
f

DRAUGAS
The LithoMian Daily Friend

PVBLJSHED BY THEUTHUANUN 
CATHOUC PRESS SOCIETY

2334 8. Paklėty Ave^ Chicago, I1L
Telcphone Canal 8010—8011

The moet influenti&l 
Lithoantaui ukily Ln America

T

T_ H E k UITH U A N t A N.D AI LY F R J END

ATRE1 /C] f ATAKAS!
U. S. lėktuvai vėl atakavo Wewak

Sąjungininkai stumia japonus į Lae
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rūgs. 

15.—Šiandien pranešta, kad sąjungininkų bomberiai su
naikino tarpe 28 ir 37 japonų lėktuvus priešo naujai įstip- 
rintoj pozicijoj Wewake, Naujoj Gvinėjoj, padegdami nuo 
20 iki 25 jų ant žemės, o 12 jų’ nušaudami kuomet 40 prie
šo lėktuvai pakilo priešintis sąjungininkams Tai pirmas 
didelis puolimas tos bazės 
nuo Gen. MacArthur rugsė
jo 1 dienos pranešimo, kad 
smarkios dviejų savaičių 
atakos privertė japonus pa
traukti didžiumą savo lėk
tuvą į naujas bazes prie 
Hollandia, 220 mylių j šiau
rę.

Tuo pat laiku, vakariniam 
Lae Pakrašty australiečių 
ir japonų artilerija apšaudo 
viena kitą. Likučiai japonų 
garnizono, kuris 73 dienas 
atsilaikė prieš amerikiečių 
ir australiečių puolimą, bė
ga per džiungles iš Salama
ua, 21 mylią nuo Lae.

Gen. MacArthur štabo 
pranešimas sakė liko tik ke
lios mažos, išsklaidytos gru
pės japonų kurie bėga į 
džiungles ir kalnus į šiaur
vakarius nuo Salamaua, ir 
jų pribaigimas esąs užtik
rintas.

Mylia nuo Malahang.
Sąjungininkų karei v i a i, 

kurie šio mėnesio 4 išlipo 
virš Lae, dabar randasi tik 
viena mylia nuo Malahang 
aerodromo pietinio galo. 
Besivarydami ten, jie užė
mė New Yanga kaimą, pu- 
sia.ukely tarp aerodromo ir 
Bušu upės.

Amerikiečiai ir austrai ie
čiai, kurie smarkiai varėsi 
per Markham slėnį, jau su
sitiko su priešo patrolėmis, 
prie Heath’s plantacijos. 
Manoma ten tuoj prasidės 
didesnės kovos.

Japonai atakavo
Dvylika japonų lėktuvų 

bombavo sąjungininkų po
zicijas arti Burep upės. Pir
madieny 15 jų bomberių 
atakavo sąjungininkus Wa- 
tute, į pietvakarius nuo La- 
lamaua.

Laivas su belaisviais 
išplaukė iš Japonijos
SAN FRANCISCO, rūgs. 

15.—Tokyo radio praneši
mu, japonų laivas Teia Maru 
vakar išplaukė iš Yokohama 
su sąjungininkais belaisviais

Sakoma britu devintoji 

armija jau išvyko 
LONDONAS, rūgs.

Nepatvirtintos žinios 
kiančius Londoną iš 
holmo per Ankarą

15.— 
pasie- 
Stok- 
sako

iš Japonijos ir Manchukuo. britli devintoji armija jau
Laivas vyks į Port Mormu- 
gao, portugalų Indijoj, ten 
apsikeis belaisviais, ir par
veš japonus belaisvius iš 
Amerikos.

išvykusi iš savo viduries 
rytų bazių, prie salų vedan
čių Graikijon. Vokiečiai se
nai spėja, kad ta armija bū
sianti naudojama Balkanų 
invazijai. Britų oficialai ne
darė jokių komentarų apie 
šiuos Ankara

REIKALAUJA TĖVUS 
KARINEI TARNYBAI 
WASHINGTON, rūgs. 15 

•—Karo sekretorius Robert 
P. Patterson šiandien pasa
kė Kongresui, kad tėvai tu
ri būti draftuojami kariuo
menėn. Jis taipgi pareiškė, 
kad turėtų būti pravestas 
bylius draftavimur darbinin 
kų reikalingiems karo dc r- 
bams.

Kaip tik pirm jo kalbėjo! 
Gen. Joseph T. McNarncy,: 
štabo viršininko padėjėjas, i FBI suėmė svetimšali 
kuris perspėjo Kongre ą. * . , . v .
kad kliudymas armijos pio-' KAIIVl IUCIII (Dina 
gramui, kuris numato troj 
imti tėvus, tiktai prailgintų 
karą.

Jie abu kalbėjo į Sene io 
militarinių reikalų komite
tą, ryšium su naujai pasiū
lyta byla atidėti tėvų ėn.i- 
mą kariuomenėn iki po 1£ 14 
m. sausio 1 d.

li R A 3
Bus vėsu iš ryto.

raportus.

tačiau, rišasi 
raportais ne

Tos žinios, 
su oficialiais 
rimo Balkanuose, partizanų 
nusisekimų Jugoslavijoj, ir 
aštrių kovų tarp vokiečių ir 
italų kareivių Dodekanos 
salose, netoli Turkijos. Al- 
džyro radio ir vėl šiandien 
pranašavo svarbius milita- 
rinius įvykius netolimoj 

; ateity.
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Naz> Cotmter- 
Attocfcs

Desperatinės nacių kontratakos Salerno, Italijoj, apylinkėje, kaip pranešama, 
kuriose vietose pastūmė Amerikos Penktąją Armiją, kuriai vadovauja pasižymėjęs gen. 
Clark, arčiau jūrų. Naciai skelbė, kad tūkstančiai amerikiečių žuvo ir tūkstančiai pa
imti nelaisvėn. Bet tai greičiausiai buvo paprasta vokiška propaganda. (Acme-Draugas 
Telephoto)

Norį Rusijos pritarimą 
taikos planui

WASHINGTON, rūgs. 15. 
—Amerika ir Anglija ieš
kos Rusijos pritarimo trijų 
valstybių sutarčiai palaiky
mui pasaulinės tvarkos po 
ašies nugalėjimo, ši sutartis 
apima “atvėsimo’’ periodą, 
kuris tęstųsi nuo 18 mėnesių 
iki trijų metų po karo, duoti 
progos valdininkų įtemp
tiems nervams atsileisti, ir 
tuo išvengti sudarymą ne
apgalvotų taikos sąlygų 
tuoj po karo pabaigos.

Taipgi taikoma, kad tame 
periode būtų sudaryta vi
siems laikams pasaulio sau
gumo sistema, kurion įeitų 
ir mažosios valstybės.

žinoma, kad Prez. Roose
veltas ir Premjeras Chur
chill susitarė palaikyti savo 
karo štabų planus ir po ka
ro. Norima įtraukti ir Ru
siją tokian darban.

Manoma, kad šis punktas 
bus vienas svarbiausių dis
kusijų punktų greit įvyk
siančiam Angį i jos-Amerikos 
-Rusijos užsienių reikalų 
ministerių pasitarime.

PO DVIEJŲ DIENŲ PUOLIMO 
RUSAI UŽEM£ NEZHINĄ

KARO LAIVAI APŠAUDO NACIUS
Kovoja palaikyti pozicijas Salernoje
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 15.

—Sąjungininkai kareiviai atmušė dideles nacių 
kas prieš jų pozicijas Salernoje. Italijoje. Vakar naktį jie 
buvo priversti apleisti kelias anksčiau užimtas vietas, kad 
būtų galima ištiesti savo linijas.

Gen. Clark vadovaujamai kariuomenei į pagalbą atėjo 
naujos jėgos—didžiausios lėktuvų atakos Viduržemio 
arenoje, ir karo laivų šaudymas į nacių pnririjaR

Šios dienos sąjungininkų komunikatai sako smarkiną 
kovos vyksta visu frontu nuo Salerno iki Agropoli, 27 
mylias į pietus. Abi pusės ~ —- .—-----------—----- —. , dėstrojenai savo kanuole-siuncia naujus rezervus ka-- . . . . ... J . mis apšaudė nacių pozicijasrėmų ir tankų į kovų. j lpyliBkėjt

Britų aštuntos armijos pranešimas sakė užimta Cap 
daliniai skuba vakariniu ri j vakarus nuo
pakraščiu, kad padėti ame- jerno 
rikiečiams. Jie jau prasiva- 1^^-^ pranešimas taip

gi sakė Amerikos ir Angli
jos karo laivai be perstoji- 
mo iškelia Italijon kareivius 
ir reikmenis, 
delio priešinimosi 
lėktuvų atakų.

Nežiūrint britų 
greito žygiavimo, 
tą dienų kol ji galės parink- 
ti Salerno apylinkę. Vokie
čiai kol kas bėga nuo britų, 
bet manoma; kad jie -kaip 
norint bandys sulėtinti bri
tų varymasi j Salerno.

y

rė per Beivedere miestelį, 
apie 80 mylių nuo Agropoli.

Nežiūrint nuolatinių są
jungininkų lėktuvų atakų 
naciams pasisekė į Salerno 
ant vieškelių ir geležinkelių, 
pristatyti daugiau kariuo
menės ir reikmenų, štabo 
pranešimas sakė vokiečiai 
kovoje .prie Salerno naudoja 
daug tankų, kurių sąjungini 
kai dau^ “Sunaikino.

Visą antradienio dieną 
sąjungininkų krūzeriai ir

nežiūrint di- 
ir priešo

LONDONAS, rūgs. 15.— 
Šios dienos pranešimas iš 
Maskvos sakė rusų kariuo
menės užėmė Nezhin mies
tą, kuris randasi ant Kiev- 
Kursk geležinkelio 80 my
lių į šiauriyčtas. nuo Kievo. 
Užėmus šį miestą, rusams 
dabar galima pulti nacių 
Dnieper linijas. Nuo užėmi
mo Belgorod miesto, rusai, 
kurie užėmė Nezhin, turėjo 
varytis 200 mylių per 40 
dienų.

Rusams turint Nezhiną, 
pašoninis žygiavimas prieš 
nacius Kieve gali priversti 
vokiečius apleisti visą pie
tinę Rusiją. Ankstyvesnis 
pranešimas sakė prieš rusų 
puolimą naciai bėgę be jo
kios tvarkos atgal į savo 
Dnieper linijas.

Pirmesni rusų pranešimai 
sakė rusų ofensyvą ant 600 
mylių fronto supurto nacių 
kontrolę Dnieper slėnio, ir 
gręsia svarbiam jėgos cen
trui Dniepropetrovsk. Sako
ma vokiečiai traukiasi visu 
frontu.

Maskva - matomai tyčia 
ignoravo nacių pripažįnimą, 
kad vokiečiai apleidę Bry- 
anską, nes jų biuletenis tik
tai minėjo, kad rusai per
kirtę keturias iš penkių ge
ležinkelių linijas prie to 
miesto, ir kiti daliniai varo
si Smolenskan šiaurėje.

VOKIEČIAI "SAUGO" 
VATIKANO AIKŠTE
LONDONAS, rūgs. 15.— 

Anot vokiečių propagandos 
pranešimų, šv. Petro aikštė 
Vatikane yra po nacių pa- 
rašutistų sargyba. Praneši
mas sakė parašutistai ten 
tari įrengę 
patrankas, ir 
buvusi įvesta, 
komunistams 
nan.”

prieštankines 
sargyba ten 
kad “neduoti 
įeiti Vatika-

Ieškodami kaip pa
teisinti savo buvimą Vati
kane, naciai sako Laterano 
sutartimi Šv. Petro aikštė 
buvo saugojama italų poli
cininkų, kurių vietas dabar 
užima naciai kareiviai.

armijos 
ims kele

1
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MUSSOLINI PASKELBĖ 
SAVE VADU NAUJOS 

FAŠISTŲ VYRIAUSYBES
LONDONAS, rūgs. 15.— 

Benito Mussolini šiandien 
paskelbė save vyriausiu va
du naujos fašistų vyriausy* 
bes, Italijai. Eilė proklama
cijų, kurias Mussolini pasi
rašė, buvo transliuota per 
“fašistų radio.” Mussolini 
nekalbėjo.

Pirmąja prokl a m a c i j a 
Mussolini, kurį naciai para- 
šutistai ir gestapininkai pa- 
liuosavo iš italų belaisvės, 
paskelbė save vyriausiu va
du fašistinės Italijos. Se
kančiose proklamacijose bu
vo paskelbta paskyrimas 
Alessandro Pavolini laiki
nuoju fašistų partijos sek
retorių, ir partija dabar va
dinsis Respublikos partija; 
visos militarinės, politinės, 
administratyvinės ir moks
lo agentūros, kurias Badog
lio vyriausybė panaikino, ir 
vėl pradeda veikti; visos 
fašistų partijos grupės koo
peruos su vokiečių karinome 
ne kovose prieš priešą Ita
lijos žemėj; atstatymas fa
šistų milicijos vidujinei tvar 
kai palaikyti.

Mussolini taipgi įsakė fa
šistų vadams pertikrinti sa
vo narių sąrašus ir nubaus
ti tuos narius, kurie virto 
“ išdavikais,” kuomet jis bu
vęs nuverstas iš Premjero 
vietos.

Visi alijantų lėktuvai 
puolė nacius Italijoj 

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
15.—Sąjungininkai naudoje 
kiekvieną lėktuvą po jų ko
manda atakuoti nacius Saler 
no apylinkėj nuo vakar ryte 
iki šio ryto. Didžioji atake 
buvo koncentruojama ant 
kelių mylių ploto tarpe Sa 
ierno ir Eboli, 13 mylių į 
pietryčius.

Visokie lėktuvai dalyvave 
atakoje, nuo didžiausių boir 
bėrių, kurie numetė 4,(XX 
svarų bombas, iki' mažųjv 
lėktuvų, kurie numetė ma 
žąsias 100 svarų bombas i’ 
apšaudė priešą savo kulko 
svaidžiais.

Penkios vokiečiu 
divizijos Salernoje
LONDONAS, rūgs. 15.— 

Informuoti sluoksniai Lon
done šiandien pranešė, kad 
penkios vokiečių divizijos 
kovoja 
armiją 
Italijos 
ty.

Amerikos penktąją 
Salerno apylinkėj, 
vakariniam pakraš-VĖLIAUSIOS ŽINIOS

IŠ CIPRIJOS. — Aštuoni 
Italijos laivai atplaukė j 
Nicosia šiandien su 200 ita
lų iš Dodekanesų 
anot jų, vyksta 
kovos tarpe italų 
čių kareivių.

IŠ ITALIJOS. — Atrodo, 
kad kova Napolio-Salerno 
apylinkėje pradeda eiti są
jungininkų pusėn. Sąjungi
ninkų karo laivai nuolat pri
stato daugiau kariuomenės j 
ir reikmenų Italijon.

IŠ LONDONO. — Ameri- 
kos ir Anglijos lėktuvai

♦

salų, kur. 
smarkios 
ir vokie*

kaipo nacių šnipę
WASHINGTON. rūgs. 15.

—FBI direktorius J. Edgar 
Hoover šiandien pranešė, 
kad Newark, N. J., suareš
tuotas Portugalijos pilietis 
John Da Silva Purvis, 43. 
Jis kaltinamas šnipavimu 
dėl Vokietijos. Hoover sakė šiandien atakavo nacių lėk- 
Purvis persiuntęs įvairias tavų dirbtuves ir aerodro* 
žinias Europon, ir dviem at- mus netoli nuo Paryžiaus, 

[ vėjais už tai gavęs mokestį. Prancūzijoj.
f

r

SUSIRĖMĖ BRITŲ, 
NACIŲ LAIVAI

Britai karininkai 

padeda graikams 
CAIRO, rūgs. 15?—Britai 

karininkai dabar randasi 
Graikijoj ir varo sabotažą 
artimam kontakte su grai
kais partizanais, kurie sako 
■britai nesenai sugadinę ge
ležinkelių tiltus tarpe Atėnų

LONDONAS, rūgs. 15.— ir Salonikos.
Berlyno radio šiandien pra-! 
nešė, kad vokiečių pakraš-Į 
čių sargybos laivai keliais 
atvejais kovoję su britų mo-' 
tūriniais torpedo laivais. 
Anot pranešimo, kovos įvy
kusios prie Olandijos pak
raščio anksti šį rytą, ir du 
britų laivai buvę apgadinti.

Sako kovoti nacius
rūgs. 15.—Italijos anti-fa- 
šistinės partijos atsišaukė į i 
Milano gyventojus ir sakė; 
jiems visomis išgalėmis 
priešintis vokiečiams, ir ko
voti prieš italus fašistus, 
kurie grįžta Italijon.

Naciai pripažįsta, kad 
amerikiečiai laikosi
LONDONAS, rūgs. 15.— 

Vokietijos propagandos ma 
šina šiandien pamainė savr 
natą. Pripažįstama, kad ne 
tik amerikiečiai nepasitrau
kę iš Salerno, bet dar “prie 
šinasi” arti kranto. Vakar 
naciai sakė amerikiečiai nav 
doja karo laivus išsikėlimu' 
iš Salerno. Naciai visvi?r 
teigia, kad sąjungininką', 
Italijoj turi didelius nuosto 
liūs.

iš CEYLONO. — Modcr 
niškas italų laivas Eritres 
šiandien atplaukė į Colombc 
uostą pasidavimui sąjungi
ninkams. Pirkite Karo Bonus.
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nis jau senas žmogus. Savo 
laiku yra daug darbo įdėjęs 
prie organizavimo parapijų. 
Yra ilgametis Detroito gy
ventojas. Linkime abiem 
greit pasveikti.

Šv. Antano parapija per 
ilgus metus neturėjo klebo
nijos. Nupirktas lotas ir mar
kos pradeda plaukti. K'eb. 
kun. I. F. Bcreišis tuo rei
kalu žada atlankyti parapi
jomis. Sukėlus reikalingą su

St. Sgt. Albertas Petrė- 
nas, kuris tarnauja U. S. ka
riuomenėj, 17 divizijoj, foto
grafų korpuse, prieš pora 
savaičių susituokė su Mary 
Ferris Hill iš Čolorado 
Springs, Colo.

A. Petrėnas Detroite dar
bavosi su jaunimu ir buvo 
gabus spaustuvininkas, pla
čiai biznį vedęs. Dabar ir 
jo brolis Edmundas Petrė
nas įstojo į Air Corps, iš- mą, bus pradėtas statybos 
laikė kvotimus ir laukia pa- darbas. Visiems žinoma, kad 
šaukimo. Spaustuvę uždarė, klebono per ilgus metus ki- 

_______ tur gyvenimas buvo didelis
Antano ir Barboros Brin- nuovargis. Labai laikas pa- 

zų visi trys sūnūs: Antanas, 
Jr., Elekas ir Edvardas Dė
dės Šamo kariuomenėj. Brin 
zai yra pavyzdingi Šv. An
tano parapijos rėmėjai.

K --------------------------------------

Juozas Cress psrėjęs dirb
ti į Defense Work, buvo pa
siryžęs pasidarbuoti spau
dos reikalams. Bet, ant ne
laimės, koją sužeidė ir pora 
mėnesių praeis kol pasveiks. 
Jo uošvis Ignas Bakšys jau 
kelinta savaitė serga. Ligo-

rapijai pasistatyti nuosavą 
kleboniją.

Centralio komiteto valdyba

AMERIKIEČIAI IEŠKO NACIŲ-PASALININKŲ 
(SNIPERIŲ)

ro gavo alimonijos 19 vištų, 
penkioliką tomeičių du tu- 

40 metų ^inu kornų ir vieną Spitz 
Parka veislės šunį.

Pirkite Karo Bonus.

I A1GI Ii!
EENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC-1150 kilos.1
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

Ta

i Vietoje pinigų
Viena moteris, 

amžiaus, iš Melrose * 
pinigų vietoje nuo savo vy- i 
-----------------------  --------------

Daug kas bus atlikta Lie-, 
tuvos suvargintiems žrno- 
nėms, o ypač Sibiran išva
rytiems broliams ir sese
rims. Bus daromi planai, 
kaip pagelbėjus, čia visų 
reikalas ir visi tuomi rūpin
kimės. Labai svarbu bus 
kiekvienam sužinoti, kas y 
ra daroma ir kaip ta visa 
dar labiau pagerinus.

Kviečiame SKaitiingai da
lyvauti.

I
DR. VAITUSH, OPT.

Mokytoja Aldona Žukaus-

Užimtuose miestuose dažnai pasitiiko priešo likučių, 
kurie pasislėpę iš pašalė dar puo^a savo priešą. Atvaizde 
parodoma, kaip Amerikos kareiviai vienam Italijos mies- 

(Ącme-

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę j 
BKIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

kaitė, Matilda Mikniūtė tik- ’ e krečia namus ieškodami nacių-pasalininkų. 
įai pasiryžo išgirsti Anna Draugas Telephoto)
Kaskas, Rapolą Jušką Chi
cago j dainuojant spalių 3 d 
Gal, dar rasis ir daugiau 
dainos meno mėgėjų.

—

Artinasi šaltesni vakarai.
Geritausias laikas susipažin
ti su lietuviška, spauda, ir 
gauti naujausias žinias. Ku
rie dar neturite

f

u

I
I 
t

i

“Draugo”, galite lengvai į- 
sigyti. Tik praneškite ko
respondentams ar prie baž
nyčių laikraščių pardavė
jams, o bus patarnauta.

Koresp.

Svarbus trijų parapijų dr- 
dieninio■ jų ir kuopų centralio komi-

S]

t

teto susirinkimas. Atstovai 
iš Pittsburgho konferencijos 
padarys platų pranešimą. 
Tai bus rugsėjo 26 d. 5 vai. 
Lietuvių žemutinė j salėj. 
Pranešimus darys kun. L F. 
Bo r eisi s. P. Grybas, S. At
kočiūnas ir P. Medonis.

Konferencijos nutarimai 
svarbūs, dėlto kiekvienam 
tėvynainiui reikia žinoti.

Nuoširdžiai kviečiame De
troito katalikus skaitlingai 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Nuo šio susirinkimo priklau
sys tolimesnis lietuvių vei
kimas.

auno 20 metų praktika 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
, Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas, Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaiku.*

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimų akys 
anas be akinių. Kainos pigia* kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neDriimami 

karo aviacijos skyr5- ’? priežas
ties 3palvų neregėjimo — (color 

’indness), kreipkitės prie manęs 
i Apsiimu išgydyti.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais uuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

t

X

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

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 1 valandą.

Oflm Ir Akintų Dirbtavi
Budriko Moderniška Krautuve

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

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Primas Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

| KLAUSYKITE- j
S VEDLAUSIU ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ |

Per Mėgiamiausią šeimininkių

i SOPHIE BARČUS PROGRAMA
M Iš Radio Stoties
j| W. G. E. S. — 1390 Kilocycles )
I KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, j

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
J VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT $ 

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

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— t-lkla — 

SYKE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvehfll 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. G. SERNER

Jos. F. Mk, Ine.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591—į

VISAS DARBAS
IR MATERTOLAS

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.

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

EXTRA1 EXTRAI

Skolinam Pinigusi
, i

4

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS 

Sekretorius
P. KEZON 
ir Iždininkas

D AB ARTINK 
DTVIDENTŲ 
RATA

1751 W. 47th Street

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Nebūkit rapan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluosrt nuo 
patrūkimo bėdos.

— 8PKCIAL —
ISklrpkite šį skelbimą ir prisuo

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

IŠMANKŠT1NIMĄJūrų Skilvio Muskulą Trėatmentą..
NĖRA KO GERESNIO U2

Cres-tor of Custom Appliances for 27 yra.
36 S. STATĖ, HM. »10, STA. 4168
Daily 1« A..M. TH 5; Mon.. Fri. TU 9 P .M.

711 1, Snnday i U 4.

#1* yra speciali, garsinimo bandymas ir 
nebus kitom lalkralčiuose. Taipgi, ti. 
pasiūlymas nebus atkartotas.

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Permainyta* 
vardas ti 
adresas ,

N. KANTER, sav-

MONARCH LIQCOR. 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

rfuA LIBFRAL EARNINGS

&

Yov 
C*a 
B< 
Suro 
of
Stfety

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1
PANAUDOKITB PROGĄ DABARHNRMS 2EMOMS 

’ NUOA1MCIO RATOM8.
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5.000.00 apdrausti per Padarai Savings and Loan Tn- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SLĖNIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Matei Seknteg o Patemvtao t —
KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mraerte, S«e'y. S2M SO. HALSTED M.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS l

Tik vlana pora aklą visam gy- 
venteuL sangoklta jas, įstodami 
Mstaamlnnotl jas moderntfklauito 
metodą korto re<*jtmo mokais* 

Kali sutelkti
M METAI PATTRIMO 

prlrtnklzne akiniu, kurie patelkia 
vis* akio ftemtoma ..

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

OPTOMKTIUSTAI
18ftl Bo. Ashland Avenue 

Kampas K-tos
TstaSomai CAKAL MMB. r

orno VALAnost
Kasdlsa •:«• a m. Iki t:l« *. m. 

TreOsA ir Mtad. «:M k m. 
O* CM » «■

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

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

I IU Antra*!.
UJ šešt

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YARda 4787
Namų teL PBOapect 1930

▼ak

Tai YABd* 2246

DR.C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tsl OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

. 2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 » • 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienic 

vakarais ofisas uždarytąja

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubiic 7868

j

Ofiio teL VIRginia 0036
Basidendjos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadienlala pagsr sutartį

TeL +OAH1I 0257
Res. tel.: PROspect 665i

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS: 
1821 So. Halsted Street 

Realdancija: 6600 So. Artesian Are 
VALANDOS: H v. ryto iki 3 p.p 

6 !ki B vai vakar*

TaL YARda 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

nt 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.

TtL YABda 5921.
Bet: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ii Šeštadieniais
Valandos: 3—8 pootot,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MUriray 2880 Chicago, Oi
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, duo 2 iki I 
vai. popiet ir nuo 7 iki 0:5'1 vai. vak. 
Nedėliotais uuo 10 iki Ci vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso Tei...................VIRginla 1886

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS BRUMA:

K—dien m» 2:00 ūd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Saka, tik aualtAriua.

DR. EMH.Y V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatailiepama — 
šaukite KEDzie 2868

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

SeštacL, 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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DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolpb 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

FINISHER. CABINET MAKER 
patyrusio prie ofisams rakandų. 

SPAK & NATOVICH
40 S. Wells St.

X

OPERATORIO
CLAY PIGEON MFG. MAŠINAI 

Patyrimo nereikia bet jūs turite 
būti atsakomingi ir fiziškai veiklūs 
ir turit turėt gerą rekordą kuris 
bus atydžiai tyrinėjamas. Produktas 
100% kariuomenei ir laivynui. Nuo
latinis darbas. 48 vai. savaitėje. 
Minimum rata 90c į valandą, laikas 
ir pusė už viršlaikį.

BLACK PRODUCTS CO. 
13513 Calumet Avė. 

Tel. INTerocean 9700.
■REIKIA VYRŲ 

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

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto

A.

iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd. 

ar i Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
ryto

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI

t
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.

ę

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį. 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ 
į Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i 
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVĖS DARBAMS 

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

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

VYRŲ
25 iki 50 Metų Amžiaus 

Stock Vyrų
Gera pradinė mokestis už 40 vaL 
savaitėje. Laikas ir pusė už virš
laikį virš 40 valandų.

Atsišaukit į

JUDGE & DOLPH, LTD. 
700 W. Cermak Rd.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H2LTNOT5

HELP WANTED — MOTERYS
----y HELP WAXTED MOTERYS VYRAI JR MOTERYS

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

PERSONNEL OFISAN, Room 348

MORRISON HOTEL
REIKIA

Vyrų Dirbtuvės Darbams 
Svarbiems Darbams. 

Užtenkamai Viršlaikio.

FRANK MILLER & SONS
2250 W. 58th St. '

AUKŠČIAUSIOS 
VALANDINĖS NATOS 
Ir Liberalūs Bonai

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

RADIAL DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TOOL GRINDERS 
ABELNŲ DARBININKŲ 

Imkit Drogą sekančių:
1— NUOLATINI TAIKOS LAIKŲ 

DARBAI.
2— PATOGI TRANSPORTACIJA.
3— MALONIOS APLINKYBES.
4— PROGOS ĮSIDIRBIMO.
5— LAIKAS IR PUSE VIRŠ

40 VALANDŲ.
6— DVIGUBA MOKESTIS UŽ KAS 

7-TĄ IŠ KALĘINOS DARBO 
DIENĄ.

Employment Ofisas atdaras:
8 ryto iki 8 vak. 

Sekmad. 8 ryto iki pietų.
Atsineškit gimimo rekordą—piliety
bės popieras — sočiai security 
availabilrty liudijimus.

SHELDON MACHINE 
COMPANY, INC.

4258 N. KNOX AVĖ. 
DARBININKŲ

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

Atsišaukit į

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd.

ir

VYRŲ REIKIA
Abelniems Dirbtuvės Darbams. 

100% Defense. Patyrimo 
Nereikia.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

VYRŲ
DIRBTUVES DARBAMS

$42.70 
Savaitėje Pradedant

$45.75
Po 30 Dienų

PATYRIMO NEREIKIA
JOHN F. JELKE CO

2650 W. POLK ST.

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJI 
SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO ISVEŽIOTOJAMS 

$49.00 I SAVAITĘ
Kreipkitės prie

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

7301 W. Harrison—ForestPark

Medžio Išdirbejų 
Reikia

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

CEN YžtAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St YARds 6528

HELP WA.XTED MOTERYS

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

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

MORRISON HOTEL
GIRL or WOMAN 

GOOD TYPIST
Able to take dictation. Pleasant 
working conditions. 5% day week.
SHARP & DOHME, INC.

111 N. Canal lst Floor
Franklin 8506.

STENOGRAFIŲ
SWITCHBOARD OPERATORES

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

TRANSAMERICAN FREIGHT 
LINKS

1130 W. Cermak Rd.

REIKIA

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijoe apturėdami 
karo ateitį. 100% karo

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po __ ___________
pramoga. Užsidlrbkit kol išsimokin
si t kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvln Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiltas

REIKIA MOTERŲ

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena tr naktj šiftai. A t riša n 
kitę asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofjsą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

SKALBYKLOJE
Press Operatorių

MODERNI PROSYMO PRESAI
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

IŠMOKINSIM
Aukščiausia mokestis šu bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.__

MOTERŲ
100% Karo Darbams

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

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

COUNTER MERGINŲ
IR

VEITERKU

Can You Type?
WE WILL TRAIN YOU FOR 
posrnoNS in our account- 
ING AND COST DEPARTMENTS 
NO EXPERIENCE NECESSARY

PERMANENT 
ESSENTIAL

I INDUSTRY
GOOD SALARY

Work Near Home
AND SAVE TRAVELING ON 

CROWDED STREET CARS 
AND ELEVATORS

MID-STATES
GUMMED PAPER CO

2515 S. DAMEN AVĖ.

CHE. 4141
ASK FORiMR. TRODSON

MERGINA
20 — 35

Mašinėle rašyti ir prie abelnų ofiso 
darbų mažam ofise. Darbas nuolatos. 
$25 j savaitę pradedant, su pakė
limu $5.00 j savaitę po 30 dienų.

SERVICE PARCEL DELIVERIES
415 E. Erie

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ
prie skalbiamų drabužių. 

SIUVĖJŲ paprastiems dar- 
ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo

Reikia
Taipgi 
bams 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY
849 N. Franklin

VYRAI IR MOTERYS

Merginų - Moterų
18 IKI 45

Nuolatiniai darbai. Lengvi dirbtu
vės ir pakavimo darbai, ir t. t 
$20.70 už 44 valandų savaitę.

Geros sąlygos.

Vaikinų - Vyrų
18 IKI 50

Nuolatiniai darbai. * Patyrimo
reikia. 60c į vai. Laikas ir pusė 
virš 40 valandų. Atsišaukite į—
ILLINOIS NIJT PRODUCTS CO. 

609 W. Lake St.

ne-

VIDUR AMŽIAUS PORA
Reikalinga prie lengvų džianitn. 
riaus darbų bažnyčioje. Gera mo
kestis ir štymu apšildomas apart-1 
mentas. Atsišaukit po 7 vai. vak. 
ir klauskit Mr. Bloom.

3901 W. CONGRESS ST.
APSIGYNIMO 

DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi—
★ TOOL AND DIE MAKERS
★ PUNCH PRESS 

OPERATORS
★ ASSEMBLERS— 

VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą, darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET 
^Tel. CANAL 5510,

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES

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

INTERNATIONAL SPRING CO.
222. .Washtenaw Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

★ ★★★★★★★★ 
★

REIKIA

3
—

A. a. Juozo Prunskio 
atminčiai

KARO DARBAMS
VYRŲ 

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

DALINIO LAIKO
PILNO LAIKO

DIENĄ AR 
Moulderių 
Grinders 
Coremakers 
Yarde Vyrų 
Assemblers
Checkers 
Sorters
Millwrights

Machine 
Garage Darbininkų

Stiprių H. S. vaikinų ir kitų 
dirbti po 4 vai. naktimis.

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

Molderių

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

PASTOVUMAS

bus

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

Geros darbo sąlygos — Apdrauda— 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate 
nėję neatsišaukite.

Employment Ofisas 
ras nuo 7:30 ryto 
Pirmad. perdėm Penktad. 
7:30 ryto iki
Matykit Mr. 
Departmente, 
Madison St., 
6:00 vak. iki 8:30 
Antrad., Ketvirtad.
JEI NEGALIT ATSŲT—RAŠYKIT Į

kaip 
ilgą*- laikų 
Didžiuma 
su mumis

kom- 
yra 

kada 
mūsų 

per

svarbioj pramo-

dirbtuvėje atda- 
iki 5:00 popiet, 

ir nuo 
pietų šeštadieniais.
Overholt Circulation 
News-Sun Bldg., 112 
Waukegan, III., nuo 

vak. Pirmad., 
ar Penktad.

X THE
CHICAGO HARWARE 
FOUNDRY COMPANY 

North Chicago, Illinois
Phone Majestic 577 

VIENA Iš NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

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

CHICAGO ALMOND PRODUCTS 
COMPANY

1255 Wellington Avė.

VIDUR-AMŽIAU8 VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis, 50c J vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaiki. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

SKELBKITĖS DRAUGE’

MOTERŲ REIKIA
Prie lengvų abelnų dirbtuvės dar
bų. 100% Defense. Patyrimo ne
reikia. Taipgi reikia SEWING 
MACHINE OPERATORIŲ.

ADVANCE POLISHING 
WHEELS, INC.

844 W. 49th Place

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
; Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtų, ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BOP.N & CO. 1060 W. Adams

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

★

★

★

★

For Help!
For Sale 1
For Rent I
For Service I

Results 1 
ADVERTISE -

Mašinų Operatorių
PASTOVUS LENGVI DARBAI

100^ KARO DARBAI

VYRŲ
Patyrusių siuntinių išvežiotųjų, drai- 
verių — unijos mokestis.

VYRŲ
Lioduoti trokus — darbas naktimis 

— 70c į valandą.

SERVICE PARCEL DELIVERIES
415 E. Erie

REIKIA — M ET AL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATINO WORKS
4600 W. Palmer St. Albany 3900

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut-; 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Botas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams ■— i ... i i ..

COAL STORAGE 
DARBININKŲ 

Platform Cooler ir Freezer vyrų. 
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

NORTH .AMERICAN
COLD STORAGE CO.

345 N. Canal St

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

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

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.
SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civlliniems drabužių. Klau
skit Botas W. Palutsis.
M. BORN & CO.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Philadelphia, Pa. — Vie
tos kun. Juozo Prunskio bi
čiuliai, sužinoję apie mirtį 
jo tėvo tolimame Sibire, pa
sirūpino, kad ne tik būtų 
Juozo Gusčio mėnrašty “Lie 
tuvių Naujienose“ (adresas, 
332 N. 6th St., Phila., Pa ), 
patalpintas pranešimas, bet 
kad tas pranešimas būtų pa
puoštas atitinkamu paveiks
lėliu. Tai padaryta rugsėjo 
mėnesio laidoje.

Be to, vienas vietos plunks 
nagraužių pagarbai to kan- 
kinio-senelio, suposmavo ir 
sekantį eilėraštį:

Labai gaila Prunskio Juozo 
Nors ne jaunas, ką Sibire 
Nuo kartybės tankių ‘dožų’, 
Jau, prieš laiką, pasimirė. 
Nes tai kilnus žmogus buvo 
Ir mylėjo mūs tėvynę, 
Todėl už tai jis ir žuvo 
Net Sibiro gi pusnyne! 
Kaip kad žūsta daug vien- 

/ genčių
Ten, toli, net tarp buriatų; 
O kiek jie ten prisikenčia 
Ir kiek vargo jie ten mato!... 
Tai sunku ir aprašyti, 
Nes tam žodžių, mat, stokoja 
Ir nelengva apmąstyti, 
Nes minčių tiek nėr’ galvoje. 
Gaila tat jo, kaip ir kitų 
Mūs viengenčių mylimųjų! 
Iš tėvynės mūs išvytų, 
Vargti tarpe svetimųjų! 
Kazakstane ir Sibire 
Ir net ten, kur yra Gobi!... 
Gaila Prunskio tat, ką mirė, 
Praradęs gyvatos lobį!...

1

-1

į

Jūs galite būti užtikrinti kad čio
nai ir po karo bus jums nuolatininai ir po Karo dus jums nuolatini 

I darbai su proga įsidirbimo. Laikas 
ir pusė už viršlaikį virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE Į

James H. Rhodes

T

3110 W. 28th St.

Iš nelietuvių spaudos
Pasirūpinus vienam vietos 

veikėjui, vietiniame ukrai
niečių laikrašty “Amerika“ 
iš 11 d. rugsėjo, tilpo Ma
rijos Žilevičiūtės atvaizdas 
su trumpu pranešima apie 
jos kolegijinį “gradueišiną“ 
ir dabar, jau jos darbavimą- 
si viename New York banke.

Toje pačioje laidoje tilpo 
ir - straipsnis: “Lithuania 
should be free”. Reporteris

s

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Jei turi seno metalo: va
rio, bronzos, misingo — ati
duok karo reikalams.

Geriau būti pirmaeiliu dai- 
lyde, kaip antraeiliu kalbė- 

| toju. — S. Marden.

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
11- *

HELP VANTED — MOTERYS HELP WA5TED — MOTERYS

I

1060 W. Adams
»

MOTERŲ - MERGINŲ
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

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

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

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

✓

M

'■

\

. a. a.:

B?

■

a« -

CASHIER — TYPIST •
Good salary, chance for advance- 
ment. Pleasant office surroundings.

MUTUAL TRUCK PART8 CO. ‘ 
2000 8. Wabash CALumet 3500
------ -  ' i

REMKITE “DRAUGĄ” j

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

HURLEY MACHINE CO
2145 S. 54th Avė.*

Cicero
I

BUYtfARBOHD
3rd War Loan

*Wh-
4 <
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DRAUGAS
THE Lm.ĮTANIAN DAILY FRIEND

2334 South CaL'sy F o. fhlmpi, UHaob
Ii. Lcl_J Daily, eacept Sundays,

.....................t/ the
LITUiANIAN CAmJmJUU PRESS SOCIETY 
A menžber cf the Cacholic Press Assaciation.

$6.00 per year outsiae cf CLioago; $7.00 p<~* year in Chicagc 
Cicero; 3c per copy. - -

Advertising in “Drangas” brings best reeidta,

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyr_s sekmadienius.

Prenumeratas Joną Chicagoje ir Cicero—paštu:

Karas

Metams ......................................................... $7.00
Pusei metų .....____ ____________________ ....... 4.00
Trims mėnesiams ................     2.00
Dviem mėnesiams ........... .. .................................... XSD
Vienam mėnesiui .......................   .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chfcagaje:
Metams ..........     $6.00
Pusei metų ..........................     3.50-
Tršns mš»gwgns. . ..................................        1.75
Dviem mėnesiams ................. .. ................ —.............. 1-2$
Vienam mėnesiui .................................. .. t........ .75

Užsieniuose:
Metams ........................................................    $8.00
Pusei metų ....».... ..^ ....... ......... .*. ...•••••. 4.50
Trims mėnesiams ................  ’. 2.50

Kai Italija pasidavė, kai kurie kongreso nariai iš
kėlė mintį, jog būtų sulaikytas vyrų drafta vintas. Ma
tyti norėję išreikšti mintį, jog karas yra prie gilo. Bet 
Badoglio valdžia galėjo įvykdyti pasidavimą toje Ita
lijos dalyje, kur aktuališkai turėjo kontrolę. Ir tai 
buvo nedaug.

Vokiečių pagrobimas Mussolinio neduoda galimybes 
skaityti kokiu tai nauju faktu situacijoje, juk Mussolini 
ir jo fašistinė vyriausybė ir pirmiau buvo n^rių rankų 
kontrolėje. Kai nebuvo žinoma kur yra Mussolini, Hit
leris ir tada galėjo Mussolinio vardu paskelbti vyriau
sybę.

Visa bėda, jog Italijos pasidavimo metu didelė vo
kiečių kariuomenė buvo Italijoje. Dalis armijos užėmė 
Romą Sąjungininkams mažai buvo vilties Romą tuo
jau užimti ir laikyti savo rankose.

Pinigus rėkia siųsti pasta Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei1 galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniški:m; Pasenusios 
korespondencijos laikraštiir nededamos.

Kariška kampanija tęsiama ir nėra villies, jog pu- 
siausalis būtų laimėtas be kovos. Situacija gerėja. Bri
tų aštuntoji armija paėmė Crotone, kai buvo išvalytas 
nykštis Italijos bate, ir Brindisi buvo paimta, kai bu
vo .užimta svarbi Tarauto Laivyno bazė, kulnyje. Dabar 
grąsinama Bari ir taip pat Foggia. Grąsinama vokie
čiams prie Neapolio ir vokiečiai tęsia kovas despera
tiškai, kad palaikytų atvirą kelią atsitraukimui.

Entered as seeond-Class Mktter March 31, 1916 at Chicago, EL 
Under the Act of March 3,. 1879.

Kovos Pacifike sėkmingai vyksta
SALAMAUA UŽEMBIAS TURI DIDELES
REIKŠMES
Generolo McArthuro narsūs kareiviai paėmė iš japo

nų Salamaua, Naujos Gvinėjos šiaurės pakrantėje. Pa
ėmimas Salamaua duodu, oro bazę pulti Rabaul, New 
Britain saloje, ir gali greitai kristi pietų basi jonas. 
Tačiau Salamaua kampanija įspėja^ jog nieko tikro ne
galima nuspręsti kaip ilgai karas pasiliks prieš japo
nus tropiškose džiunglėse.
STIPRIAI LAIKĖS

Japonai laikė šešias svarbias bazes, besitęsiančias 
450 mailių palei Naujos Gvinėjos pakrantes. Trys iš jų 
jau krito — Būna, Gona it Salamaua. Lae bus greitai 
paimta. Madang ir Wewak, žibalo, gazolino ir kitų reik
menų oro bazės (feeder air bases), praras savo reikš
mę. Galimas dalykas, jog nedaugiau, kaip- 30,000 japonų 
laikės dešimt savaičių Salamaua kampanijoje, kurioje 
įvyko intensyvios kovos, nežiūrint, kad sąjungininkai 
japonus viršijo vyrais, patrankomis ir lėktuvais. Taigi 
nėra galima taip greitai laimėti ten, kur priešui palanki 
yra pati gamta.
TRYS SĄJUNGININKŲ TIKSLAI

Dabar paaiškėjo, jog Jungtinėms Tautoms palieka 
trys tikslai (dalykai) , kad japonas būtų kietai sučiup
tas ir jam būtų suduotas nepaprastas smūgis. Pirmas 
tikslas yra, tai paėmimas Rabaul, pietų posto, ir Wake 
salos, šiaurės posto, tai didžiausias japonų laivynas 
stipriai laikomas Caroline ir Marshall salose. Antras 
Jungtinių Tautų tikslas — paimti Kurile salose oro 
bazę, Japonijos šiaurėje. Ir trečias — atgavimas Bur- 
mos.

Dabar vokiečiai turi didelius rūpesčius. Tunisijoje 
buvo Tonis ir Bizerte, kur jų jėgos gynės padalintai, 
ir abi vietos buvo staigiai paimta.

Sicilijoje reikėjo ginti Messina ir Palermo ir jėgos 
buvo padalintos, ir kai jie galėjo laikyti 8-tą armiją 
Catania fronte, amerikiečių 7-toji armiją galėdama 
manevruoti, ne tik paėmė Palermo, bet eventualiai pri-
vertė vokiečius nešdintis iš Sicilijos.

Dabar amerikiečių penktoji armija yra laikoma, ir 
aštuntoji armija yra laisva manevruoti. Ir atrodo ne
išvengiama, jog viena ar kita galės tęsti žygiavimą 
stumiant vokiečius iš bet kokios pozicijos, kur jie pa
sirinktų pusiausalyje. Yra galimybė išlaipinti karino 
menę užpakalyje, kaip kad įvyko Sicilijos kampanijoje.

Dabar vokiečiai smarkiai kovoja Italijoje, kad galė
tų sutrukdyti sąjungininkų jėgas. Vokiečiai nori už- j*-
vilkinti reikalą, kad galėtų įsis.iprinti pietuose prie 
Po. Bet sunku tikėtis, kad vokiečiai įstengtų tai pada
ryti.

Bet tenka pabrėžti, jog Italijos pasidavimas yra ne
mažas dalykas. Italijos pasidavimas sąjungininkams 
davė daug Italijos laivyno ir prekinių laivų. Tas labai 
daug reiškia.

Kada bus paimta R&baul, sąjungininkų laivynas ga
lės plaukti sulaužyti blokadą Kinijos pakrantėje, arba 
žengti prieš Japoniją arba j pietų reikmenų pristaty- 

.nso kelią. Nėra abejonės, jog abiejose atsitikimuose 
japonų laivynas bus priverstas kovotu Kada Kuriles 
oro bazė yra paimta, tada galima Japoniją atakuoti iš 
Aleutians salų oro ir jūros pajėgomis. Paėmimas Bur
iuos duos galimybę gabenti lėktuvus ir artileriją į Ki
niją padėti Chiang sumušti ten japonų armijas-.
KOVOS DŽIUNGLĖSE

Karas Burmoje bus džiunglių kova ir pasibaigs džiun
glėse, bet kovą pradės laivynas. Pasidavimas Italijos 
laivyno atitraukia paskutinį sutrukdymą BUrmos kam
panijoje. Tai paliuoeuoja dalį sąjungininkų laivyno jė
gų Viduržemio jūroje. Kovos skvadronas dabar gali bū
ti pasiųstas sulaužyti japonų komunikaciją Bay of 
Bengei, ir Lord ’fountbatten’s amfibijų armijos kon
vojus į upės žic<4 Burmoje.

Amerikiečių penktoji armija, vadovaujanti H. gen. 
Mark W. Clark, smarkiai laikosi Italijoj) prie Safemo. 
Pranešama, jog gaunama naujų sustiprinimų. Vyksta
nepaprastai aršios kovos. Vakar gauta žinia, jog stip
rios kovos vyksta 24 mailių fronte. Jau vakar suėjo
septynios dienas, kai prie Salerno eina didelės kovos. 

Reikia manyti, jog a-amerikiečių penktoji armija atsi
laikys ir žygiuos pirmyn.

Britu ir amerikiečiu atakos padeda rusams
Vokiečiai pirmieji paskelbė, jog jie neteko Rusijos 

fronte Bryansk. Čia vokiečiams suduotas smūgis. Bry- 
ansk yra svarbus, nes čia susijungia geležinkeliai, ku
rie eina į Maskvą ir Karkovą, kuriuos rusai turi savo 
rankose, ir į Kijevą Smolenską ir Gbmel, kuriuos ru
sai tikisi dabartinėje ofensyvoje paimti.

Vokiečiai sakosi, jog jie atsitraukia pagal numatytą 
planą ir trumpina apsigynimo liniją.

Matyti vokiečiai Rusijos fronte trumpina savo apsi
gynimo linijas, nes nori kai kurias divizijas panaudoti 
kur kitur. Ir paskutiniai įvykiai Italijoj pareikalavo 
padidinti vokiečių jėgas Italijos fronte. Galima drą
siai sakyti, jog britų ir amerikiečių atakos labai daug 
gelbsti rusams. Amerikiečių ir britų atakos labai daug 
padėjo ir padeda'rusams.

•

Ką pasakė žymas generolas
Armijos generolas John J. Pershing, kuris vadovavo 

1918 metų pergalėje, savo 83-čiame gimtadienyje, papa
sakojo savo šalies žmonėms kaip turi būti baigtas šis 
karas.

Po besąlyginio pasidavimo, visa Vokietija turi būti 
užimta, — pareiškė generolas. Tenka manyti, jog dau
guma amerikiečių su- generolo pareiškimu sutiks. “The 
Chicago Daily News”, rugsėjo 15 dieną, savo editoriale 
rašo, jog faktas yra, kad neokupavimas visos Vokieti
jos 1918 metais buvo tuo, jog mes netekom taikos ir 
prasidėjo antras pasaulinis karas.

Laikraštis rašo, jog gen. Pershing tuo laiku buvo 
nuomonės, kad Vokietiją reikia okupuoti nuo vieno ga
lo iki kito, ir pastebi, jog nepaslaptis, kad jis nelabai 
noriai sutiko su nusiginklavimo sąlygomis (armistice 
tems).

Pasibaigus pirmam pasauliniui karui, Vokietija ėmė 
ginkluotis. Sąjungininkų atstovai, kurie prižiūrėjo Vo
kietijos nusiginklavimą, nepastebėjo, kad daug vokie
čiai kariškos medžiagos buvo paslėpę rytų okupuotose 
apylinkėse. Didžioji patranka, kuri bombardavo Pary
žių, nebuvo rasta.

KA LIETUVĖ LEITENAMT 
PATYRĖ PERSIJOJE

(LKFSB) Vidurinių val
stybių gyventoja, listuvaitė 
E. Kūnavičiūtė, įstojusi 
nurse į kariuomenę,, buvo 
ilgainiui nugabenta į Persi
ją, kaip leitenantė-nursė. 
Gražios datulių palmių ei
lės iš pradžių joms sudarė 
malonų vaizdą, bet ilgainiui 
gyvenimas pasirodė ne taip 
jau lengvas. Nursės apsigy
veno barakuose, po 21 nar
šę kiekviename. Savo plie
no šalmus jos puikiai išmo
ko panaudoti... skalbimui. 
Karštis ten nemažas ir bu
vo joms nemažas džiaugs
mas, kai už keletas blokų 
buvo įrengtos shower patal
pos. Kai savo barake jos 
turi 120 laipsnių karščio, 
jos dar laiko, kad tai vėsu. 
Saulėje tuomet būna 165, 
o kartais pasiekia net 178. 
Kartais pasitaiko blogos 
smėlio audros. Nursės tam 
reikalui turi specialias mas- 
kes, kuriomis prisidengia 
veidą. Smėlio priverčia per 
langus, duris ir viduje nega-

Lt. E. Kūnavičiūtė
Ii nieko švariai išlaikyti. 
Moterims net plaukus pri- 
bruka smėlio. Tarnyboje 
nursės nešioja mėlyną uni
formą ir baltus batus bei 
kojinės. Tik ra s rūpestis 
toms, kurios, pav. sunešio- 
ja kojines, nes čia jų nenu
sipirksi. Tūri pasitenkinti 
^augiausia kenuotu maistu, 
kurs gerokai atsibosta, už
tat tikras malonumas būna, 
kai išėję medžioti kareiviai 
parneša nušovę gazelę. Tu
ri ir šiokių tokių pramogų: 
lošia baseball, turi kruta- 
muosius paveikslus. Toje a- 
merikiečių karių stovykloje 
yra ir nedidelio barakas, ku
riame įrengta koplyčia. Kaip 
leitenante rašo, kapelionas 
visų kariškių mylimas ir net 
keletas kitatikių panorėjo 
būti katalikais — yra kon
vertitų. Katalikės nursės 
surinko aukų auksinei mon
strancijai įrengti Jos taip
gi palaiko altoriaus skalbi
nių švarą. Norėjo gauti gė
lių altoriaus puošimui, bet 
uasirodė, kad tas neįmano
ma. Netoliese yra vietinių 
žmonių kaimelis,, bet ten tiek 
nešvarus ir ubagystės, kad 
tiesiai sunka į jį dažniau 
ir nueiti. Ta lietuvė džiau
giasi, kad ji puikiai jau val
do jeep — tą kietą kariš
ką mašiną kuri tenai yra 
tačiau pati svarbiausia su
sisiekimo priemonė.

Ligoninėje esą kariai daž
nai kalba apie namus ir pla
nuoja, ką jie darys pargrį
žę. 0 daugelis iš jų j&u ne
begrįš... Leitenantė rašo, 
kaip jos, baigusios savo dar
bą saulėleidyje atkreipia 
savo žvilgsnį į jų amžino 

(Nukelta į 5 pusi.)

I tak chereso, t lak 
chorošo

“Vilnis” riša ir aiškina 
tarptautinius reikalus taip, 
kaip burliokas bernas savo 
santikius su šeimininkais: 
abiejų pagrindas y. a biznis. 
Burliokas, tarnaudamas ko
kiam tai čmovninkui, mel
žia jo karvę ir su kiekvie
nu pieno tryškimu vis kar
toja: “i tek chorošo, i tak 
chorošo” (ir taip gerai, ir 
taip gerai). Šeimininkas, nu
girdęs berno papūgavimus, 
klausia jį, ką jis reiškia sa
vo kartojimais: “i tak cho
rošo, i ta£ chorošo”. Burlio
kas aiškina: “Kaip ponas iš
važiuoji mum (jam ir žmo
nai) gerai, ir kaip ponia iš
važiuoja mums gerai. Kai 
ponas išvažiuoji, tai aš pa
tarnauju poniai, ir gaunu 
rublinę, o kai ponia išva
žiuoja, tai mano žmona pa
tarnauja ponui, ir taip pat 
gauna rublinę”. Ta’gi — ir 
taip gerai, ir taip gerai; ir 
vienaip biznis, ir kitaip biz
nis; o kaip tas biznis veda
mas^ ir kokios rūšies jis yra 
— nesvarbu.

“Vilnis” taip pat laikosi 
burlioko principo. Ji lietu
viškai kalbančiam sovchozui 
rašo (rūgs. 10 d., 2 puslapy, 
6 skiltis), kad juridiniai Lie
tuva yra dalis Sovietų ša
lies, o angliškam skyriuje 
(tos pačios laidos 3 pusla
py)1 rašo: “Allowing the 
people of Lithuania and 
other occupied countries to 
sėt up their own govern- 
ment according to the 
wishes of the people in those 
countries, as afforded them

by the Atlantic Charter”. 
Reiškia, tamsiems lietu
viams sako vieną, o •ameri
konams, kuriuos angliška 
dalis gali pasiekti, ir kurie 
gal supranta tarptautinę tei
sę, sako kita. “Ir taip gerai, 
ir taip gerai”: nenusidėti 
durniesiems, ir nepasirodyti 
durniu išmintingiesiems. Lie
tuvišku tekstu nori pasitar
nauti lietuviškam kvizlingui 
Paleckėliui, o anglišku teks
tu kvizlingų kovotojams 
Rooseveltui ir Churchillui. 
“Ir taip gerai, ir taip gerai”. 
Iš Paleckio gausi raudoną 
plutą, o iš Roosevelto admi
nistracijos negausi spričkos.

Burlioko ir “Vilnies” re
daktorių mintys visai sutin
ka. Užtai jie burliokiškai 
viską ir daio: “i tak choro
šo, i tak chorošo”.

K. Karpius, vienos laisva
manių gazietos redaktorius, 
jau nuo- senai yra apsigarsi- 
nęs, kad lietuviškoj grama
tikoj jis yra čempionas ir 
niekas negalįs jį subyitnti. 
Dėlto ir jo gazietoj dedama 
šneka gramatikos ir sintak
sės atžvilgiu visuomet išei
na irgi čempioniškai. Priklo- 
dui, vienam* numery K. Kar
pius rašo :

“Pas Leopoldą Liutkų vie
šėjo jo žmonos vyras (mano 
pabr., prof. Kamp.) Jonas 
Labanauskas iš Lindhurst, 
N. J.”

Fiferiuokit, tavorščiai, 
kaip kas norite, bet kitaip 
neišfigeriuosit, kaip tik jog 
Liutkienė turi du vyrus: sa
vo — Leopoldą ir Joną La
banauską, Lindhurst, N. J.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

ITALIJA PASIRAŠO MILITARINES PALIAUBAS .

Ats ovai Italijos ir aliantų vyriausybių pasirašo paliau
bos, kuriomis Italija besąlyginiai pasiduoda ai tautams. Iš 
dešinės į kairę: Italijos užsienių reikalų ministras;, majo
ras gen. W. B. Smith, viršininkas A. F. J. Q. ir U. S. A. 
štabų: ir gen. G. Castelano, militaris Italijos atstovas, 
kurs pirmas pasirašo pasidavimo dckumentą (Sįgnal 
Corps Radiophoto, Acme-Draugas Telephoto)
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Platūs Kunigų Vienybės darbai
Lietuvių kunigų seimas 

šiais metais buvo gausus 
dalyviais ir turiningas ''nu
tarimais. Nepastebėjęs spau
doje platesnio seimo eįgos 
aprašymo ir rezoliucijų pa
skelbimo pasiryžau apylin
kėje gyvenantį Kunigų Vie 
nybės centro sekretorių kun. 
Joną Balkūną atlankyti ir 
iš kunigų veiklos žinių gau
ti.

— Kaip praė o kunigų sei 
mas! — paklausiau kunigo 
sekretoriaus.

parūpinti nusiuntimą, ir kai 
tik būsime užtikrinti, pra
dėsime medikamentams lė
šas kelti. Rusai atsisakė iš
tremtiesiems pagalbą priim
ti... Komisija ir su Lehma- 
nu matėsi dėl pokarinės pa
šalpos. Dėl atskirų žymių 
Lietuvos žmonių Rusijoje 
kreipėmės j Valstybės De
partamentą Washingtone. 
Gavome lietuvių orgahizaci- 
jų pritarimą laiškais. Pra
šymą pasirašė ir žymūs a- 
merikiečiai. Valstybės De
partamentas per savo at
stovą Maskvoje darė žygius. 
Įvyko nesusipratimų su so
vietų vyriausybe. Mūsų pra
šyme pažymėti čarneckiai. 
Sovietai atsakė, kad čarnec-

— Tikrai sėkmingai. Da
lyvavo 42 kunigai. Buvo at
stovaujamos visos septynios 
provincijos. Išklausyti pra
nešimai. Padaryti nauji nu
tarimai ir nustatytos gairės kiai nebuvę ištremti ir to- 
kitų metų veiklai. Visų pasi- dėl

I
__ ____________ ___ _c __ nesurandami Rusijoje, 
džiaugta Kunigų Vienybės 'Mes gi įteikėme Čameckie- 

nės iš Rusijos prisiųstus 
laiškus... Reikalai dar neuž
baigti.

Visiems žinomas Kunigų. 
Vienybės pirmininko km. J. 
A. Karaliaus pareiškimas 
dėl Lietuvos ateities prezi
dentui Rcosevel.ui. Pareiš
kimas paskelbtas visuose ka
talikų laikraščiuose Ameri
koje ir užsienyje, 
me nuolatiniame kontakte 
su Katalikų Centru Wash- 
ingtone. Palaikėme ryšius 
su Anglijos ir Pietų Ameri
kos lietuviais, žodžiu, cent
ro va'dyba ir Pašalpos Ko
misija toliau tęsė Lietuvos 
pašalpos ir gynimo darbą, 
kuris buvo pradėtas nuo pat 
Lietuvos okupacijos.

— Bet ne vien Lietuvos 
reikalais pernai rūpintasi? 
— pertraukiau.

— Ne. Toki konkretūs dar 
bai, kaip Karo Bonų vajai, 
Raudonojo Kryžiaus kuopų 
organizavimas, kraujo davi
mas, kareivių registravimas 
rodo kunigų prisidėjimą prie 
karo pastangų. L. K. Fede
racijos, Katal. Susivienymo 
ir kitų centralinių organiza
cijų veikla neapsiėjo be ku
nigų. Mokyklų ir spaudos 
vajuose kunigai tiek pinigu, 
tiek darbu prisidėjo. Lietu
vių Kultūrinio 
svarbiausieji rėmėjai 
knigai.

Vargu rasi reikalą, 
apsieita be kunigų

Vidaus reikalai labai rū 
pėjo. Mūsų išleistoji knyga 
‘Amerikos Lietuvių Darbai’ 
parodo, kiek daug katalikai, 
kunigų vadovaujami, savo 
darbais pasiekė. Nereikėtų 
gal Kunigų Vienybei duoti

gražiais darbais.
— Tiesa, darbai gražūs, 

bet plačiai visuomenei ma
žai žinomi. Kodėl nepaskel
biami spaudoj? — pridūriau.

— Skelbtis spaudoje daž
nai būtų lyg ir tuščia gar
bė, — pabrėžė kun. sekreto
rius.

— Mūsų organizacija jau 
ketveri metai leidžia savo 
mėnraštį — “Kunigų Vieny
bės Biuletem”. Mėnraštis ne 
didelis, kuklus, bet jame in
formuojami kunigai. Jį gau
na visi Amerikos lietuviai 
kunigai ir katalikų laikraš
čių redaktoriai. Todėl apie 
savo darbus painformuoti vi
suomenę spauda beveik ne- 
sinaudojame. Biuletenis’ bus 
ir toliau sekretorijato lei
džiamas.

ITALIJOS ADMIROLAS PERD UODĄ ALIANTAMS LAIVYNĄ

karo laivyno, Maltoje išlipa iš vienoItalijosAdmirolas D'Zara, komendantas
laivo, kad prisistatyti admirolui Sir Andre w Browne Cunningham, a'iantų karo lai
vyno Viduržemio jūroje vyriausiam vadui, ir perduoti likučius Italijos karo laivyno, 
kurie atplaukė j Malta ir kitus aliantų uostus. (Acme-Draugas Telephoto)

Rašo dr. Račkus. 4204 S. Arcner Avė.. Chicago

VASARINIS DUSULYS
Pagal prof. Stedmano kla

sifikacijos, dusulio yra 18 
rūšių. Viena rūšis Amerik> 
je dažniausia pasitaiko, tai 
vasarinis dusulys. Labai di
delis skaičius lietuvių nu
kenčia nuo vasarinio dusu
lio. Ne vieni lietuviai nuken
čia, nukenčia ir kitų tautų 
žmonės.

Vasarinis dusulys prade
da siausti vidurvasaryje ir 
tęsiasi tol kol šalna pasiro
do. Pasirodžius pirmoms šal
noms, dusulys greitai pra
puola. Už tai turintieji va
sarinį dusulį laukia šalnų 
lyg gervė giedros.

karo Tikroji vasarinio dusulio 
kaltininkė yra piktžolių žie
dų dulkės (pollens). Kai 
piktžolės žydi, tai tų žiedų 
dulkelėmis — polenais prisi
pildo visas oras. Tos dulke
lės patekusios į nosis ir plau 
čius, veikia lyg nuodai 
tiems, kurie yra alergiški 
gėlių dulkėms. Tuomet ne
laimingasis čiaudo ir kosti, 
jo krūtinėje karkia-cypia 
skrepliai visokiausiais bal
sais, alsuoti sunku, kruti

kreditą už visų kunigų dar
bus. Bet organizuotas dar
bas duoda daugiausia vaisių, 
ir kunigų organizuotė reiš
kiasi per Kunigų Vienybę.

— Kokie yra ateičiai už
simojimai? Kunigų seimas, 
be abejo, numatė svarbes-. Mes esą- . .ni uostas darbas? — Baig 
damas užklausiau.

— Taip, šis seimas priė
mė svarbių rezoliucijų, iš
rinko centro valdybą ir ko
misijas darbams dirbti, šie- sime Amerikos Lie.uvių Ta
me! seimas pasižymėjo ypa- rybos veiklai.
tingu susirūpinimu katali- 6. Esame pasiryžę išvaiky 
kiška veikla, 
kalais.

Lietuvos laisvės sargyboje.1 dainą ir giesmę palaikyti. 
Ji ruoš memorandumą Ame- Rems /‘Muzikos Žinias”, 
rikos vyriausybei apie lietu
vių pastangas šiame kare. 
Bus surinkti daviniai: kiek 
bonų išpirkome, kiek gelba- 
tim Raudonajam Kryžiui ir 
k. Dėsimės uoliai Trečios 
Kam Paskolos vajuje.

4. Centras pasiryžęs pra
dėti karo veteranų organi
zavimą.

5. Kiek bus reikalo, gelbė-

I

12. Kunigai išsirinko Lite
ra tinę 
dr. J. 
kalnio 
misija

I 
’ r
— Ar galima visuomenei 

pranešti, ką Kunigų Vienybė 
yra pernai nuveikusi?

— Kodėl ne. Kunigai dir
ba žmonėms. Kas atsiekta, 
yra lietuvių gerovei. Svar
besnieji žygiai buvo spaudo
je pranešti. Nuo pat karo 
pradžios kunigams rūpėjo 
Lietuvos ir jos žmonių liki
mas. Vien tik peniai gau'a 
apie 35,000 dolerių pašalpos. 
Amerikos Episkopatas, ku
nigų prašytas, ligi šiol jau 
davė 120,000 dol. pašalpos. 
Lietuvos atstovybė prie Va
tikano tiktai mūsų parama 
jau antri metai pataikoma. 
Kunigų Pašalpos Komisija 
yra nuolatiniame kontakte 
su Amerikos Raudonuoju 
Kryžiumi ir su Tarptautiniu 
Raudonuoju Kryžiumi. Rū
pinamės išgauti medikamen
tų pagalbą L’etuvai fr Ru
sijoje ištremtiesiems. Rau
donasis Kryžius prižadėjo PIRKITE KARO BONUS'

Instituto
buvo

kur

hed.in” ir “ theophylline”. 
Bet nuo tų vaistų žmogus 
pasidaro labai nervingas ir 
negali užmigti. Kad žmogus 
nebūtų nervuotas ir galėtų 
pamiegoti, tai priede duo
dama dar vaistas vadinamas 
“phonebarbitol”. Bet pheno- 
baibitolis nelygiai į visus 
veikia; kitiems kartais nuo 
paties phenobarbitolio dusu
lys dar labiau paaršėja; be 
to, phonebarbi olį nuolat 
vartojant galima gauti vais
tinį įprotį, gali pakenkti pro 
tui, kas yra dar baisiau ne
gu patsai dusulys. Saugoki
tės, nevartokite jokių pa
tentuotų nuo dusulio vais
tų be gydytojo priežiūros!

Persirgę vasariniu dusu
liu, kai šalnos užeina, pri
valo pasisaugoti pavojingų 
plaučių ligų. Nuolat įrituo
jamieji alsavimo la akai nu
silpsta ir į tokius plaučius 
lengviau gali įsimesti pneu
monija. Dusulio kamuotas 
žmogus, nemigęs, suvargęs, 
tikrai nusilpsta. Taigi to
kie privalo stengtis sustip
rinti savo sveikatą pirm ne
gu šalta žiema ateis.
Daktaro atsakymai 
į klausimus

Atsakymas L. O. — Jei 
tamstai važiuojant ga'vėka- 
riu darosi ledaka, sergi jū
rine liga, tai nereiškia aukš
tą kraujo spaudimą. Persi
tikrinimui nueik pas dakta
rą. Kartais jei akims reikia 
akinių, arba jei ausyse yra

l

komisiją iš kunigų: 
B. Končiaus, N. Pa- 
ir. Pr. M. Juro. Ko- 
rūpinsis ir fondus

kelti. Numatyta išleisti an
glų kolba: a) Catholic Lith- 
uania, b) The History of the nei oro stinga, tiesiog smau- 
Lį huanian Nation ir c) The 
Catholic Church in Lithuo- 
nia. čia tai dideli darbai.

13. J. E. arkiv. Stritch 
paraginti, kunigai planuoja 
atidaryti Chicagoje lietu
viams berniukams vidurinę 
mokyklą — high school.

14. Vedami pasitarimai su 
J. E. arkiv. Stritch dėl ku
nigų paruošimo Lietuvai. 
Numatome kunigų trūkumą 
po karo, tad galėtume lietu
vių marijonų seminarijoje 
Amerikoje jų išauklėti.

15. Pinigiškai paremsime 
seselių Nukryžiuotojo vie
nuoliją. Elmhurst, Pa. Jų 
namai sudegė ir dabar at
statomi.

gia taip, kad net pasilsėti 
nei užmigti gerai negali. Ir 
tinkamai darbą dirbti nega 
Ii.

Paprastai tik viena žiedų 
dulkių rūšis kenkia alergiš
kam žmogui. Vieniems yra 
nuodais tik kiečių žiedafį ki
tiems tik barkūnų žiedai, ki
tiems tik usnių žiedai ir t.t. kas negero, tai sergama jū- 
Kartais pesitaiko kad kele- rine liga.

%

vidujiniais rei- ti Lietuvių Kultūrinį Insti
tutą.

7. -Labdarybės srityje iš 
anksto pasiruošim pokarinei 
depresijai. •organizuodami 
šv. Vincento Pauliečio sky
rius parapijose.

8. Kova prieš girtuoklybę 
. Seimas nutarė

atgaivinti blaivininkų kuopė 
les.

9. Jaunimo veiklai pagy
vinti seimas labai palankiai 
atsiliepė į Vyčių ir kat. stu
dentų organizacijas pasiry
žimus savo organus “Vytį” 
ir “S udentų Žodį” paplatin
ti ir parem itir, be to, para
pijose kuopas įsteigti.

10. Apie Kat. Susivieniji
mo vajų naujiems nariams į- j 
rašyti seimas pasisakė tei
giamai. 1

i

centro valdyba 
jėgas į stipri-

Dabartine 
kreips visas 
nimą katalikiško veikimo ir 
glaudesnio susiorganizavi- 
mo. Trumpai galiu suminėti 
svarbesnius reikalus: i

1. Tolimesnis lietuvių šel- ^ra
* O-fa’O ivri nfi t-Cp imas: ,a) pabėgėlių, b) iš

tremtų, c) karo belaisvių, 
d) Lietuvos atstovybės prie 
Vatikano, ir e) užsienyje 
pasilikusių. Tai atliks Kuni
gų Vienybės Pašalpos Ko
misija, kurią sudaro kuni
gai: dr. J. B. Končius, J. A.
Karalius, J. Balkūnas, J. če- 
pukaitis ir J. K. Miliauskas.

2. Pašalpos Komisija steng
sis išrūpinti medikamentų 
Lietuvai ir ištremtiesiems 
Rusijoje per Amerikos Rau
donąjį Kryžių. H. Kunigai galės Vargo

3. Centro vaidyba b"dės nininkų Sąjungai lietuvišką

f

»

Kartais pasitaiko kad kele
tas rūšių žiedų dulkės vei
kia į žmogaus kvėpavimo a- 
paratą, bet tai yra labai re
tas įvykis.

Gydymas. Pasigydyti nuo 
vasarinio dusulio yra ne
lengva. Yra čiepai, kuriais 
galima alergišką žmogų de- 
sensi.izuoti prieš specifinį 
peleną, bet tie čiepai bran
giai kainuoja ir nelabai pra
ktiška, 
žmogų 
tai tik 
ne ant 
pytis reikia kas metą iškal- 
no pirma nei piktžolės pra
deda žydėti. Nemažai yra 

mąplačioje visuomenėje seks žmogui ^sugaišties ir nema- 
(Nukelta į 6 pusi.)

I

Atsakymas IL Y. — Ru
dąją dėmę nuo veido ga’i- 
ma pašalinti; bet jeigu per
daug negadina veido išvaiz
dos, tai verčiau nieko neda
ryk.

16. “Motinėlės”- draugiją 
kunigai palaiko jau per 40 
metų. Toliau rems, kadangi 
ji yra vienintelė moksleivių 
rūpintoja.

— Iš tikro tai didele ku
nigams programa ateinan
tiems metams. Jos vykdy-

Čiepai apsaugoja 
nuo dusulio papras- 
vienam sezonui, bet 
visados; be to, čie- kad Jis

IR SĖKMINGA INVAZIJA IT ALIJON NEAPSĖJO IR BE AUKŲ

žai pinigų kainuoja, tad ne 
kiekvienas gali ar išsigali 
kasmet save čiepytis.

Nuo vasarinio, geriau sa
kant nuo alergiško dusulio 
galima gauti greitą paleng
vinimą vartojant vaistus va
dinamus “epinephrin”, “ep-

KĄ LIETUVĖ PATYRĖ 
PERSIJOJE

(Atkelta iš 4 pusi.) 
poilsio vietą, nubraukia a- 
šarėlę.

— Mes tik tyliai sau šnabž 
dame padėkos maldą, — ra
šo leitenante,
leido mums čia dar būti gy
voms ir — kad leistų mums 
grįžti namo prie tų, kuriuos 
mylime... Kad namuose esan
tieji galėtų žinoti, ką čia 
atvykusieji vyrai veikia dėl 
jų, nesiskųstų, kad galbūt 
yra koksai suvaržymas ga
vime maisto ir drabužių.’’

Laiško pabaigoje lei.enan- 
tė prašo pasimelsti už išvy- 
kusiuosius toli į užjūrį.

SPECIALIAI!

i

86 PROOF

(N-aišvežiuojama),

>>■.
TIK VIEN AI 
SAVAITEI!

(I2 Fiftha)

m. c

MADISON LIQUOR CO. (*<* i^> 
5630 W. MADISON ST.

ESTEBROOK 5300
OPEN CNTIL 10 P. M.

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Everythtaję in th* Hw» 

>• nr nit itr»

Sužeistas Amerikos kareivis invazijos Ita Iijon metu nešamas į pirmosios pagalbos 
stotį. (Acme-Draugas Telephoto)

and SONS
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Raud. Kryžiui reikalinga savanorių
(Atsiųsta) i guliariai susirenka Norse

Manoma, kad savanoriai svetainėje siūti ir mėgsti, 
paaukojo net 975,000,000 va- nai ir kitos grupės irgi pri- 
landų žmonijos naudai, kas Pačiame mieste, danai fi- 
yra puikus rekordas Ame- sidėjo savo laiku ir pastan- 
rikos moterų, kurios dirbo gomis prie Raud. Kryžiaus 
po Raud. Kryžiaus vėliava Iš Oakland ir kitų Kalifor- 
praeitais metais, 
negu 3,000,000 moterų pade- tai apie ilgas sunkaus d 
jo įsteigti šį puikų rekordą. 
Dabar kada vasara baigia
si, Raud. Kryžiaus savano
rių patarnavimai vėl prasi
dės.

Raportai iš visų šalies da
lių pabrėžia, kaip daug A- 
merikos svetimos kilmės mo 
terys prisidėjo prie šių mil
žiniškų pastangų. Visur jos 
aukojo savo laiką ir dėjo 
pastangų, kad tik visi Raud. 
Kryžiaus darbai būtų sek- 

* mingi.

Daugelis jų dirbo kaipo 
slaugių pagelbėtojos. Jos pa
dėjo palengvinti kritišką 
trūkumą slaugių. Kitos vei
kė moterų korpuse ir kan- 
teenų korpuse, teikdamos 
svarbų patarnavimą jų apy
linkėms ir armijai ir laivy
nui. Kai kurios tarnauja R. 
Kryžiaus skyriuose, namuo- 
se, Raud Kryžiaus informa
cijų vietose krautuvėse ir 
kitur, ir dar kitos nenuils
tančiai veikė karo fondo va
juje, kad organizacija galė
tų tęsti jos svarbų darbą 
per sekamą metą. Dideli skai 
čiai moterų gamino chirur
giškus bandažus, drabužius 
ir įvairių rūšių mezginius 
ne tik mūsų kareiviams ir 
jūreiviams, bet nelaimin
goms karo aukoms visame 
pasaulyje.
Siuva-mezga

Portlande, Oregon valsti
joj, daugiau negu 5,000 na
rių Nonvay Sočiai Club re-

Daugiau nijos miestų ateina rapor
~ ’ A. _ • • - *"•   ________1____________

_ UOLA A-lgCUd Vi) . i. "

bo valandas, kurias praleidę 
grekai, portugalai, jugosla
vai, japonai, kiniečiai, mek 
sikiečiai ir kitos Lotynų-A 
merikos vienetos ir daug ki 
tų svetimų grupių Raud 
Kryžiaus darbams.
Ne tik dirba, bet ir 
aukoja

Savanoriai dirba ne tik 
Vakaruose. Kiekviena apgy
venta kvadratinė mylia Am. 
Jung. Valstybėse turi savo 
Raud. Kryžiaus darbininkus. 
Tampa, Floridoj, grupė mo
terų iš Kubos suorganizavo 
klubą, kuris kas savaitę gau
na aukų. Tie pinigai pade
da vietiniam Raud. Kryžiaus 
skyriui tęsti darbą tarny
bos vyrams, ir dar, klubo 
nariai gausiai aukoja savo 
laiką. Nuo Floridos į šiau-1 
rę iki Maine ir į vakarus iki 
Pacifiko, kur tik randasi; 
grupės amerikiečių gimusių 
svetimose šalyse arba nau
jesnės svetimšalių grupės, ' 
ten rasis Raud. Kryžiaus sa
vanorių, kurie pašvenčia sa
vo laiką šiam darbui todėl, 
kad jie gerai žino ką Raud.

. Kryžius reiškia.
Raud. Kryžius reikalauja 

kiekvieną savanorį kurį ga
li gauti. Ar tas savanoris 
gali pašvęsti valandą arba 
Raud. Kryžiaus darbui ne
daro skirtumo. Asmenys ir 
grupės raginami paskambin
ti į Raud. Kryžių ir pasiū
lyti savo patamąvimą.

i

FROM GREENLANDS ICE

DIENRASm DRAUGAS, CHICAGO, IHHI

ŠIŲ METŲ NAUJOSIOS KALE DINIŲ LINKĖJIMŲ KORTELES

Štai vaizdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas” jau kelin
ti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoj Amerikoje. Senie
siems kostumeriams Draugas” greitu Laiku išsiuntinės per paštą, bet kurie niekad nė
ra pirkę, turės užsisakyti. Kalėdinių korteli ų dėžėje yra 21 kortelė: 14 su meniškais 
lietuviškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00.

Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo” ofisą.

LĖKTUVAI NUOLAT 
ATAKUOJA NACIUS

CHICAGOJE

Ketvirtadienis, rūgs. 16,1943

Ruošiamas koncertas užbaigti 
a. a. kun. J. Navicko fondą

z

amžinti šio kilnios dvasios 
asmens vardą mūsų lietuvių 
tadtoje nepastatė nykstantį 
marmuro paminklą jam, bet 
įsteigė fondą jo vardu — 
gyvą paminklą, kuris nuola
tos mums primintų, kad ne 
žodžiai, ne šalti paminklai, 
ne raštai žmogų padaro lai
mingą, bet geri darbai, pa
sišventimas net iki mirties, 
teikia vertę; kilnumą. Tie 
visuomenės vadai neklydo, 
ir mes neklystame remdami 
ir darbuodamies palaikymui 
to fondo gyvu. Nes jis at
stovauja visus tuos gerus 
veiksmus, kuriuos a. a. kun. 
Jonas Navickas, MIC., savo 
gyvenime įvykdė ir kuriuos 
troško įvykdyti.
Fondo tikslas

t

f

Mfc NO WASTE-
ME <3OOD

PONT WAST£ 
THAT 6 E AL FAT.' 

rr MAKE 
GUNPOVVPEB TO 
SMOOT DOWN Dl RTV

HOUSEWIFE/

TO AFRICA’S SU N
MEGOOp 

housenife/ 
MAKE UM 

&000<5TEW.'

5AVEUMFAT , 
FOR GL-VCECINE.'

BLOW H1TLER 
■5KY HIGH J

Daugeliui, gal, :jau įky-i 
rėjo klausyti ir skaityti a- 
pie įvairius fondus ir pro
jektus. Bet jei tie fondai ir 
projektai yra skiriami ge
riems tikslams, kiekvienas 
iš mūsų privalėtų paremti 
juos visomis pastangomis. 
Kad kiekvienas susipratęs 
lietuvis katalikas tai praei
tyje darė, visiems aišku. Mū 
sų įstaigos ir organizacijos 
yra mūsų užsimojimų ir pas 
tangų paminklas. Bet kaip 
kiekvienas iš mūsų nepalie
ka apleistą paminklą, taip 
nepaliekame nesirūpinę ir 
savo įstaigomis bei organi
zacijomis. Juk kaip atrody
tų žmonių pastatytas pa
minklas, apleistas, vi jokie-, 
mis apaugęs, piktžolėmis ap 
žėlęs! Panašiai įvyktų su 
mūs įsteigtomis įstaigomis 
bei organizacijomis, jei mes 
jomis nesirūpintumėm. Jei 
norime, kad įstaiga bei or
ganizacija gyvuotų, turime 

. veikti, rūpintis, dirbti. Tos 
įstaigos bei organizacijos 
nėra pavienio asmens nuo
savybė, bet po motinos Baž
nyčios globa, kuri yra visų 
mūsų motina ir rūpinasi ne 
tiktai mūsų dvasiniais rei- 

■ kalais, bet ir medžiaginiais.
Tėvai Marijonai dar kartą 

I kreipiasi į lietuvių kata
likų visuomenę

Tėvų Marijonų darbai kai 
ba už save. Kaip/ praeityje, 
taip dabar. Tėvai Marijonai 

. rūpinasi lietuvių reikalais 
Amerikoje. Tiesa, pradžia 

, buvo kukli, bet, Dievui lai
minant, jie išgalėjo pasta- 

. tyti tokias įstaigas, kaip se
minarija, Marianapolio ko
legija, leisti dienraštį, sa
vaitraštį ir t.t. Lietuvių ge- 
raširdingumas čia nesusto
jo. Jis apjuosė platųjį Pa- 
cifiką ir užjautė savo var
go brolį lietuvį Pietų Ame
rikoje. Jo gausios aukos pa
statė gražią bažnyčią Argen 
tino j, kur tas ašarų ir var
gų lietuvis galėtų garbinti 
Dievą panašiai kaip-ir šiau
rės Amerikoje.
Visuomenė neteko 
didžiojo vado

Prieš du metus, kun. Na
vickui mirus, visuomenė ne
teko didžiojo vado. Jo as
muo buvo brangus kiekvie
nam. Jo asmenybė įkvėpė į 
kiekvieno širdį meilę Dievo 
ir pasišventimą artimui. Vi
suomenės vadai norėdami į-

Fondas buvo įsteigtas 
tikslu leisti neturtingus jau 
nikaičius trokštančius siek- 
ti kunigystės mokslo. Nevi- 
sada vienuolija gali padeng
ti savo moksleivių išlaidas. 
Mokslas yra brangus ir bran 
giai atsiekiamas. Jis ne tik 
pareikalauja didelių pastan
gų iš mokslo siekiančių as
menų, bet taip pat reika
lauja lėšų. Profesoriai ne o- 
ru gyvena, bet ta kasdieni
ne duona, kuria ir papras
tas juodadarbis darbininkas. 
Mokslo įstaigos ne saulės 
spinduliais žiemos metu šil
domos, bet sunkiai iškasto
mis mainerių anglimis, ku
rios nėra krūvomis kompa
nijų pilamos į skiepus. Ne- 
visada profesoriai misijas 
duoti gali, kitaip studentai 
liks neišauklėti. Tadgi rei
kalinga pašalinė pagalba, 
kuria esate jūs, mieli lietu
viai. Jūs praeityje darbavo- 
tės; žinome, kad ir toliau 
darbuositės. Jauni klierikai, 
išėję į kunigus, grįš pas jus. 
Per jų rankas aukosite Die
vui savo maldas.

Platūs Kunigų 
Vienybės darbai

(Atkelta iš 5 pusi.) 
giliu dėkingumu — pareiš
kiau.

— Žinoma, — metų eigoje 
daug nenumatytų reikalų at
siranda. Bet kunigai parin
ko tinkamiausią asmenį 
tiems darbams kon. Juozą 
A. Karalių. Jis išrinktas pir
mininku jau ketvirtą kartą, 

j Savo darbštumu ir sumanin- 
gumu kun. Karalius vedė ir 
ves Kunigų Vienybę Ame
rikos lietuvių gerovei ir Lie- 

, tuvos labui. Jam labai arti
mas talkininkas yra Pašal
pos Komisijos pirmininkas

SĄJUNGININKŲ ŠTA- SUFlŠtOS fasItOS

BAS šiaurės .
13.—Amerikiečiai ir britši

; lakūnai šiandien i 
Į bombas ant nacių divizijų, į 
; kurios skuba į pietus ata- fanijai Jakaitytei su Stanis- 
kuoti amerikiečių penkto- lovų Cibauskiu rugpiūčio 29 
sios armijos poziciją Saler- j šliūbą Gimimo Panelės 
noje, ir apšaudė jas savo §vč. bažnyčioje davė kleb. 
kanuolėmis. kun. A. Baltutis. Sumą lai-

Lėktuvai nuolat skraido kun. A. Zakarauskas^ o 
virš sąjungininkų kariuome palaiminimą šv. Sakramen- 
nės ir saugo juos nuo nacių suteikė kun. S. Petraus- 
lėktuvų atakų. Orinėse ko
vose sąjungininkai nušovė Friendly < ~ *
13 nacių lėktuvų, ir prarado daug giminių ir svečių, kad 

palinkėjus launės jaunave
džiams. Svečių tarpe ir bu- kun. dr. Juozas B. Končius, 

keletas dvasiškių: kun.i Mūsų visuomenė gali pilnai 
pasitikėti, kad jiedu visa e- 
nergija imsis darbo seimo 
nutarimams įgyvendinti. Jie 
tiki ne žodžiams, bet dar
bams!

Af"koi\ ru®s rankos, sumainyti
n>i9i ir □n‘tS.1 r ✓ 1

numetė žiedeliai...
• Marąuette Park. —

du savo lėktuvus. *
Naciai siuntė tarpe 90 ir 

100 savo lėktuvų atakuoti 
išlipančias kariuomenes, bet 
jų silpnos atakos nurodo, 

Į kad sąjungininkų atakos 
ant aerodromų aplink Romą 
nuolat mažina vokiečių ori
nes jėgas.

Lėktuvai nuolat atakuoja 
kelius ir geležinkelius ve
dančius į Napolio apylinkę.

Švedijos pamaldos už 
lietuvius tremtinius

(LKFSB) Šią vasarą 
Stockholme įvyko pamaldos 
už išvežtuosius į Rusiją ir 
Vokietiją Pabalčio valsty
bių žmones. Prisirinko pil
na protestantų katedra. Pats 
prot. vyskupas pasakęs pa
mokslą, melstasi už kenčian
čius Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmones. Švedijos vi
suomenė yra labai palanki 
Lietuvai.

Ste-

Vestuvių puota iškelta 
salėj. Dalyvavo

vo
Zakarauskas, kun. Urba, 
kun. Lukošius. Pusryčiams 
atsilankė kleb. kun. A. Bal
tutis. Taipgi buvo varg. Ja
nušauskas su žmona, dr. A. 
P. Stulga su šeima, Antanas -------- o--------
Kaminskas, pirmininkas šv.| Toks tai buvo pasikalbėji

mas su kun. Jonu Balkūnu,
Maspetho klebonu. Jis buvo 
labai kuklus savo darbų at
žvilgiu, bet plačioji visuo
menė, ne tik kunigai, pažįs-

Koncertas sukėlimui 
a. a. J. Navicko fondo

Vardo draugijos su žmona, 
draugai ir pažįstami.

Palydėjo jaunuosius jau
nosios sesutė Valerija Ja- 
kaitytė su Pvt. Edmund Nor-
but, Ann Mačiulytė su Ray ta labai gerai šį darbštųjį 
Brazausku, Aldona Norbu- vyrą, kurs Katalikų Bažny- 
taitė su Mike Martin, Jr.,| čiai, Jungtinėms Amerikos 
Adelė Abromavičiūtė su To- Valstybėms ir lietuvių tau- 
ny Williams ir Frances Wir- ■ 
tel su Eugene Franzak. La
bai puikų paveikslą teikė 
palydovių puošnumas, nes 
visų suknios buvo baltos ir
nešė puokštus “Amerioan Kurs vogs — nepralobs, 

i Beauty” rožių. T. kurs ars — nepavargs.

tai nieko negaili — jo pro
tas, jo širdis, jo nepavargs- 
tančios rankos nežiūri jokių 
kliūčių. (Amerika)

Apie ką kalba 
Kauno radijas

(LKFSB) Mūsų Londono 
korespondentas seka Kau
no radijo pranešimus, ta
čiau vietinių, Lietuvą lie
čiančių žinių beveik negir
dima. Naciai tik stengiasi 
palaikyti moralę ir, prideng
dami pralaimėjimus rytų 
fronte, skelbia neva dide
lius nuostolius sąjunginin
kų laivynui Viduržemio jū
roje. Italų perversmą aiški
na vidaus reikalu, be žy
mesnės įtakos į karo eigą, 
žodžiu — eilinė nacių pro
paganda.

Tėvai Marijonai, norėda
mi sukelti šį fondą, nutarė 
surengti koncertą Chicagoj. 
Žymi mūsų lietuvaitė artis
tė, Ona Kaskas-Katkauskai- 
tė ir Rapolas Juška, taip pat 
garsus lietuvis dainininkas, 
pasisiūlė dainuoti šiam kon
certui. Koncertas įvyks spa
lių (October) 3 d., sekma
dienį, 3:30 popiet; Civic O- 
pera House.

Kun. Ant. Sandys, M.I.C.

Gražiausi Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ. 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

J auna vedliams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

RrrtM rdAfen motoru kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
%

^==--------------------------------------------------------------------
GERKIT TIK GERA AI,Ų. padarytą Chicagoj. Visi 
zer’a ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų, kuri užvardi
no NECTAR ftis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmo* rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr.--------- ----------- _ i

DI8TEIBUTOB
OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato i alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas j atpigo Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

I 2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
--------
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Ketvirtadienis, nigs. 16,1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE |
Liet. R. Kryžiaus į
moterų vienetas. |
koncertą remia 100%

1
Rūgs. 14 d., į Lietuvių* 

Šeimininkių Raudonojo Kry 
žiaus vienetą, Lietuvių Au
ditorijoj, atvyko kunigas 
marijonas ir pakalbėjo apie 
artėjantį TT. Marijonų ren
giamą koncertą, spalių 3 d., 
Civic Opera House. Patirta, 
kad visi nariai dirba su di
deliu įkarščiu. Parduota per 
35 tikietai. Šio koncerto ti- 
kietų išplatinimu labai rū
pinasi šio vieneto pirminin
kė Sophie Barčus, vice pir
mininkė A. Vaišvilienė, sek
retorė S. Simonaitis, ir Can- 
teen direktorė, M. Okonienė, 
ir visos vieneto narės.

West Pullmano 
naujienos

Praeitą sekmadienį 
Vardo dr-ja. skaitlingai 
prie šv. Komunijos, o pc 
pamaldų mokyklos kambary
je turėjo pasitarimą. Susi
rinkime dalyvavo kun. Juo
zas Makaras. Iš svarbesnių 
nutarimų pažymėtini šie: pa 
siųsti kareiviams Šv. Vardo 
dr-jos nariams Kalėdoms po 
dovanėlę. Tą darbą apsiėmė 
atlikti pirm. E. Radavičius 
ir ižd. Albinas Sabai; atnau
jinti tradiciją pusryčių pc 
mėnesinės bendros šv. Ko- 
munijos, kad padauginti na
rių skaičių.

Pusryčiams, kur įvyks 
antrą sekmadienį spalių m., 

Geros šeimininkės turėjo Pažade j ° šeimininkes pi 
kviesti kun. Juozas Maka
ras.

Į

I

tik- 
Ne

pagaminusios skanaus 
gelio.

Ši organizacija dirba 
rai patriotišką darbą,
vienas kareivis džiaugiasi jų 
paruoštais siuntiniais, ne 
vienas sužeistasis karo fron 
te sukalba padėkos ir palai
mos maldą už jų gailestin
gą darbą.

Pirkite U. S. Karo Bonus

AA
JONAS BERŽANSKIS

Mirė rūgs. 13 d., 1943 m., 
10:40 'vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilę, iš 
Šiaulių apskr., Triškių parap

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną. (po tė.ais Toli- 
naite); tris sūnus Kazimierą 
(U. S. Army), Joną. (U. S. 
Merchant Marinss), ir Frank- 
En; dukterį Oną: ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi
cagos Lietuvių dr-jos ir prie 
Lietuvių Piliečių kilūbo.

Kūnas pašarvotas namu'se: 
2334 S. Hoyne Avė. Laidotuvės 
įvyks šešad., rūgs. 18 d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j Aušros Vartų par. baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už vėl onio sielą.. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiii kvečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: — Moteris, Sū ai, 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvių direkt. Lachawicz 
ir Sūnai, tel. CANal 2&15.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

f

ŠV. 
ėjo

KARIUOMENE SEK A KARO REIKMENYS

NULIŪDIMO VALANDOJE

I

F

Jšlaipin.ą Italijoj Amerikos Penktąją Armiją nenutraukiamu, ryšiu plukdomi įvairūs 
į karo Įrankiai ir kariuomenės reikmenys. Atvaizde parodoma, tūkstančiai dėžių, iškrau- 
[ tų iš Laivų Italijos .pakrašty, kad tuojau pri statyti žygiuojančiai pirmyn kariuomenei. 
Į (Acme-Draugas Telephoto)

Praeitą savaitę sekantieji 
kareiviai parvyko apsilanky
ti pas savo namiškius — tė
velius: Master Sgt. Leo Kon- 
stant, Sgt. Walter Lapie, 
Seiman Edward Galdikas, 

’ WAC Stella Galdikas ir Sea- 
man Sylvester Kapočius. 
Visi gražiai apsirengę ir pui 
kiai atrodo. Iš mūsų para
pijos Dėdės Šamo kariuome
nėje jau tarnauja 
jaunuolių.

ge-
na-

<

Kalėdiniai siuntiniai i užjūrį t

suvirs 90

parapijos 
metą, iki

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAJlMYrUVTŲ DIREKTORTTTP

W>l KOPIVHi*
4F8U PATOGUMUI

1410 Soutb 50th Avenue Cicero
Teietonae CICERU 2K*

ibL? Westem Are.. Chicago
Telefonas GrovehiB 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* w 
Jusi* finansiškam stoviui prieinamas

Roselando žinutės
. Šv. Vardo draugija 

rai gyvuoja. Daug turi 
rių ir pasižymi veikla. Rug
sėjo 12 d. draugija ėjo “in 
corpore” prie šv. Komuni
jos. Šv. Mišias laikė ir pa
mokslą sakė kun. B. Gri
nius. Per Mišias ir Komuni
ją gražų įspūdį darė Sabo- 
nienės smuikavimas, o varg. 
K. Sabonio solo giedojimas. 
Draugija dėkinga Saboniams 
už malonų surprizą.

Nuo vakar dienos atida- ” r
ryta siuntimas kalėdinių do
vanų į užjūrį ginkluotų jėgų 
vyrams ir moterims.

Nuo rugsėjo 15 dienos iki 
spalių 15 dienos kalėdiniai 
siuntiniai siunčiami karei
viams į užjūrį. Nereikalin
ga tiems siuntiniams laiško 
iš kareivio, kuriam siunti- 

4
■5

i niai yra siunčiami.
Navy, marine ar coast 

guard vyrams kalėdinės do
vanos galima siųsti nuo rug- 
sęjo 15 dienos iki lapkričio 
1 dienos. Po spalių 15 ir lap
kričio 1 dienos bus reikalin
gas iš kariško asmens* laiš- 
kas, kuriuo jis prašo kokio ; 
reikiamo daikto.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Meniški, Vertingi
PAAHNKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Si Firma Virš 50 Mėty
Tos Pačio* Šeimos

Rankose!

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Rekordas—

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė; j

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri- !| 
davė daugeliui mūsų Lietuviams s 
klientams pilną patpn kirtimą. J

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

KREIPKITĖS PRIE MUS S 
TIESIOG IR SUTAUPY- $ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ $

Pradėjus mūsų 
mokyklos mokslo 
šiol jau užsiregistravo 82 
mokiniai-ės; panašiai kaip 
ir praeitais metais. Vyrės-i

nioji mokytoja Šv. Kazimie
ro seselė Klemencija sako, 
kad vaikučiai džiaugiasi ra- 

I dę gražiai išdažytą mokyk- 
j lą ir noriai mokinasi.

s

Klebonas kun. J. A. Paš- 
kauskas paskelbė, kad per 
8 mėnesius sutaupė $12,000 
naujos .bažnyčios statybai.

Roselando parapija gra- 
žiai darbuojasi su savo my
limu klebonu kun. J. A. Paš 
kausku. Gulbė

PLATINKITE “DRAUGĄ’ i
h

PEK80NAKEZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COBTl 
PARTICULAR PEOPLE PREFEK PACHANKIS PRODUCTION’S 

DISTRfBUTORS OF THE FAMOUS MO.MF.LLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Knduring—Strongest—Best In The VForid.

BUY U. S. WAR BONDS W1TH THE SAVINGS
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

FDR ruošia raportą 
apie karo eigą 
WASHINGTON, rūgs.

—Prez. Rooseveltas
dien ruošė raportą apie karo 
eigą. Jis tą raportą penkta-

15. 
šian-

dieny patieks Kongresui. 
Manoma, kad jo raportas 
nurodys, kad nežiūrint da
bartinių laimėjimų, didžiau
sios ir kritiškiausios kovos 
dar laukia mūs.

Platinkite “Draugą”.

VENETIAN
MONUMENT CO j

M MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
» 4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad, ir Sekm. 9-6 vai
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
t

AA
MARIJONA 

RAZMANSKIENE
(po tėvais Rakcckaitė)

Gyveno 5012 So. Moragn St. 
Mirė Rūgs. 15. 1943. 7:15 vai. 
ryte, sulaukus pusės amžiaus.

Gimus Iaetuvojo Kito iš 
Biržų apskričio. Vaškų, para
pijos. Nemekšūnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus Jurgį, Aleksandrą ir 
marčią Jeannette ir Pfc. Pet
rą U.S. Army; dukterį Ameliją 
ir žentą Herman Pavikonis; ir 
kitas gimines Amerikoje.

Lietuvoje paliko I 
kalojų ir 5 seseris; 
gimines

Velionė priklausė ] 
tininkų. Apaštalystės 
Šv. Kazimiero Akademijos, TT. 
Marijonų Bendradrabių. Lab
darių Sąjungos ir Chicagos 
Lietuvių. Draugijų.

Kūnas pašarvotas Antanas 
M. Philltps koplyčioje. 3307 
So. Lituanica Avenue. Laido
tuvės įvyks šeštadienį. Kngs. 
18 d. 1943. Iš koplyčios 9:00 
vai ryto bus atlydėta į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Snnai. IMiklė. jtentas. Marti, 
Brolis ir Giminėm.

lAklot. direktorius Antanas 
M. Phillips. Telcf. Yarda 4908.

prie Tre- 
i Maldos,

brolį Mi- 
ir kitas

ONE OF THE GREA

BUNNMMNt 
T0NKSw CftNBUY
To Rdp Build Op fted Blood To Give More 
Strength For tfomen Wbo Lack Predeos Iron!

lack precious blood iron.
Taken as dlrected—Pinkliam’s Tab

lete are ome of the šery best and ųaick- 
est home vays to get iron Into the 
blood. Many medical authorittes statė 
the fonn of iron used in Pinkham’s 
Tablete is far more readily abeorbed 
into the blood-so is better for 
than seme other iron-forms. •

Just try Pinkham’s Tablets faith-

You women and girls who suffer from 
simpie anemla or who lose so much 
during monthly periodą that you feel 
tired, weak, “dragged out”—due to low 
blood-iron—
Start at once—try Lydia Pinkham’s 

tablets. Thcy’re one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can buy to help build up red M 
blood to give more strength * . ____________
and energy and to promote fully for at leaft 30 days. Then see if 
a more refreshed and robust you, too, dont remarkably benefit 
Mbodztream. for women who Follow label dlrections.

j
I

RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai, 
ii stoties WGE3 (1390), su Povilu Saltimieru.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU NE RA L KOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

YARDS 0781

Tel PULLMAN 1276

/

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

P. J. RIDIKAS
3854 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TREKT

Tetaptose YARDS 1419

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN M01

J. LIU LEVICIUS
4348 SO. CAIJFOENIA AVR. Phone LATAYETTE 8571

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LETUANICA AVENUE Phone YARDS 4900

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Nakų

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laiddtuvių 
Direktorių 
Asociacija*.

Koplyčias 
Visose Miesto 

Dalyse,

1646 WEST 46th STiMCfcj

MAŽEIKA
*818 LfrtANKJA AVĖ.

Split by PDF Splitter
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą i 

i 
———. .——   — ----------------------------------- - ------------ <.

Marąuette Park lietuvis kur tai Anglijoje
’ Centrai geležinkelių kompa
nijoje.

Pvt. Anthony Pargauskas 
į Dėdės Šamo kariuomenę 
išvyko 1942 metais, vasario 
20 dieną. Dabar randasi kur 
tai Anglijoje.

Jo tėvai Mr. ir Mrs. Frank 
Pargauskas gyvena Chica
goje, Marąuette Park.—

Amerikiečiai militariniai vadai, būtent gen. Dwight Ei-

Lakūnas grįžo namo

Dvidešimt dienų lakūnas 
roję ant raft; žuvis pagrobė meškerę

K

JAPONŲ LĖKTUVAI PERSKRIDO VIRŠ GALVOS. VIE
NAS JAPONŲ LĖKTUVAS SKRIDO VIRŠ GALVOS 

KOKIA 500 PĖDŲ

Pvt. Anthony Pargauskas
Pvt. Anthony Pargauskas 

gimė 1919 metais, spalių 7 
d., Chicagoje, UI. Baigė Šv. 
Panelės Marijos Gimimo lie
tuvių parapijos pradžios mo
kyklą ir Tilden Tich. High 
School. Dirbo New York

Kasdien reikia parduo
ti už 35milijonus 
vertės karo bonų

Chicagoje ir Ccok kaun- 
tėje numatyta Trečioje Ka
ro paskoloje parduoti už

Iš skrynių?, kuri buvo 
po lova, pavogta 
$26,820

CLEVELAND. — Polici
jos Capt. Patrick J. Lynch 
pranešė rugsėjo 14 dieną, 
jog buvo pavogta iš skry
nios trunk) $26,820. Vienas 
vyras iš West Side laikė 
tuos pinigus po lova skry
nioje, 
jog jis 
namie, 
tyti.

Nukentėjęs yra Albert 
Schmeeberger. Lynch sako, 

$746.348,000 karo bonų. Kad jog Schmeeberger parodė • _ _ T ”1 • 1* "1I V I I O T 1^15 V I « • • • • ev a z-t • • •

Tas vyras pareiškė, 
mėgo turėti pinigus 

kad galėtų juos ma-

Chicaga galėtų laiku išpil
dyti savo kvotą, reikia kas
dien parduoti už $35,000,000 
karo bonų.

Šiandien, rugsėjo 16 die
ną, Chicagoje, Soldier Field 
stadione, ruošiamas nepa
prastai didelis parengimas. 
Tas parengimas pavadintas 
“The Hollywood Cavalcade”. 
Programą išpildys garsiau
sios krutamųjų paveikslų 
žvaigždės.

policijai $19,000, ir jis pasa
kė, jog vagys tų pinigų ne
pastebėjo.

Jis pasakė, jog pinigus 
ėmė taupyti, kai jis pradėjo 
dirbti būdamas vaiku.

Geras dalykas yra taupy
ti pinigai, bet jie reikėtų lai
kyti ne po lova, bet sauges
nėje vietoje.

t

senhower, vyriausias aliantų komendantas karinių veiks
mų Italijoj, ir gen. Mark Clark, Amerikos Penktosios Ar
mijos vadas. Gen. Clark yra jaiin jaugia a Amerikos gene
rolas, vos 47 m. amžiaus, bet jau pasižymėjęs kariniuose 
veiksmuose. Jam vadovaujant a-menkiečia^ parplaukę są
siaurį, užėmė Neapolį ir, stumdami priešą, veržiasi Itali
jos gilumon. (Acme-Draugas Telephoto)Į

Atvykite į nepaprastą koncertą
I

Gavo prašymus
Illinois Selective Service 

gavo prašymus atidėti ėmi
mą kariuomenėn 120,771 vy
ro. Tuos prašymus įteikė 
Ulinois valstybės dirbtuvės 
(įmonės) drafto taryboms. 
Dirbtuvės pažymi, jog tie 
vyrai yra reikalingi pramo
nei.

Sako, bus daugiau
Sakoma, kad po lapkričio 

1 dienos bus daugiau svies
to.

Vagys puola prie 

degtinės kaip musės 
prie medaus

Vagys, atsižvelgdami 
trukumą degtinės, keturiuo
se apiplėšimuose pavogė 
degtinės už $21,430 vertės.

Apytikriai už $17.500 bu
vo šią savaitę pavogta iš 
1061 W. 16th Str. Degtinė 
buvo supakuota ir paruošta 
išvežioti trokais į parduo
tuves Čikagoje.

Saliūno savininkas nuo 
6426 So. Ashland Avė. pra
nešė policijai, kad iš jo san
dėlio prapuolė degtinės už 
$3,000 vertės. Jisai per še- 
šius mėnesius 
į savo sandėlį, 
pasakyti, kada 
buvo pavogta.

Degtinės vagys, ant W. 
North Avė., sudaužė vitriną 
(langą) likerių krautuvės 
ant No. 3301 ir paėmė deg
tinės ir cigarų už $350 ver
tės. Ant 2458 W. North Avė. 
vagys paėmė degtinės už 
$680 vertės.

i

Dainuos švelni, graži, grakšti daini
ninkė, kurios balsas visus sužavi

KĄ RAŠO AMERIKOS SPAUDA APIE .AUNA KASKAS 
KONCERTUS KITUOSE MIESTUOSE

“Jauna ir puiki išvaizda. 
Dainuoja su pilnu balso pa
jėgumu ir puikiu artistišku
mų.” (Cincinnati Post).

“Tai yra nepaprastas bal
sas. Jo žemutinė oktava tu
ri beveik baritono balso ir 
skambumą, o aukštutinė ok
tava skambiai virpanti.” 
(Chicago Herald and Ex- 
aminer).

“Šaunus balsas
ir pajėgume,
Smetona”.
,News).

“Švelnus balsas, tikra in
tonacija. ypatingai aiškus 
ištarimas visose keturiose 
kalbose, kuriomis ji daina
vo... žavėjantis scenoje lai
kymasis... Padarė didelį įs
pūdį klausytojams.”

(Montreal Daily Star)
“Balsas, kuris tuo pačiu 

laiku nepaprastai švelnus ir 
aukščiausiai dramatiškas... 
Kai Anna Kaskas dainavo, 
klausytojai turėjo giliai at- 

.sikvėpti, ir buvo visiškai už-
• valdyti dainuojamos dai

nos įtakos.” (Rocky Mount-
• ain News, Denveryje).

kokybėje 
švelnus kaip 

(Chicago Daily

i

nebuvo įėjęs 
taigi negali 
ta degtinė

Advokatai
Apie 30 000 advokatų yra 

nariais American Bar Asso
ciation.

Parkai
Jungtinių Amerikos Vals

tybių 160 nacionalinių par
kų turi daugiau kaip 176,- 

1000,000 akerių.

Leitenantas George Hen
ry Smith, iš Elmhurst, šio
mis dienomis papasakojo 
apie savo pergyvenimus Pie
tų Pacifiko jūroje. Jis pra
leido 20 dienų rafte, kur bu
vo vietos vienam žmogui: 
Rafto platumas turėjo 24 
colius ir 48 colius ilgumo.

Lt. Smith prieš karą no
rėjo pamatyti jūros bangžu
vę. Jis sutiko vieną bangžu
vę ir ji norėjo pamatyti la
kūną. Bangžuvė jo raft (lai- 

■ vėlę) pastūmė 10 pėdų. Jis 
- taip pat sutiko ryjikes žu

vis, kurios norėjo paragauti 
. lakūną. T-akūnas kovojo su 

jomis šaudant su .45 caliber 
pistoletu.

Lt. Smith lėktuvas turėjo 
nusileisti į jūrą, 50 mailių 
pietuse nuo Russell 
Centrai Solomons.

salų,

lakūną. Koks pusė tuzino jų 
spietės palei raftą. Viena 
ryjikė norėjo pulti ir kąsti. 
Bet lakūnas paleido šūvį ir 
ji nudardėjo į dugną.

Maisto klausimas buvo 
rimtas Leitenantas nušovė 
paukštę. Žali mėsa buvo ne
visai maloni, bet paukštės 
viduriuose rado keletą žuvų. 
Sako, jog tos žuvys, išimtos 
iš paukšties, nebuvo pras
tos. atrodė kaip virtos.

Liepos 24 dieną perskri
do šeši Jungtinių Tautų lėk
tuvai. bet jie nepamatė la
kūno. Jis rašo:

“Jūra nerami. Atrodė, jog 
vėjas pučia iš dviejų pusių. 
Ryjikė žuvis pačiupo mano 
meškerę. Bandžiau ją nu
šauti, bet nepasisekė.”

r
NUŠOVĖ DVI PAUKŠTES

X Juozapas Kikis, Dievo 
Apvaizdos parapijos veikė
jas, jau grįžo iš ligoninės ir 
gerai jaučiasi. Pažįstamieji 
džiaugiasi ir linki jam greit 
visiškai pasveikti.

X Aštuoniolikiečiai, mūs 
korespondento pranešimu, 
skaitlingai ruošias dalyvau
ti Annas Kaskas ir R. Juš
kos koncerte sekmadienį, 
spalių 3 d., Chicago Civic 
Opera House, 20 N. Wacker 
Drive.

X J. Juozaitis, buvęs ži- 
nomas L. Vyčių veikėjas ir 
teisėjo Zūrio bailifas, rašo, 
jau pradedąs apsiprasti su 
kariuomenės gyvenimai. Jo 
adresas yra: Pvt. J. L. Juo
zaitis, A. S. N. 36762546, 
Btry “B” 511, A.A.A. Gun 
Bn. (Sem.), Camp Edwards, 
Mass.

X Šv. Jurgio parapijos 
kareivių motinos, atvykusios 
į parapijos vakarienę, kuri 
ruošiama rugsėjo 26 d., ras 
joms rezervuotas vietas. 
Tuomi bus pareikšta joms 
pagarba. Vakarienė įvyks 
parapijos salėj. Pradžia 6 
valandą.

25 dieną Lt.' Smithui lai-. 
mė sugrįžo. Jis nušovė dvi 
paukštes. Jis vienos paukš 
tęs taukus panaudojo ištepti 
ginklą, kad jis nerūdytų, o 
antros paukštės taukus val
gė. Po taukų valgymo galė
jo gerti jūrų vandenį.

26 dieną visą naktį lijo. 
Peršlapęs ir jausdamas šaltį 
leitenantas parašė savo die
noraštyje:

‘Dėkui Dievui”.
Tuo laiku beveik nustojo 

vilties apie išsigelbėjimą. į 
Mat, ryjikės sekė lakūną ir 
japonų lėktuvas praėjo tie
siai virš galvos, bet priešo 
išvengė.

Vieną kartą japonų lėktu
vas perskrido virš lakūno 
galvos kokia 600 pėdų aukš
tumoje.

Po didelių pergyvenimų 
atėjo rugpiučio 1 diena. Lei
tenantas tos dienos niekada 
nepamirš Lakūną pastebėjo 
lėktuvas. Buvo t numesta 
i na tai n.

Lakūnas liko išgelbėtas. 
Po didelių audrų pu ryjikių 
žuvų puolimo ir kitų smar
kių pergyvenimų Lt. Smith 
grįžo pas savuosius. Jis pe
reitoje savaitėje aplankė sa
vo motiną ir tėvą.

TRYS DIENOS 
ŠIRDGĖLOS

Lt. Smith jūron nusileido 
liepos 14 dieną, 7 vai vaka
re. Po to tris dienas pergy
veno širdies skausmus. 
Kiekvieną dieną sargybiniai 
bombonešiai praskrido jo 
nepamatę.

Buvo trečioji diena. Ir 
Leitenantas Smith susitiko 
su bangžuvė. Ji palietė lai
velį. Leitenantas Savo užra
šų knygutėje pažymėjo:

“Aš norėjau pamatyti 
bangžuvę. Bet kai išgirdau 
ir pamačiau, jog viena kelia
si į paviršių, aš bandžiau ir
tis tolyn. Aš manau, jog 
bangžuvė norėjo pamatyti 
mane. Ji priplaukė prie ma
no šono ir pastūmėjo mano 
raft (laivelį) 10 pėdų. Tada 
ji pasinėrė į vandenį.”

Lt. Smith nekvėpavo, kai 
40 pėdų bangžuvė praėjo po 
raftu.

I

-Anna Kaskas, nepaprasta 
solistė ir artistė, dainuos 
koncerte, kuris įvyks Chica
goje, Civic Opera House, 
spalių (October) 3 dieną, 
3:30 v. po pietų. Atvykite į 
koncertą pamatyti 'žavią, 
gražią solistę, kurios balsas 
visus sužavi. Jūs skaitėt ką 
rašo laikraščiai apie Anna 
Kaskas balsą. Spalių 3 d. ga
lėsite jos balso grožį patys 
patirti.

DU KARTU BUVO 
APVERSTAS

MMTelefonas SEELEY 8760

s

Mums Valdžia SAKO
TAUPYKTT VISOKIUS DAIKTUS, k* tik 
dėvėtą par’or setą 
lauk, paduokite 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys Jj kaiy 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis 
Urnas 
spalvą 
ralą.

• i

ŠMOTŲ 
Kainos

SPRINGSAI 
seto yra 
tote. Bet

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

*

1

Dienoraštyje pažymėta, 
jog liepos 18 ir 19 dieną jū
ra buvo nerami Lakūnas 
parašė:

“Bangos apvertė mane du 
artus. Bet aš vėl grįžau į 
aftą” (laivėj.

Leitenantas atsimena, jog 
skaras 19-tos dienos''buvo 

šaltas. Jis drebėjo. Bet ne 
taip, kaip 20 dieną. Tą die
ną japonų bombonešiai vi
jai arti jo perskrido ir jo 
epamatė.
Lt. Smith bandė plaukti, 

bet vėjas nešė gilyn į japo
nų teritoriją, tiesiai į Velia 
LaveUa salą, kurią ameri
kiečiai ne taip senai užėmė.

VANDUO BAIGĖS

X Juozapina Lukošiūnai- 
tė, veikėja Dievo Apvaizdos 
parapijoj, išvyko pas savo 
brolį į Grand Rapids, Mich. 
Išvažiuodama parapijai įtei
kė gražią dovaną ir įsirašė 
garbės nariu į a. a. kun. J. 
Navicko vardo fondą įmo
kėdama šimtą dol.

X Mokytoja Aldona Žu
kauskaitė ir Matilda Mikniū- 
tė, Detroit lietuvaitės, kaip 
praneša, mūs koresponden
tas, žada atvykti į Anna Kas 
kas ir Rapolo Juškos kon
certą. A. Žukauskaitė yra 
mokinusis Lietuvoje. Dabar 
mokytojauja ir savo moks
lą gilina universitetuose. A- 
bi yra veiklios lietuvių jau- 
nimo-studentų tarpe.*• *

X j. ir A. Beleckiai, 4330 
S. Hermitage Avė., rugsėjo 
12 d. minėjo vienų metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. 
Ta proga juos atlankė sve- 
čias-garnys ir Šv. Bernardo 
ligoninėj dovanų paliko duk
relę, kuriai duota vardas Ri
ta. Džiaugiasi tėvai sykiu 
džiaugiasi ir Jonikai bei 
Meškienai sulaukę anūkėlės. 
J. Beleckas turi atsakomin- 
gą valdišką darbą, o jo žmo
na veda Beauty Shop.

X Auna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncertas, kaip 
jau žinoma, sutrauks kelių 
tūkstančių margaspalvę pu
bliką — pradedant inteligen
tija, baigiant paprastais dar 
bininkais. Ar jau įsigijai ti- 
kietą! Dar yra gerų vietų, 
tik reikia pasiskubinti pasi
rinkti. Beje, visi įsidėmėkit 
Civic Opera House adresą: 
20 N. Wacker Drive (prie 
Wacker ir Monroe).
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