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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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Užėmė kalnus prie Napolio» i
'J

AMERIKOS VĖLIAVOS PLEVĖSUOJA ITALIJOS MIESTUOSE

Kitaip priseis pakeisti karo strategiją
WASHINGTON, rūgs. 20. 

— Kalbėdamas j Senato ir 
atstovų militarinius komite
tus ryšium su Šen. Wheeler 
byla atidėti tėvų ėmimą tar
nybon iki ateinančių metų 
pradžios, Gen. George C. 
Marshall, Amerikos karinių 
jėgų viršininkas, perspėjo 
Kongresą prieš tėvų atidė
jimą. Jis sakė toks atidėji
mas sumažintų sąjunginin
kų ofensyvų jėgą, ir kad 
jeigu Kongresas pertrauks 
nuolatinį ėmimą vyrų ka
riuomenėn, “mes apturėsi
me daug didesnius nuosto
lius negu numatyta iš vo
kiečių ar japonų.”

Anot jo, nors tėvų ėmi
mas būtų atidedamas tik 
trims mėnesiams, ir tai rim
tai kliudytų armijos pro- 
gramui. Jo nuomone, jeigu 
Kongresas sumažins karei
vių skaičių, armijai beliks 
tik sumažinti savo progra
mą ir pamainyti savo stra
tegiją.

Reikia išlavintų kareivių
Marshall sakė, kad pirmą 

kartą mūsų istorijoj, turima 
užtektinai išlavintų vyrų 
naudojimui visuose pasau
lio frontuose. Jis pareiškė 
komitetams, kad Generolai 
Eisenhower ir MacArthurir 
kiti nuolat prašo daugiau 
išlavintų kareivių ir pridė
jo, kad tie daliniai turi būti 
sudaryti, išlavinti, discipli
nuoti ir pasiruošę. Jeigu 
mes nepadarysime to dabar, 
tai mes nesuspėsime laiku 
tai padaryti.

700,000 jau kariauja
Marshall taipgi priminė, Į 

kad Karo Departamentas 
neturi teisių turėti jausmus. 
Anot jo, kariuomenėj dabar 
randasi 700,000 tėvų, ir kas, 
tad, bus su jais daroma?

Šalia Marshall sėdėjo lai
vyno viršininkas Admirolas 

! Ernest J. King. Salė buvo 
pripildyta Kongreso nariais, 
kurie norėjo išklausyti Gen. 
Marshall.

Artilerija dabar gali apšaudyti Napoli
Naciai greitai traukiasi iš Salemo

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 20. 
—Štabo pranešimas šiandien sakė Amerikos penktoji ar
mija užėmė visus kalnus Sorrento pusiausaly, ir dabar 
valdo pietinę Napolio įlankos pusę. Jau anksčiau tas an
tras didžiausias Italijos uostas buvo spaudžiamas iš są
jungininkų užimtų Capri, Ischia ir Procida salų, abiejose 
tos įlankos pusėse. Iš tų pozicijų sąjungininkai didelėm 
kanuolėm galės apšaudyti Napolį.

Taipgi artilerija dabar galima apšaudyti italų laivų 
bazę Castellammare, kurią britų karo laivai nesenai bom
bardavo, ir geležinkelių miestą Tcrre Annunziata. Rūks
tantis Vesuvius ugniakalnis 
randasi tik 10 mylių nuo są-

skaitė antra svarbiausia 
Italijos apgynimo pozicija.i --------- v A. *

jungininkų pozicijų kalnuo- Sardinijos - užėmimu, vokie-

SUSIORGANIZAVO 

NACIAI KARININKAI

Vienas po kito Italijos miestai ir miesteliai užimami Amerikos Penktosios Armijos, 
kuri, po didelių kovų Salemo apylinkėje, pe rėjo į ofensyvą ir veja vokiečius Italijos 
gilumon. šis vaizdas iš Staletti miestelio. (Acme-Draugas Telephoto)

Rusai artinasi prie 
Smolensko ir Kievo

{ l

MASKVA, rūgs. 20. — 
Šiandien pranešta, kad rug
sėjo 12 Maskvoje buvo su
organizuota “Vokiečių Ka
rininkų Sandara,” suside
danti iš suvirš 100 genero
lų ir kitų karininkų iš pen
kių karo belaisvių stovyklų 
Rusijoje. Jų tikslas esąs nu
vertimas Hitlerio rėžimo ir 
įsteigimas “laisvos, taikin
gos ir nepriklausomos” Vo
kietijos. Anot pranešimo, ši 
organizacija bus dalimi ank 
sčiau Maskvoj suorganizoto 
“Laisvos Vokietijos Tauti
nio Komiteto.”

Rusams nepatinka 

mūsų politikavimas
MASKVA, rūgs. 20.—Ko

munistų partijos organe 
Pravda šeštadieny pasirodė 
ilgokas straipsnis, kuriuo 
buvo bandyta skaitytojams 
išaiškinti apie ateinančių

MASKVA, rūgs. 20.—Per < 
praeitas 24 valandas rusų 
kariuomenės užėmė pasku
tinius stiprias nacių pozici
jas į rytus nuo Dnieper, ir 
atsiėmė suvirš 1,200 kaimų 
ir miestelių.

Varydamiesi pirmyn ant 
devynių frontų nuo Smolen
sko 700 mylių į pietus iki 
Azovo jūros, rusai dasivarė 
iki 29 mylias nuo Smolens
ko, 24 mylias nuo Dnieper 
upės, ir 35 mylias nuo Kie
vo.

Premjeras Stalin pranešė
metų prezidentinius rinki- aP^e užėmimą Yartsevo, di 
mus Amerikoje.

“Nors Amerika jau pus- 
antri metai kaip kariauja” 
—straipsnis sako—‘ ‘supra
timas reikalingumo mobili
zuoti visas jėgas kovai prieš 
Hitlerinę Vokietiją — Ame
rikos didžiausią priešą — 
nėra dar lygiai pasiekęs vi
sus Amerikos gyventojus.

Smarkiai bombuoja nacių aerodromus 
Prancūzijoj ir

Taipgi atakuoja nacių dirbtuves
LONDONAS, rūgs. 20.— koj Amerikos Marauder lėk 

Amerikos ir Anglijos bo n- tuvai numetė bombas ant 
bėriai vakar skrido per 1 a- nacių aerodromo Lille. Ma- 
nalą atakuoti nacių aerodio- žieji Spitfire lėktuvai, kurie 
mus ir industrinius taiki- saugojo bomberius, nušovė 
nius Prancūzijoj ir Olanrli- du vokiečių lėktuvus. Rapor- 
joj. šios dieninės atakos se- tas sako sąjungininkai pra- 
kė Mosųuito bomberių nxk- rado tris mažus lėktuvus, 
tinęs atakas ant Vokietij >s 
dirbtuvių. Tie patys ang ų tuo pat metu puolė aerodro- 
Mosąuito bomberiai ir toli u mus Merville, šiaurinėj 
išmeta minas priešo vale. > 
muose vandenyse.

Lėktuvų kovos
Vienoj vakar dienos ata-

■ ■

Anglų Typhoon lėktuvai

Merville,
Prancūzijoj, ir Woensdrecht, 
Olandijoj, o Mitchell lėktu
vai atakavo dirbtuves arti 
Bethune, Prancūzijoj.

delio geležinkelių centro 29 
mylias į šiaurryčius nuo 
Smolensko, ir Dukhoushchi- 
na, 10 mylių į šiaurryčius 
nuo Yartsevo. Stalinas pa
vadino pastarąjį • miestą 
svarbiausiu opozicijos cen
tru pakeliui į Smolenską.

Ukrainoj, stiprūs rusų 
daliniai užėmė nacių pozici
jas Priluki, Lubi, ir Pirya- 
tin, vedančias į Kievą. Tame 
pačiam pasistūmėjime rusai 
užėmė Krasnogradą, 55 my-1 
lias į pietvakarius nuo Khar 
kovo, per kurį eina geležin
kelis į Dniepropetrovską.

Žemutiniam gale Rusijos 
fronto, rusai greitai varėsi 
į vakarus Azovo jūros pak
raščiu ir užėmė strateginiai 
svarbią Vorohye Vorota per 
ėją, aštuonias mylias į va
karus nuo užimto N ovoro s- 
sisko. Tuo perkirsta nacių 
pabėgimo kelias į Anapa 
uostą, 17 mylių į vakarus.
—
IŠ LONDONO — Pariia- 

mento nariai planuoja ap
klausinėti iš Amerikos grį
žusį Premjerą Churchill apie 
Mussolini “išiaisv i n i m ą,” 
kuriuo naciai taip giriasL

KOVOSE VIRS SOLOMONŲ NUŠAUTA 
83 JAPONŲ LĖKTUVAI
"Ji- ■ - _ <- J, - -

Bombos padaro aerodromus beverčiais
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 20.—Šios dienos pra
nešimas nurodo, kad kovose 
už pirmenybę ore virš šiau
rės Solomonų, per keturias 
dienas amerikiečiai sunaiki
no 83 japonų lėktuvus, ir 
prarado 14 savo lėktuvų.

Dideli skaičiai sąjungi
ninkų lėktuvų nuolat ata
kuoja japonų aerodromus 
Bougainville apylinkėj, kad 
sunaikinti paskutinias prie
šo lėktuvų bazes tarpe ame
rikiečių pozicijų ir didžio
sios japonų Rabaul bazės 
Naujoj Britanijoj.

Šios dienos pranešimas iš

f

jų, ir 
savo lėktu-

amerikiečių
Baltale aero-

vi-

se.
Užėmus pusiausalj 22 my

lias į vakarus nuo Salemo, 
kiti penktosios armijos dali
niai varosi į rytus ir šiaurę 
Montecorvino ir Battipaglia 
sektoriuose, iš kur naciai 
pilnai pasitraukia. Sąjungi
ninkų lėktuvai nuolat ata
kuoja bėgančius vokiečius 
kareivius.

Naciai apleido Sardiniją
Britų penktasis korpusas 

užėmė Gioja, 28 mylias nuo 
Taranto pakeliui į sąjungi
ninkų okupuotą Bari. Štabo 
narys pranešė, kad vokiečiai 
visiškai evakuavo Sardiniją, 
didelę salą ir lėktuvų bazę, 
kurią Mussolini savo laiku

I

KOVOTI NACIUS

pasi-

dau-

i

čių padėtis Ccrsicoje 
daro nepakenčiama.

Nuolat pristatoma 
giau kariuomenės Salernoje
padidinimui Gen. Clark va
dovaujamų amerikiečių ir 
britų kariuomenėms, kurios, 
sakoma, vakar užėmė Batti
paglia ir Altavilla.

Matosi, kad vokiečiai pa
sitraukia iš Salerno, kadan
gi pastebiama dideli kiekiai 
priešo sunkvežimių traukian 
tis į šiaurę. Aviacijos štabo 
pranešimu, Invader lėktu^v^ 
vai atakavo 1,800 vokiečių 
sunkvežimių keliaujančių į 
šiaurę iš Contursi, 10 mylių 
į rytus nuo Eboli, ir sunai
kino arba sugadino 246 jų.

Gen. MarArthur sakė 60 
priešo lėktuvų pakilo kliu
dyti atakuojantiems ameri
kiečių lėktuvams, bet ame
rikiečiai nušovė 14 
prarado šešis 
vus.

Svarbiausias 
taikinys buvo
dromas. Dar neišaušus 
dutinieji bomberiai atakavo 
tą ir Kahili aerodromus tris 
kart, ir ten sukėlė gaisrus. 
Dienos metu darytose ata
kose bombos krito tiesiog 
ant Bailele.

Vienas mažas japonų 
tuvas buvo nušautas 
Velia Lavella salos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS Japonu laivas veža
IŠ AXTON, North Caroli- 

na—Dvidešimts penki asme
nys žuvo kuomet krito ir 
susidaužė armijos transpor
to lėktuvas.

IŠ ITALIJOS — Comman- 
do kareiviai išlipo Corsicoj 
ir dabar padės prancūzams 
patriotams kovoti nacius.

IŠ LONDONO — Kairo 
radio pranešimu, britų aš
tuntoji armija randasi prieš 
Napolio miestą ir tikimasi, 
kad kovos už tą miestą pra
sidės by kuriuo momentu.

IŠ WASHINGTONO. — 
Admirolas King šiandien 
pranešė Kongresui, kad 
draftavimas reikalingų dar
bininkų vietoj tėvų reikštų 
sumažėjimą išdirbime labai 
reikalingų laivų ir lėktuvu

ORAS
Vis dar vėsu.

lėk- 
virš

amerikiečius namon
NEW YORKAS, rūgs. 20. 

—Tokyo radio pranešė, kad 
japonų laivas Teia Maru da
bar plaukia į Hongkongą po 
sustojimo Shanghajuje, kur 
jis paėmė dar kitą grupę 
amerikiečių, kanadiečių 
neutralių.

ir

20.

Prigesino Colorado 
miškų gaisra
GOLDEN, Col., nigs.

—Sakoma miškų gaisras 
kalnuose į vakarus nuo Den 
ver jau prigesintas. Per kurį 
laiką tas gaisras gręsė di
deliems ūkiams Coal Creek 
slėny tarpe Golden ir Boul- 
der miestų. Kareiviai iš 
Camp George West, netoli 
nuo Golden, padėjo gaisrą 
gesinti.

Sustreikavo Italijos 
gelžkelių darbininkai 
LONDONAS, rūgs. 20.— 

Sakoma, kad šiandien Itali
joj sustreikavo visi geležin
kelių darbininkai, tuo pri
versdami vokiečius karei
vius operuoti geležinkeli^ 

Aldžyro radio sakė Turine 
vis dar priešinamasi vokie
čiams, ir kad nuolat vyksta 
aštrūs susirėmimai miesto 
gatvėse. Pirm negu naciai 
pasiekę tą miestą, ginklai 
iš vyriausybės arsenalo bu
vo išdalinti gyventojams ir 
“piliečių sargybai.”

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
20.—Italijos Premjeras mar 
šąląs Badoglio radio kalboj 
sakė italams, kad yra jų už
duotis susidėti su britais ir 
amerikiečiais prieš vokie
čius ir tuos neprotaujančius 
italus, kurie pasidavė na
ciams. Badoglio kalba buvo 
transliuojama per “Radio 
Italiana,” kuris vadinamas 
Italijos vyriausybės naujas 
oficialus radio.

Kaltoje jis sakė italai 
kooperuoja su angluis-ame- 
rikiečiais. kurie dabar pri
ima jų pagalbą išvarymui 
vokiečių iš Italijos, kas nu
rodo, kad italai veikiausiai 
bus priimti kaipo Jungtinių! 
Tautų alijantai tai kampa- VynQ operacijų bazės Lon- 

• donderry, šiaurinėj Airijoj, 
Badoglio ragino italus, Amerikos laivyno sekreto- 

kur jų nedaug, vesti parti- rįus Frank Knox šiandien 
zanų kovą, ir davė instruk- lankosi Škotijoje. Drauge su 
cijas slėptis laukuose, per- jPJ0 yyko Admirolas Harold 
kirsti priešo susisiekimo li
nijas, išsprogdinti tiltus ir 
krovinius, pulti izoliuotus 
kareivius ir reikmenis. Virš 
visko, liepė nepasiduoti ir 
ištęsėti.

Tas Badoglio pareiškimas Viršininkais, 
kaip tik pastatė Badoglio-------------------------------------
vyriausybę prieš Benito bėjęs į italus per radio ir 
Mussolini, kuris, anot vo- ragino juos kariauti šalia 

j kiečių radio, šeštadieny kai- Vokietijos ir Japonijos.

Laivyno sekretorius 
išvyko Škotijon 
LONDONAS, rūgs. 20.—

Padaręs kelių dienų inspek
ciją didžiulės Amerikos lai-

R. Stark, Amerikos laivyno 
Europoje vyriausias vadas, 
ir aukšti anglų laivyno ofi- 
cialai. Knox dar grįš Lon
donan pasitarimams su an
glų ir amerikiečių laivyno
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šventovės. Vienas, mačiau,

i aplinkui yra įrengtos 26 ko 
plyčios.

Jeruzalės panorama
Tą šventovę, kuri yra ka-

— PROFESORIAI DOMISI LIETUVA. — KRIOKLYS 
274 PĖDŲ AUKŠČIO. — KĄ SAKO POLICININKAS, 
KURS SAUGOJO PASITARIMŲ VIETĄ. — VAKARAS 
LAIVELYJE ANT ŠV. LAURYNO UPĖS. — QUEBEKE 
UŽDRAUSTA ŠOKTI JITTER-BUGĄ. — LAIVAI 
LAUKIA KONVOJAUS. — UPĖ PUŠŲ PAROS 
TEKA PRIEKIN, PUŠŲ — ATGAL.

(Pabaigai
Su aukštais karininkais 
prie kriukių

Matyt iš konferencijos tie
siai pasuko pora aukštų US talikų įsteigta ir užlaikoma, 
A karininkų apžiūrėti šios mėgsta lankyti net kitų ti

kybų žmonės. Ir šiuo kartu 
nusipirko ir religinę knyge- buvo viena kongregaciona-
lę. Visa mūsų grupė, drauge listų moteris su dukrele iš 
su kariškiais, užsukame į USA. Ir juodvi pamaldžiai 
bažnyčią — Kanados Liur- lankė šventas vietas, 
dą. Tarp šviesių elektros 
lempų išstatyta šv. Onos re-

2=

v . T_ą

Antradienis, rūgs. 21, 1943

Ties durimis stovėjo gink-i šaliečių į vidų? — klausiu 
luoti kareiviai. Matėsi su- viešbučio tarnautoją, 
versti bagažai viduje.

— Ar dar neleidžiate pa-
— Ne. Dar tik neseniai 

(Nukelta į 5 pusi.)
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IPARGLITIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

•jL. VffiFC-HM kilos.
A SEKMADEENTAIS — nuo 1 

, iki 2 vai. popiet.19S KITOMIS DIENOMIS — nuo
9:30 vai. vakare.

▼ EXTRA PROGRAMAS Penk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L

Telefonas — GROvehill 2242

Blausi šypsena pasilikus tiktai seniau buvusiam didingam veide Italijos dučės Mus- 
solini. Ir toji šypsena pasireiškė tiktai nacių parašutistams jį išvadavus iš nelaisvės. 
Viskas kitas dingo, kaip sapnas, ši tutrauka atsiųsta iš Švedijos. (Acme-Draugas Te- 

paaukštinimą viduryje, pa- lephoto) 
sijunti lyg būtumei Jeruza-

j lėj ant Alyvų kalno, lyg iš Falls. Keltuvas mus užveža 
, aukštos vietos miesto cent- į statų, statų kalną. Tuoj 
re — žiūrėtumei į miestą 
aplinkui. Taip gražiai meni
ninkų viskas sutaisyta, kad, 
rodos, matai tikrą Jeruzalę, 
su žmonėmis, su namais ir 
bažnyčiomis, su’arabų-pirk- 
lių palapinėmis, su kryžiais 
ant Kalvarijos kalno. Vis
kas taip puikiai sutaisyta, 
kad nežinai, kur baigiasi sto- 
vylos, o kur prasideda pa
veikslas, pieštas milžiniško, 
dydžio drobėje, ištiestoje 
aplink tą visą nepaprastą 
salę.
Prie didžiausio
Amerikoje krioklio

Grįždami sustojame 
Montmorency krioklio, 
vanduo, krinta net iš 
pėdų aukščio, tik čia ne tiek 

Į daug vandens, tai įspūdis 
I mažesnis, negu Niagara

U

Nemažai malonumo ture-
... .. . . ’. .. . ! jome užėję į didžiulį, aps-lĄvųa. Vienoj ir kitoj pu-. |

, sej daugybe lazdų, kriukių, j 7
kurios čia staiga pagiju- 
siems ligonimss pasidarė ne
bereikalingos.

Prie lazdų pridėta ligonio 
pavardė ir trumpa ligonio 
istorija.

— Po 27 metų ligos, pa
liko kriukius, — rašo ant 
vieno Lapelio.

— Nuo 7 metų sirgo reu
matizmu; staiga išgijus, pa
lieka čia kriukius, — para
šyta ant kitų.

— Šią vasarą liepos 26 
dieną, — pasakoja kunigas, 
— turėjome vieną stebuklą: 
ketverių metų kūdikis, kurs 
dar nevaikščiojo, iššoko iš 
motinos rankų ir ėmė bė
gioti. Bet ir myli šią vietą 
žmonės. Bažnyčioje yra vie
tos dėl 15,006 žmonių ir 
sekmadieniais ji pilna. Per 
vienus atlaidus šiemet čia 
turėjome 180 kunigų, kad 
jie galėtų Mišias atlaikyti,

I
I

prie 
kur 
274

sutinka trys berniukai, siū
lydami pavažiuoti vežimu
kais, kuriuos traukia iš
mokyti šunys. Bet — lyja, 
ir niekas jų pasiūlymu ne
pasinaudoja. Palikę kitus 
viešbučio pastogėje, mes 
trys vyrai per lietų bėgame

■■■ - ■ ■ ■■ t ■ -

prie krioklio. Vanduo 
taip gražiai balta srove dau-i 
žiasi į akmenis, bėgdamas 
upe tolyn ir rūku kildamas 
į aukštį. O tas amžinas 
krioklio ošimas! Niekis su
šlapti prieš tokį neužmirš
tamą grožį.

Roosevelto - Churchillio 
konferencija buvo puikioje

Ii

&------
✓.

čia Frontenac pilyje. Tai pasa
kiškai gražūs rūmai, su dau
gybe kylančių bokštelių į dan 
gų. Nuo jų puikus vaizdas 
į šv. Lauryno upę. Konfe
rencija baigėsi rugp. 24 d. 
ir Rooseveltas, po pasikal
bėjimo su žurnalistais, 
vyko į Ottawą.

— Gal bent dabar 
galima pamatyti sales, 
konferavo ir kambarius,
gyveno tie didieji vyrai — 
pamaniau ir pasukau į Cha- 
teau Frontenac.

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

DR. S. MEINE, OJ).

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lūcensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

iš- J

bus 
kur 
kur

VALANDOS: Ptaaad., Trečiad^ Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak EI 
Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto Dtl 10 vak.

šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo_Z iki 8 vai. vak.

h
h

h

Res. 6958 So. Tabnan Avė. 
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ; IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

j

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGE0N 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office taL YABds 4787 
Namą teL PBOipect 1980

m YABds 2246

DR. G. VEZEUS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

vaL: tuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

DR. G. SERNER
•]

TRadio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFT. 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

J. P VABKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Incoffre taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virfaninėtu

Budriko Modernttka KrettuvS

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandą, gef d Pprior Se
tą, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandą Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
V0 dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausi1 
šokią spalvų k l

DAR TURIME DIDELI PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jfte galite Hfanainyti savo senus ant naujų.

Neišmeskite savo seną 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 

■" lūs materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi- 
[vų Ir aodkiių aptraukimui materiolą.

WOLK STI O1O
1945 W.st 35'“ Street

7/te Stefos \
.M<r

'• DF.KN

< OMPI.ETF.

un \ •< ž. «> »'H > •

» H I MA'ETTE

Skolinom Pinigus 

Morgičiazns 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS 
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl' 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS aad LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius 
d ab artink 
DFVTDENTŲ 
RATA

P. KEŽO N 
ir Iždininkas

4%
1751 W. 47th Street

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas 
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieniu 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPubllc 7868
« i * £. L » • -

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ AS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Staiao.

Tai CANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

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

BoddencUa: 6600 So. Artašan Aro 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

8 Dd 9 nl vakar*.

Ofisas ir Akinių Dirhtavi 

8461 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 fld 8 
Nedalioj pagal sutartį.

EXTRAl EXTRAl

los. F. Birifik. loc.
3241 So. Halsled Si.
Tel. Catamet 7237—*4591

Permainytai 
vardas ir

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516 N. KANTKR,

Lietuviškas 
žydukas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

TeL YABds 590.
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHEBUBGAS

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

TeL YABds 3146

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS S CHIRURGAS 

IR AKDJIU8 PRITAIKO

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

Šventadieniais —11-12.
■ II.

Skaniausia duona yra to- 
jL kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DU P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antndimiais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valanda: 10-12 ryte, 2-4, 7-0 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniaia Trečiadieniai* 

ir Seitadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniat,

DR. CHARLES SEGU.
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS £

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TsL MHJvay 2880 Chicago, m
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 VaL ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu NeatsUiepama — 
Saukit* KEDtia 2868 

VALANDOS;
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak, 
Penfct., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

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

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

6757 So. Westen Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-0;
Trečiadieniai* ir Sekmadieniais 

_________ nagai nutartį, 
Ofiao TeL............... VTBginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS BROMĄ:

Kaedha *ao 2:00 fld 8:00 vaL
Trečiad. ir Seka, tik maįtariua, liepsną, kad graži.

Išmintis yra širdyje tą 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės

Split by PDF Splitter
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HELP W.ANTED — VYRAI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HHNOIS
3

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS
———------——————------
HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HET.P WANTED 
ADVF.RTI.SIXG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisų nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

FREIGHT 
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

NAKTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai.

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolph.

Foundrės 
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
Geras Viduje _ 

DARBAS
—DfiL-
3 arba 4

Stipriu, Aktingų Vyrų 
Bet Kokio Amžiaus. 
GERA MOKESTIS.
Pastovus Darbas.

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis. 50c į vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 5306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA — METAI POLTSHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATING WORKS 
4600 W. Palmer St. Albany 3900

PATYRUSIŲ 
PRIE PICKLO VYRŲ 

IR SPRAYERS

Taipgi ir abelnų dirbtuvės darbi
ninkų. Patyrimo nereikia. Malo
nios darbo sąlygos. Greitas įsidir- 
bimas. Atsišaukite į

STOR-AID
OF ILLINOIS, INC.
8440 South Chicago Avė.

WOOLEN STOCK KLERKU- Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

BENDRAI
Dirbtuvės Darbininku

Drill Press Operatorių.
ROCKWELL ENGINEERING CO. 

10128 S. Western Avė.
VYRU dėl bottling departmento. 
vairuoti trokus. Nuolatiniai darbai, 
gera mokestis.
MOUNTAIN VALLEY WATER CO. 

739 W. Jackson

DIENINIŲ IR 
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukite 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

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 IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 I SAVAITĘ 
Į

Kreipkitės prie

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

7301 W. Harrison—ForestPark

Abelnų Dirbtuvės 
Darbininkų 

STOCKROOM DARBININKŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

Laikas ir puse virš 8 vaL į 
dieną ar virš 40 vai. savaitėj.

Cafeterija Budinke 
Atsišaukti Galite Kasdien 
Nuo 8:30 ryto iki 4 popiet. 

Ir Seštad. ar Sekmad. 
Nuo 9 ryto iki 1 popiet.

United Autographic
Register Co.

5000 S. California Avė.

KELETĄ 
VYRŲ 

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS

Proga išmokti gerą pokarinį 
amatą vokelių biznyje.
NUOLATINIAI DARBAI

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Envelope & 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

LATHE & SHAPER 
OPERATORIŲ 

ALL AROUND MAŠINISTŲ 
Laikas ir pusė virš 8 vai. į 
dieną ar virš 40 vai. savaitėj.

Cafeterija Budinke
Atsišaukti Galite Kasdien 
Nuo 8:30 ryto iki 4 popiet. 

Ir šeštad. ar Sekmad.
Nuo 9 ryto iki 1 popiet.

United Autographic 
Register Co.

5000 S. California Avė.

ASSISTANT 
SHIPPING KLERKO

Gera mokestis. Nuolatinis darbas 
jums ir po karo. Patyrimo nereikif

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen____

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimmlng 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: BOX 1225—DRAU- 
GAS, 127 N. Dearborn,____________

Finishers
Grinders 
Molderių 

Darbininkų
REIKLI PRIE

100% KARO DARBŲ

Gera mokestis, laikas ir pusė už 
viršlaikį virš 40 vai. Atsišaukit

CHICAGO MALLEABLE
CASTINGS CO-

1225 W. 120th St
DIRBTUVĖJE PORTERIO
Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
ir viršlaikis. Nuolatiniai darbai 
jums ir po karo.

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen

RADIO
Jūs dabar galite prisidėti prie pro- 
gresyvės kompanijos apturėdami 
puikią po karo ateiti. 100<% karo 
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
inspektorka 

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbu lankstvtl popieri
nius baksus. Reguliari® Algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO CARTON CO. 
4200 S. Pulaski Rd.

ar j Emplovment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ

Reikia prie skalbiamu drabužių. 
Taipgi SIUVĖJU naDrastiems dar
bams ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY 
" 849 N. Franklin

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIITVSJU su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniams drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

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

MUTUAL TRUCK PARTS CO.
2000 S. Wabash CALumet 3500

DRABUŽIU INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oficierių uniformų ir civili- 
niems siūtu, ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 

PIRMENYBĘ 
Tuo jaus 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.

Mašinų Operatorių
PASTOVUS LENGVI DARBAI

100^ KARO DARBAI
Jūs galite būti užtikrinti kad čio
nai ir po karo bus jums nuolatini 
darbai su proga įsidirbimo. Laikas 
ir pusė už viršlaikį virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE Į

James H. Rhodes 
and Co.

3110 W. 28th St.
VYRO ar MOTERS

Abelniems darbams skalbykloje 
Patyrimo nereikia, bet turi būti 
pusėtinai stiprūs. Atsišaukite 
Employment Ofisą, 4-tam aukštą 
tarp 9 ryto ir 4 popiet.

WIEBOLDT’S
Ashland, Monroe & Ogden

VYRAI 1
Ar Dirbate

PRIE

Karo Darbų?
KREIPKITĖS DABAR

Dėl Darbo
i 

Svarbią Karo 
DIRBTUVĘ

________ __ •

Production Chaser 
Hand Trucker 

Heat Treat 
Helper 

Interior Grinder 
Machine Repair 

InspecŲon 
Engine Lathe Opr. 
Turret Lathe Opr.

60 VAL. DARBO SAVAITE 
1% UŽ VIRŠLAIKĮ 

GEROS DARBO SĄLYGOS 
NAUJOS MAŠINOS

ATNEŠKIT GIMIMO REKORDĄ 

DIRBANTIEJI PRIE DEFENSE 
DARBŲ NEBUS PRIIMAMI.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

Ofiso Valandos: 
Kasdien, 8:30 ryto iki 5 pp. 
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 pp.

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
togios darbo sąlygos. Gera mokestis 
laike mokinimo. Pieee work rata 
abelnai siekia nuo 55c iki 75c j vai. 
po išsilavinimo.

AMERICAN BRUSH CO.
1113 N. Franklin

COUNTER MERGINU
NAKTIMIS VALYMUI MOTERŲ
Patyrimo nereikia. Geros valandos, 
gera mokestis, malonios darbo są
lygos.

HARDING’S, 68 W. Madison
Employment Ofisas—2-ram aukšte.

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.

REIKIA
Merginų ar Moterų
Pakavimo departmente. Lengvus 
darbai. Nuolatiniai. Gera pradini 
mokestis. Atsišaukit tarp 9 ryte- 
ir 4 popiet.

Sterling Bolt Co.
707 W. Van Buren

DIENINIŲ IR
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

PERSONNEL 'OFISAN 
ROOM 348

MORRISON HOTEL

SKALBYKLOJ DARBININKU 
Pilnam ar daliniui laikui. 

Gera mokestis.
CHAMPION LAUNDRY

2500 W. Fullerton

BUS BOYS
VEITERKŲ — HOSTESSES 

PATYRUSIŲ 
Kreipkitės j Colonnade Room.

VALYTOJŲ 
TARNAIČIŲ 

ELEVATOR MERGINŲ 
Kreipkitės j Housekeeping Dept.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

VYRŲ ir MOTERŲ DIŠIŲ PLOVfi- 
JŲ, $23.00 j savaitę. VIRTUV&JE 
Vyrų ir Moterą, $16.00 į savaitę 
Nereikia dirbti Sekmad. ar šventai. 
Atsišaukite 549 E. ILLINOIS ST., 
Restarane pirmam aukšte.

★ ★★★★★★★★
★ Help!
★ For Sale!
★ For Rent!
★ Service 1
★ For Results 1
- ADVERTISE -
In America’s Greatest

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFTCE

TEL.—RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PIRKITE KARO BONUS!

HELP WAXTED — MOTERYS HET.P VFANTED — MOTERYS

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA 
MOTERŲ 

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45 

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
i

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų Cionais.
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 PIIJETYBfiS

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

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

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

REIKIA
MOTERŲ

—IR—
' MERGINŲ

Lengvas Dirbtuvės Darbas^ 
šmotų Darbas. —
Gera Mokestis.

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Stręet

ATYDA ŠEIMININKAMS
Darbai vedusioms moterims; kaipo 
Pardavėjos, dirbant rytmečiais 
arba iki 3 popiet. Taipgi pilno lai
ko. O gal bus galima sutvarkyti 
darbo laiką jūsų patogumui ir 
valandoms. Gera pradinė mokestis, 
malonios darbo sąlygos. i

NEISNER BROS.
5 to $1.00 Stores

4255 Archer Avė.

REIKIA MOTERŲ rūšiuoti skrybė
lėms plunksnas. Nereikia dirbti šeš
tadieniais, nuolatiniai darbai, gera 
mokestis.
FEATHER-WORKS 810 Fulton

SKALBYKLOS 
DARBININKIŲ

Labai patraukianti mokestis.
PRESS OPERATORĖMS 
MANGLE MERGINOMS 
FOLDERS — FEEDERS

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
KREIPKITĖS—ROOM 310

135 E. llth Place
ILLINOIS CENTRAL R. R.

Tarnaičių 
Valymui Moterų

Aukščiausia Mokestis 
Malonios 

Darbo Sąlygos 
Pilno Laiko Darbai

MATYKTT MISS F AUT 
Housekeeping Dept.
SENECA HOTEL

200 E. CHESTNUT
REIKIA TARNAITES apartmento 
name. Sekmadieniais nereikia dirbti. 
Malonios aplinkybės, aukščiausia 
mokestis.
PAŠAUKIT — SOUTH SHORE 8528

.reikia valytojos
Reikia moteries paprastam valymo 
darbui—apšiurti, padulkinti. Darbo 
valandos patogios ir trumpos, pats 
darbas švarus. Pasitarti šiuo reika
lu kreipkitės j šv. Kazimiero Aka
demijos Vedėją. 2601 W. Marąuette 
Road. arba patelefonuokite Pros- 
pect 0090 arba Republic 9609.

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

MERGINŲ lankstyti ir sudėti j bak
sus brassieres (krūčių korsetus). 
Taipgi Prosytojų ir Orderių Patik- 
rintojų. Nuolatiniai darbai, 40 vaL 
savaitėje.
VENŲ S FOUNDATION GARMENT 
CO. 123 N. Wacker Drive

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
su 2 fletų mūro namas užpakalyje. 
6—4 kambarių fletai. Gera jeiga. 
$3.500.—2010 CANALPORT—MER- 
RIMAC 3781.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

ASSEMBLERS
MERGINŲ — MOTERŲ

Nuolatiniai, malonūs lengvi assem-Į 
bly darbai. Pirmiau tame patyri-! 
mo nereikia.

100% KARO DARBAI
AUKŠČIAUSIA RATA MOKAMA

NATIONAL DIE CASTING CO.
600 N. Albany Avė.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
KARO DARBAMS

VYRŲ
. MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

DALINIO LAIKO
PILNO LAIKO

DIENĄ AR NAKTJ DARBAI
Moulderių 
Grinders 
Coremakers 
Yarde Vyrų 
Assemblers 
Checkers 
Sorters 
Millwrights

Truck Drivers 
Shakeout Vyrų 
ChipDers 
Truckers 
Valytojų
Pakerių 
Shifters
Cupola Tenders

Machine Molderių
Garage Darbininkų

Stipriu H. S. vaikinu ir kitų 
dirbti po 4 vai. naktimis.

IŠMOKITE AMATĄ
Vyrams ir moterims norintiems 
dirbti ir mokintis bus duodama 

į proga išmokti amatą kaipo Moul- 
I deriai. Coremaker, Grinder ir bus 
' apmokami pagal gabumus.

PASTOVUMAS
šis yra nuolatinis biznis. Mūsų kom
panija jau ilgas laikas kaip yra 
pirm karo ir bus ilga laiką kada 
karas pasibaigs. Didžiuma mūsų 
darbininkų išbuvo su mumis per 
daugel) metų.

i Geros darbo sąlygos — Apdrauda— 
| Gera Transportacija.

Jei dabar dirbate svarbioj pramo
nėje neatsišaukite.

Employment Ofisas dirbtuvėje atda
ras nuo 7:30 ryto iki 5:00 popiet. 
Plrmad. perdėm Penktad. ir nuo 
7:30 ryto iki pietų šeštadieniais.

! Matyklt Mr. Overholt Circulatlon 
Departmente, News-Sun Bldg., 112 

j Madison St.. Waukegan. Iii., nuo 
j 6:00 vak. iki 8:30 vak. Pirmad., 
| Antrad., Ketvirtad. ar Penktad.
i JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT J

THE
CHICAGO HARWARE 

FOUNDRY COMPANY

Lietuvos kaiman 
grįžta balana

Okupantai vokiečiai sten
giasi ilgiems amžiams nu
skurdinti lietuvių tautą. Tuo 
tikslu jie atima javus iš ū- 
kininkų arba “perka” že
momis kainomis, d kas ne
pristato paskirtų normų, 
tuos gabena darbams į bom
barduojamas Vokietijos zo
nas, gi turtą atiduoda vo
kiečiams.

Lietuvius naciai kankina 
amžinomis pastotėmis. Lie
tuviams darbininkams už 
darbą uoka mažiau, negu 
vokiečiams Lietuvoje ir Vo
kietijoje. žodžiu, stengiasi 
suskurdinti tautą ilgiems 
laikams.

Be visų kitų prievolių, ū- 
kininkus labai kamuoja įpa
reigojamai atlikti įvairius 
darbus transporto srityje. 
Jie turi vežti malkas bei 
durpes įstaigoms, įmonėms 
ir t.t Juos verčia atlikti 
pastotes kariniams priveži- 
mams. Tuo tarpu nėra kur 
nusipirkti nei pasagų ark
liams pakaustyti. Taip pat 
negaunama reikalingos me
džiagos susisiekimo priemo
nių — vežimų bei rogių — 
remontui. Rudenį ūkininkui 
patyrė didžiausią vargą su 
kūlimo darbais. Nėra nė ku
ro, net stinga darbininkų, 
ies daugelis jų turėjo vykti 
darbams į Vokietiją. Negau
nama nei žibalo, tad į lie
tuvio ūkininko sodybą grįž
ta balana. '

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

North Chicago. Illinois
Phone Majestic 577 

VIENA Iš NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ SKELBKITĖS “DRAUGE”
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įtakingiausios Ouebeko darbinkkiį 
organizacijos centre

— Prancūzijos revoliucija ir Kanados darbininkai.
— Darbininkijos laimėjimai. — Moterų padėtis. -----
— Darbininkų bankai. — Tolimesni Kanados 
darbininkų siekimai. — Jų moralė. — Ministerio žodis.

PRANCŪZUOS ATGARSIAI QUEBEKE
Kruvina revoliucija kitados supurtė Prancūzijos kraš

tą, bet ji taipgi buvo didelis akstinas ir tos šalies kata
likams daugiau susidomėti darbininkijos reikalais, so
cialiais klausimais. Kanados Quebeko provincija — iš- 
dalies Prancūzijos gyvenimo veidrodis, taigi ir čia ka
talikų didelis susirūpinimas darbininkijos reikalais. Čia 
puikiai veikia katalikų darbininkų sindikatai. Kadangi 
toje provincijoje katalikai sudaro įtakingiausią grupę 
valstybiniame aparate, tai suprantama, kad Kanados 
kat. darbininkų sindikatai yra čia įtakingiausia darbi
ninkų organizacija, galinti daug nusverti socialinėje 
įstatymdavystėje.
DARBININKŲ CENTRE

Saulėta buvo diena, kai pravėriau kuklias, bet ma
lonias Quebeko kat. darbininkų centro patalpas. Ir čia 
jie turi specialiai darbininkų reikalams paskirtą ir tam 
tik reikalui atsidavusį kunigą — Rene Dionne.

— Kaip stiprus šis darbininkijos sąjūdis? — klausiu 
Ji.

— Jau turime apie 250 sindikatų su apie 50,000 dar
bininkų, vien šioje Quebeko provincijoje.

Mūsų sąjūdis ypač galingas socialinėje įstatymda
vystėje. Mes organizuojamės ir savo darbą plečiame 
Prancūzijos studijų ir patyrimo įtakoje. Taipgi daug 
ko galėjome pasimokyti ir iš Belgijos.
KULTŪRINE VEIKLA

— Ar Tamstų darbininkų organizacija turi ir kokius 
kultūrinius siekimus?

— O taip. Plačiai organizuojame studijų ratelius. Jų 
jau turime apie 75. Palaikome ryšį su Lavai universi
teto profesoriais, kurie darbininkijai, ypač vadovau
jantiems asmenims ateina paskaitų laikyti.

— Turite ir savas bibliotekas?
— Turime. Taipgi leidžiame darbininkijos laikraščius.
Tą kalbėdamas man įteikė katalikų sindikatų l-aik- 

raštį “Le Travail” (“Darbas”) ir katalikų darbininkų 
šeimų laikraštį “Le Mouvement Ouvrier” (“Darbininkų 
Sąjūdis”) ir pridėjo:

— Dienraštis “L’acti-on Catholiųue” kone kasdien
daug vietos skiria darbininkijos ir mūsų sąjūdžio rei- 
kaIams- t i » 1- X
DARBININKIJOS LAIMĖJIMAI

— Ar dėka Tamstų vedamos kovos yra jau ką nors 
laimėję darbininkai! — vėl klausiu.

— O kaip gi. Laimėta daugelyje atsitikimų ir algų 
pakėlimas, ir trumpesnės darbo valandos.

Čia jis vėl man įteikia knygelę, kur aprašytas kata
likų darbininkų sąjūdžio darbas ir siekimai. Ją besklai- 
dydamas pamatau, kad šis sąjūdis daug kuo prisidėjo 
dėl šių pagerinimų: sumažintos darbo valandos mote
rims ir jų atlyginimas padarytas lygesnis su vyrų, pa
didintas skaičius inspektorių, kurie budi, kad būtų pil
domi darbininku naudai išleisti įstatymai, kjek sąly

gos leido, iškovotas geresnis sekmadienio poilsis, pa
gerinta viešųjų darbų darbininkų padėtis, įsteigta tam 
tikruose atsitikimuose nemokama medicinos pagalba 
darbininkijai, daug pasiekta aprūpinant darbininkus 
senatvės ir nedarbo atvejais. Ypač katalikai darbinin
kai džiaugiasi tuo, kad jų pastangomis pavyko darbi
ninkų sąjungoms iškovoti juridinio asmens teises, kas 
duoda galimybės daryti kolektyvines sutartis ir tuo 
pavienius darbininkus apginti nuo įtakingų ir nesąži
ningų kapitalistų išnaudojimo.
KO JIE DABAR SIEKIA

Gražių laimėjimų pasiekę, katalikai darbininkai ne
nurimsta. Jų tolimesnės kovos siekimai: pagerinimas 
kaimo darbininkijos padėties, algos pakėlimas didesnės 
šeimos tėvams (šeiminis atlyginimas), naujo darbo ko
dekso išleidimas, darbo teismų steigimas, organizavi
mas gamybos kooperatyvų, kad juose savo dalį turėtų 
ir darbininkai, toliau — palengvinimas darbininkams 
įsigyti nuosavybę, likti sau žmonėmis.

Jau ir dabar Quebeko katalikai darbininkai turi sa
vo kooperatyvinių krautuvių, turi savo apdraudą mir- 
ties ir nelaimių atveju, turi savo bankus, vadinamus 
“Caisse populaire”, kur darbininkai pratinami taupyti 
ir kur reikale lengvomis sąlygomis gauna paskolą.

— Mūsų sąjūdžio sekretorius G. Pikard, — pasakojo
man darbininkų centre, — kas dvi savaitės vyksta į 
Ottawą. Jis atstovauja katalikus darbininkus ir gina 
darbininkijos reikalus pačiame valstybės centre. Prieš 
karą jisai vykdavo į tarptautinius suvažiavimus Gene- 
voje. Net ir dabar, kai kyla koks didelis streikas, ne
kartą kviečiamas kat. darbin. sekretorius ir jo įtaka 
kartais nulemia, kad randama visiems priimtina išeitis. 
Taip, pereitais metais Aluminium Co. Arvida sustrei
kavo 11,000 darbininkų. Buvo iššauktas lėktuvu skristi 
kat. darbin. sąjūdžio sekretorius ir pasiekta buvo pa
lankių rezultatų. *
DVASINIS SĄJŪDIS

— Ar rūpinatės ir darbininkų morale?
— Kreipiame dėmesį į jų profesinį švietimą, uždarų 

rekolekcijų idėją. Darbininkas pas mus labai palankio
mis sąlygomis, už 2-3 dolerius, gali dalyvauti susikau
pimo dienose nuo šeštadienio iki pirmadienio, gauda
mas maistą ir nakvynę. O neturtingesniems ir to ne
reikia — pats sindikatas užmoka.

Taipgi suruošiame dideles, Įspūdingas darbo šventes, 
kuriose pats kardinolas pamokslauja ir kuriose daly
vauja pats darbo ministeris.

Šiandien Quebeko katal. darbin. sąjūdis stiprus ir net 
tos provincijos darbo ministeris, jausdamas jų įtaką, 
kartą savo kalboj pareiškė:

— Provincijos vyriausybė visada turės atviras ausis 
jūsų siekimams.” K. J. Prunskis

* j*

Iš Amerikos lietuvių konferencijos darbų
DEMOKRATIJŲ TAIKOS TIKSLAI

Amerikos Lietuvių Konferencija, susirinkusi Pitts- 
burghe, William Penn Hotelyje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 
dienomis, pareiškia, kad yra svarbu ne tiktai laimėti 
karas, galutinai sutriuškinant ir priverčiant besąlygi
niai pasiduoti agresorių valstybes, bet kad ne mažiau 
svarbu yra laimėti pastovią taiką, pagrįstą teisingu
mu, tautų laisvės, ekonominio saugumo ir tarptautinio 
bendradarbiavimo idėjomis. Nesuskaitomos žmonių gy
vybių ir turto aukos nueitų niekais, jeigu po šio karo 
civilizuotojo pasaulio gyvenime pasiliktų tos pačios są
lygos, kurios leido išsirutuliuoti totalitarinėms dikta
tūroms, iššaukusioms dabartinį konfliktą.

Amerikos Lietuvių Konferencija yra įsitikinusi, kad 
kelią į patvarią tarptautinę taiką ir geresnę žmonijos 
ateitį rodo prezidento Roosevelto išdėstytos Keturios 
Laisvės ir tie principai, kuriuos Jungtinių Valstybių 
prezidentas, kartu su Britanijos premjeru Churchill pa
skelbė Atlanto Čarteryje. Visi privalome stengtis, kad 
šitie kilnūs principai po karo nebūtų paminti suktais 
Atlanto Čarterio “aiškinimais.”

Amerikos Lietuvių Konferencija pabrėžia, kad Va
karų Demokratijų ’ pareikštieji būsimos taikos pagrin
dai turi būti pritaikinti ne tiktai didelėms, bet taip pat 
ir mažoms tautoms, kurioms prievartos keliu buvo iš
plėštos jų savivaldybė ir suvereninės teisės. To nepada
rius, būtų paneigta demokratinė tautinio apsisprendi
mo teisė ir virš dorovės ir įstatymo būtų pastatyta jė
ga, kaipo vyriausias sprendėjas tautų santykiuose, kas 
atidarytų kelią gal būt, dar šios kartos amžiuje, Tre
čiam ir dar baisesniam pasaulio karui.

Pagaliau, Amerikos Lietuvių Konferencija tiki, kad 
visų tautų saugumui užtikrinti, po šio karo turės būti 
sudaryta didžiųjų vakarų Demokratijų vadovybėje, tarp
tautinė taikos saugojimo sistema, sprendžiamuoju bal
su joje dalyvaujant kiekvienai nepriklausomai valsty
bei arba valstybių federacijai, ir kad šitoje sistemoje 
turės būti vieta ir Lietuvai, Latvijai ir Estijai, bei ki
toms savo nepriklausomybę atgavusioms tautoms.

Antradienis, rūgs. 21, 1943

P. Klausutis

Pasiruošimas taikai k būsimiems 
karams

arba

Ateities paslaptys parako dūmuose
(Tęsinys)

9. Frontų jaunimas vykdys 
mirusiųjų testamentus

Einant prie pastarųjų 
klausimų nagrinėjimo turi
me prieš akis turėti tą žmo
nijos grupę, kuri bus aktin- 
giausia ir svariausia poka
riniame gyvenime. Galime 
būti tikri, kad parako dūmų 
troškintas, mirties baime 
kankintas, dykumų ar džiun
glių saulės, vėjo ir šalčio 
užgrūdintas marmurinių vei
dų jaunimas bus pokarinio 
konkuliuojančio gyvenimo 
centre, jausis esąs atsako- 
mingiausis ir kompetentin
gas rekonstrukcijos ir tai
kos palaikymo darbuose. 
Prie šio jaunimo dar pris
kirtinas tas senimas, kuris 
dabar sugeba nesavanaudiš
kai ir progresyviai svarsty
ti militarinius ir pokarinės 
rekonstrukcijos klausimus. 
Į Jungtines Valstybes grįš 
milijonai vyrų iš visų pa
saulio kraštų ir iš plačiųjų 
vandenynų. Juos pasitiks su 
džiaugsmu ir simpatijomis 
jų seni tėveliai, seserys, 
žmonos, vaikai. Į nuteriotus 
Europos kraštus taip pat 
grįš tų “government in ex- 
ile” nariai, grįš pabėgėlių 
armijų likučiai, grįš pavie
niai pabėgėliai. Bet jie ras 
savo tėviškėse okupantų nu
kankintų tėvų kapus, sveti
mų kareivių išniekintas se
seris, miškuose slaptai gy
venusius ir su okupantais 
kovojusius ligotus savo bro
lius ir draugus, ras muzie- 
jų griuvėsius, sudegintų kny 
gų pelenus. Tas gyvas ir svei 
kas išlikęs jaunimas bus 
vykdytojas mirties testa
mentų milijonų žuvusių ben
dros kovos draugų, žiauraus 
priešo išžudytų buvusių 
mokslininkų, rašytojų, me
nininkų, be laiko nukankin
tų tėvų. Tas jaunimas 'taip 
pat bus vykdytojas ar bent 
istorinis liudytojas net ga
limai amžiams palaidotų 
daug žadėjusių progresyvių 
tautų kilniųjų pašaukimų. 
Tas kovos frontų jaunimas 
kartu bus ir nacijonalistiš- 
kas, nes jis pažadėjo savo 
brangiausi turtą — gyvybę 
ne tiek daug sunkiai apčiuo
piamiems žmonijos progre
so reikalams, kiek savo tau
tinei vėliavai ir savo kraš
tui. Bet tas jo patrijotizmas 
bendrai remsis kilniais pat- 
rijotiniais-kultūriniais mo
tyvais ir nebus panašus į 
japoniškąjį imperializmą, 
vokiškąjį rasizmą bei mili- 
tarizmą, nrassoliniškąjį fa
šizmą. Aišku, ir demokrati
jos turi sąmoningai saugo
tis nuo kraštutiniško naci- 
jonalizmo.

10. Jei esi 2B-25 metų 
amžiaus kareivis, turėsi 
progos vadovauti pasauliui

Po dabartinio karo bus 
neišvengiamos ir būtinos

naujos gyvenimo formos vi
suose pasaulio kraštuose, 
bus reikalingas platesnis su
sidomėjimas ir didesnis są
moningumas tarptautiniuo
se santykiuose, reikės tole
ruoti plačiai suprastą prog- 
resyviškumą kultūriniame 
gyvenime, reikės fizinio gin
klo jėga kontroliuoti pasau
lio užkampius. Karo fron
tuose dinamizmą, herojizmą, 
greitą orientaciją ir roman
tinį realizmą išugdęs jauni
mas kaip tik galės ryžtis 
tas didžiąsias reformas rea
lizuoti. Karo frontų jauni
mas bus pripratęs valdyti 
moderniakiausius orlaivius, 
operuoti naujausius radio a- 
paratus. Jis bus grubesnės 
prigimties, pažinęs daug ki
tų kraštų papročių, matęs 
įvairaus kultūrinio lygio gy
venimą. Jis bus labai tinka
mas ginklu kontroliuoti ga
limus pokarinius konfliklus, 
greitai ir realiai užkirsti ke
lią bereikalingai panikai ir 
netikrumui bet kuriame pa
saulio kampe. Taip pat iš 
tos karo kartos galime ti
kėtis didesnį entuziazmą ir 
nuoširdumą tarptautiniame 
kultūriniame bendradarbia
vime ir plačiai suprastame 
progresyviškume. Reiktų 
manyti, kad pokarinio kul
tūrinio gyvenimo milžiniš
kiems darbams realizuoti 
bei visuomenei vadovauti 
pats tinkamiausias jaunimas 
bus iš tų kariuomenėje da
bar esančių kolegijas baigu
sių vyrų, kurie yra apie 20- 
25 metų amžiaus. Iš vyres
nio amžiaus kareivių pasi
taiko daug jaunų senių, ku
rie linkę pasitenkinti net ir 
20 metų besitęsiančia taika 
savo amžiui užbaigti. Maža
mokslio bei sporto ir juokų 
laikraštinius puslapius te- 
skaitąs jaunimas, nors ka
riuomenėje yra geras savo 
aklu paklusnumu bet ko
kiems įsakymams ir kartais

SKELBKITES “DRAUGE”

Kun. Ed. Jennings, iš 
St. Paul, Minn., kuris da
bar lankosi Pietų Ameri
koje, tariasi su čionykš
čiais išleisti naujas laidas 
“Catholic Digest” žurna
lo. Už kiek laiko bus iš
leista portugalų kalboj 
laida braziliečiams ir ki
tiems portugalams. Kun. 
Jennings yra ‘ ‘Catholic 
Digest” žurnalo biznio še
fas nuo 1936 m. (N. Č. W. 
c->- , lili

kiek naiviškai patrijotizmo 
propagandai, civiliniame gy
venime sudaro per minkštą 
medžiagą visokiems kraštu
tinumų skelbėjams paremti.

(Bus daugiau)

to the border which waa pa troli ed 
by Nazi troopers.

“We have left our homes and 
our possessiors knowing we are 
leaving our old life for a crowded 
refugee camp,” the older waman 
answered. “Life is not vzorth liv- 
ing in Norway today. Our home- 
land has been turned into an in- 
ferno.”

Your home has been scarcely 
scathed by the present war here in 
America. Do youi part to keep ac- 
tual combat from our shores.

Do your work. Buy War Bonds 
and Staraps.
B'SS 7OJ V. S. Trttuvv Dtri.

Zz

Corsica saloje, kur yra gi
męs Napoleonas, ir kuri pri 
klauso Prancūzijai, gyvento
jai daugiausiai kalba itališ
kai.

į to’ 'roratjetteri/ai/
\. Vi U.Š.WAR80NDS
■■v? MM....* 11 ...

Two iii dressed women have just 
escaped across the Norwegian 
frontier.

“Why do you take such terrible 
chances to come to Sweden?” a 
Stockholm correspondent asked the 

,women who had walked 100 miles

/
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
"Vasaros užbaigimo 
piknikas

Medžių lapai jąp gelsvuo- 
ja saTutei juos apšviečiant,. 
oras vėsus — giedras, rude
nėlis artėja...

Pirm negu užsidarysime 
namuos, šalčiams užėjus, 
malonu daf išvažiuot į lau
kus, susitikti su pažįsta-

FF

Jatmas karalius 
apleidžia Londoną 
LONDONAS, nigs. 20.

Jugoslavijos vyria u s y be i 
persikeliant į Gaire, Egiptą, 
jaunasis karalius Peterslap1 
ta apleidžia Londoną ir vyk
sta kur norint į Viduržemį. 
Jo destinacija nepranešama

Curtbi perrinktas 
Austraijos premjera
CANBERRA, nigs. 20.— 

Australijos parliamento dar 
bininkų partijos didžiuma 
šiandien perrinko Premjerą 
John Curtin ir visus jo ka
bineto narius, išskiriant tik
transporto ministerį G. Law| 
son.

N.

sa-

i i

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

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge*’.

JONAS BARTKUS
Gyveno 819 W. 35-th Place.
Mirė Rugsėjo 18 d., 1943,

2:40 vai. po pietų, sulaukęs 
82 metu amžiaus.

Gimęs Balandžio 
Aurora, III.

Paliko dideliame

3, 1911,

nuliūdime 
motinų Mortą (po tėvais Ru- 
seckaitė), tėvų Viktorų. 2 se- 
ris Oną, ir Josephme McCOr- 
mick ii- švogerį James, 2 bro
lius Juozapų ir brolienę Jo- 
sephine ir -Antaną, 4 dėdes 
Juozapų, Pranciškų, Kazimie
rų ir Vladislovų Jankūnus, 2 
tetas Grasę ir Stanislovų Vai
čekauskus, Elzbietą ir Vincen
tą. Lukošaičius ir daugelį ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 8307 
Lituaniką. Avė.

Laidotuvės įvyks Trečiadfč- 
nj. Rugsėjo 22 d. 8 vai. iš 
ryto iš koplyčios bus nulydė
tas j Šv. Jurgio parap. baž
nyčią., kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugas ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.
. ..Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys, Broliai, šovgerts, Bro
liene, Dėdės, Tetos ir kiti Gi- 
mtraės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Yands 4908.

t-A
JUZEFĄ ŽUKAUSKIENE 

(po pirmu vyro Rasperaltienė)
Gyveno 119 W. HSth St.
Mirė Rūgs. 19 d.. 1948, 1:80 

vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo ifi 
Teisių apskr., Tverų miestelio.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Antanų, dukterį Leoka
diją Biliauskienę, anukus Si
monų. Petrų Ir Liudviku U.S. 
Armijoje. Teresę Bilianskus ir 
Jožeftną PaSinskienę tr jų 
Seimas. 8 pro-anūkus ir daug 
kitų gaminių, draugi; ir pa
žįstamų.

Kūnas paftarvotas L. Bu
kausko koplyčioje, po adresu 
10821 S Michigan Avė.

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį. Rūgs. 23 d. tS koplyčios 
9 Vai. ryto bus atlydėta j Vi
sų Šventų parapijos bažnyčių, 
kurioje vyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vtsus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mos dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktz-. A- 
mikai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman J881.

Nuotykiai Quebeke IBaino8i’ ir ataiga: f®*; 
dienos vanduo teka, į jūrą, 
o kitą pusę, kai potvynis, 

tik teka iš jūros atgal; ir tai 
iS_ gana stipri srovė, kai ku

riems plaukikams būtų pa
vojinga. ”

Keletas žmonių sėdame į 
motorinę valtį. Upė plati, 
vietomis y mylios, o kitur 
ir visa mylia. Matosi kele
tas rūkstančių garlaivių.

— Tai į Angliją pasiruo
šę, Mu medžiais. Jie laukia, 
kol konvojus susidarys, — 
aiškina mūsų vairuotojas.

Iš vandens matosi visa 
galybė ant aukštos uolos iš
mūrytos pilies — tvirtovės. 
Daug kareivių palapinių, ku 
ries atsirado su konferen
cija. Tratėdamas vandens 
paviršiumi lekia motorlaivis.

K. J. Prunskis

(Atkelta nuo 2 pusi.) 
viskas pasibaigė, dar 
pirmąją partiją daiktų 
siunčiame.

Mums bekalbant — ir ka.- 
reivis prisistatė, kurio pir
ma nebuvo matyti. Ir jis 
pasako tą patį).

— Ar daug turėjote "tru- 
belių”? — paklausiu -ties ta 
pilimi budintį policininką.

— Visiškai jokių. Viskas 
taip ramiai praėjo, — atsa 
ko jis miela mina ir pride
da:

Quebekas konferenci- 
tinkamas miestas. Čia 

apsaugota tvirtovė, 
žmonės 
>♦

joms 
gerai 
Atvykę garbingieji 
gali jaustis saugiai.

Clarenton viešbuty, kur _______________
i buvo žurnalistų centrais. __ t
dar tebetrata mašinėlės, ber PfAnGSfllldl 

i niukai skubiai bėga išneš-' 
į darni telegramas, o Almu 
1 bendrovės traukė paveiks

lus.

mais, skaniai užkandžiaut, 
pasišnekėt.

Tai bus proga visiems pa
daryti tą ARD paskutinia
me šios vasaros išvažiavi
me, kurs įvyks Vytauto par
ke, rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 26 d. bus vienas 
šauniausių piknikų, nes vir
tuvę ves pagarsėjusios šei
mininkės ARD 6-tojo sk. iš 
Brighton Pk.; tos pačios, 
kurios “Draugo” piknikuose^

+ veda restoraną. “Barą” ves 
veiklios ir energingos rėmė
jos iš Town of Lake 1-mojo 
Sk. ARD. Kiti skyriai, man 
dagiai susitvarkę turės įvai
rių skanumynų bei dovanų 
Tad dideliu nuoširdumu kvie 
čiame gerb. visuomenę ARE 
pikniką paremti.

■

Seselių padėka už 
"Pantry Shower"

Cicero. — Nors kelios
vaitės praėjo nuo mūsų 
“Pentry Shower’ visvien 
norime išreikšti nuoširdų 
dėkui mūsų gerbiamoms rė- 

1 mėjoms ir visiems cicerie- 
čiams už jų nuoširdumą ir 
duosnumą seselėms.

Kas pirmutinės mums į 
pagalbą? Nu gi Cicero ma
mytės. Jos kas met seseles 
pirmučiausia aprūpina. A- 
čiū, brangios geradarės, už 
visą paramą, kurią jūs 
mums teikiate.

Lai Aukščiausias atlygina 
jums geriausia sveikatėle ir

Į ypatingu Jo palaminimu 
Jums ir jūsų šeimynėlėms. 
Lai Jis jums atlygina už 
viską.

Jums dėkingos,

t

Pirmieji Amerikos Jungt. 
Valstybių prezidento rinki
mai įvyko sausio 7 d., 1789 
metais.

1

f

Pasivažinėjimas 
šv. Lauryno upe

Pavakary pasuku į uostą. 
Ant vieno stulpo randu, iš-, 
rašytas ryškus įsakymas:

— Uždrausta šokti Jitter- 
bug direkcijos įsakymu.’’

Kalbus motorlaivio vai
ruotojas aiškina:

— Čia visam mieste tik 
dviejose vietose būna šokiai 
ir tai iki vienuoliktos, o ma
tot, Jitter-bug visiškai už
draustas. Č!ia jau tokia tvar- j 
ka.

— 0 žmonės ar nesiprie
šina? .. . i

— Ne, jie pritaria tai 
tvarkai, kuri čia yra dėka 
Bažnyčios įtakos.

— Na, o kaip su maudy
mąsi, suvaržymų nėra?

— Ne, Tik nėra maudy
mosi vietų - prie miesto. Be 
kitko, čia ir vanduo suterš
tas, o ir pavojinga: šv. Lau
ryno upėje vandens srovė

o

i

■

vėluoti atvykti, susirinkimą 
pradėsime laiku 8 vai. vak.

Apskr. pirm. A. Poškienė

i ■

■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI '

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

gi Firma Viri 50 Metų
Tos Pafloa Šeimos

Rankose!

Vargdienių Seserų Giidos 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą 7:30 valandą, rugsėjo 21 
dieną Aušros Vartų parap. 
mokyklos salėj. Nuoširdžiai 
prašomi visi nariai bei narės 
ir norintieji tapti giidos na
riais, kuo skaitlingiausiai 
suvažiuoti ir pasitarti svar
biais reikalais. Valdyba

J91
Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonu CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

■ į . ta e

Didžiausia lietuvių

Jewelry Krautuvė

Moterų Sąjungos Chicago 
apskrities susirinkamas įvyks 
šį penktadienį, rugsėjo 24 
d., West Pullmane sąjungie- 
tės E. Strazdienės namuose 
po adresu: 12030 Šo. Hals
ted St. Nuoširdžiai prašau 
visų kuopų atstovių skait
lingai suvažiuoti bendram, 
pasitarimui apskrities bei 
organizacijos reikalais. Pra
šau įsidėmėti adresą ir nesi-

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.

Turime dideli 
' pasirinkimą

Muzikališkų Instrumntų, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pnone: LAFAYETTE 8617 

a i— i

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

PERSONALIZED MEMORIAL8 AT NO ADDITIONAL COST! 
PART1CLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOLTS MONTEDLO GRANITE 
Most lieautiful—Most Enduriug-—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

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 vaL

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MŪS JŪSŲ 
PASIPJNKIMUL
Geriausio Materieto ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dienų ir Naktį.

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

EVANAUSKAS
t*hoaes 1AKDS 1L3JM»

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos.

■fc.Mh IMI A

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU N ERAI, HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Mūsų pastatytas
TĖVAMS MAEMONAMS

DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuve: 527 N. WESTEEN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.) 

PHONE: SUELEY 6103

MAŽEIKA
8319 miUANIUA AVĖ.

Urmo (vtooteaale) karnomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės paa NGRKŲ^ kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

I 2259 W. Cermak RtL Tel. Monroe 0808
, ..............

P. j. RIDIKAS
CD STREET 710 W. 18th STREK1

Tetaptame TAROS 1419

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10769 S. MICHIGAN AVĖ.

L J. ZOLP
BfRKET Phone YARDS 0781

110 NORKUS, Jr.

Ambrosia & Nectar
BEERS

PASKUTINIS 
PAGERBIMAS

R
fy k

''j

1
1 F

Tel PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. IBCraGAN AVĖ. Phone PULLMAN M01

JOHN F. EUDEIKIS 

laidotuvių Direktorius 
AMBULANCE Uteną U Nakų

4MMI wuth Avsnn
Tel. YARDS 1741-1742

4882-34 SOUTH CALIFOBNIA AVYNUI
TeL LAFayette 0727

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORN1A AVĖ. Phone LAFAYETTE 3571

r
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Įvykis prausykloje

Kai ji maudės ir dainavo, prausyklos 
durys buvo nuimtos nuo ''zavieskų" 

Washington. — Kartais 
iškyla keistų problemų žmo
nių gyvenime. Viena tokia 
problema iškilo nuomininkų 
gyvenime. Toji problema nė
ra jau tokia ypatinga, bet 
savotiška.

Washingtone nuomų ko
misijonierius turėjo vieną 
problemą: kaip ilgai jauna 
moteriškė gali būti prausyk
loje.

ka 15 minučių būti prausyk
loje.

Kiti nuomininkai laimėję 
bylą vėl duris įstatė į vietą. 
Ir tos durys dar ir dabar 
pasakoja apie įvykusį faktą.

Ką čia papasakojau — te
ko sužinoti rugsėjo 15 dieną. 
Taigi matote, jog kartais ir 
prausyklos klausimas 
opus.

esti

* ♦ #

Viename nuomavimo na
me gyvena jauna moteriškė. 
Ji anksti atsikėlus mėgo ei
ti į prausyklą. Toji moteris 
prausykloje išbūdavo kokią 
valandą, linksmai taškyda
mosi vonioje, ir dainuodavo 
dainas auksiniu soprano bal
su.

Kiti nuomininkai stovėda
vo eilėje prie prausyklos su 
naktiniais rūbais, sliperiais 
ir rankšluosčiais. Jie nekan
traudavo, nors ir girdėjo 
malonų balsą prausykloje.

Galų gale kiti gyventojai 
(nuomininkai) supyko ir 
prausyklą paėmė į kontrolę. 
Jie apsiginklavo plaktukais 
ir tam tikrais suktuvais ir 
nukėlė prausyklos duris nuo 
“zavieskų”. Tų nuomininkų 
buvo vienintelis noras laiku 
įeiti į prausyklą nusipraus
ti. Kada durys buvo nukel
tos nuo “zavieskų”, prau
sykloje pamatė jauną mote
rišką. Moteriškė greitai už
simetė rūbus ir nubėgo tei
sybės ieškoti į rendų komi- 
sijonieriaus ofisą.

Rendų komisijonierius iš
klausė moteriškės nusiskun
dimus ir pareiškė, jog užten- dirbimas kaštuoja $40,000. -  ♦

Autobusas susidūrė 
traukiniu

SU

Pe-Johnston City, I1L — 
reitą sekmadienį susidūrė 
autobusas su traukiniu, dvi 
mailės į pietus nuo Johnston 
City. Nelaimėje žuvo 7 as
menys, ir apie 41 asmenį su
žeista. Autobusas važiavo 
Chicagą.

i

Paskirtas svarbioms 
pareigoms

NEW YORK. — Kunigas 
Philip A. Carey, S. J., Xavier 
darbo mokyklos direktorius, 
nesenai buvo paskirtas Ro
berto Abelon, National war 
labor board, komiteto nariu 
ir vedėju antrame regione.

KUBOS ARKIVYSKUPAS VIEŠĖJO AMERIKOJ

Murphysboro, III. — Dvy
nukai kūdikiai per kelias 
minutes pardavė už $200,000 
karo bonų dėl Jackson kaun- 

ketvirtadienį. j 
dalykas įvykovisas

iždininkas Wil

Havana:, Kubos, arkivyskupas Manuel Arteaga y Betan- 
court (kairėj) nusifotografavęs su vienu kunigų pranciš
konų jų vienuolyne Brookland, D. C. Viešėdamas Ameri
koj aukštas svečias aplankė National Catholic Welfare 
Conference įvairius departamentus ir įstaigas. (NCWC)

Įspūdingas ir žavintis maldos vakaras

, tės, pereitą 
Čia 
taip: 

Valstybės
liam G. Stratton turėjo pasi
tarimą karo bonų vajaus rei
kalu su kauntės bonų komi
tetu. Ir tuo laiku reikalų ve
dėjas (chairman) Ray B. 
Crawshaw nerviškai išsi
reiškė, kad jo žmona yra li
goninėje ir laukia kūdikio 
bet kuriuo momentu.

Telefonas suskambėjo ir 
Crawshaw atsakė į telefono 
šaukimą.
“Gimė berniukas”, — links

mai jis sušuko.
“Ir vaiko gimimo proga 

aš skiriu $100,000 valstybės 
pinigų dėl Jackson kauntės 
karo bonų”, pareiškė Strat-

Iškilmėse dalyvavo guber- ton.
natorius Dwight H. Green, r- - - 
mayoras Edward J. Kelly, 
Chicagos pašto viršininkas Crawshaw padėjo telefoną ir Į 
Ernest Kreutgen ir kiti žy- pranešė: 
mūs valdžios pareigūnai.

“Aš tai padarysiu’’, atsa
kė Stratton, “bet leiskite 
man iš čia išvykti. Aš nebe
galiu daugiau praleisti pini
gų Jackson kauntėje. Duok 
vardą vaikui”.

I _______________

Šeškas

i
I X Juozas Tysliava bruk- 
liniškės “Vienybės” redak
torius, pobūvio metu Chica- 
goj, vakar buvo atsilankęs 
į “Draugo” redakciją.

X Kun. S. Adominas, Šv. 
Kryžiaus parapijos vikaras, 
Šv. Valandos rengimo komi
teto buvo paskirtas procesi
joj nešti arkivyskupo lazdą 
(crosier).

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. bažnyčioje šį va
karą, rugsėjo 21 d., baigsis 
40 valandų atlaidai, kurie 
vietos ir iš toliau tikinčiųjų 
buvo labai gausiai lankomi. 
Atlaidai baigsis procesija 
lauke, jei oras bus gražus.

X $750.00 karo bonais lai
mingiems bus išdalinta per 

t 

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos metinį ba- 
zarą, kuris prasidės rugsėjo 
22 d., parapijos darže. Baza- 
rui jau prisiruošta.

X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto tikietų 
įsigijo visa eilė northsaidie- 
čių. Valerija Unikauskas ne 
tik sau nusipirko, bet ir sa
vo tėvams užfundijo po ge
rą tikietą. Pavyzdys jauni
mui.

Šeškas įsirioglino į 
automobilį

Boise, Idaho.
įlipo po Shirley Howell’s au
tomobilio motoro uždanga.

Jis nuvažiavo į žuvavimo 
ir medžioklės departamentą. 
Darbininkai ten nesusinte- 
resavo.

Sekantis sustojimas buvo 
gaisro departamente. Gais
rininkai su paipa bandė šeš
ką išprašyti iš automobilio. 
Nieko negelbėjo, šeškas sė-_ 
di ir baigta. Surasta būdas 
kaip šešką iškrapštyti iš po 
motoro uždangos. Kai tik 
paleido ammonia — šeškas 
galvotrūkčiais išdūmė.

Matyti, jog ammonia kva
pas buvo smarkesnis už 
ko kvapą...

Pereitą sekmadienį Chiga- 
goje, Soldier Field įvyko vie
ša malda — šventoji Valan
da. Į šias iškilmes suplaukė 
apie 150,000 žmonių. Tai bu
vo didinga ir graži malda. 
Toji malda buvo už karei
vius, už Amerikos pergalę.

Tenka pasakyti, jog iš 
Chicago area Dėdės Šamo 
kariuomenėje yra 112,484 
katalikai vyrai, 614 vyrų 
yra dingusių kovose.

Sekmadienį įvykusi mal
da buvo įspūdinga ir žavinti.

Kunigas Msgr. Daniel

Telefonas vėl suskambėjo. 
Su triumfališku žvilgsniu

šeš-

Vaizdas iš karo

“Ponai, ir mergaitė gimė. 
Dabar yra berniukas ir mer
gaitė! Stratton, turėsi pa- 

: kloti kitą $100,000 mergai
tei”.

pa-Greitojo PC—Laivo 
dirbimas kaštuoja $1,360,- 
000.

Wa-
27tr

Žuvo jaunuolis
Pereitą sekmadienį 

shington blvd., netoli 
avė., Bellwood, sudavė auto- Byrenes pranešė, jog 40.000
mobilis į 15 metų amžiaus asmenų yra pasižadėję kal

bėti šv. rožančių kas vaka
rą kol vyrai grįš iš karo lau
ko namo.

jaunuolį ir jis ligoninėje ne
užilgo mirė. fį

RAPOLAS JUŠKA

Žymus basso, kuris dainuos kartu su Anna Kaskas, koncerte, 
š. m. spalių mėn. 3 d. 3:30 min. po pietų.

Koncertas įvyks puošniuose Chicago Civic Opera House rū
muose.

Bilietų kainos: $3.30, $2.75, $2.20, $1.65 ir $1.10.

X Vincas V. Kvietkus, Lie 
tuvių R. K. Susivienymo A- 
merikoj generalinis sekreto
rius. šiomis dienomis išrink
tas Wilkes Barre, Pa., apy
linkių Amerikos Legiono 132 
posto komandierium, vadu.

X Už dviejų savaičių Chi
cago Civic Opera rūmuose 
skambės lietuviška daina ir 
jos klausysis tūkstantinės 
minios. Ar jau įsigijai bilie
tą, kad ir pats dalyvautum 
toje minioje? Jei dar ne, pa
siskubink. Įsidėmėk: Anna 
Kaskas koncertas bus spa
lių 3 d., 3:30 popiet.

X Šv. Valanda, Soldier 
Fielde, praeitą sekmadienį 
dalyvavusiems padarė
mirties neužmirštamą įspū
dį. Ypatingai, aikštėje susi
formavo gyvasis rožančius 
ir per palaiminimą Šv. Sa
kramentu daugiau kaip šim
tas tūkstančių žmonių tam
soje laikė rankose po degan
čią žvakę. Per apskritus me
tus Chicago neturi gražes
nių iškilmių kaip šv. Valan
da.

UŽSIMIRŠIMAS UŽSIDĖTI 
ŠALMĄ (HELMET) 
IŠGELBĖJO KAREIVIO 

! GYVYBĘ {
Pvt. Paul True, 23 metų 

amžiaus, 424 Ridgeland avė., i 
Waukegan, pereitą pavasarį 
išvengė mirti ek šiaurės Af
rikoje tik per šiaudelio galą, 
palikdamas foxhole tik kele
tą t sekundžių prieš nacių 
bombai sprogstant. Nacių 
bomba pataikė ir keturi jo 
draugai žuvo. Pvt. Paul 
True grįžo į namus, jis yra 
apdovanotas Purple Heart 
ženklu, jo kišeniuje yra gar
bingas mediniškas pažymė- 

j j imas apie jo paleidimą na
mo.

Pvt. True gegužės 5 d., 
1942 m. paliko Drake uni
versitetą, kad gauti radijo 
operatoriaus vietą bombone
šyje. Pereitą balandžio mė
nesį, kai jis ir jo keturi 
draugai buvo primigę pala
pinėje, 26 nacių lėktuvai at
vyko ir bandė sąjungininkų 
lėktuvus išmušti žemėje. 
Penki vyrai bėgo į netolimą 
foxhole (lapių urvą), kaip 
naciai metė bombas. Reikia 
atsiminti, jog pvt. Paul True 
buvo pamiršęs savo šalmą 
(helmet). True išlindo iš fox- 
hole ir pradėjo eiti į palapi
nę. Dešimt sekundžių vėliau 
bomba sudavė ir urve vyrai 
buvo užmušti. O pvt. True 
išvengė mirties dėl užmir- 

, Šimo paimti šalmo iš palapi
nės.

Nelaimė
Vidutinio svoto tanko pa-

rįš

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai feros rOAies motenj kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkė#

Chicago, Iii. — Pereitą 
sekmadienį 14 metų amžiaus 
jaunuolis bežaisdamas nety
čia nušovė vienuolikos me
tų amžiaus mergaitę. Nelai
mė įvyko South Union avė. 
Abu vaikai buvo giminai-
v • •ciai. z

Pirkite Karo Bonos.

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TERIOIAS NATIRALfS GIM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

■

iki

naujos y p|vafnnp dantų 
KURIES f wl I U IVII VplEITOS

. $12.50
IKI $39-50 UŽ KIEKVIENA

Neatsiduoda. Be skonio. Natnralėe spal
vos. Neblunka. Visoj tai y žinomos dantų 
pleitos. Permatomos crystal clear pleitos

Plunksnos mankomo. sanitaras, Patea- 
klnimas rarantaotas. MaterMas labai pa- 
nažna | mm tini. Vienos dienos taisrnia 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

I Darome peitas (spaustas Ir j
gautas tik is laisniuotų dentWt) |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. »251
Atdara nno » Utį ». Mtad. ana • Iki 4.

KALBAME LIETI VIJIKAI

8945 W. 2«th St. 2nd Fl. Daw. 2*08
80 N. Dearborn Rm. 804, Sta. H4I
Vldurrnlesčlo vai. 9—«. Antradieni Ir 

ketvirtadienį nuo t Ik! 7.

Darome p'eitas (spaustas ir 
gautas tik is laisniuoti) dentWq

ff

I

Pvt. True buvo sunkiai 
sužeistas nuo sviedinio %
(shell) sprogimo ir buvo gy
domas iki grįžimo į namus.

Kulkosvaidis, vandeniu 
šaldomas, kaštuoja $600.

Kunigas parašiutistas
Albany, N. Y. — Cap John 

Powers, iš Onconta, N. Y., 
Albany diocezijos kunigas, 
buvo su Jungtinių Amerikos 
Valstybių parašiutistais, ku
rie iššoko iš žemumos su pa
rašiutais, tai buvo pažymė
tas kaipo žemiausias iššoki- 
mas kovoje, ir paėmė Mark- 
ham Valley areodromą va
karuose nuo Lae, Naujoje 
Gvinėjoje. Jau ir Lae paim
ta. ‘

Sėkmingas vajus
Visoje šalyje trečiosios 

karo bonų paskolos vajus 
sėkmingai vyksta. Žmonės 
noriai ir uoliai perka trečio
sios karo paskolos bonus.

f

Gazolinas
Šiandien paskutinė diena 

naudoti gazolino štampas 
No. 7, “A” knygutėse.

Rudoji šlampa
Sekmadienį pirmoji galio

janti data dėl rudos stampos 
C, trečioje racionąvimo kny- 

; gėlėje.

Padangų apžiūrėjimas
Rugsėjo 30 diena yra pa

skutinė diena keleivinių au- 
I tomobilių padangų apžiūrė
jimui antrame periode, ku
rių savininkai turi “A” kor- 

įtelę, ir motocikliams.

X Jonas ir Ona Rapola- 
vičiai, 918 W. 35 PI., seni 
Bridgeport gyventojai, žy
mūs katalikiškų įstaigų rė
mėjai ir ilgamečiai šv. Jur
gio parapijos nariai, šiomis 
dienomis įstojo garbės na
riais į a. a. kun. J. Navicko 

i fondą. Be to, dar kitą šim- 
į tinę žadėjo vėliau paaukoti, 
j Jie taipgi nupirko du tikie- 
tus į Anna Kaskas koncer
tą. Rapolavičiai yra išaugi
nę tris sūnus ir tris dukte
ris — visi vedę, augina šei
mas ir seka tėvų pėdomis. 
Vienas sūnų yra miręs per
nai, tad ir jį tėvai nori įam
žinti į a. a. kun. J. Navicko 
fondą.
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