyrius ir kilnias moteris. Jų 
kraujas ir dabar dar tebe
teka kiekvieno lietuvio gys
lose. Perskaitykit rezoliuci
jas, kurios buvo priimtos, 
kalbas, kurios buvo pasaky
tos, darbai, kurie jau yra 
nuveikti. Tebelieka toliau 

į dirbti šios konferencijos nu
statytom gairėmis, kad at
siekti bendrą kiekvieno lie
tuvio tikslą, — kad nežiū
rint visų tamsiiį valandų 
Lietuva iškiltų laisva ir ne-

B-nė
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SKEPETĖLE MOJA
Per lygų laukeli vieškelėlis ėjo; 
šalia kelio, vieŠKelėlio .upelis tekėjo.

Tekėjo upelis, žaliu vynu plaukė;
O mergelė ant krantelio bernužėlio Laukė.

I į i

Laukdama bernelio, rankeles mazgoja,
Kodėl mano bernužėlis taip ilgai ne'tjoja.

Toli vieškelėlis dundėti 'pradėjo,
Po žirgelio patkavėlėms žemelė drebėjo.

Balta skepetėle mergužėlė moja,
Nes jau mato vieškelėliu bernelis o.t joja.

Per lygų laukelį atjoja bernelis;
Aukšto ūgio, drabno būdo; gražus, kaip kvietkelis.

Nušoko bernelis nuo bėro žirgelio
Ir abudu susisėdo ant upės krantelio.

Susisėdę meiliai tarp savęs kalbėjo —
Viens kitam savo širdeles jie pasižadėjo.

Lietu vytis

gas kalbas pasakė vieninte
liai du svečiai — kun. dr.
Vaškas, MIC. ir dr. P. Vi
leišis. Chicagietės daininin
kės — Skeveriūtė ir O. Bie- 
žienė padainavo keletą dai
nelių, kurios klausytojams 
labai patiko. Ta proga, mo
terys mezgė naujas draugiš- didesnio dalyko nustoti 
kas pažintis ir tarėsi ben- Rali- (Seneca).
drais reikalais. Laisvutė______________________

I

I

j tas. Apeigas atliko vyskupas Leo Nelligan, Kanados armijos kapelionų viršininkas.
, Antroj eilėj žiūrint iš kairės į dešinę: Moise Legros — penkiukių diedukas (granfa- 
ther) prelatas R. M. Clarke, vyskupas Nelligan, kun. W. H. LaFrance. parapijos klebo
nas ir Mrs. M. Corbeil, penkiukių teta ir dirmavonės motina. Pirmoj eilėj: penkiukių 
broliukas Oliva, Jr., Yvonne, Marie, Cecile, Pauline, Annette, Emelie ir kitas jų bro
liukas — Daniel. (NCWC)

Kas tikėjimo nustoja, tas
▼* >7=
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Atsilankykite j—

Dievo Apvaizdos — pavadintas.

DIEVO APVAIZDOS KALNE
Ten, Rytuos yr kalnas aukštas, 
Eglėm, pušelėm visas apsodintas, 
Kvepiančiais medžiais, rožėm, lelijom dabintas 
Tas kalnas
Ten yr būrelis mūs lietuvaičių, 
Tų geltonkasių jaunų mergaičių. 
Tų abituotų tautos vaidelučių — 
Dievui, Tėvynei garbę nešančių. 
Ten vienuolynas yr Pranciškiečių, 
Ten lieiuvaites mokintis kviečia;. 
Tenepaveldi ten svetimtautės — 
Lai skaičių viršin mūs lietuvaitės!

Konstancija Skelly, Chicago, UI.

APLANKIUS SESUTES DIEVO APVAIZDOS KALNE
Pasibaigus gausingai Pitts- seles. Bet ypatingas džiaugs 

burgho konferencijos kyla mas man buvo tai susitikti 
džiaugsmingos mintys apie 
Dievo Apvaizdos kalną ir 
norisi tarti dėkingumo žo
dis. Užsibaigus konferenci
jai, nuvykau į šv. Pranciš
kaus Seserų vienuolyną. Tai 
buvo šeštadienis. Prieš akis 
regiu aukštą kalną ir pra
dedu kopti į viršų, čia pir
miausiai pasitinka maloni 
simpatinga motina M. Bap
tistą ir kviečia tuojau pie
tauti. Po pietų apvedžiojo, 
aprodinėjo akademiją, pradi
nę mokyklą, vienuolyną - ir 
visas kitas įstaigas. Kad ne- 
nukrypčiau nuo padėkos žo
džio ir nesigilinčiau į įspū
džius, noriu pareikšti, kad 
man buvo garbė pažinti mo
tiną M. Dovydą, vienuolyno 
viršininkę. Taipgi malonv 
buvo pažinti seseris: M. Pau
lą, M. Karmelitą ir kitas se-

%
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seserį M. Petronėlę (Oną! 
Gečaitę iš Brighton Park, 
Chicago). Su ja man teko 
susidraugauti dar pradinėje 
mokykloje ir nuo tada ne
simatėme, o kiek daug su
teikia širdžiai malonumo, 
kuomet po daugel metų su- 

f sitinki tuos, kuriuos “vai
kystėje” pamėgai. Taip man 
įvyko su sesele M. Petronė
le.

Todėl noriu išreikšti 
džiaugsmą ir dėkingumą už ' 
taip svetingą priėmimą ir 
vaišinimą, širdingai ačiū vi
soms seselėms už suteiktas 
man brangias dovanas ir 
suvenyrus. Kad giliau išreiš
kus dėkingumą. Dėkoju kun. 
J. Skripkui, kapelionui ir 
kun. A. Karužiškiui už gra
žias dovanėles.

Konstancija Skelly

i

Padėkite Savo Karo Bonus, Namų ir Inšiurino 
Popieras, ir Kitas Brangenybes Į—

APSAUGOS DĖŽĘ 
(Šate Deposit Box)

DISTRICT NATIONAL BANKA
1110 West 35thSt.,-^™

kur rasite pilną pasirinkimą dėžių nuo S3.00 metams 
pridedant taksus.
LIETUVIŠKAS PATARNAVIMAS.

★ ★ ★
----------7
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GERKIT TIK GERA ALŲ. padarytą Chicagoj. Visi 
ger'a Ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet. prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
nirmrk. rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

r»F

Ambrosia & Nectar
B E E R S

Kainomis pristato į alines ir ki-urmu iwnolesalej
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
■ - .......................................................................................
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KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus .
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Telefonas SEELEY 8760

231* WEST ROOSEVELT ROAD

AUKŠ
ČIAU

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

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Split by PDF Splitter
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LIETUVIAI SOLDIER FI1DE
V1CT0RY GARDEN HARVEST FESTIVALE ATEI
TININKAI ŠOKS LIETUVIŠKUS. TAUTINIUS ŠOKIUS
Šį vakarą, rūgs. 10 d. 7:30 

vaL vak., Soldiers Field, A- 
teitininkų draugovės šokėjų 
grupė šoks tautinius šokius, 
tautiškuose kostiumuose.

Šokėjų grupė susideda iš 
sekančių porų: Lucytė (Pi- 
liponytė) Zaikis, mokytoja, 
ir John Zaikis, Walter Klem
ka ir Ona Petrošius, Anta
nas Petrokas ir Antanini 
Navikaitė, Antanas Skirtus 
ir Bernice Skirius, Bernice 
Motuzas ir Vincas Samoška, 
Bill Leksna ir Mrs. Leksna. 
Jie pasirodys šokiais rengia
mame Chicagos Victory Gar- 
den Harvest festivale, kuris 
yra rengiamas “Chicago 
Sun.”

Jung. Valstijų vice pirm. 
Henry Wallace dalyvaus ta
me vakare.

Lou Diamond's orkestras 
grieš muzikalėj programoj

Parodoj bus įvairios dar
žovės, gėlės ir kitas mais
tas. Bus nurodyta, ką ka
reiviai valgo per pusrytį, pie
tus ir vakarienę. Šią dali

KARAS PASIDARYS 
SUNKESNIS: FDR

WASHINGTON, rūgs. 9. 
—Pradedant trečią U.S. Ka
ro Bonų pardavimo vajų. 
Prezidentas Rooseveltas sa
vo vakar pasakytoj radio 
kalboj sakė amerikiečių už
duotis yra dabar didesnė ir 
sunkesnė. Numat y d a m a s 
bangą optimizmo dėl Itali
jos pasidavimo, Prezidentas 
perspėjo, kad laikas cele- 
bruoti dar neatėjęs. Jo nuo 
monėj, šio karo pabaigoje. 
Amerikos tauta vietoj cele- 
bruoti, parodys griežrą nu
sistatymą .užtikrinti, kad 
toks karas daugiau nebepa
sikartotų.

DIENRAŠTIS DRAUGAS,'CHICAGO, ILLINOIS

I

NULIUDIMO

t

f

Įamžino vardus

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rankose!

Rekordas—
------------------- «—

Girdėjome, kad naujasis 
vargon. K. Sabonis rengia 
pažinties vakarą. Roselan- 
diečiams bus malonu susi-

i nuolatos ir niekad nenusi-' 
! bostų.”

I

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

fei Firma Virš 50 Metą
Tos Pačio* Šeimos

Pasitikėjimo 
Mumis

Dar nenustojus eiti šiurpulingoms žinioms iš Pliiladelphia, kur įvyko didelė Penn- 
sylvania iinijos traukinio katastrofa, kaip luksusinio greitojo New York Centrai lini-1

KREIPKITĖS PRIE MUS j 
TIESIOG IK SUTAUPY- ' 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, j

programos aiškins armijos 
mess saržentas su savo šta
bu ir WAACs mess saržen
tas su savo štabu.

Vakar vakare parodoj bu-’ 
vo išdėta lietuviški tautiški 
daiktai: siuviniai, audimai, 
odos ir medžio dirbiniai ir 
Lt. Lietuvaitės: Irene Man
ius, Josephine Miller, Sop- j 
hie Šamas ir Lucille S. Da- 
gis, tautiškuose kostiumuo
se, aiškino publikai.

Įžanga dykai visiems. Visi 
lietuviai turėtų dalyvauti 
Soldiers Field šį vakarą ir 
parodyti šokėjų grupei, kad 
įvertina jų pasirodymą ir 
mcHaliai remia juos . jog traukinio garvežys sprogo netoli Canas totą, N. Y. Trys asmenys žuvo, o septyni
me- sužeisti. (Acme-Draugas Telephoto)

Iš Roselando padangės
Visų Šventųjų parapijos 

karnivalas tęstas per 10 die
nų, pasibaigė. Karnivalas 
buvo sėkmingas. Pelno liko 
$3,400600.

Kun. J. A. Paškauskas, 
klebonas, labai patenku:tas 
karnivalo pasisekimu ir 
džiaugiasi savo parapijonų 
darbštumu ir vienybe.

Nuoširdžiai dėkojo vika
rui kun. B. Griniui, kuris 
rūpestingai darbavosi per 
visą karnivalą; trustisams, 
komitetui, Sodalicijos mer
gelėms, darbininkams, para- pažinti su nauju muziku ir 
pijonams, biznieriams, kurie išgirsti dainuojant lietuviš- 
gausiai lankės ir ieikė dide- į^s patriotines dainas 
lę paramą parapijos reika
lams.

Roselandiečia; džiaugiasi 
nauju vargon. K Saboniu. 
Jis savo gražiu balsu kelia 
tikinčiųjų širdis prie Aukš
čiausiojo. Klebonas net vie
šai yra pasakęs: “Malonu 
man laikyti šv. Mišias, ka
da girdžiu švelnų balsą, plau 
kiantį bažnyčioj. Klausyčiau

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
laidotuvių direktorius

uit HUDEKM8KO8 KOPLYČIOJ
J ŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50tb Avenue Ciceror

‘'Metunae CICERO 21Ut

bo Western Avė.. Chicago
• elefunas Grovehill 0142

tdunų pautruavimas yra greitas, mandagus it • 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamai

■- • —*> t '« i. Vj* **

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

J

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

A j- A
KAZIMIERAS 

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

Velionis ilgus metus gyveno 
Frankfort, Illinois.
Mirė rūgs. 5 d., 6:20 vai. ry

te, sulaukęs 53 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

šiaudų ap.-kr., Grūdžrų 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 Wideikj: du 
sūnus — Edmund ir Valenti
ną (l'nited Statės Marin'3) ir 
marčią Elzbi tą, anūkus — 
Jor.ą Widelkj ir Valerie Ma- 
tuliokaitę ir se?erę Julijoną 
Stankūnienę Ir šeimą (Harris- 
burg, III.); švogerį Motiejų Be- 
nenis (Ledford, III.): 3 pus
brolius — Kcstantą (Chicagoj) 
ir Kasparą ir Augustą Matullo- 
kus 'Detroit, M.ch.); pussese
rę Izabelę Ir kitas gimines Ame
rikoje; o Li tuvoje p d ko t?- 
vą Antaną; pametę Prancišką; 
du broliu — Benediktą Ir Au
gustą ir seserj Prancišką Bu- 
blnienę.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 S Li- 
tuantea Avenue.

laidotuvės jvyks šeštadienį. 
Rūgs. 11 d.. 8:30 v. ryto iš ko
plyčios bus atlydėtas i šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj Jvyka 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą Po ramaldų bus nuly
dėtas J Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus I dalyvauti šiose laidotuvėse.
- Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 

Sūnai, Marti ir kitos 
(įiiuinčs.

I-aidotuvių Direktorius M. 
Phillips, Tel.Jfards 4808.,^^

Town of Lake. — Kun.
džiaugia- Vytautas Mikolaitis, Anta- 

įiets įviiAuizuLis ir iiium'd, mti- 

gela Kilmitzs ir vyras Pet
ras, Sofija Serauskienė ir 
vyras Walter įamžino mi
rusių tėvų Dominiko ir Ie
vos Mikolaičių vardus į spal 
vuotą langą šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

Gražus pavyzdys kitiems 
vaikams. Koresp.

Roselandiečiai <*“’
mės turėdami darbštų ir pa- nas Mik olai tis ir žmona, An- 
maldų kleboną kun. J. A. 
Paškauską. Jis nenuilstan
čiai darbuojasi parapijos la
bui.

Dieve, duok jam sveika
tos, nes turi užsibrėžęs dar 
daug svarbių darbų.

Vyturėlis
l ________________________

Pirkite U. S. Karo Bonus

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

PRANEŠIMAS
Cicero. — Liet. Vyčių 14 

kuopos mėnesinis, svarbus 
susirinkimas įvyks penkta- i 
dieni, rugsėjo 10 d., tuojau 
po 8 vai. novenos, parapijos 
mokykloje. Visi įjariai kvie
čiami atsilankyti, nes bus 
svarstoma, kaip geriau pasi
darbuoti parapijos pikniko! 
pasisekimui. Bus paliesti ir 
organizacijos ir kuopos au
ginimo naujais nariais klau- I 
simai. S. B. ,fįj

SUVIRS 200 PAMINKLU i 
RANDASI PAS MUS JUSU 1 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo. ’

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė Įf.

M [I 
k! I

VENETIAN 
MONUMENT CO. j

K

B

i
fl'

/ .

P ACH AN KIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1RR9 m.)

PERSONA LIZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL CO8T! 
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 

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

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKECefe' PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—’ 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

ATEIKITE DS PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

-------------------------- ,----------------------------------

n R B R Yra G«ri*os,M Laika* Pirkti Pirmos Rfltiee 
Namą Materijoj Ui Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mūsą jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir ankštą rūšj LENTŲ — MILLW0RI 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ -» 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

Musų pastatytas
. TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE. 4 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 8:80 valandos popiet

r

I

GAR Y, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena ir Naktį

HM 67 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4832-34 SOUTH CALFFORN1A AVENUE 

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. rak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu fialtimleru.

Mes Turime 
Koply&as 

Visose Miesto 
Dalyse,

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

MAŽEIKA
S3i» LITUANIKA AVE.

EVANAUSKAS
» Fhoneu 1AKD& 1138-81

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8THEE1

lelepbone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STKEEi Phone YARDS 0781

TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVE. Phone PUL1MAN MII

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4968

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE.

J. UULEVICIUS
4348 SO. CAIJFORNIA A^E. Phone LAFAYETTE 8671
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

EKSTRA ★ ★ ★

EKSTRA ★ ★ ★

Kaskas pradėjo savo karjerą Lietuvoje

I

II

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS 
RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 12 d., 1943 

VYTAUTO DARŽE
EKTRA—Surprizų - Įdomybių - Linksmybių - Gėrimų - Valgių - Ir - Visko—EKSTRA 

VISI IŠ VISUR Į ŠĮ EKSTRA SPECIALI PIKNIKĄ.’ 
Nuoširdžiai kviečia visus .......... KLEBONAS IR CICERIEČIAI

DVITUKSTANTINE KARO TARNYBOJE I

★ ★ ★ EKSTRA ★ ★ ★

* ★ ★ ★ ekstra ★ ★ *

ANNA KASKAS

zvėliau ji gavo stipendiją tęs-*, 
ti dainavmo mokslus Milane, 
Italijoje.

i Italijoje mokėsi dainavi
mo du metu ir jau tenai pra
dėjo vaidinti kai kuriose 
operose, bet ir vėl žinios iš 
namų, kad jos motina sun
kiai serga privertė ją grįžti 
atgal Hartfordan. (Daugiau 
kituose “Draugo” numeriuo
se).

Moteris nubausta $50, Al. Kumskio golfo 
kad nesuvaldo savo diena

Ožkos privalo būti malo
nūs gyvuliai, bet kai jos pra- i 
deda lankyti kaimynų kie
mus ir daržus, tai darosi ne
pakenčiamos. Užvakar die
ną miesto teisėjas nubaudė 
vieną moterį $50 ir įspėjo, 
kad laikytų savo ožkas pri
rištas ir kad neleistų vištų į 
kaimynų daržus.

X Anna Sanders, 1612 
Wabansia Avė., žymi jauno
sios kartos veikėja No. Si- 
dėje, šiomis dienomis susir
go ir išvežta operacijai į 
Šv. Antano ligoninę.

Didelis džiaugsmas 
Čikagoje italų 
kolonijose

I
Visi nepaprastai nudžiu

go, sužinoję, kad Italija jau 
nustojo kariauti ir pasidavė 
sąjungininkams besąlyginiai. 
Bet ypatingai buvo nudžiu
gę italai, kurie kartais bu
vo skaitomi beveik sąjungi
ninkų priešais. Saliūnai bu- 

' vo pilni italų, kurie iš

Anna Kaskas gimė Bridge
port, Conn., vienus metus 
prieš tai, kaip jos tėvai per
sikėlė gyventi į Hartford’ą, 
Conn. kur kartu atsivežė ir 
Anną. Augdama Hartforde, 
giedojo Šv. Trejybės bažny
tiniame chore ir laimėjo dvi 
stipendijas dainavimo ir 
grojimo pianu — Hartfordo 
Muzikos Konservatorijoje. į 
Kad užsidirbti pinigų pra- '7. ". „ džiaugsmo vaisino visus kaigyvenimui, salia konservato
rijos mokslo ji dirbo kaip 
stenografė.

Jos talentas muzikai buvo 
taip ryškiai pastebimas ir 
buvo muzikos mėgėjų giliai 
įvertintas, kad šie finansavo 
jos kelionę j Lietuvą — jos 
tėvų gimtą šalį.

Kaime šviesiaplaukė žavi, 
jauna amerikietė debiutavo 
Valstybės Teatre, Ulrichos 
rolėje, Verdi operoje “Kau
kių Balius”.

Į šį operos spektaklį, pa
matyti ir išgirsti Amerikos 
lietuvaitės debiuto buvo su
sirinkę ne tik visa Kauno 
visuomenė, bet dalyvavo ir 
Vyriausybės atstovai kartu 
su Lietuvos Prezidentu. Jos 
pirmas debiutas laisvoje 
Lietuvoje visiškai pavyko ir

mynus ir pažįstamus. Buvo 
išgerta daug tostų už greitą 
karo pabaigimą ir viltį, kad 
greitu laiku grius ir Hitle
ris, kaip kad griuvo Musso- 
linis. Daugelyje vietų italai, 
graikai ir kitų tautų Balka
nų gyventojai džiaugėsi, kad 
jau artėja visiems išsilaisvi
nimo valanda.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 mettj: 
WCFTj ĮOOO k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Modernlika Krautuve

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

Jos. F. Biidrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

I

Do.othea E. Tolp, 1107 No. Kedvale Avė., yra dvitūks- 
tantinė Commonwealth Edison Co. darbininkė išėjus į ka
ro tarnybą, o iš merginų 
Marine Corps Women’s Reserve dalies kepurę.

26-ji. Atvaizde ji renkasi sau

Prasidėjo trijų dienu Susirgimai vaiku 
pamaldos

i Trijų dienų pamaldos pra
sidėjo vakar, kuriose daly
vauja 300,000 mokinių kata
likiškų arkidiocezijos mo
kyklų. šios pamaldos yra 
kaip ir įžanga į šv. Vardo 
Šv. Valandą, kuri įvyks sek
madienį 6 vai. po pietų 
Soldier Field stadione.

Produktą pirklys paliko 
turto $1,926,160

Palikimo taksuo’tojas Val
stybės teisme pranešė, kad 
Frank Cuneo, produktų 
pirklys, kuris mirė rugsėjo 
17 d. 1942 metų, paliko pali
kimą $1,926,160 vertės. Fe- 
deralė valdžia gauna iš šio 
palikimo taksų $561,929 ir 
Ulinois valstybės palikimo 
taksams tenka $51,000. Iš
mokėjus palikimo taksus pa
siliks gryno palikimo turto 
$1,200,894.

Geo.

Po 25 metą pertraukos 
vėl grįžta į laivyno 
tarnybą

South Bend, Ind.
E. Moore, 66 metų amžiaus^ 
kuris prieš 25 metus buvo 
pasitarukęs iš jūrų tarny
bos vėl įsirašė į Amerikos 
jūros tarnybą. Jisai dabar 
turi kapitono rangą ir dirba 
kaip inžinierius ant Liberty 
laivo, kuris gabena karo me
džiagas į Europą.

i

-------------------------1—

Išaiškinta plėšikų pora
Joseph Govennale, 1471 

N. Laramie Avė., ir Alfred 
Sanchez, 716 W. North Avė., 
abu 22 metų amžiaus, buvo 
policijos atpažinti, kad jie 
buvo užpuolę su ginklais 
rankoje ir apiplėšė du vyrus 
ir dvi moteris šiaurinėje Či
kagos dalyje.

/paralyžiumi didėja
Susirgimai vaikų paraly

žiumi jau pasiekė 650 skai
čių, kai buvo užregistruota 
18 naujų susirgimų, iš kurių 
15 yra Čikagoje. Viso 
mirė nuo šios;ligos 67.

Mažiau kaip viena 
savaitė liko 
sumokėti taksus

Taksų mokėjimo termi
nas baigiasi rugsėjo 15 d.
Taigi raginami visi piliečiai kietą rugsėjo 12 d.,

AL. KcMSKIS
Draugai ir pažįstami iš 

lietuvių ir ^svetimtaučių Al. 
G.. Kumskiui pagerbti ren
gia golfo turnamentą ir ban- 

—o----o--------— r----------  „ d., Glen-
pasiskubinti atlikti savo pa- eagles country club, 123 ir 
reigą, nes nesumokėjus lai- McCarthy Rd. 
ku gręsia pabauda.

X Kastas Gaubis, Dievo 
Apvaizdos parapijos vargo
nininkas, nauja vieta labai 
patenkintas. Graži bažnyčia, 
dideli vargonai. Jau pradeda 
organizuoti ir didelį chorą.

j X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncertų tikietų 
dar galima pasirinkti, bet 
pasirinkimas jau nėra toks

I didelis. Kas nori dalyvauti 
retoje dainos puotoje, pra
šomi pasiskubinti įsigyti ti- 
kietus.

jau

_ Al. Kumskis yra organi
zatorius ir pirmininkas Lie
tuvių Dem. Lygos ir Chica
go Park District reprezen-, 
tantas. Turi daug pažįsta
mų miesto valdžioje, kuri 
jau yra prisiuntę rezervaci
jas.

Teisėjas Jonas Zūris, ren
gimo komiteto pirmininkas, 
pareiškė, kad lietuviai tai
pogi turėtų parodyti svetim
taučiams, jog ir mes ger
biame savo žmogų, kuris y 
ra nusiplnęs tokio pagerbi-; 
mo dėl daugelio metų pasi
darbavimo lietuvių labui ne ferencijos buv. Pittsburghe. 
tik politikoje, bet sporto ir Pranešimų pasiklausyti bu- 
tautos reikaluose. I v0 susirinkę nemažai drau-

Dėl rezervacijų reikia šau
kti telefonu Republic 1591. 
Programa dienos bus golfo 

ir 
“bunco” dėl moterų, gi va-

1,200 amerikiečių 
Italijos nelaisvėje

Tiktai 1,200 amerikiečių 
buvo patekę nuo karo pra- 
dzios į Italijos nelaisvę. Da- - -
bar po Italijos besąlyginio 
pasidavimo, šie belaisviai 
bus išliuosuoti ir galės grįž
ti vėl į savo kariuomenės da
linius. Pagal pranešimą iš 21 
d. liepos italų Amerikos ne- .. «v. ,
laisvėje buvo 19,011, bet Ii- ĮuOlllllS FeiSKinyS 
gi šio laiko tas skaičius bus Skruzdėlės ir kiti 
padvigubėjęs. Pasikeitimas džiai proporcionaliai

yra Skubi

Pergalės prieš Italiją. 
I gal sulaikys nuo 
drafto tėvus

Washingtonas. —
pergalė prieš italus gal bus 
laiminga tėvams, kurie buvo 
numatyti imt kariuomenėn 
nuo š. m. spalių mėn. 1 die
nos. Kongresmanai mano, 
kad pasiekus pergalės prieš 

_ _i nėra reikalo taip 
smarkiai didinti kariuome
nės skaičių ir kad tėvai 
tų palikti nepaliesti.

X Marijona Kupčiūnienė, 
1714 N. Honore St., šiomis 
dienomis gavo paveikslus 
nuo sūnaus Jono, Dėdės Ša
mo tarnyboje. Rašo, kad 
jam patinka tarnyba sveti
mam krašte. Viskas įdomu.

X E. Šaulienė, Federaci
jos atstovė ir L. šimutis, 
ALT pirmininkas, praeitą 
trečiadienį padarė smulkme
niškus pranešimus iš kon-

bu-

vabz-
savo žaidimas, o kortavimas 

karo belaisviais įvyks tuo- kūno svoriui gali nešti 850 
jaus kaip tik bus užimta vi- kartų sunkesnį daiktą, ne- kare bankietas su šokiais, 
sa Italija. gu patys sveria. Komitetas

AMERIKOS KARIUOMENE ŠTURMUOJA RENDOVA

Prisidengę smarkiu lietumi Amerikos kariuomenės daliniai pradėję invaziją Rendova sialoje, kad išmušus japo-

SOLOMONUOSE

gijų atstovų ir veikėjų.

X Prof. Kazys Pakštas po 
buvusios Pittsburghe kon
ferencijos paviešėjęs Chica- 
goj, šiandie išvyko prie sa
vo profesoriaus pareigų 
Northfield College, Carle- 
ton, Minn.

f

X Šv. Kryžiaus parapijos 
karnivalas prie W. 47 ir Da
men Avė., baigsis rugsėjo 
12 d. Karnivalas labai gau
siai lankomas ne tik lietu
vių, bet ir apylinkės svetim
taučių. Karnivalas tikrai į- 
vairus.

Moterys transportacijos 
tarnyboje

Daugiau kaip 160,000 mo
terų dirba tamsportacijos

1 tarnyboje, nes vyrams išė
jus į kariuomenę jos užima nūs iš svarbiausios bazės, ši invazija buvo pradžia Ameri kos kariuomenės sėkmingų žygių prieš japonus Solomons 
jų vietas. salyne. (Oficial U. S. Navy Photo; Acme-Draugas Telephoto)

X Petronėlė Šimkiene, 
1758 Wilmont Avė., gavo ži
nią nuo sūnaus Jono Ame
rikos karo tarnyboje, kad 
jau baigė karo lakūno moks
lus. Rašo, jog šiomis dieno
mis karo lėktuvu skris per 
Chicago į Columbus, Ohio.

X Karo Kainu ir Raciona- 
vimo Bordas, West Sidėje, 
šaukia patriotinį susirinki
mą rugsėjo 15 d., 8 vai. va
kare, American Hali, 1440 
West 18 St. Be svarbių dis
kusijų, mitingo rengėjai sa
ko, bus išpildyta įdomi pro
grama. Įžanga dykai.
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