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ITALIJAI DUOTOS PALIABU SĄLYGOS
AMERIKIEČIAI U2EME SALERNO
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 12 

Amerikos penktosios armijos daliniai atmušė nacių šar
vuotų vežimų atakas ir praplėtė savo okupuotas vietas 
užimdami Salerno uostą. Pranešimas sako amerikiečiai ir 
britai vis stiprina savo pozicijas Italijoj. Vokiečių me
chanizuotos jėgos kelis kartus bandė atstumti sąjungi
ninkus, bet vis buvo atmušti. Są jungin inkam r padėjo jų 
lėktuvai, atakuodami iš oro, ir karo laivai, apšaudydami vo-
kiečius savo didžiojom ka- 
nuolėm.

; Mažas sąjungininkų dali
nys išlipo ant mažos Ven- 
totene salos prie Napolio. 
Po smarkios kovos vokiečiai 
pasidavė. Italai ten visai 
nesipriešino.

Oficialūs raportai sakė 
lėktuvų atakos nedavė vo 
kiečiams pristatyti karei
vius ir reikmenis Napolio 
apylinkėn. Aplink Napolį, 
sąjungininkų lėktuvai ata
kavo nacių sunkvežimius 
važiuojančius į Napolio-Sa- 
lerno apylinkę. Amerikos 
bomberiai antrą dieną iš ei
lės atakavo aerodromus Fo- 
ggia apylinkėj. Kiti dali-

I

niai puolė geležinkelius ir 
vieškelius netoli Napolio- 
Salermo frontų, vieškelius 
prie Benevento, Rochetta 
San Antonio, Montelcone Di 
Puglia, Grottaminardo ir 
Ariano Ir pino. Jie 'taipgi 
numetė bombas ant ItGtų 
prie Cancello ir Boi^no, ir 
vieno tilto per Tibero upę.

Pietuose, britų aštuntoji 
armija prasimušė pro mažą 
opoziciją ir varėsi pirmyn 
visu greitumu. Britai da
bar turi užėmę visą žemu
tinę dalį Italijos galo. Radio 
France Alžyre pranešė, kad 
britai žygiuoja pirmyn į tris 
puses iš nesenai užimto Ta- 
ranto.

VALIAUSIEJI ĮVYKIAI EUROPOJE

Prižadėjo ištikimybę 
Argentinos prezidentui

BUENOS AIRES, rūgs. 
12 — Po dviejų valandų už
daro posėdžio, Argentinos 
prezidentas Gen. Pedro Ra
mirez išleido proklamaciją, 
kuria sakė jo vyirausybė 
užsilaikysianti tokiu tvirtu
mu, kuris pridera Argenti
nos garbei. Posėdy Ramirez 
tarėsi su 300 kariuomenės 
vadų, kurie sakoma, priža
dėję vyriausybei ištikimy
bę.

Prez. Ramirez vyriausy
bei bėdos prasidėjo po to, 
kąip atsistatydino užsienių 
reikalų ministeris Segundo 
Storni po Jungtinių Ameri
kos Valstybių atsisakymo 
suteikti prašomą pagalbą po 
“lend-lease” planu.

SANTIAGO, Chile, rūgs.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MEXICO CITY — Ūki

ninko žmona Brigita de Lo- 
pez pagimdė “septyniukus,” 
6 vaikučius ir vieną mer
gaitę, kuriuos kunigas tuoj' 
pakrikštijo.

IŠ HITLERIO ŠTABO — 
Vokiečiai parašutistai neva 
išlaisvihę Mussolini. Nesa
koma nė iš kur jį paleido, 
nei kur jis dabar yra.

IŠ PHILADELPHIJOS — 
Pennsyfvania geležinkelio 
stoty kilo didelis gaisras. 
30 asmenį? sužeista. Nuosto
liai siekia §255,000.
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pranešimas vakar sakė pati
kimi sluoksniai praneša a- 
pie naują militarinj revo
liucinį judėjimą Argentino
je. Anot to pranešimo, Gen. 
Artūro Rawson ‘ ‘atleidęs’ ’ 
Ramirez iš jo pareigų.

Radio Agricultura

Naciai sako karalius, premjeras Sicilijoj
LONDONAS, rūgs. 12 — Pranešimais iš Hitlerio štabo 

ir per Berlyno radio, vokiečiai sakė Italijos karalius, 
premjeras, ir princas pabėgę iš nacių okupuotos Romos 
į Siciliją. Tie pranešimai taipgi sakė vokiečiai konsolidavę 
savo pozicijas šiaurinėj Italijoj, Balkanuose, ir pietų 
Prancūzijoj, ir kad suvirs 200,000 italų kareivių atidavę 
savo ginklus vokiečiams. Naciai prisipažino jog kitose 
vietose radę didelę opoziciją iš savo buvusių sėbrų, bet 
sakę vokiečiai kareiviai vi
sur nugali tą opoziciją, ir 
didesnė Italijos dalis jau 
nacių rankose.

Žinios iš sąjungininkų 
štabo sako, tačiau, kad I- 
talijos karalius tebėra Ro
moje ir dar valdo Italiją.

Naciai sakė jie užėmė ne
sugadintus geležinkelius ir 
vieškelius vedančius iš Ci- 
rinthios ir Tyrolio į šiau i- 
nę Italiją, Liguria pakr 3- 
tį nuo Genoa iki La Spe-
zia, Etch slėnį, ir miestus pusėj Adrijatikos jūros, ir 
Bologna, Verona, ir Cre- Rhodes salą Dodekanuose.

man apylinkėse, o Trieste 
po trumpos kovos.

Anot nacių, vokiečių lai
vynas perėmęs italų karo 
laivus ir transporto laivus, 
kurie buvo Egėjos jūroje, 

I ir vokiečių daliniai užėmė 
italų aerodromus ir svar
biuosius Italijos uostus 
rijatikos pakrašty.

Sakoma taipgi, kad
ciai okupavo Pola, italų ka
ro laivų bazę Jugoslavijos

Ad

na-

PALIAUBŲ SĄLYGOS ITALIJAI
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, nigs. 12— 

Vakar dieną pranešta, apie sąjungininkų paliaubų sutartį 
su Italija, pagal kurią Italija tuoj perveda prancūzų Cor- 
sica, perkelia savo karo laivus ir lėktuvus į sąjungininkų 
teritoriją, paleidžia visus sąjungininkus belaisvius, ir lei
džia vartoti savo transporto Laivus karui prieš Vokietiją. 
Sutartis, kurią Gen. Eisenhower ir maršalo Badoglio at
stovai pasirašė šio mėnesio 3 d., ir kuri buvo paskelbta 
8 d., nusako, tarp kitko:

1. Italų kareiviai tuoj nutraukia karinius veiksmus.
2. Italija, dės visas pastangas atsakyti vokiečiams prie

mones kariavimui prieš sąjungininkus.
3. Visi sąjungininkai belaisviai turi būti atiduoti sąjun

gininkams, ir nevalia juos vežti Vokietijon.
4. Italijos karo laivai ir lėktuvai pristatomi sąjunginin

kams jų nurodytose vietose.
5. Italijos prekybiniai laivai gali būti sąjungininkų 

naudojami kariniems tikslams.
6. Atidavimas Corsicos ir pervedimas visos Italijos te

ritorijos sąjungininkams tokiems tikslams, kokiems są
jungininkai juos ras reikalingus.

7. Užtikrinimas, kad italų aerodromai ir laivų bazes 
Italijos teritorijoj bus pavedamos sąjungininkų vartoji
mui, ir jų saugojimas iki sąjungininkai galės juos perimti

8. Tuojau Italijon pertraukti italus kareivius iš visų 
Europos frontų.

9. Užtikrinimas, kad Italija panaudos karines jėgas, 
jeigu bus reikalinga, išpildymui šios sutarties sąlygų.

10. Sąjungininkų vyriausias vadas turi teisę daryti kas 
tik tai k alinga, apsaugojimui sąjungininkų interesų ir sėk
mingam karo vedimui, ir Italijos pasižadėjimas padėti 
k.ur tik reikės.

11. Sąjungininkų vadas turi teisę nustatyti būdus Ita
lijos nuginklavimui, demobilizavimui ir demilitarizavi- 
mui.

12. Kitos politinės, ekonominės ir finansinės sąlygos, 
kurių Italija turės vėliau laikytis.

13. Šios sutarties sąlygos neskelbtinos be sąjunginin
kų vado sutikimo. • e-

Sąjungininkams užimant italų Tarauto laivų bazę, naciai okupavo Romos miestą 
ir Vatikaną, neva suteikimui “protekcijos.” Didieji lėktuvai iš Anglijos nuolat pučia 
Hitlerio valdomus industrinius centrus ir Paryžių. Rusai pasivarė iki 25 mylias už
imti svarbų uostą ir miestą prie Azovo jūros. Girdisi gandai, kad Italija tuoj pas
kelbsianti karą prieš Vokietiją. (Acme DRAUGAS Telephoto).

JAPONAI BĖGA Iš SALAMAUA
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, nigs.

12 — Šios dienos komunikatas sako sąjungininkų kariuo
menės pralaužė japonų linijas ir japonai Salamauaoje 
traukiasi atgal į tą miestą, palikdami daug visokių reik
menų. Sąjungininkai vejasi ■ 
bėgančius priešus ir numa
toma, kad tuoj užims Sa
lamaua. >

Anot pranešimo, mūsų 
nuostoliai visose operacijo
se tame fronte buvę nedi
deli. Salamaua yra tik dvi 
mylios nuo aerodromo, ku
rį japonai gina. Per praei
tas kelias savaites ameri
kiečiai ir australiečiai pa
siekė taip arti aerodromo, 
kad jį savo artilerija ap
šaudo. Vienas dalinys net 
priėjo prie to aerodromo 
pietvakarinio krašto.

Varosi į Lae
Komunikatas taipgi pra

neša, kad australiečiai, ku
rie persikėlė per Bušu upę, 
į šiaurryčius nuo Lae ae
rodromo ir tik dvi mylias 
nuo Maishang aerodromo, 
atrėmė kelias japonų kont
ratakas. Pranešama, kad 
japonų padėtis Lae apylin
kėj yra desperatiška.

Šios dienos biuletinis sa
ko parašutistai, žygiuoją

(
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Naciu submarinai 
ruošiasi atakom

STOKHOLMAS, rūgs.
— Čia esanti autoritetai 
spėja, kad Vokietija šiuo 
laiku ruošiasi atnaujinti sa
vo submarinų atakas, ir 
kad didelė dalis Vokietijos 
karo laivų randasi Norve
gijos fjorduose, pasiruošę 
dalyvauti šiaurinės Europos 
apgynime. Danzigo ir Gdy-

Markam slėniu užpakaly 
Lae, ir kareiviai, kurie iš
lipo virš Lae, jau susisie
kė su svarbiosiomis priešo 
apsigynimo pozicijomis.

Lėktuvai atakuoja
Sąjungininkų lėktuvai pa

darė dvi dideles atakas ant 
japonų sandėlių ir pozicijų 
Viloje, Solomonuose. Trys 
japonų pakraščio baterijos 
buvo sunaikintos ir dideli 
nuostoliai padaryti Vila 
aerodromui.

Didžiausiam priešų aerod
rome tame sektory, Kahili, 
bombos padegė aliejaus 
tankus ir žemėj esančius 
lėktuvus. Mažesnieji lėktu
vai atmušė 30 priešo lėktu
vų, nušaudami tris jų. Są
jungininkai taipgi prarado 
3 lėktuvus, bet du lakūnai

>
buvo išgelbėti.

Netoli Vila, japonai ban
dė
nuo okupavimo Arundel sa
los, bet jų bandymai išlip- 
dinti kareivius ten nakties 
metu buvo atmušti.

SUOKALBIS NUVERSTI 
MEKSIKOS VALDŽIA 
MEKECO CITY, rūgs. 12

— Laikraščiai šiandien pra
nešė, kad vyriausybė suse
kusi suokalbį nuversti Avi
la Camacho vyriausybę. Jo
se A. Inclan, sakoma to są
jūdžio vadas, ir šeši kiti 
suokalbininkai suareštuoti, I 
Sakoma suareštuotieji pri
sipažino, kad jie sudarę 
vieną dalį revoliucijonierių, 
ir kad sukilimas turėjęs į- 
vykti šio mėnesio 16 d., kuo
met Meksika minės 133 me
tų nepriklausomybės su
kaktį.

Liepia italams kovoti 
prieš vokiečius 
NEW YORKAS, rūgs. 12 

— Maršalas Pietro Badog
lio ir Karalius Victor Em- 
manuel vakar atsišaukė į 
Italijos gyventojus, ragin
dami juos prisilaikyti pa
liaubų sąlygų ir ginti Itali
ją nuo vokiečių atakų. Jų

sulaikyti amerikiečius proklamacijos buvo skaity
tos per nežinomą radio sto
tį. Anot pranešimo, prokla
macijos buvo pasirašytos 
Premjero ir Karaliaus, kas 
nurodo, kad jie veikiausiai 
randasi kur nors sąjungi
ninkų Stovykloj. )

nios uostuose visą vasarą 
pastebima nacių Jūreivių 
lavinimas. Manoma, kad 
vokiečiai pradės savo ata
kas kuomet pailgės naktys.

IŠ MASKVOS — Rusų 
kariuomenės visu smarku
mu varosi Krimejon, norė
damos sugauti ten esančias 
vokiečių kariuomenes.

Vatikanas vis veikia
NEW YORKAS, rūgs. 12 

vakar die- 
sakė Šv. 

veda savo 
ir Šventa-

ORAS
Truputį šilčiau.

Vatikano radio 
nos pranešimas 
Sosto raštinės 
reguliari darbą
sis Tėvas Laikąs audienci
jas, bet įėjimas į Vatikaną 
pasidaręs šiek tiek sunkes

nis.

Naciai Bulgarijai už pagalbą davė Albaniją 
ži- ja italus kareivius Albani- 

joje. Tas pranešimas toliau 
sakė Bulgarijos premjero 
pranešimas seimui apie tą 
Vokietijos pasiūlymą sukė
lė karštas diskusijas, ku
riose 
sakė 
prieš 
lią.

BERNAS, rūgs. 12 
nia iš Sofia sako už pilnes
nę kolaboraciją ir bulgarų 
kariuomenės patarnavimą 
Balkanuose Vokietija pasiū
liusi Bulgarijai Albanijos 
valstybę. Anot tos žinios, 
bulgarų kareiviai jau žen
gia Albanijon. Sakoma taip
gi, kad vokiečiai nuginkluo-

vyriausybės oponentai 
vyriausybė einanti 

Bulgarijos žmonių va-

ITALIJOS LAIVAI PASIDAVĖ SĄJUNGININKAMS
ANT BRITŲ DESTROJERIO HAMBLETON, Vidur

žemių jūroj, rūgs. 12 — Gen. Eisenhower ir Adm. Gunnin- 
gham šiandien nuo šio laivo stebėjo kaip italų karo lai
vai, kiekvienas iškėlęs mažą juodą vėliavą, plaukė pro 
juos į Maltą pasidavimui sąjungininkams. Italų laivai, 
jų tarpe du didieji karo laivai, penki krūzeriai ir keturi 
destrojeriai, buvo lydimi 
britų karo laivų. Toks pat 
vaizdas pasikartojo keliose 
kitose vietose Viduržemio 
jūroje, kuomet italų laivy
no daliniai pasidavė sąjun
gininkams.

Tas italų 
mas baigia 
metų jūrų
mui Viduržemio jūros. Są
jungininkai dabar galės i- 
talų laivus naudoti ant vie
tos, ir savo laivus prieš ja
ponus Pacifike. Italijos pri
imta paliaubų sutartis nu
sako, kad sąjungininkai ga
li naudoti italų, laivus savo NEW YORKAS, 
nuožiūra. Londono radio

Didžiuma Italijos laivų kad 53 italų karo laivai pa- 
dabar randasi sąjungininkų > siekė sąjungininkų uostus 
rankose, žinia iš Valletta, Viduržemio jūroje.

laivų pasidavi- 
britų keturių 

kovą užvaldy-

Maltos, sako 22 italų karo 
laivai atplaukė ten. Madri
do laikraščiai užgynė anks
tyvesnę žinią būk du krū- 
zeriai, du destrojeriai ir du 
pagelbiniai laivai, matomai 
lėktuvnešiai, pasiekę Gib
raltarą. Vokiečių žinių agen
tūros pranešimu, vienas 
krūzeris ir šeši destrojeriai 
pasiekę Belearic salas ir 
ten internuoti, šveicarų ra
dio sakė penktas didelis i- 
talų karo laivas, 
Veneto, atplaukė 

j kiek vėliau.

Vittorio 
) Maltą

rugs. 12 
pranešė,

«
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Laiškas iš Kanados

Ouebec'e, i kurį buvo atkreiptos 
pasaulio akys

— Šv. Lauryno upės pakraščiais. — Kaip atrodo mies
tas didžiosios konferencijos metu. — Priešlėktuvinė 
patranka. — Pasikalbėjimas su dienraščio vyr. redak
toriumi L’Heureux. — Kanados dienraštis už Lietu

vos laisvę. — Tarp žurnalistų, gaudančių žinias apie 
Roosevelto-Churchillio pasitarimus.

Šv. Lauryno upės pakran- čia kariškas palapines pa- 
tėmis dundėjo mūsų trauki- sistatę, eina sargybą, o vie
nys. Iš Montrealio į Quebe- noj vietoj mačiau ant kalno 

paliai kriaušių net priešlėk
tuvinę patranką žiaunas j 
dangų įbedus spokso karei
vių apsupta.

Nuostabu, kaip čia žmo
nės nemoka angliškai.

— Kur katedra, — klau
siu vieną vyrą angliškai. Jis 
tik patraukia pečiais. Už
klausiu to paties kanadie
tės, o ji:

— Nesuprantu, — atsako 
prancūziškai.
Pasikalbėjimas su 
redaktoriumi

ką. Pakelėse pabalę javų 
laukai, miškeliai, nuplautos 
dobilienos.

Sėdžiu su kanadiečių šei
ma, anglų kilmės. Vyras 
džiaugiasi, kad Kanada lais
ve naudojasi.

— Kaip pas jus su parti
jomis.

— KazKo.senosios nustoja 
pasitikėjimo. Jos vis daug 
žadėjo, žadėjo, o nedaug ką 
išpildė. Jcms daug ima ener
gijos valdžioje užimtas po
zicijas išlaikyti. Taigi yra 
galimybių iškilti naujiems 
sąjūdžiams, kurie sudaro į- 
spūdžio, kad ns vien žada, 
bet ir ką nors darys.”

Važiuoja ir kelios vienuo 
f s. Pasakoju apie Lietuvos 

irgus, įduodu joms knyge- 
apie 16 sušaudytų lietu- 

ų kunigų.

— Mes melsimės už juos 
, ir jūsų tėvus, *— prataria 
jos prancūziškai.

Traukinys patogus — vė
dinamas, šaltas vanduo (su 
ledu) atsigėrimui. ■
Įspūdis Quebeko mieste

Toksai čia status kalnas 
miesto centre, kad nsatsi- 

' menu kito tokio miesto. Jei 
stabdžiai silpnesni, nepava
žiuosi. Gatvės vietomis siau

ros, tai daug kur tik į vieną 
pusę leidžiama važiuoti.

Esu buvęs Berlyne, kai 
buvo suvažiavę ašies “didie
ji vyrai’’. Pagal diktatoriš
ką įsakymą — miestas sken
do naciškose vėliavose.

O čia, kur 
dieji pasaulio 
sprendžiamas 
mas ilgiems
tyku, ramu, lyg nieko ne

būtų. Kur ne kur vėliava 
iškelta, languose kai kurių 

krautuvių — Rcosevelto ir 
Chųrchillio paveikslai ar 
statulėlės. Tik, atrodo žy
miai daugiau kareivių. Ke- 
letoje aikštelių jie net sau

L
I

suvažiavę di- 
vyrai ir kur 
pasaulio liki- 
šimtmečiams,

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINOS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS 
Sekretorius

DABARTINE
DIVTDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

4%
1751 W. 47 th Street

AMERIKIEČIAI KELIASI ITALIJON

at-

pergalę ir geresnę santvar- rinta. teisingumas ir sąlygos 
ką pasauliui po karo, kad 
būtų patenkinti ne tik per-

Apie didžiąją konferenciją tikiu, kad jie organizuoja galėtojai, bet ir būtų užtik-
— Ką jūs, redaktoriau, I 

manote apie dabartinę di
džiųjų vyrų konferenciją 
Qųebeke?

— Paslapčių nežinau, bet

progresui. Tikimės, kad po
(Nukelta į 3 pusl.l

Skubu į Katalikų Akcijos 
centrą, norėdamas pažinti 
šio krašto religinį, socialinį 
stovį. Neradęs reikiamo 
žmogaus, patenku pas dien
raščio “L’Action Ca;holi- 
que ” vyriausią redaktorių 
Eugene L'Heureux.

— Kaip gerai klojasi Jū
sų laikraščiui, — pone Re
daktoriau,

— Turime 70,000 skaity
tojų. Mūsų laikraštis, tai da
lis Katalikų Akcijos darbuo 
tės. šalia šio, turime Kana
doje dar du dienraščiu, la
bai artimu katalikams, nors 
gal ne tiek surištus su Kat. 
Akcija. Be to — daug sa 
vaitraščių, mėnesinių žurna-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 39 meti prakfikaviaia* 
jūsų rarantaviaūs 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, pervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai Akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimų akys stttitas 
amt b# akinių. Kainos pigias ka* 

pirma.
4712 South Ashland At*

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyrių iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Iš vieno Sicilijos uosto Amerikos kariuomenė (rangers) 
keliasi per sąsiaurį Italijon, kad apvalius ją puo vokie
čių. (Acme-Draugąs Telephoto)

T

l

Ii
J

— Neturite vargo su 
sūria. ?

— Karas, bet visgi 
turime laisvę net karo 
tu...

TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M. WEINE, OD.

DR. S. WEINE, O.D.cen- kad jie savo padėtį galės pa
gerinti per katalikų darbi- 

j-pinkų sindikatus, t kuriuos 
rekomenduoja ir popiežius, 
remiame tuos sindikatus. Jie 
stiprūs, nežiūrint karo, nors 
karas jiems daug pavojaus 
atneša, ypač tas jaučiama, 
kai Amerikos darbininkų u- 
nijos stengiasi apimti visą 
veikimą, stumdamos iš gy
venimo kat. sindikatus. Bet 
bekovodami dėl savo gerbū
vio darbininkai per kat. sin
dikatus jau yra pasiekę reikš 
mingų lengvatų.

mes
me-

'— Kokias idėjas dabar 
stengiatės praverti visuome
nėje, dėl ko kovojate?

— Mes čia neturime dide
lių politinių ar religinių ko
vų, bet mes dažnai varome 
tokią, pasakytumei, sociali
nę kampaniją, kad visuome
nės santvarka būtų pagal 
katalikų principus. Santy
kiai tarp vyriausybės ir ka
talikų spaudos pas mus yra 
geri,- kaip yra geri santy
kiai tarp vyriausybės bei 
Bažnyčios. Bet mes jaučia
mės laisvais ir kritikuoja
me, kas negerai.

— Kaip laikotės darbinip- 
kijos atžvilgiu.

— Kiek galime juos re
miame. Būdami įsitikinę, —

J. 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 viršmihėtu 

antrašu.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Ręgistruoti ir Licensuoti . i

OPTOMETRISTAI
IS SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marųuette Road

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia - 

SYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Res. 6958 So. T aiman Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. STRiKOL’IS
PHYSICIAN AND 8UBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Of fics teL YABds 4787 
Namą teL PBOipoct 1930

rak

♦

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parior Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL-: LAFAYETTE 3516

Neišmeskite savo senų išdėvgtų 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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO \S 
45 metų patyrimas

TeL: Yards 182£ 
Pritaiko Akinius.

' - r- nfc Kreivas Akis
Htaisa

Ofisas Ir Akintų Dtrbtavt

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

TsU YABds 2848

DR, C. VEZELiS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

- ----- ---------------------- j------------- -------------  
Ofiso teL VUlginia 0036 

Rezidencijos teL: KEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir B—8:30 F

Trečiadieniais pagal sutarti
M

L

Nebūkit supan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosl nuo 
patrūkimo b4doa.

— 8 P E C I A L —
ISklrpklte SĮ skelbimą Ir prisuo

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

IŠMANKŠT1NIM4
Jūsų SUlrio Muskulų Treatment*.

NSRA KO GERESNIO UŽ

Creator of Cuitom Appllanoea for 17 yra
S« S. STATĖ, HM. 810, STA. 4168
IWly lt A.M. Til 3; Mo«., Fri. Til» PJC

SatuMay -TU 1, 8unday I t« t

SU yra specialia garsinimo bandymas Ir 
nabue kitose lauraičiuose. Taipgi. 
pasifllymaa Minu atkartotas.

EXTRA! EXTRA!
Permainytai 

vardas ir 
adresas

Lletuvižkaa
* Žydukas

TeL YABds 5921.
Rok: KENvood 6107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

TaL CANal 6122

DR.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Res. teL: PROspect 665k

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

Reaidencija: 6600 So. Artesiar Are 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p 

6 iki O vai vakar*

TeL YABds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIBURGAS 
' LR AKINIUS PRITAIKO

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

t

REMKITE 
SENA 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ 

N. KANTER, nv.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone TARDS S0&4

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1

tAegsamtauotl fra modornfikUuaia 
metodą, karia regMĮmo mokias 

ą.L kl

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smetona. Jr.

OPTOME1TUBTAI 
1801 So. Ashland Avenue

O>UO VALAVDO8:
Kssdlta »:«• a. m. Iki 1:W p. m.

TraKad. ir MtaA 8:M a. m. 
iki m.

vtasm gy
li

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandas: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponisi,

DR. CHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, Di
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 vaL rvto, nuo 2 ik) 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki siSO vaj. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL diena

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIBURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL...............VIRgtah 1889

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI! 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir flakm. tik naitariua.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDrie 2868

VALANDOS:
Pirm., Astr.. 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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HFI.P WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

I

VYRŲ — VAIKINŲ — MOTERŲ. 
Prie lengvą, dirbtuvės darbą. Atsi
šaukit tuojaus.

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

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100<!į karo

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

HELP KANTED — VYRAI

\YRŲ
NUOLATTNTAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje 

Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLEKAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRšLATKTO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

nuo S:30 ryto iki

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd. 

ar į Emplovment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
ryto

VYRŲ REIKIA
Gera pradine mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai to
nai.—Patyrimo nereikia.

SHOTVYELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsižankit asmeniškai į

NATTONAL CARLOADENG 
CORPORATION

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

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
VYRŲ

DIRBTUVES DARBAMS
Patyrimo nereikia — Neapribuoto 
amžiaus — Turi būt pilnoj svei
katoj — Viršlaikis mokant laiką 
ir nusę — Geras valais mūsų pa
togiame Canteen — Puikios darbo 
sąlygos.

Atneškit nrirodvmus pilietvbės.
Employment Ofisas Atdaras:

Pirmad perdėm šeštad.
8 rvto iki 4:30 po. 

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

HURLEY MACHINE CO. 
2145 S. 54th Avė. Cicero
SHTPPING ROOM PAGELBININ
KŲ reikia. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.

DEER PARK BAKTNG CO.
400 N. St. Louis Avė.

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS 

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

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

BUČERIO
Patyrusio. Eksperto prie nulupimo 
jautienos Btrėmj dėl hotelią. ir rM- 
taraną užsakymams.
THE GREAT WESTERN BEEF CO.

Yards 37*0.

Reikia Vyrų
Kaipo Paprastų 
DARBININKŲ

SVARBI
PLIENO PRAMONE 
AUKŠTA MOKESTIS 

NUOLATINIAI DARBAI
I

CHICAGO STEH.

SERV1CE CO I

3912 S. ASHLAND AVĖ.

Ir

Ir

ARC WELDERIŲ
ŠEŠIASDEŠIMT VAL. SAV. 

$60 IKI $73
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

$60 IKI $95
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

Pfieno Pagelbininkų — Mokinių 
r— Threaders — Rough Grinders. 

$52 50 IKI $60 
Greitas Isidirbimas 

MACHINISTŲ 
$70 IKI $87.50 
Dieną ir Naktį

10% Naktimis Bonai

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS

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

5757 MEST 65th ST.

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

PERSONNEL OFISAM, Room 348

MORRISON HOTEL
VYKŲ

18 IKI 50
KAIP STOCK MEN GELŽKELIO 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLAT1NTEMS DARBAMS 
SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Sn vder

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

AUKŠČIAUSIOS 
VALANDINĖS RATOS 
Ir Liberalūs Bonai

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

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TOOL GRINDERS 
ABELNŲ DARBININKŲ 

Imkit progą sekančių:
1— NUOLATINI TAIKOS LAIKŲ 

DARBAI.
2— PATOGI TRANSPORTACIJA.
3— MALONIOS APLINKYBĖS.
4— PROGOS JSIDIRBIMO.
5— LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ

40 "VALANDŲ.
6— DVIGUBA MOKESTIS UŽ KAS

7-TĄ IŠ KALEINOS DARBO 
DIENĄ.

Employment Ofisas atdaras:
8 ryto iki 8 vak. 

Sekmad. 8 ryto iki pietų.
Atsineškit gimimo rekordą—piliety
bės popieras — sočiai security 
availability liūdijimus.

I

ir

SHELDON MACHINE 
COMPANY, INC.

4258 N. KNOX AVĖ.

VAI 11 k i A r 11 * j

Naktimis Biller
Dirbti Ofise

40 valandų į savaitę 
Penkios Naktys

GERA MOKESTIS
Nuolatinis darbas ir malonios 
darbo sąlygos. Gera transpor
tacija. Atsišaukite į

THE GREAT ATLANTIC 
and PACIFIC TEA CO.

1659 W. 15th St — CANal 5900

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IšVEŽIOTOJŲ 
SVARBI MAISTO PRAMONĖ
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—Forest Park

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

Atsišaukit į
PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd.

Medžio Išdirbejų
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

PORTERIO ir SHIPPING ROOM 
PAGELBININKŲ reikia. Gera mo
kestis. užtenkamai viršlaikio, pasto
vus darbai, laikas ir pusė virš 40 
valandą.

APEX PAPER BOX CO.
2318 S. Westem

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

PETERSEN COAL CO. 
Division & Halsted Sts.

DIRBTUVĖS DARBININKU — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONŲ U2KLEJUOTO JŲ — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.

Geros dabartinės ir 
po karo progos.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

VYRŲ
Vidur-amžiaus vyru dirbti maisto 
gaminimo dirbtuvėje. Svarbi pra
monė. gera mokestis. nuolatiniai 
darbai.

CHICAGO ALMOND PRODUCTS 
COMPANY

1255 Wellington Avė.

HELP WANTED MOTERYS

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.
REIKALINGA MOTERIS pre ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus.. šaukite— 
LATNDALE 7371.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

Istokit į mūsų linksmą šeimą 
triotiniu darbininkų ’ Mes gami
nam valgio produktus Kariuome
nei, Laivynui ir Aliiantams.

I“.........................
I
Darbo valandos sutvarkomos -su- 
lvg jūsų namu ar mokvklos ap
linkybių. Patyrimo nereikia.

Mes Jumis Išmokinsiu!
PAKERIU

BAR VYNIOTOJU 
FANCY BOX FILLFRS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

LENGVAI PASIEKIAMA 3 GATVfi- 
KARIŲ LINT JŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MUSŲ PERSONNEL DE
PĄ RTMENTE MALONIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE VISKĄ.

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. ($00

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

MORRISON HOTEL MERGINŲ nurankioti siūlus nuo 
dresfų. Patyrimo nereikia.

PIRKITE KARO BONUS! & ‘ ORO™ Ploor

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

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTE R
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

REIKIA MOTERŲ

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

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Emplovment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

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

norin- 
lalką. 

ir pa- 
darbai

Ogden

Reikia Merginų 
Ir Moterų

Prie

f

I
Lengvų Dirbtuvės Darbų

laiku

Patyrimo Nereikia

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

HUDSON 
SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO. 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

* * ♦

MOTERŲ IR MERGINU

Patyrimo Nereikia

Lengvi Darbai

VYNIOTI IR PAKUOTI 
100% KARO DARBAI 

TIKTAI DIENOMIS

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 OPERATORĖS

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

TRANSAMERICAN FREIGHT 
LINES

1130 W. Cermak Rd.

pa-
REIKIA

MOTERŲ
100% Karo Darbams

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

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
MERGINŲ prie abelną 
darbą. Patyrimo nereikia, 
pradedant.

JUKES & SHAFER.
401 N. Leavitt.

dirbtuvės
55c J vai. I

INC.

MOTERŲ IR 
MERGINŲ

lengvą švarią dirbtuvės darbą. 
60c J valandą..

Prie _
Patyrimo nereikia. 
Atsišaukite j

KEEFE BELTING CO
162 N. Deaplalnes St.

VALYMUI MOTERŲ
Dirbti Apartmentų Hotelyje. 

$77.50 į mėnesį.
KREIPKITĖS 

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

COUNTER MERGINŲ
IR

VEITERKŲ
18 IKI 45

PILNO LAIKO DARBAI
Patyrimo Nereikia

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos Duodama

ATSIŠAUKIT Į

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

29 N. STATĖ ST.
64 E. WASHINGTON 

143 S. STATĖ ST.
103 W- ADAMS ST.

BOARD OF TRADE BLDG.

1

TARNAIČIŲ
Dirbti ADartmentų Hotelyje. 

$77.50 i mėnesį. 
KREIPKITĖS

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

SKALBYKLOJE 
Press Operatorių

MODERNI PROSYMO PRESAI 
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

IŠMOKINSIMI
Anksčiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

DIRBTUVEI MERGINŲ
Lengvi _ darbai, geros darbo sąlygos. 
Pastovūs darbai. 55c J valandą pra
dedant. ,
GREAT AMERICAN FURN. CORP. 

1523 S. Michigan ’

MERGINŲ ir MOTERŲ reikia pilno 
ar dalinio laiko darbams. Patyrimo 
nereikia. Gera mokestis.

DEER PARK BAKTNG CO.
400 N. St. Louis Avė.

VYRAI IR MOTERYS

★ 
★

★

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

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

Patyrusių ir Nepatyrusią.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

VYRŲ IR MOTERŲ 
LENGVIEMS DIRBTUVĖS 

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

INTERNATIONAL SPRING CO.
222 N. Washtenaw Avė.

HELP VANTED MOTERYS HELP VAJTTED — MOTERYS

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

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

— Gvarantuotas ligoninės pienas.
Nereikia Laukti Pasitarimui.

ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

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

rytais nuo 10 ryto iki 1 popiet.
DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

For Help! 
For Sale I 
For Rent I 
For ServiceI
For Results 1 
ADVERTISE •

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAbGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★ ★

nacių kalėjime
LONDON. — Pranešama, 

jog du žymūs jėzuitai kuni
gai mirė nacių koncentraci
jos stovyklose. Nacių kon
centracijos stovyklose mirė 
kunigas James Magnee, iš 
Charleroi, Belgijos, ir ku
nigas Henry Zwaans. 
Olandijos. Jie yra buvę 
legijų prefektai.

• v
1S

ko-

Prieš 700 mėty
Dominikonai vienuoliai 

Airiją atvyko prieš 700 me
tų ir įsteigė pirmąjį savo 
namą. Nesenai to įvykio bu
vo švenčiama sukaktis Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Tralee, 
Kerry kauntėje.

Ii

1

Laiškas iš Kanados
(Atkelta iš 2 pusi.) 

šio karo ne tik suklups ašies’ 
valstybės, bet visas pasau
lis gyvens žmoniškesnių, 
krikščioniškesnių gyvenimu.

— Ką manote apie Rusi
ją, ypač ryšium su Maiskio 
ir Litvinovo atšaukimu?

— Abu jie yra geriausi 
tarp Rusijos diplomatų, gal1 
juos Stalinas nori turėti ar
čiau savęs, gal nori drauge 
parodyti nepasitenkinimą a- 
liantų vedamu kari ir nu
matomomis taikos krypti
mis. Žinoma^ Rusija šiame 
kare turi savus karo tikslus. 
Redaktorius apie Lietuvą

— Ką manote, pone re-

daktoriau, apie Lietuvos 
laisvę?

— Kuo didesniam paverg
tų tautų skaičiui šis karas 
grąžins laisvę, tuo geriau. 
Mažų tautų laisvė turi būti 
išdava Atlanto Charterio. 
Baltijos tautų, o taipgi Len
kijos laisvė — yra teisingu
mo reikalavimas ir gal net 
nuo to priklausys, ar atei
tyje taikę, išsilaikys. Kaip 
tik mums yra proga, mes 
palaikome Lietuvos laisvės 
reikalą ir tik atsiųskite 
mums informacijų, kiek tik 
aplinkybės leis — panaudo
sime.”

Žurnalistų konferencijoje, 
kur informuoja britų 
ministeris

Redaktorius L’Heureux 
davė man vardus dviejų sa
vo redakcijos narių, kurie 
seka tos didžiosios konfe
rencijos eigą. Nuvykstu f 
Clarendon viešbutį, čia su
važiavusių žurnalistų iš Va
šingtono, iš kitų didmiesčių. 
Stalų stalai nukrauti maši
nėlėms. Ties kiekvienu kam
bariu budi vaikiukai, lauk
dami skubiai išsiųsti paruoš
tas telegramas.

Noriu užsiregistruoti ir 
patenku į centrinį informa
cijų kambarį, kur pora sek
retorių, pora kariškių ir O 
WI aukštas tarnautojas. Bet 
čia — atsargumas ir pas
laptis. Suskamba telefonas. 
Sekretorė išprašo visus pa
šaliečius iš kambario, kad 
negirdėtų telefoninio pasi
kalbėjimo. Koridoriuje su
skamba varpelis — šaukia; 
žurnalistus konferencijon. TO 
čia man rūpestis — dar m f 
suspėjau užsiregistruoti, žin ’ 
nalistai spaudžiasi į salę. 
Juos įleidžia kariškis ir man 
paaiškina, kad čia tik su 
leidimu galima įeiti. Konfe
rencija prasideda, dar ne
galiu įeiti. Pagaliau nuo te
lefono atsitraukia OWI va
dovybės asmuo. Į jį prata
riu:

— Esu iš Chicagos, ‘ ‘Drau 
gą” atstovauju.

— Gerai, labai neturiu lai
ko, bet eikime, įvesiu...

, Salėje tikrai, kaip bačkoj 
silkių — žurnalistų, šilta, 
kad net daugelis prakaitą 
šluosto. Dauguma stovi, ki
ti sėdi prie stalų, už maši
nėlių. Visi jaučiasi laisvai 
ir beria klausimus anglų in
formacijų ministeriui Bren- 
don Bracken:

— Ar važiuos Churchill į 
Vašingtoną? *

— Ar kalbės per radiją?
— Apie ką pasakys?
Ministeris geroj nuotai

koj, šypsosi ir pasakoja a- 
nekdotus, krečia šposus, bet 
jokios įdomesnės paslapties 
apie konferenciją neatsklei
džia. Žurnalistai prie to pri
pratę, vėl beria naujus klau
simus, o tas vėl suka aplin
kui. Suprantama...

— Kada čia žurnalistams 
konferencijos būna, — klau
siu vieną sutiktą iš jų.

— Kaip čia galima žinoti! 
Kada jiems užeina noras, ir 
sušaukia, nėra valandų.

žurnalistų, šilta,

Pasipylė iš salės žurnalis
tai. Tarp jų buvau vieninte
lis lietuvis, vienintžlis ap
valiu baltu kaunierium...

K. J. Pninskis

Split by PDF Splitter
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAHA FBEEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Ottnois
PutSshed Daily, ekcept Sundays,

* by thė
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cathtoiic Press Association 

? 00 per year outside of Chicago; $7.Ū0 per y&at ih Chicago 
Ci ero; 3c per copy.

Advertžsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Hemą kasdien, išskyras sekmadienius.

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

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .......................................................
Pusei metų .................................... ................................. ..
Trinta mėnesiams ................ •..................... .......................
Dviem mėnesiams .............. ............................. ...................
Vienam mėnesini ............................................. ..................

Užsieniuose:
Metams .................
Pusei metų ........................................ •................ .
Trims mėnesiams- ... -

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

ndradarbiams Ir korespondentams raštų nęgražiname, Jei neprašo- 
ai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
■-iko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
ipondencijas sulig savo nuožiftroš. Korespondentų prašome rašyti 

’ pal & aiškiai (jei ęalima, rašomąją nrašm^lek — *•-*-’—* —
us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asftiehl 
:spondencijos laikraštin nededamos.

•Intered as second-Class Matier March 31, 1916 at Chicago, UI. 
dėr the Act of March 3, 1879.

|7.'ėo
4.00
2.90
1.50 
.75

IS.00
4.50

,---------- ....--------- ................ 2.56
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1

lief Trustees $2,809,000; United Statės Committee for 
the Car of European Children $812,000.

Lietuvių fondai, kol kas, to fondo nariais (membsr 
agencies) nėra ir lietuviams iš to fondo jokio pasky
rimo taip pat nėra.

Amerikos lietuviai, po Lietuvos okupacijos, karo pa
liestųjų lietuvių gelbėjimui yra sukėlę nedaugiau $30,- 
000, neskaitant Vyskupų Fondo aukos, kuri siekė per 
$100,000. Į tą 30 tūkstančių dolerių sumą įeina fondai 
bei kasos sekančiųjų organizacijų: Kunigų Vienybės, 
Lietuvai Gelbėti Fondo, Lietuvai Vaduoti Sąjungos, 
Lietuvių Tautinio (Lithuanian National Relief) Fon
do, ir Amerikos Lietuvių Tarybos.

“Iš aukščiau pasakyto bei pacituoto seka, kad lietu
viai, proporcionaliai, iki šiol šitoje srityje padarė ne
daug. Kyla klausimas, kodėl nedaug? Atsakymų tam 
gali būti keletas, bet į juos visus gilintis netenka — 
prisiminsiu tik vieną. O tas vienas tai tas, kad lietuvių

I

fondai (jų daug) palyginamai maži, neturi bizniškų 
aparatų ir nėra įtraukę visuomenės nuolatinian bendrą- 
jan darban. Mano studija parode, kad tik tie fondai yra 
pasekmingi, kurie turi manadžerius, ir kurie turi nuo
latinius narius. Vieni iš pasekmingųjų fondų turi na
riams nustatytus mokesčius, o kiti (pavyzdžiui graikų) 
pačių narių pasirinktas ir nusistatytas mėnesines ar 
metines duokles.”

sės.

USA lietuvis pas 
Anglijos lietuvius

(LKFSB) Londono lietu
vių kleboną kun. Matulaitį 
rugpiūčio mėnesyje aplankė 
USA karys, lietuvis Juozas 
Staveckas, kilęs iš Mt. Car
inei, Pa. Jų šeima gausi: vi
so aštuoni broliai ir trys se
serys. Viena sesuo yra vie
nuolė kazimierietė
M. Chrisostoma. Ji darbuo
jasi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
Chicagoje. Juozas Staveckas 
džiaugiasi gyvenimu Angli
joje, apsipratęs per keturis 
mėnesius, yra sveikas. Kaip 
toliau praneša iš Londono, 
Amerikos kariai Anglijoje 
atrodą visai “jamerikoniš- 
kai”: sverią bent 10 svarų 
daugiau už kiekvieną savo 
ūgio anglą.

Tr 
r

c 
t
k.

>ahekant didelius 
;umų. Pasenusios

I

Pittsburgho konferencija, kaip jau buvo paskelbta, 
hutarė sudaryti prie ALT specialų šelpimo komitetą, 
į kurį įeis pirmoje vietoje mūsų moterų organizacijų 
veikėjos. Tokį komitetą sudaryti ir planui paruošti ALT 
paskyrė komisiją. , __ į

Pokarinio šelpimo problema
Veik visos tautinės grupės Amerikoje gana plačiu 

mastu varo savųjų šelpimo darbą karo paliestoje Euro
poje ir kituose kontinentuose, tik mes, lietuviai šiuo at
žvilgiu dar nedaug tesame padarę. Dėl to Pittsburgho 

j konferencijoje lietuvių nuo karo nukentėjusių šelpimo 
[klausimas buvo labai rimtai svarstomas. Be E. Devei- 
fnienės ir kun. dr. J. Končiaus referatų šelpimo reikalu, 
[vertingų žinių ir statistikos davinių patiekė dr. P. Dauž- 
vardįs, Lietuvos konsulas Chicagoje. Savo kalboje kon
ferencijoj P. Daužvardis tarp kitų dalykų patiekė to
kių žinių:

“ Aiuo tenka pabrėžti, kad po šio karo, vienas iš ak- 
b^aliausių reikalų bus gelbėjimas nuo karo nukentė- 
ji^iųjų. Pirmoje vietoje būs reikalinga ir turės būti 

rūpinta maistas, ąprędalas, ir vaistai. Jeigu tas ne
bus laiku padaryta, tai kils revoliucijos, išsivystys ba
riai, ligos ir epidemijos, šitą visi gerai supranta ir vi- 

' sopiais būdais ruošiasi tam kelią užbėgti, ir nelaimin
giesiems pagelbėti. Juk ne kam kitam, kaip tik tam 
yra įsteigtas Foreign Relief and Retrabilitation Opera- 
tioas komitetas. Juk ne kam kitam, kaip tik tam yra 
sudarytas American ihter-Allied Relief Committee on 
Po t War Reųuiremehts. šituo pačiu tikslu neseniai bu
vo United Nations Food Conference. šitam tikslui kiek
viena okupuotų valstybių kilmės tauta turi Amerikoje 
nu a karo nukentėjusiems gelbėti fondus. Tie visi fon
dai įvairiais būdais dirbą, kapitalus kelia, drabužius 
bei avalines renka ir ruošiasi tai dienai, kurioje bus 
galina sukeltą kapitalą panaudoti ir reikalingą žmo
nėms pagalbą suteikti.

Kareiviai prašo lietuviškos gramatikos
Dvi kalbas mokantis žmogus — du kartu vertesnis. 

Tai senas priežodis ir tiesa, kurią daugumas Amerikos 
jaunimo tik kariuomenėje atsidūrę tepradeda suprasti.

Yra keletas jau atsitikimų, kur namie lietuviškai ne
galėjęs kalbėti kareivis dabar rašo į namus laiškus 
lietuviškai. Atsitiko taip. Kariuomenėje klausia kiek 
ir kokias kalbas moki, mat kariuomenei reikalinga ver
tėjų, o taip pat užimtiems kraštams valdyti ir prižiū
rėti kareivių ir t.t. Nevienas, kuris pasisakė mokantis 
lietuvių ar kitokią kalbą buvo pasiųstas pasitobulinti 
į specialius kursus prie universitetų ir kitur. Dėl prak
tikos jis jau motinai laiškus rašo lietuviškai.

“Niekada nesitikėjau, kad beveik lietuvių kalbą nie
kinusį sūnelį' kariuomenė išmokys tą kalbą pamilti” — 
pasakoja senutė lietuvė, teiraudamosi lietuvių kalbos 
vadovėlio. __

Įdėkime į Kalėdų siuntinius savo sunums, broliams 
ar sužadėtiniams po lietuvišką gramatiką ir lietuviškų 
dainų-giesmių knygelę. Jie bus dėkingi.

*

Škotijoje yra apie 
3,000

(LKFSB) Londono lietu
vių kolonija priskaito apie 
1,800 narių, tuo gi tarpu 
Škotijoje yra apie 8,000 lie
tuvių. Škotijoje Bellshill, 
Lanarkshire yra spausdina
mas lietuviškasai laikraštis 
“Išeivių Draugas”, Lietuvių 
R. Kat. Darbininkų Sąjun
gos savaitraštis.

Anglijos lietuviai dabar 
džiaugiasi, kad vokiečių lėk 
tuvai mažai žalos jiems te
padarą, -taigi karą jie ma
žai tejaučia.

(LKFSB) Anglijos kata
likų spauda paskelbė iš Va
tikano radijo stoties gautas 
žinias apie vysk. Siaugai- 
čio mirtį. Pažymima, kad 
jisai buvo 76 metų amžiaus, 
kunigu išbuvęs 53 metus ir 
vyskupu nuo 1926 m.

Ko pats nenori, ir kitam 
nedaryk.

GRIŽE KAŽIN AR BERAS SAVO NAMUS

Nuolatiniai britų ir amerikiečių bombardavimai Ber
lyno nepasitraukusius anksčisfu jo gyventojus išvijo į 
laukus. Šiame atvaizde matome vokiečius užmiestyje val
gant ir laukiant kuomet jie vėl galės grįžti į savo na
mus. (Acme-Draugas Telephoto)

“Lietuvių kaimynai ir apylygio skaičiaus kitų tautų 
išeiviai jau turi surinkę nemažas sumas pinigų ir di-' 
delius kiekius įvairių reikmenų, štai lenkai turi pri
krovę kelius sandėlius drabužių bei avalinės ir yra su
rinkę keturis milionus dolerių, (bandai, nedidelės, bet 
turtingos valstybės išeiviai turi sukėlę 560 tūkstahčių 
do'erių, yra surinkę daug drabužių ir prihėrę (priihfcž- 
gę) daug /Vairių nertinių daiktų. Kita nedidelės tautos 
išeivija — norvegai — yna surinkę nuo karo pradžios 
853 tūkstančių dolerių, ir 350 tūkstančių dolerių vertės 
drabužių, kuriuos laiko dideliam sandėly Chicagoje. Ne
skaitlingi, tik apie 25,000 skaičiuje, Lukemburgo išei
viai yra surinkę arba visokiais būdais sukėlę netoli dvi
dešimts tūkstahčių dolerių. Visų geriausiai, tačiau, yra 
pasirodę graikai: jų fondas nuo karo pradžios yra su
kėlęs per dešimts milionų dolerių, šiais metais jie yra 
sukėlę netoli 400 tūkstančių dolerių.

'‘Aukščiau suminėtieji ir daugelis kitų fondų bei šal
pos organizacijų yra nariais National War Fand, ku
ris ruošia š. m. spalių mėnesy nacionalinę rinkliavą, 
kuria mano sukelti 125 milionus dolerių. Iš sukeltos 
sumos bus duodama kiekvienam fondo nariui (fondui) 
proporcinė suma pagal nustatytą biudžetą. Iki šiol yra 
paskelbti sekami paskirstymai — U. S. O. $61,227,000; 
United Seamen’s Service $4,125.000; War Prisoners Aid 
$2.320,000; Beigian War Rfelief Society $325,000; Bri- 
tish War Relief Society $5,698,000; French ReHef Fund 
$25183,000; Friends of LUkemburg $121,000; Greek War 
Relief Association $5,122.000; Kbrrcegian Relief $200,- 
000; Polish *War Relief $3,750,000; United China Re
lief $9,873,000; United Czechoslovak Relief $234,000; 
Utiįesl Yugoslav Relief Fund $2,238,000; Refugee Re-

"Foreign Policy Reperis" apie Lietuvą
I

Kas dvi savaites Foreign Policy Association, New 
Yorke, 22 E. 38 St. išleidžia politinių įvykių biuletenį. 
Foreign Policy Reports š. m. rugp. 15 dienos numerio 
apie 20 puslapių pašvęsta straipsniui “TheUSSE and 
Fost-War Europe”; didesnioji straipsnio dalis nagri
nėja Lietuvos, Latvijos ir Estijos santykius su USSR, 
remiantis įvykių eiga, sutartimis ir gana bešališku są
lygų nagrinėjimu.

Kiekvienam, kuris rašinėja anglų ar lietuvių spau
doje, minėtas leidinys yra patartina įsigyti, kaipo su
rinkta vienoje vietoje statistinė medžiaga mums labai 
opiais klausimais (Numerio kaina 25c. Užsisakyti ga
lima aukščiau minėtu adresu).

Prie progos pageidautina, kad Lietuvos Pasiuntiny
bė išleistų galimai greičiau dokumentuotą knygą pvz. 
“Lithuania and its relations with USSR, Germany and 
Poland”. Latvių ir estų pasiuntinybės yra panašių kny
gų jau išleidusios keletą. P. L.

Karo kriminalistų baudimas
Lietuvių konferencija Pittsburghe, pasmerkusi nacių 

šiautėjimą Lietuvoje, priėmė šią svarbią rezoliuciją:
“Wė, Lithuanian-Americans, convened in a special 

Lithuanian-American Conference in Pittsburgh, Penn- 
sylvania, on September 2 and 3, 1943, vigorously de- 
noūnce and condemn aU acts of terror, rapine and 
murder, wherever perpetrated by our Axis Enemies on 
innocent and defenseless civilians.

We earnestly urge the Government of the United 
Statės of America and the Governments of all the Unit
ed Nations to bring to justice the criminal heads of 
Enemy Statės, and their accomplices. for all violations 
of treaties and agreements in pursuit of militaristic 
and imperialistic designs that have already resulted 
in the killing and maiming of millions of human beings.

There is nothing sacred about heads of statės who 
project or provoke war and wholesale murder, and no 
moral distinction can be made between such men and 
commcn criminals conspinng to murder.

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Furniture 

ALEX
ALESAUSKAS

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

The International Law recognizes right of asylum 
to political refugees, vvhose čnly offense is a disagree- 
ment with those in povver, būt this cannot be rationally 
interpreted to grant the right of asylum to men who 
commit criminal acts.

Ruthless seizure of private property, machine-gun- 
ning of refugees, shooting of hostages, torture and ex- 
ecution of prisoners of war, extermination of Jews, 
exile of innocent inhabitants of conųuered countries 
and conscription for slave labor in enemy’s war effort, 
the horribl^ excesses against the civil populaticn of 
Hong Kong, Nanking and other Asiatic and European 
cities, are not an academic disagreement on su ąuestion 
of politics. būt are monstrously friendish crimes. More- 
over, they were deliberately planned and systematically 
organized, which aggravates their culpability by cold- 
blooded premeditation and the criminals include not only x 
the hired hands who executed such crimes, būt most 
especially those who commanded the crimes to be put 
into execution and those in authority, who could have, 
būt refused, to intervene, to stop them.

These mušt be taught that crime does not pay, and 
mušt be made to serve as an example to possible cri
minal heads of statė of the future.”

Sveikinimas valstybės sekretoriui♦
Jungtinių Valstybių sekretoriui Cordell Hull Pitts

burgho konferencija pasiuntė tokį sveikinimą:
“Lith.uanian-Americans convened in a special Lith- 

uanian-American Conference at Pittsburgh, Pennsyl- 
vania, September 2 and 3. 1943 beg you to accept their 
sincerest expression of esteem for your eminent per- 
son and of gratitude to the Statė Department of which 
you are the distinąuished head for its policy of stead- 
fastly defending the right of Lithuania to independence.

We are confident that our Government vvill never 
deviate from its traditional principles of ever cham- 
pioning the cause of justice and the rights of the un- 
justiy oppressed.”

Pabalti jos 
darbininku Rusijoje

(LKFSB) Iš Londono 
mums praneša apie ten gau
tas iš Maskvos šaltinių ki
lusias žinias, kad Sovietų 
Rusijos įmonėse dirba ir tar 
nauja sovietų armijoje apie,* 
100,000 Baltijos valstybių 
žmonių. Tai vis 1941 m. iš
tremtieji į Rusiją Estijos, 
Latvijos, Lietuvos piliečiai.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Radio Programai leidžiami 
Budrlk-o Krautuvės per 14 metų:
WCFIj 1OOO k. Sekmadienio Va

kare 9 valandų.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuvė

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

Jos. F. Mik, ta.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591
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pi-

Kundrotiens, Venžin- 
Rudaitienė, M. Pet- 
P. Turskienė, O. Mi- 
M. Stankiūtė, Julija

Miciūnas,
K. Kudirka,

Juse“ Ji Nuoširdi padėka
Prie saldainių — L. Ta- Town of Lake. Labda- 

manauskaitė, Ant. Stočkus, Sąjungos 1 kuopa cent- 
O. Milašius, Julia Norkus, TO išvažiavime, pelno pada- 
Kripienė, P. Turskienė, R. 5300.00. Aukomis
Turskis, J. Lisauskis. prisidėjo: O. Vaznienė, S.

Prie mažojo rato
Lekaitė, M. Genienė, J. Ki- 
daitė.

“Rūtų darželyje’ — And.
Radzevičius.

Prie bonkučių — Ig. Be- 
nešiūnas.

Prie šautuvo — Pr. Nor- 
butas, B. Lisauskas.

Prie serijų tikietų — M. 
Mikšienė, Adelė Marozaitė, 
Br. Vladas.

Prie “monkių ’ ’ — Ig. Kry 
ževičius su pagelbininkais.

Bowling alley 
kauskas, B. Pikoraltis, K. 
Kulbis, J. Kozak, R. Juška, 
K. Kudirka.

Prie ice cream — B. Ku- 
čienė, V. šemetulskienė, Zi
ta Šemetulskaitė.

Prie bingo — Juzefą Rai
nis, Joana Mačeikienė, Ele
na Zaurienė, Budrevičienė ir 
kitos.

K Šimkienė, Benaitienė, Mile
rienė, E. Gedvilienė, B. Ci- 
cieniene, biznieriai M. Janu
šauskienė, Namienienė ir Po- 
čulpas. Visą dieną darbavos: 
E. Gedvilienė, Petras ir An
gelą Kilmitzs, Antanas Mi-, 
kolaitis, U. Panavienė, Turs 
kiene, V. Maslauskienė, B. 
Cicienai, V. Balėnienė, Ma- 
rinienė, L. Petrošius, F. Su
deikių, Sarjčiuvėnąs.

Labdarys

I

J. Jan- Pranešimai

Min. Balučio sveikata 
gerėjanti

(LKFSB) Lietuvos aisto- ; 
vas Londone min. B. K. Ba-1 
lutis lankėsi pas širdies spe
cialistą, kurs sveikatos; sto
vį neradęs pavojingą, ta
čiau liepęs bent per ketu
rias savaites užmiršti visus 
rūpesčius ir tada pasveiks. 
Ar 
se 
lės

lėktuvų atakavo aerodro- 
mą Beaumont-le-Roger, o ki
tas dalinys įpuolė laivų sta
tybos pastatus Le Trait. 
Mažieji lėktuvai, kurie sau
gojo bomberius, keliais at
vejais kovojo su priešo lėk
tuvais, ir devynis jų nušovė.

tą patarimą, dabartinė- 
sąlygose, ministeris ga- 
j vykdyti?

Naciai sušaudė daug 
žmonių Paneriu 
miškuose

?>
—e

LAIDOTUVTŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI.

1410 South 5Qth Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas GroVehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu tr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

A . •

720 West 35th St.,

9 d., 1943,
ryte, sulaukęs pusės

Kilo iš

A
JUOZAPAS VERTELIS

Gyveno 7** 7 7.1 _
Tel. Yards 0196.

Mirė Rugsėjo
7 vai. 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. 
Kuršėnų parapijos.

Paliko -- - _______
moterį Theodorą (po tėvais 
Zarumbaitė), 2 dukteris: Es- 
telle Kraig. žentą Gustav, 
Annette Waldenburg, 2 anū
kus Vincentą ir Roy, 3 švo- 
gerkas Olga ir Stanislovą 
Čekanauskus. Antaniną ir Mi
kolą Stankus (Newark, N. J.), 
Zofiją ir Joną Blusis (Grand 
Rapids, Mich.). 2 švogerius 
Stanislovą ir Helen Zarumba 
(Grand Rapids, Mich.), Da- 
vaniza ir Teklę Zarumbą, dė
dienę Brazienę ir šeimą ir ki
tas gimines Amerikoj. Lietu
voj seserį Marijoną, brolį Jo
ną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės .-įvyks Trečiadie
ni, Rugsėjo 15 d. iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų 'bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti' laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys. 
Anūkai. švogerkos. švogeriai 
ir Giminės-

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

dideliame nuliūdime 
i (po 
dukteris: 

žentą 
Waldenburg,

(LKFSB) Vilniuje yokie- 
čiai kas antradienis ir ket
virtadienis paima iš Lukiš- 
kio kalėjimo po, maždaug, 
60 kalinių ir, kaip praneša 
Londone išeinąs “Dzien Pol- 
ski’’, sušaudo juos Panerių 
miškuose. Pirm sušaudant 
naciai kalinius kankina.

■I

Tėvų Marijonų Bendra
darbių Chicago apskrities 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 15 d., 7:30 va
landą vakare, Aušros Vartų 
•parapijos salėje. Valdyba 
pageidauja, kad kuo dau
giausia kolonijų atstovų da
lyvautų tartis svarbiais klau 
simais.

B. Jakštaitė, apskr. rašt.

ir

^5

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

ir
Pasitikėjimo

Mumis
Rekordas—

F. 
M. 
K. 
D.

i

Pirkite U. S. Karo Bonus 
Platinkite “Draugą”.

Bistro Kuzmarskio orkes
tras patenkino šokėjus.

Adm-

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Šurum-Buram choras, ve
damas A. Grigonienės, pa
dainavo daug lietuviškų liau 
dies dainų.

Bridgeporto skyriuj — J. 
Dimša, U. Gudienė, J. Šal- 
tenienė, O. Kazlauskaitė, J. 
Budrevičius ir kiti.

►

Rankom!

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
I

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

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės — mūsų Specialybė.

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

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

MONUMENT CO.

Suknelių Prieinamomis
Kainomis ! GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Ši Firma Virs 50 Metų
Tos Pačios šeimosKREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY- ’ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ, j

Kur ir kas darbavos 
"Draugo" piknike

Labor Day “Draugo’’
knike visą dieną darbavos 
sekančiai:

Restorane — ARD 6 sk. 
narės: pirm. EI. Pautienė/ 
pagelb.: O. Rudokienė, B. 
Lindžienė, B. Vilimienė, M. j 
Pakeltienė, B. Rudakienė, O. 
Ramanauskienė, V. Keršu- 
lienė, M. Navickienė, A. Ap- 
čeliauskienė, K. Simanavi- 
čienė, 
dienė, 
kienė, 
šiene,
Makaraitė, O. Antikauskai- 
tė, H. Petkiūtė, Pr. Baliaus- 
kaitė ir kitos. J. Paulius, J. 
Valskis ir Al. Ereius.

“Hot dogs ” stande — Pr. 
Čepulionienė, L. Paliulienė, 
M. Norvainienė, Balsevičiė- 
nė.

Prie didžiojo baro — 
Paukštis, V. Paukštis, 
Petkelis, B. Lapšinskas, 

’Zaromskis, 
Mankus,
J. Mickeliūnas, Pr. Masko- 
laitis, K. Pilipavičius, D. 
Juodikis, St. Fabijonas, K. 
Lukošaitis, J. Švedas, J. Le- 
bežinskas, V. Brazauskis, J. 
Rabačiauskas, A. Vaišvilas 
ir kiti.

Prie ‘ bišopo’ — J. Bra
zauskas, A. Kardelis, J. Li
sauskas.

Prie vartų — Pr. Vaiče
kauskas, A. Zalumskis, A. 
Trakšelis, Br. Trakšelis.

Prie sūrių stalo — Elena

Prancūzijoj nušovė
9 naciu lėktuvus

'LONDONAS, rūgs. 12 
Sudėtinis amerikiečių 
britų pranešimas sakė, kad 
Amerikos ir Anglijos vidu
tinieji bomberiai vakar ata
kavo taikinius šiaurinėj

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

A. + A.
KAZIMIERAS 
JASKEVIČIUS

Gyveno: 4015 So. Maple-
wood Avė. Mirė Rūgs. 10 d., 
1943 m., 9:15 vai. vak. sulau
kęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Dūkštų parapijos, Bekenų kai
mo.

Amerikoj išgyveno 32 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Veroniką (po tėvais 
Juknaitė); dvi dukteris Vero
niką ir Sophie Surwill žentą 
Micnael. ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko du brolius Mateušą ir 
Jurgį.

Kūnas pašarvotas John F. 
iEudeikio koplyčioje, 4332 So. 
'California Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Rūgs. 14 d. 1943 m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Pan. parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę:

Moteris, Dukterys, žentas, 
ir Kitos Gimines.

Laidotuvių direkt. John 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

A
PRANCIŠKA 

BUDRAITIENE 
(po tėvais Levickaitė)

Gyveno 3449 S. Lituanica Avė.
JMirė Rūgs. 10 d., 1943 m.. 

12:50 vai. po piet. sulaukus 
pusės amž.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Prancišką, du sūnus — 
Sergt. Albert (U, S. Army) 
ir Benediktą. 4 dukteris Este- 
lle, Pauline Suehor. Vincentę 
Pearson ir Mary Lockman. 5 
anukus ir daug kitu giminių 
draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 
M. Phillips 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvė- įvyks antradienį. 
Rūgs. 14 d.. 1943 iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d ra u gus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. Hunai, Duk
terys. Antikai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. Yards 
4908.

Anta-no
koplyčioje. 3307

Y

f KLAUSYKITE
[ VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

! SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties '■

Vi. G. E. S. — 1390 Kiloęycles
į KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, fČŽ?

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
> VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedės I

Musų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6103

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

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

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

JOHN W. PACHANKIS
THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

KJ MODERNI Išvidinė PARODA: REZEDENCUA:
ž 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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

ATEIKITE IB PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

H fi R IR ¥ra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis Kainomis!

Atvykite { mūsų apžiūrėkite ata
kų ir ankštą rūšį — MILLWORK
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LTTWINAS, 
Generąl Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA lietuviai SĄLESMANAI 

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

KUomla dienom la — nuo 7 valandom ryto iki 8:30 valandos popiet

I
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i

& Lietimai kariai kovoje už U. S.: | 
fir laisvę ir pavergtųjų Blaisvimmų: 

4--------------------------------------------------------------------------;
CICERO LIETUVIS ŽUVO PIETVAKA-

•Ji 11

RIŲ PACIFIKO FRONTE

Petras P. šlaateris 
Private first dass

P. šlauteris į Dėdės Šamo 
armiją išvyko 1942 metais, 
gegužės meaesį. Jis į Psci- 
fiką išvyko 3942 merais, 
spalių nėncĮ

Pfc. Petras P. Šlauteirs 
dalyvavo Pacifiko karo lau
kuose ir 1943 metais, liepos 
30 dieną, žuvo pietvakarių 
Pacifiko karo fronte.

WALLACE IK KNOX NETIKĖTAI SUSITIKĘ Vaizdelis iš karo lauko

riną. Ir Kinane sušttko Fal-

Private first class Petras 
P. šlauteirs gimė Chicagoje. 
1909 metais, liepos 17 dieną 
Baigė šv. Antano lietuvių 
parapijos pradžios mokyklą. 
Ciceroje. Mėgo golfą ir base- 
ball žaisti. Dirbo Flezible 
Shaft Co. stock room'e.

Private first class Petras

Jo motina yra mirusi. Tė
vas Antanas Šlauteris gyve
na Ciceroje. 1436 So. 49th 
Court. žuvęs karo lauke Pet
ras šlauteris paliko tėvą, 
tris brolius ir keturias sese
ris.

Už Pfc. Petro šlauterio 
sielą pamaldos įvyko šį ry
tą. rugsėjo 13 <L 1943 m.. 
Šv. Antano lietuvių parapi
jos bažnyčioje.

Lietuvių tautiniai šokiai Soldier

Daržovių ir vaisių parodo
je, Chicagoje. Soldier Field. 
pereitą penktadienį vakare'šių dienų nuntaikos, persi- 
Ateitininkų šokėjų grupė 
padarė tikrai gražią lietu
viams reklamą. Reikia būti 
ypatingai dėkingiems tiems, 
kurie nesigailėdami savo po
ilsio laiko po sunkių darbo 
valandų dirbtuvėse sugebėjo 
pasiruošti ir taip puikiai pa
sirodyti.

mis. čia lietuviai šokėjai 
dar geriau prisiderino prie

Vice prezidentas Henry Wallace ir Navy ministras 
Frank Knox netikėtai susitikę Glenview (netoli Chicago) -» s 
kariuomenės stovykloj. Wallace buvo atvykęs į Chicago 
kalbėti pokariniais klausimais. (Acme-Draugas Telephoto)

Pranešėjas prieš kiekvie
ną šoki paaiškino kiekvieno 
šokio reikšmę ir jo istoriją. 
Publika šiltai priėmė visus 
lietuvių šokius.

J
X Šiluvos atlaidai Gimi

mo Panelės šv. bažnyčioje 
baigsis ateinantį trečiadie
nį -vakare iškilmingais miš
parais, kuriems giedoti cho
rui į talką dar suvažiuos 

■ svečių — 
choristų.

X Juozą 
ką saliūno
65 St., užpuolė plėšikai kaip 
tik jis buvo išsiėmęs pinigų 
čekiams mainyti. Sulaikę jo 
automobilių bloke 5700 W. 
64 St. plėšikai atėmė $1,200 
ir pabėgo.

Chicagietis matė, kaip jo draugas 
žuvo nuo japonų kulkų prie jo šono 
KAREIVIS ATIDAVĖ GYVYBĘ, KAD PAGELBĖJUS 
SOVO DRAUGUI. JAPONŲ LIZDAS BUVO IŠVALYTAS

Pietų Pacifiko baze.
Kaip du Chicagos marinai kui, kad suteiktų pagalbą iš 
gelbėjo vienas kitą, kai įvy- kulkosvaidžių 
ko kova, papasakojo pvt. buvo 

jjoseph T. Kinane, 4855 
Gladys avė., rugsėjo 4 die
ną. Jo draugas pvt. Philip 
A. Falk, 2831 North Ne- 
vada avė., Chicago, žuvo ko
voje prie jo pašonės, kai 
Guadalcanal buvo galutinai 
valomas.

Kinane pasakoja, jog 
slinko nuo kalno, kad įstei
gus kontaktą tarp dviejų 
dalinių. Korporalas ir trys 
vyrai buvo jo sųuade. Japo
nai buvo pasislėpę prie miš
ko pakraščio, kalno žemu
moje, ir paleido į ameriko
nus ugnį." Ugnis sulaikė ame
rikonus kalne. Korporalas 
buvo sužeistas.

vietos, kurt 
kalno aukštumoje. 

Falk nesuprato ką jo drau
gas prašė. Falk pamanė, jog 
Kinane buvo sužeistas, sku
bėjo nuo kalno žemyn, kad 
jam pagelbėjus. Bet jie ne
galėjo pasiekti korporalo, 
kuris gulėjo 10 pėdų nuo ja
ponų linijos ir/priešo kulko
svaidis buVo 50 pėdų nuoša
liau.

PERŠOVE ŠERDĮ

vargonininkų ir

Eringj, savinin- 
adresu 5758 W.

X Mykolo Ezerskio saliū- 
ne, 2649 West 47 St., du plė
šikai apsiginklavę revolve
riais pagrobė $280 ir pabė
go. Saliūne tuo metu buvo 
penki kostumeriai, bet jiems 
buvo įsakyta nesijudinti.

X Jūrų kap. P. Labanaus
kas prašo jam perleisti už 
atlyginimą (post paid) ar
ba paskolinti šapoko Lie
tuvos Istoriją, Siųsti reikia 
jo vardu šiuo adresu: Cali- 
fomia Institute of Techno- 
1-ogy, Pasadena, Calif.

X Northsaidiečiams žino
tina. Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto tikietų 
galima gauti pas veikėjus: 
J. Lebežinską, 1615 N. Wood 
St.; V. Rėkų, 1905 Waban- 
sižL Avė.; V. Daugirdienę, 
1615 N. Wood St.; ir A. Bal
čiūnienę, 6502 N. Leavitt St.

X Cicerietės: Stella Bro- 
zas, Aldona Mockus, Emily 
Waitekus, Mary Rakašius, 
Florence Deveikis ir Aldona 
Slėnis — šį mėnesį mini sa
vo gimtadienius. Tai smar
kiausios L. Vyčiij 14 kp. ir 
kitų jaunimo draugijų vei
kėjos.

X Prel. J. Maciejauskas 
Šiluvos atlaidų Gimimo Pa
nelės šv. parapijos bažny
čioje proga atvežė ir pado
vanojo akmenį iš Šiluvoje 
tos vietos, kur buvo apsi
reiškus šv. Panelė Marija. 
Be to, Šiluvos altoriuje yra 
ir relikvija parvežta kleb. 
kun. A. Baltučio iš šv. že
mės.

“Jei mes einame, tai da
bar laikas eiti”, — pasakė 
Falk, ir įsidėjo daugiau amu
nicijos iš dirbo. Tuo laiku jis 
buvo peršautas per širdį. 
Tačiau Falk pasišventimas 
pagelbėjo Kinane’i išsikovo
ti kelią. Jis paėmė amunici- i 
ją iš draugo diržo ir apsau
gojo jo atsitraukimą.

Vėliau Kinane kalno aukš
tumoje sužinojo kodėl neat
ėjo pagalba. Kulkosvaidžių 
postas buvo paliestas pa
trankų ugnies ir buvo iš
muštas. Atėjo naujas būrys 
marinų, sugrįžo atgal, išva
lė japonų lizdą, ir Falk la
vonas buvo paimtas ir nu
neštas palaidoti marinų aik
štėje.

si beveik tiek pat karo bo
nų, kaip ir šiuo laiku.

Dabar yra pats geriausias 
laikas pirkti Trečiosios ka
ro paskolos karo bonus, kad 
smarkiau ir gyviau prisidė- 
tumėm prie karo pastangų.

Lietuviai uoliai perka ka
ro bonus, nes jie nori Ame
rikos pergalės ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo.

Juo labiau mes norime 
pergalės, tuo uoliau pirkime 
karo bonus.

Lietuvių Standard Fedearl 
savings and Loan Associa- 
tion of Chicago pirko už mi
lijoną dolerių Trečiosios Ka
ro Paskolos bonų.
Justinas Markevičius, Stan

dard Federal Savings and 
I Loan Association of Chica
go pirmininkas parneša, jog 
ši organizacija pereitą ket
virtadienį pirko Trečiosios 
karo paskolos bonų už vieną 
milijoną dolerių.

Šioji Chicagos lietuvių 
įstaiga jau senai neša mums 

1 daug garbės, nes per perei- 
| tus karo metus yra nupirku-

I

grupuodami sudarė ženklą 
raidės “V” — Victorv.

Lietuviams visų šokiuose 
dalyvavusių tautų buvo pri
pažinta 1-ma vieta.

I

Pranešėjas ypatingai pa
brėžė “Kubilo” šokio reikš
mę. kuris Lietuvoje buvo šo
kamas rudenį po daržovių 
nuėmimo, taigi jis buvo ge
riausiai pritaikintas prie 
šios “Sun” laikraščio su
ruoštos daržovių ir gėlių pa
rodos. Taip pat labai pritai
kintas rudens nuotaikai šo
kis “Blezdingėlė”, kuris šo
kamas plevėsuojant nosinė

Krikščionybės centrą užplūdo naciai

Roma garsi praeitimi ir dabartimi
■ marmuro, tokio marmuro, 
kokio randama Sirijoje.

Šiandien Romą mindo na
cių kojos, baisios kojos, ku
rios nori krikščionybei galą. 
Katalikų Bažnyčia pergyve
no įvairiausias ir sakudžiau- 
sias nelaimes — pergyvens 

'ir šių dienų tragiškus įvy
kius. Katalikų Bažnyčia ne
žus, nes Dievas yra su Ja! 
Galą gauna tie, kas su Kata
likų Bažnyčia kovoja.

ŠAUKIA PAGALBOS
Kinane ir jo draugas ban

dė šliaužti prie korporalo, 
bet buvo sulaikyti kulko
svaidžio ugnies, kokias pen
kias pėdas nuo koralų ravo. 
Rankinė granata sprogo prie 
Kinane draugo veido, kuris 
lipo atgal į kalną, kai jį Ki
nane saugojo su šautuvo ug
nimi.

Paskui Kinane pamatė sa
vo draugą Falk, kuris sėdė
jo kalne ir saugojo kitą ma-

Iš karo fronto
į
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Jewelry Krautuvė
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Roma yra garsi savo pra
eitimi ir dabartimi. Ji garsi 
dabartimi, nes čia yra kata
likybės centras. Romos 
mieste randasi Vatikano 
valstybė. Čia gyvena Bažny
čios Galva — popiežius Pi
jus XH

1932 metais Romoje gyve
no apie 760.000 gyventojų.

Romoje yra apie 400 baž
nyčių. Svarbiausia iš jų yra 
Šv. Petro bazilika.

Laterano bazilika laikoma 
pirmoji bazilika po Šv. Pet
ro bazilikos. Prie šios bazi
likos ilgą laiką apie 1000 
metų, gyveno popiežiai, čia 
ilgą laiką buvo viso katali
kiškojo pasaulio centras.

Prieš šią baziliką aikštė
je stovi didžiulis, didesnis 
už Šv. Petro aikštėje stovin
tį, obeliskas. visas jerogli- 
fais išrašytas. Sako, jis esąs 
atvežtas iš Egipto, kur jis 
buvęs pastatytas prieš Sau
lės šventnamį dar 1500 metų 
ligi Kristaus gimimo. Jis 
esąs iš raudono granito ir 
sveriąs 44,000 kilogramų 
(kilogramas 214 svaro).

Netoli nuo Laterano aikš
tės ir bazilikos yra Šventieji 
Laptai. Scala Sancta. Romos 
Šventieji Laptai turi 28 laip- 
telius, kurie esą tie patys, 
kuriais Jėzus Kristus buvęs 
vestas Jeruzalėje pas Pilotą, 
jie esą išimti iš Piloto rūmų 
ir apie 326 metus atvežti į 
Romą, šie laiptais balto

Lietuvaitė gavo lai- i 
vyno medalį I

Įsigaliojo Trecioji 
Knygelė

Pereitą sekmadienį
galion trečioji racionavimo 
knygelė. Apie tai pranešė 
Kainų administracijos ofi
sas, pereitą penktadienį.

Pirmoji nauja galiojanti 
stampa yra stamp A — mė
sai. Tai yra pirmoji didžių
jų rudų štampų antrame 
puslapyje, knygutės prieša
kyje.

Jei kas dar nėra gavę nau
jos knygelės, tegu kreipiasi 
į vietos karo kainų ir racio
navimo boardus.

Kaip maža kiaulė išvengė virtuvės... 
EINANT SARGYBĄ, KAREIVIS PAMATE MAŽĄ KIAU
LYTĘ IR JĄ SUGAVO. JI PRIPRATO PRIE KAREIVIO

“Kiaulės yra kiaulės”, — lyte. Margarella padėjo že- 
parašė Ellis Parker Butler, mėn kiaulytę ir nudavė ei
tą pat manė ir pvt. Joseph nąs tolyn. Kiaulytė sekė pa- 
Margarella, 26 metų, 6914 skui kareivį. Visos viltys 
So. Wood str., kai jis ėjo apie pork chops dingo. Kiau- 
sargybą šiaurės Afrikoje, ir 
pamatė mažą laisvai vaikš
čiojant paršiuką. Jis sušu
ko: “pork chops”, ir paršiu
ką sugavo.

Bet toji mažoji kiauliukė 
turėjo asmeniškumo, ko ma
žos kiauliukės neturi. Tai nors naktį nenuneštų į vir- 

ibuvo draugiška maža kiau- tuvę valgiui.
Po Sicilijos kampanijos, 

kurioje dalyvavo ir Marga
rella, jis parašė apie šį įvy
kį savo tėvams, kurie gyve
na Wood str. Laiškas buvo 
gautas pereitą pirmadienį. 
Pvt. Margarella, prieš įsto
siant į armiją, buvo viename 
restorana padavėju.

I

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

lė dabar yra Margarell’o 
kaipo kokia palydovė, ji la
bai prie jo prisirišo (pri
junko) ir liko jo regimento 
pažiba. Ji seka kareivį į 
sargybos pareigas ir karei
vis pririša ją netoli, kad kas

Lt. Ann Bernatitus (Ber
notaitė), Laivyno nursė. pe
eritą penktadi^ų, gavo Lai
vyno medalį. Jai pasižymė
jimo medalis buvo įteiktas 
New Orleans.

Į Lt. Ann Bernatitus yra 
lietuvaitė iš Pennsylvanijos, 
ir jai pasisekė pasprukti iš 
Filipinų, kai priešas ten at
sibastė.

Lt. Ann Bernatitus pasi
žymėjo herojiškumu, slau
gydama sužeistus kareivius, 
nepaisant jokių pavojų.
—

Rugsėjo 20 dieną baigiasi 
galiojimo data dėl R, S. ir 
T mėlynųjų štampų.

Rugsėjo 21 diena yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino štampas No. 7 “A” kny- j 
gutėse. . j < -l

— i įf

X Emilija Malinauskienė, 
iš Brighton Park, gavo ži
nią nuo savo sūnaus Kazi
miero, kad jis kariuomenėj 
apsivedė. Rašo, kaip tik 
gaus “furlough”, tai tėvus 
ir brolius aplankyti parva
žiuos ne vienas, bet su žmo
na.

Penki
peeritą

Kantrus banditas 
pačiupo iš banko 
$34,000

Windsor, Ont. — 
banditai apiplėšė,
penktadienį, Kanadoje kara
liškojo banko skyrių, netoli 
Wheatley. Banditai pagrobė 
$34,000. Penki banditai sė
dėjo visą naktį banke ir lau
kė automatiško atsidarymo 
užrakintos dėžės (vault). 
Banditai kartu su savim lai
kė banko skyriaus vedėją

X Pvt. Jonas Tamulaitis, 
kun. A. Sandžio, MIC., pus
brolis pakeliui į Kaliforniją, 
buvo sustojęs Chicagoj ir 
svečiavos dvi dienas. Jis ka
riuomenėj priklauso inžinie
rių korpusui. Jo brolis An
tanas, marynas, neseniai grj 
žo iš Solomons salų, kur da
lyvavo visose kovose su ja
ponais. Dabar randasi ligo
ninėj kur nors California 
vals.

Pirkite Karo Bonus. I
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