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Ruošiamasi antram frontui - Churchill
RUSIJA DALYVAUS OFENSYVOJ

Jokia agitacija nepagreitins antro fronto
LONDONAS, rūgs. 21.—Premjeras Churchill šiandien 

kalbėjo į parliamentą ir pranešė, kad ateina laikas Euro
pos invazijai, bet perspėjo, kad negalima tikėtis greito 
karo baigimo. Jis pabrėžė, kad neverta spekuliuąti apie 
antro fronto vietą ir laiką, sakydamas tik, kad Anglija ir 
Amerika parinks atitinkamą laiką ir kad Quebece ir Lon
done sudaryta tam tikra ofensyvos tvarka, kuri glaudžiai 
riša Sovietų Sąjungos, Ame
rikos ir Anglijos nusistaty
mus. Jis neintimavo, kad 
antras frontas bus atidary
tas šiais metais.

Churchill tarpe kitko, sa
kė: 1) ateinantis susirinki
mas Amerikos, Anglijos ir 
Rusijos atstovų darys ap
žvalgą visos karo padėties, 
bet paliks visus skirtumus 
vėlesniai Churchill, Roose
velt, ir Stalin konferencijai.

Agitatoriai neišprašys
2) Antras frontas Euro

poj dar neatidarytas, bet 
prie jo vis daugiau prisi- 
ruošiama. Niekas nežino 
kada tas frontas bus atida
rytas, bet Amerika ir Angli
ja nustatys laiką, ir nė jo
kių grupių spaudimas nepri
vers arba neišprašys greitu- 
tesnio atidarymo.

3) Benito Mussolini buvęs ninkai atgavo iniciatyvą Ita 
nacių parašutistų išlaisvin- lijoj ir dabar varosi šiaurėn 
tas todėl, kad italai saigai plačiu frontu.
nepildę įsakymo jį nušauti, 
jeigu kiltų reikalas. Kalti- iipdinimas Salernoje
nimas būk alijantai nesus- vienas drąsiausių šio karo 
pėjo laiku padaryti Italijos žygių, kuris, jeigu būtų ne- 
invaziją esąs neteisingas, nusisekęs, būtų galėjęs daug 
kadangi kalti italai, kurie kainuoti, 
buvo bejėgiai prieš nacius.

4) Yra galimybė, kad 1944 pilni klausovų ir Churchill 
metais sąjungininkai valdys kalbėjo į juos ilgiau negu 
orą ištisai virš Vokietijos.

VĖLIAUSIOSZINIOS

5) Sąjungininkų laivai ir 
lėktuvai laimėjo kovą prieš 
submarinus šiaurės Atlin- 
tike. Per keturis mėnesius 
iki rugsėjo 18, nė vienas 
transporto laivas nebuvo 
nuskandintas, o per vieną 2 
savaičių periodą nė joks 
laivas nebuvo nuskandintas.

DNB agentūros žinia iš 
Berlyno sako tas Churchill 
pareišikmas buvo atitinka
mų Vokietijos militaristų 
patvirtintas.

6) Naciai matomai ruošia 
naujus slaptus ginklus. 
Churchill sakė, tačiau, jog 
jeigu nenugalėtumėm sub
marinų pavojų, tai būtų 
vien dėl apsileidimo.

7) Amerikiečiai buvo iš- 
lipdinti Sardinijoj padėti 
keturioms italų divizijoms 
išvaryti nacius, ir sąjungi-

8) Britų-amerikiečių iš
buvo

94 tonai bombų ant 
japonu aerodromo

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 21.—Gen. MacArthur 
štabas šiandien pnanešč apie 
milžinišką Amerikos bom
berių ataką ant japonų Ca- 
pe Gloucester aerodromo, 
kuris saugo pačią didžiau
sią japonų bazę pietvakarių 
Pacifike, Rabaul. Iš viso ant 
to aerodromo, kuris randasi 
Naujos Britanijos vakari
niam gale, 275 mylias į va
karus nuo Rabaul, numesta 
94 tonai sprogstančiųjų bom 
bų, kurios sukėlė didelius 
gaisrus reikmenų kroviniuo 
se ir kareivinėse.

Penki priešo lėktuvai bu
vo rasti ir sunaikinti ant 

.žemės ten. Dvi priešlėktuvi
nių patrankų pozicijos buvo 
sunaikintos, o trečia buvo 
apgadinta. Visi sąjunginin
kų lėktuvai saugiai grįžo į 
savo bazę.

Ši didelė ataka nurodo 
j paintensyvinimą kampani
jos pribaigti japonų Rabau! 
bazę, spaudžiant iš Naujos 

; Gvinėjos vakaruose ir 
Solomonų salų rytuose.

Apšaudė iš lėktuvų.
Mažesnieji lėktuvai smar

kiai kulkosvaidžiais apšau
dė kitą aerodromą Naujoj 
Britanijoj, Kimbe įlankoj 
Didieji bomberiai
pastatus Arawe, toj pačioj 
saloj.

Didieji bomberiai dar kar
tą skrido virš Amboina sa- 
los, kur randasi antra did- 
žiausia laivų bazė olandų 
rytų Indijoj, ir ten numetė 
26 tonus bombų ant Amboi- 
nos miesto ir artimos lėktu
vų bazės.

Vidutinieji bomberiai nu
metė 22 tonus bombų ant 
japonų pozicijų Finschafe- 
ne. Solomonuose, bomberiai 
ir torpediniai lėktuvai smar 
kiai puolė japonų patrankų 
įtaisymus Bamberi uoste, ir 
Panapatu punkte, Kolomban 
gara saloj.

Dvylika japonų lėktuvų 
kelis kart nakties metu ata
kavo amerikiečiu okupuotą 
Munda apylinkę New Geor- 
gia saloj, ir Barakoma, Vel
ia Lavella saloj, bet padarė 
tik mažus nuostolius.

Parliamento rūmai buvo

dvi valandas.

iš

atakai

IŠ ITALIJOS — Prancū
zai kareiviai ir partizanai 
jau pavarė nacius iš visos 
Corsica salos vakarinės pu
sės.

IIŠ WASHINGTONO. — 
Šen. Taft prijungė prieią 

Šen. Wheeler byliui atidėti 
tėvų draftavimą, kuriuo da
bartinių laiku būtų imar aa 
tik tėvai iki 30 metų an- 
žiaus. Debatai Wheeler t y
los atmetimo ar priėmimo 
reikalu atidėti iki ateini n- 
čio antradienio.

IŠ MADRIDO — Ispai ai 
korespondentai Berlyne p: a- 
nešė, kad Salerno vajus I Šu
lijoj buvęs militarinis ir 
propagandinis pralai m ė1- 
mas vokiečiams.

IŠ DENVER — Trys Dc 1- 
ver ugniagesiai žuvo, k > 
met įgriuvo viena Denver & 
Salt Lake geležinkelio per
kasą, kur gesino gaisrą.

Atakavo nacių lėktuvų 
bazę arti Paryžiaus 

LONDONAS, rūgs. 21.—
Amerikos vidutinieji bombe
riai dienos 'metu atakavo 
nacių Beauvais-Tille lėktu
vų bazę, pusiaukely tarp 
Paryžiaus ir pakraščio, 
trą kartą per keturins 
nas.

Vokiečių radio kaip
prieš tai pranešė, kad anglų 
bomberiai padarę “mažas” 
atakas Vokietijoje.

Komunikatas taipgi sakė 
anglų Mitchell bomberiai 
atakavo dirbtuves Lena, 
šiaurinėj Prancūzijoj.

an- 
die-

tik

Vyriausiam Amerikos kari
nių jėgų vadui Gen. Mar
shall pasiūlyta būti vyriau
siu anglų-amerikiečių ka
riuomenių vadų.

ORAS
Bus šilčiau.

Atakavo Guadalcanaią
WASHINGTON, rūgs. 21. 

—Laivynas šiandien prane
šė, kad japonų lėktuvai sek
madieny trečią kartą per še
šias dienas atakavo Guadal- 
canalą, amerikiečių bazę 
Solomonuose.

RUSŲ SPAUDŽIAMI VOKIEČIAI TRAUKIASI

Kalba "fašistų vyriausybės" vardu
Sako turi susidėti su fašistais, arba...
NEW YORKAS, rūgs. 21. — Vokiečių radio šiandien 

tiesiog grąsino Vatikanui, atakuodamas Šv. Sosto “pači- < 
fizmą ir anti-vokiškus sentimentus.” Nacių piktas užsi
puolimas matomai daromas dėl šventojo Tėvo paskutinės 
kalbos, kurioje jis pareiškė viltį, kad pasaulis gaus džiaug
tis teisinga taika. Berlyno pranešėjas prisimindamas tai, 
sakė Popiežius, priešindamasis fašizmo karingumo idėjai, 
ir vėl išgyrė naudą paeinančią iš taikos ir tas jo atsišau
kimas, bei jo padarymo laikas ir būdas, privedė prie žiau
raus pasidavimo, kurį karalystė vėliau priėmė.

Grąsinimas buvo girdimas transliacijoj, kuri sakė Va
tikanas, prelatai, visa bažnyčios hierarchija, nuo Popie
žiaus iki parapijų kunigų, turi šitokį pasirinkimą: arba 
su fašizmu ir katalikiška Italija, arba prieš juos. Čia ne 
sąžinės problema. Tai yra 
galvosūkis, kuris stovi prieš 
bažnyčios žmones. Tai nėra 
tikėjimo problema....

Toliau sakė, jeigu tai būtų 
—bet tai nėra—tiesa, kad 
randasi skyrimas tarp kata
likų tikėjimo ir fašizmo ti
kėjimo, ir jeigu mes būtu
mėm priversti pasirinkti 
tarpe katalikų tikėjimo ir 
fašizmo tikėjimo — mes, 
drauge su savo vokiečiais 
draugais, pasirinktu mėme 
fašizmo tikėjimą.

Pranešėjas toliau sakė, 
Vatikanas, skelbdamas pa
cifizmą ir anti-vokiškus sen
timentus, yra sujaudinęs fa
šistų kovotojų katalikišką
sias sąžines.

Baigė grasinimu
Transliacija baigta grąsi- į

nimu: šie sabotažo ir išda- iataka ant Vatikano.

Rusų-vokiečių frontas kasdien keičiasi. Rusų spaudžia
mi naciai giriasi traukias atgal “pagal planą” prie Dniep
ro .upės, kur tikisi rusus sulaikyti. Dešinieji Dniepro kran
tai yra statūs ir nuo seniai vokiečių paruošti apsigynimui. 
(Acme-Draugas Telephoto)

SĄJUNGININKAI APŠAUDO NAPOLĮ
Amerikiečių 5-toji armija užėmė Ebolį
LONDONAS, rūgs. 21.— 

Oslo radio šiandien prane- 
artile- 
uostą

sė, kad sąjungininkų 
rija apšaudo Italijos 
Napolį.

SĄJUNGININKŲ 
BAS šiaurės Afrikoj, 
21.—Šios dienūs štabo pra
nešimas sakė dabar vyksta 
didelės lėktuvų atakos ant 
nacių pozicijų ir susisieki
mo centrų Napolio apylin
kėj, Italijoj. Daug bombų 
numesta ant Torre Annun- 
ziate, Castelnuovo, Avellino, 
Calabrizzo ir Benevento.

vimo centrai bus naujoj fa
šistinėj ir respublikos Ita
lijoj panaikinti. Vatikano 
nusistatymas lai nepriverčia 
mus imtis griežtų priemo- . 
nių.

Trumpas pranešimas iš 
Vatikano nurodo didesnį na
cių suvaržymą Vatikano. 
Pranešimas iš Vatikano sa- - 
kė dėl sąlygų, kurių mes 
nekontroliuojame, susisieki
mas laiškais su mūsų klau
sytojais ir toliau pertrauk- 
kiamas. Kaip tik šis patar
navimas bus naujai įsteig
tas, mes apie tai pranešime.

Nors Mussolinio sudaryta 
“vyriausybė” anksčiau puolė 
Italijos Premjerą ir Kara
lių už pasidavimą sąjungi
ninkams, ši Berlyno radio 
transliacija buvo pirmoji

ŠTA- 
FJgS.

Tuoj įvyks didelės 
ofensyvos—Marshall 

OMAHA, rūgs. 21.—Gen.
George C. Marshall šiandien 
sakė “greitu laiku prasi- 

pakraščio. dės” didelės ofensyvos, ku- 
.   — .M AHA J. X M A Z, .M i. M.. M

gal į rytinį pakraštį.
Tuo pačiu laiku oficialiai 

pranešta, kad britų karei
viai išlipo Coo, Leros ir Sa- 
mos salose Egi jos jūroje, 
prie Turkijos į
R.A.F. pranešimas sakė Coo riose didelės Amerikos gin- 
salos aerodromas užimtas ir kluotos jėgos bus panaudo- 
anglų lėktuvai jau jį naudo- tos kovoti priešą Azijoj 
ja.

ir

SOVIETAI GRESIA 
NACIAM) SMOLENSKE

LONDONAS, rūgs. 21.— 
Rusai šiandien pranešė už
ėmę Chernigov, 77 mylias t 
šiaurryčius nuo Kievo.

Užėmė Eboli
Nuolat stumiant nacius 

atgal, Amerikos penktoji 
armija užėmė Eboli miestą, 
kuri naciai vartojo kaipo 
susisiekimo centrą. Tos ar
mijos dalinys taipgi dasiva- 
rė iki Montecorvino.

I
Štabo narys pranešė, kad 

vokiečiai jau traukia savo 
kareivius iš pietinio Saler
no fronto, kad išvengti bri-1 
tų aštuntos armijos apsupi
mo. šis pasitraukimas jau

Europoj.

Sakoma Mussolini 
siaurinėj ItalijojV I

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
21.—Amerikos bomb e r i a i 
pridavė naujo svorio ko
voms Italijoj bombuodami 
istorišką Venice uostą. Pra
nešimas iš Cairo sakė vienas 
sprogimas Venice sukėlė 
kamuolį dūmų, kuris paki- įareivių į Sele 
lęs iki 5,000 pėdų. Dėl dide
lių debesų nebuvo galima 
matyti visų to bombavimo 
rezultatų.

Prancūzai kareiviai ir par 
tizanai šiuo laiku pribaigia 
vokiečių kareivius Corsica 
saloje. Raportai sakė pran
cūzai ir italai kareiviai oku
pavo Ajaccio, tos salos sos
tinę, ir stumia vokiečius at-

MASKVA, rūgs. 21. — 
Vokiečių kareiviai šiauri
niam centrinio fronto gale 
desperatiškai kovoja sulai
kyti netikėtą rusų kariuo
menės prasimušimą į šiaur- 

j ryčius nuo Smolensko, ir 
dabar rimtai gręsia nacių 

I linijoms užpakaly tos svar- 
Ibios bazės.

Tuo pačiu laiku rusai žy
giuoja pirmyn visu frontu 
iki Azovo jūros pietuose.

LONDONAS, rūgs. 21.— 
Vokietijos radio šiandien 
pranešė, kad Benito Musso
lini išvykęs iš Vokietijos, 
kur per kelias dienas taręsis 
su Hitleriu, į šiaurinę Itali-

' ją, kur jis rūpinsis peror-1 Velizh buvo vienas 50 mies- 
ganizavimu fašistų milici
jos, apie kurią vėliau orga
nizuotų naują fašistų armi
ją. Anot pranešimo, mar.o-i

patraukė didžiumą vokiečių ma Muasolini už kelių
upės šiauri-

Afrikos lėk- į 
vakar kon- 
a ta kas ant

paskelbs sudarymą savo
“naujos vyriausybės.”

tų, kuriuos rusai užėmė ta
me sektory.

Sovietų spaudimas ant 
Kievo padidėjo užėmimu Ko 
zelets, 45 mylias į šiaurry
čius nuo tos nacių okupuo
tos Ukrainos sostinės.nę pusę.

Šiaurvakarių 
tuvų komanda 
centravo savo
Salerno apylinkės, ir kuone 
visiškai sunaikino didelį 
priešo sunkvežimių konvo
jų. Numetė bombas ant 50 
aliejaus ir gazolino trokų, 
juos apšaudė, ir 30 jų pade
gė.

ATSTOVŲ RŪMAI PRAVEDĖ 
U. S. TAIKOS BYLIŲ

WASHINGTON, rūgs. 21. 
—Atstovų rūmai didžiuma 
balsų šiandien pravedė Ful- 
bright rezoliuciją, kuri nu
sako Amerikos norą po karo 
kooperuoti su kitom tautom

palaikymui teisingos ir tve
riančios taikos.
Balsavimuose tuo reikalu 
360 pasisakė už, tik 29 prieš. 
Bylius dabar eis Senatan 
svarstymui.
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MUSSOLINIO KALĖJIMASMUSU GYVENIMAS IR DARBAI
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Užsibrėžė sukelti 
karo bonais 1 
$75,000

hiorvvood, Mass. — Rug 
sėjo 19 d. šioje kolonijoje 
įvyko nepaprastos iškilmės, 
būtent, vėliavų šventinimas 
ir karo bonų pardavimas.

Popiežiaus ir Jung, Val
stybių vėliavų šventinimą: 
įvyko 3 vai. po pietų Šv. 
Jurgio ' lietuvių parapiją: 
bažnyčioje. Šventinimo cere
monijoms pasibaigus, parr 
pi jos svetainėje. St. Jame 
Ave^ įvyko lietuvių masini.' 
susirinkimas, vadovaujama' 
Lietuvių Karo Bonų komi 
teto, kurio pirmininku yrr 
adv. Benjaminas Sykes.

Programa susidėjo iš ka’ 
bų, dainų, muzikos ir juda
mųjų paveikslų. Kalbėjo ad
vokatas James J. Curran, 
Norwoodo miesto karo bonu> ' I
komiteto pirmininkas, select- 
menų pirmininkas Harry 
Butters, ir lietuviai kalbė
tojai svečiai ir vietiniai.

Dainų programą išpildė 
varg. A. šlapelio vadovau
jama dainininkių^grupė. Ju
damus paveikslus parodė kle 
bonas kun. S. Kneižis.

Ncrwoodo Lietuvių Karo 
Bonų komitetas užsibrėžė 
laike šio vajaus parduoti ka
ro bonų už mažiausia $75,-1 
000.00, kad už tai nupirkti 
kovojantį lėktuvą (fighter j 
plane). Suprantama, kad 
vieniems ųorvroodiečiaiųs 
bus nelengva už tiek isplMb 
ti, bet tikimės, kad prie šie 
vajaus prisidės ir apylinkių j 
lietuviai, kaip tai iš Wal 
pole, Canton, Is’ington, Neeč 
ham ir kitų apylinkės k-olo 
nijų. R.

Išrinktas bomba- 
nešiui vardas

Phi’a., Pa. — Karo Bonų 
komitetas ir delegatai savo 
susirinkime, įvykusiame ru
gsėjo 9 d., lietuvių muzika- 
linėji salėj, priėmė karo bonų 
pardavimo komiteto prane
šimą ir išrinko vardą.

Iš pranešimo, kurį pada
rė finansų sekretorė Rama
nauskienė, sužinojom, kad 
lietuviai su parduotais ir 
registruotais karo bonais 
per visą bonų vajų nuo geg. 
16 d. lig rugp. 16 d. išpirko 
karo bonų už $481,000.

Daugiausia bonų pardavė 
ar užregistravo lietuvių ban 
kas. Bet čia kai kurie at
stovai apgailestavo, kad lie
tuvių bankas nebeturi lie- priims, 
tuvių vardo ir todėl tas ban
kas nežinomas Washingto- 
ne kaip lietuvių. Bankas 
pardavė už virš $300,000 ka
ro bonų. $124,000 karo bo
nų pardavė lietuvių radijo 
programa, vedama P. Anta- 

-naitienšs. Komiteto pirmi
ninkas J. Kavaliauskas par
davė už $74,000. Smulkesnė 
apyskaita gal bus y 
lietuviškai visuomenei, 
visi žinotų.

Bombanešiui vardai 
siūlyti iš pačių pirkėjų 
siųstų vardų. Jų buvo viso- 

' kių ir įvairių: Perkūnas, Spi- 
1 rit of Lithuania, Vilnius, 
Heart of Lithuania, Litua
nica of Philadelphia, Lietu
vos Šaulys, Lithuanian Yan- 
kee, Knight cf Lithuania ir 
kiti. Po diskusijų balsavimu 
išrinkta trys, iš kurių vai- 

1 džia parinks vieną vardą.' 
Daigiausia balsų gavo 
Knight of Lithuania, Litua-—--------------------

Gran Sasso viešbutis, netoli Romos miesto, kuriam bu
vo laikomas paimtas j nelaisvę Mussolini iki jį nacių pa
rašutistai išvadavo. (Acme-Draugas Telephoto)

nica of Philadelphia ir Per
kūnas. Iš tų trijų, reikia ti
kėti, valdžia paskirs vieną, 
nors gali ir vėl atsiųsti iš
rinkti dar kitus, jei tų ne-

Bombanešio krikštynų ce
remonijos ir kiti darbai pa
likti komiteto valdybai.

Susirinkimo pabaigoj į- 
vyko ir susikirtimų. Mat, 
vienas komiteto narys, J. 
Grinius, padarė gražų pra
nešimą iš Lietuvių Konfe
rencijos Pittsburghe. Komi
teto sekretorė Šmitienė už
protestavo,

jo nerinko, kad jis galįs da
ryti tokį pranešimą ten, kur 
jį išrinko. Buvo dar ir kitų 
tuo*rėmimų tarp komiteto 
narių, bet ilgiau neįsileista 
į tuščias diskusijas. Visi iš
reiškė padėką komitetui ir 
ypač pirmininkui J. Kava
liauskui .už pravestą vajų. 
Pasiryžta remti ir trečios 
paskolos vdjų. Buvo svars
tyti ir kiti smulkesni reika
lai.

Kubilius - metodistu 
nezaHežniakas"
So. Boston, Mass. — Me

todistų viršininkas Naujoj 
Anglijoj William Gunter 
pranešė vietos lietuvių laik
raščiams, kad B. F. Kubi
lius “has been removed by 
the District Superintendent 
as the pastor of St. John’s 
Lithuanian Methodist church 
in S. Boston.” Taigi, kad 
“New England annual con- ■ 
ference, which convened at 
Worcester, Mass. on May 
19, 1943 unanimausly voted 
to diseontinue the work at 
St. John’s Methodist church 
in South Boston.”

Bet Kubilius, kurs savo
tiškai yra “pagarsėjęs” lie- i 
tuvių tarpe, neklauso savo į 

viršininkų... “Kubilius has 
deliberately ignored r&- 
ąuests made by the authori- 
ties that religious services 
under his leadership in St. 
John’s Lithuanian church 
mušt cease.”

Taigi, Kubilius, kurs po 
sveikinimo telegrama Rusi-

■ .717- ' ■;

jos Kalininui pasirašė “Prof. ( Paragink savo pažįsta
is. F. Kubilius” patapo me-j mus, 
todistų “nezaliežninku.” A. Į

—

kad jie u žsa sakytų 
• ‘Draugą”.

—

d
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į mAPGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

/

WHFC-145# kilos J
SEKMADIENIAIS — nuo 1B 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo B 

9:30 vaL vakare.
EXTEA PROGRAMAS Peuk- K 

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

6755 S. W este m Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehfll 2242

■r

1
TRU-VISION OPTICAL CO.

DR. M. MEINE, O J>.
DR. S. WEĮNE, O J).

ARUS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Lioensuoti

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE

T

Nedėkingumas — tai silp 
nabūdžių žmonių ženklas 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog deras žmo
gus būtų buvęs nedėkingas

J, P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

pa- 
pri-

anesta 
kad

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

kare 9 valandą.
1VHFC 1150 k. Ketvirtadienio 

vakare " valanda.

Remkite dienraštį “Drav 
kad komitetas gą”, laikraštis jus parems

DIRBTUVES

EXTRA! EXTRA!
i'

(
Permalnytaa 

vardas ir 
adresas

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

Budriko Moderniška Krautuve

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

DR. G. SERNEE
LIETUVIS AKTŲ GYDYTO ’VS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1825 
Pritaiko Altinius. 

Kreivas Akis 
Staiau.

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

' ? Priims^P&CieAfais 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS
4140 ARCHER AVĖ.

Ofisas ir Altinių Dirbtari 

8401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

i

i

h KLAUSYKITE
S VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Ura] Per Mėgiamiausią šeimininkių

iSOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PKCGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

OR. STRlKOUtS
PHYSICIAN AND SURfiEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Offic® teL YAEda 4787
Namų teL PBOapect 1M0

T*L YASds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tai CANal 6122

DILIOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZf t tTilN (ĮĮįTĄ

3241 West 66th Plaee
TeL REPublic 7868

Ofiso teL VIRgmia 0036 
Reaidencijoa teL: BEVeriy 8844

Bfi. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

Ofiso vaL: 1—8 tr 8—8:30 F. M 
Trečtadienlala pagsr sutartį

TaL CANal 0257
Bes. taL: PBOspect 665S

DR. P. L ZALATDRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street

Rmidendja: 6600 8c. Artetian Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 P«P- A Ųd 0 vaL vakare.

Skolinam Pinigus
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS 

kreipkitės prie mūsų

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

SAVININKAS
TEL.: LAFAYETTE 3516 IT.

1

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

LtetuvlSkas 
Žydukas

N. KANTER, si

MONABCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS S064

TeL YARda 6WL
Ree.: KENvood 5107.

M. A. J. BERTASfl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel YARdi 8146

DR. V. A. RIMKUS
GYDYTOJAS & CHIRURGAS 

JR AKINIUS PRITAIKO

744 We«t 86tti Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Svantadisniais — 11-12.

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketviitadieniaia 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais. Trečiadieniai!

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 gontai,

flfl. CHARLES SKAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TaL lUDvv 2880 Chfcago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ih I 
vaL popiet ir nuo 7 iki 850 vai. vak 
NedSliomia nuo 10 iki 12 vaL diena

I

P/& LIBH1AL EARMiNCS

,***

PASKOLOS DAROMOsInT PIRMŲ MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTAVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SEKOMS 

NUOŠIMČIO RATOMSL

P. KEZON 
ir Iždininkas

I

1751 W. 47th Street

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
Burance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iAmoka-, 
mi ant pareikalavimo. s
GENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo l —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALVMET 4118 Jon. M. Mozeris, Sec’y. 8238 80. HALSTED 81.

■

i

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PHER L BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6767 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

Popiet auo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniais jr Sekmadieniais 

nearei ■nturfi
OfiM TeL............... VIRglnl* 18M

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Aroher Aveaue 
LIGONIUS PRIIMA-

K—dten nuo 2:00 Šri 8:00 vaL
Trežtad. įr flakm. tik ■atitarta*.

DR. EMILY V. KRUNĄS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDtie 2868

VALANDO8:
Pirm., Antr„ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vąk. 

šeitad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį. 
” * III III «|— eii m ■ > . a

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

jjr'

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.
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HELP WANTED — VYRAI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, ČHIČA&5, imNOIS
■ .- ■ ■

HELP WANTED — MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

-

HELP WANTED MOTERYS

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100^ karo

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WAYTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street
TeL RANdoiph 9488-9489

t

HELP WANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą 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, House 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
’ —DĖL—
3 arba 4

Stiprių, 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 J vai.
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley ff306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA — METAL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATING WORKS 
4600 W. Palmer St. Albany 3900

PATYRUSIŲ 
PRIE PICKLO VYRŲ 

IR SPRAYERS

HELP WANTED — VYRAI -

REIKLI
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 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

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

7301 W. Harrison—Forest Park

KELETĄ 
VYRŲ

ABELNIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS

Proga išmokti gerą pokarinį 
amatą vokelių biznyje.
NUOLATINIAI DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Envelope &
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

ŠTAI GERAS
Nuolatinis Darbas-
DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 

geras Darbininkas už

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA 
—IŠMOKINSIM!

ATSIŠAUKIT TUOJAUS Į 

"DRAUGO” 
. ADMINISTRACIJA 

2334 S. Oakley Avė.

VYRAI!
Ar Dirbate

PRIE

Karo Darbų?
KREIPKITĖS DABAR

Dėl Darbo
i

Svarbią Karo

DIRBTUVĘ
Production Chaser 

Hand Trucker 
Heat Treat 

Helper 
Interior Grinder 
Machine Repair 

Inspection 
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.

VYRŲ REIKIA 
MAŽAI DIRBTUVEI

Lengvi dirbtuvės darbai Vidur- 
amžiaus ar drafto paliuosuoti pa
geidaujami Patyrimo nereikia. 
Pastovūs darbai, $25.00 į savaitę.

HARRY ALTER CO.
1728 S. Michigan

Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po ___ _____ ______
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORE A 

TESTE R 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

REIKIA MOTERŲ
Reikia nrle darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena Ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

*

ar 
iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

J Employment Ofisą nuo 9
12 popiet

3959 W. Ogden — Room 302

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.

★ 
★

★

REIKIA
MOTERŲ

—IR—
MERGINŲ

Lengvas Dirbtuvės Darbas^ 
Šmotų Darbas.
Gera Mokestis. » 

Atsišaukite

MAWER - GULDEN -
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

ATYDA ŠEIMININKĖMS
Darbai vedusioms moterims kaipo

ryto

SEWING MACHINE 
OPERATORIŲ

Reikia prie skalbiamu drabužių. 
Taipgi SIUVĖJŲ naprastiemą dar
bams ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY
849 N. Franklin

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

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

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams. Pa
togios darbo sąlygoj. Gera mokestis 
laike mokinimo, 
abelnai siekia nuo 
po išsilavinimo.

AMERICAN
1113 N.

Piece work rata 
55c iki 75c į vai.

BRUSH CO
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 W0MAN 
GOOD TYPIST

Able to take dietation. Pleasant 
working conditions. 5% day week.

SHARP & DOHME, INC.
111 N. Canal lst Floor

Franklin 8506.

HELP VVAN'TF.D — MOTERYS
-------------------......į

I «.

Tarnaičių
Valymui Moterų

» 
Aukščiausia Mokestis • 

Malonios
Darbo Sąlygos 

Pilno Laiko Darbai

MATYKIT MISS FAUT 
Housekeeping Dept.

SENECA HOTEL
200 E. CHESTNUT

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 puse už viršlaikį virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE Į

James H. Rhodes 
and Co.

3U0 W. 28th St.
SKALBYKLOJ DARBININKU 

Pilnam ar daliniui laikui. 
Gera mokestis.

CHAMPION LAUNDRY
2500 W. Fullerton

BUS BOYS
VEITERKŲ’— HOSTESSES

PATYRUSIŲ 
Kreipkitės į Colonnade Room.

VALYTOJŲ
TARNAIČIŲ

ELEVATOR MERGINŲ
Kreipkitės į Housekeeping Dept.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
$31.20 Į SAV. PRADEDANT

Sekmad. ir vakarais nereikia dirbti. 
Pastovumas — Proga įsidirbimo. 

Svarbi Pramonė.

50 EAST 26th ST

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 aukščių medžio 
su 2 fletų mūro namas užpakalyje. 
6—-4 kambarių fletai. Gera įeiga. 
$3,500.-2010 CANALPORT—MER- 
RIMAC 3781.

Pardavėjos, dirbant rytmečiais ’ 
arba iki 3 popiet. Taipgi pilno lai-j 
ko. O gal bus galima sutvarkyti

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

darbo laiką jūsų patogumui ir 
valandoms. Gera pradinė mokestis, 
malonios darbo sąlygos.

NEISNER BROS.
5 to $1.00 Stores

4255 Archer Avė.

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

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

SKALBYKLOS 
DARBININKIŲ

Labai patraukianti mokestis.
PRESS OPERATORĖMS 
MANGLE MERGINOMS 
FOLDERS — FEEDERS

SVARBIOJE PRAMONĖJE
KREIPKITĖS—ROOM 310

135 E. llth Place
ILLINOIS CENTRAL R. R.

ASSEMBLERS

Merginų ar Moterų
Pakavimo departmente. Lengvus 
darbai. Nuolatiniai. Gera pradinė 
mokestis. Atsišaukit tarp 9 ryto 

. ir 4 popiet

MERGINŲ — MOTERŲ
Nuolatiniai, malonūs lengvi assem- 
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

Sterling Bolt Co.
707 W. Van Buren

DIRBTUVES MERGINŲ
Lengviems, švariems Assembly dar
bams. Pastovūs darbai. $25.00 į sa
vaitę. '

HARRY ALTER CO.
1728 S. Michigan

MERGINŲ — MOTERŲ

EGG CANDLERS
PATYRIMO NEREIKIA

PUIKI MOKESTIS
40 VAL SAVAITĖ!

Užtenkamai Viršlaikio

THE GREAT ATLANTIC 
AND PACIFIC TEA CO.

445 W. Pershing Rd. 
Boulevard 6120.

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

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

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerkų. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1960 W. Adams

BENDRAI
Dirbtuvės Darbininkų

Drill Press Operatorių.
ROCKWELL ENGINEERING CO. 

10126 S. Western Avė.
VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko uėl išdirbėjo' vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašykite: BOX 1225—DRAU- 
GAS, 127 N. Dearborn,_____________

DIRBTUVĖJE PORTERIO
Patyrimo nereikia. Gera mokestis 
ir viršlaikis. Nuolatiniai darbai 
jums ir po karo.

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen_____

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 801L__________________________
MEDŽIO MASINOS DARBININKO 

Patyrusio prie Router.
NORDHEM HIGHLAND CO. 

2237 N. Rimbai!

OFISAMS DŽANITORIŲ
NAKTIMIS

Gera mokestis ir darbai yra 
nuolatiniai.

STEWART - WARNER 
CORP.

2750 N. WOLCOTT ST.

ASSISTANT
SHIPPING KLERKO

Gera mokestis. Nuolatinis darbai 
jums ir po karo. Patyrimo nereikli

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen

PIRKITE KARO BONUS!

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

PAKERIŲ
Viduramžiaus vyrų prie lengvų 
pakavimo darbų. Patyrimo nerei
kia. šie darbai neliečiami 
Jie yra nuolatiniai.

KREIPKITĖS— 
PERSONNEL DEPT.

karo.

307 W. MONROE ST
SARGO - DŽANITORIAUS

Reikia keletą vyrų dieniniams 
naktiniams šiftams.

GERA MOKESTIS
ATSIŠAUKIT TUOJAUS

PLAYSKOOL
MFG. CO.

1750 N. Lawndale Avė.

ar

I

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA

PILNO LAIKO DARBAI 
48 VAL. SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 
40 VALANDŲ 

LENGVI, ŠVARUS ASSEMBLY 
DARBAI 

PATYRIMO NEREIKIA 
Merginoms gyvenančioms apylin
kėje gali sutaupyti carfare ir pie
tų lėšas. Atlikit savo dali dirbant 
100% KARO PRAMONĖJE.

DALINIO LAIKO 
DARBININKIŲ 
TAIPGI REIKIA 

VALANDOS: 4:45 np.—9:45 Vak.
5 DIENŲ SAVAITE 

Kreipkitės į

Taylor Tubes, Ine.
2312 WABANSIA AVĖ.

VALYMUI
Dėl Ofisų. Darbai 
iki 11 vakarais, 
pastovūs darbai.
ATLAS WINDOW __________

29 S. LASALLE ST.
Room 1028 Randolph 4492

MOTERŲ 
naktimis nuo 6 
$80.00 į mėnesį.

CLEANING »CO

SKELBKITĖS “DRAUGE”

' HELP WANTED

MOTERŲ
100% Karo Darbams

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

%
Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

KARO DARBAMS

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

★

F/m- Help! 
For Sale! 
For Rent!

Service 1 
For Results I

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABTJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

PIRKITE KARO BONUS!

MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ - MERGINU
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 

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

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

VYRŲ
MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA
DALINIO LAIKO

PILNO LAIKO
, DIENA AR
Moulderių
Grinders 
Coremakers 
Yarde Vyrų 
Assemblers 
Checkerš
Sorters
Millwrights

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

Machine Molderių
Garage Darbininlnj 

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

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

PASTOVUMAS

bus

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
daugelį metų.

Geros darbo sąlygos — Apdrauda— 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate svarbioj pramo
nėje neatsišaukite.
Employment Ofisas dirbtuvėje atda
ras nuo 7:30 ryto_iki 
Pirmad.
7:30 ryto iki 
Matykit Mr.
Departmente, 
Madison St..
6:00 vak. iki 8:30 vak. 
Antrad., Ketvirtad. ar Penktad.

JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT!

5:00 popiet 
perdėm Penktad. ir n-uo 

pietų šeštadieniais.
Overholt Clrculatlon 

News-Sun Bldg., 112 
Waukegan, III., nuo 

Pirmad.,

THE
CHICAGO HARWARE 

FOUNDRY COMPANY 
North Chicago, Illinois

Phone Majestic 577 

VIENA IŠ NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

Romoje gyvena 
min. Lozoraitis - 
sukaktuvininkas

(LKFSB) Paskutinieji ne
paprasti įvykiai Romoje at
kreipė mūsų visų dėmesį į 
tą miestą, šia proga mes 
prisimename, kad Romoje, 
Lietuvos atstovybėje prie 
Vatikano, yra apsigyvenęs 
buvęs Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris, o vėliau Lie
tuvos įgaliotas ministeris I- 
talijoje — St. Lozoraitis, šis 
gabus lietuvių diplomatas y- 
ra dar, palyginamai, jaunas: 
rugsėjo 5 d. jam suėjo 45 
amžiaus.

m.

Meksikos šventė
(LKFSB) Rugsėjo 

— Meksikos šventė.
16

f

ČL
Tas 

kraštas tai pietinis kaimy
nas Jungtinių Amerikos Vai 
stybių. Meksika turi 763,944 
kvadr. mylių žemės plotą ir 
netoli 20 milijonų gyvento
jų. Katalikų čia yra apie 
16 milijonų. Kaip žinome, 
Čia ilgą laiką siautė kruvi
nas katalikų persekiojimas. 
Čia žuvo pirmoji katalikų 
akcijos kankinė Maria de la 
Luz Camacho, nušauta rau
donųjų prie bažnyčios durų; 
ki£as garsus Meksikos kan
kinys — tėvas Pro, apie ku
ri prancūzų kalboje nese
niai yra išleistas puikus vei
kalas. ' Dabar Meksikos gy
venimas ramesnis, patsai da
bartinis prezidentas gen. 
Manuel Avila Camacho rodo 
nemažą prielankumą kata
likams. Paskutiniu metų 
Meksikoje turi didelį pasi
sekimą Sinarąuistų judėji
mas, kurs į visuomenės rei
kalų tvarkymą nori įnešti 
krikščionybės dėsnius.

Split by PDF Splitter
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DBA'JGAS
THE LITHUANIAN BAILY FRLEND 

2334 South Oakięy Cbfcagfe DHnois
PuLlishvū Daiįy^ except Sundays, 

by the
LITHUANLA\ ęĄTHOLię PRESS SDCSETY
A member of the Catholię Press AJBsociatioa 

$t CO per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Ckero; 3c per copy. <

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kabia je ir
Metams *......................
Pusei metų ................
Trims mėnesiams «. 
Dviem mėnesiams .. 
Vienam mė nesiui ...

Jungtinėse Valstybėse,
Metams .....................................
Pusei metų ........................... ..
Trims mėnesiams.......... .............
Dviem męQ£Bįi£į&-...........................
Vienam menesiui ...........................

$6.00

1.2S 
•75

UzsiCBisose:
Metams ................. .
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams . __________________ ......
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.* 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
• * •«- ■> uitu-.

T'' ndradarbiams ir korespondentams raitų negrąžiname, jei nepraSo- 
r tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakciją 
p. ..liko sau teisę taisyti 1? trumpinti visus pri^ųštug raStaa'ir ypač 
k. ■■ spondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentjj prašome rašyti 
t pai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėlėj,’ paltekant'didžttus 
t vus pataisy mai, ir’"vengiant 'polemikos ar asmeniškumų. Pa senimai 

nededamos. . —

ūered as second-Claąs Matter. Mareli 31, 1916 at Cfricągn, BĮ. 
T „r the Actof Marei X 1879.

ASO
2.50

Ifdai kovoja prieš vokiečius
Italijos pasidavimas ir sudarytos karo paliaubos tu

ri didelės, reikšmės. Ateityje turės dar didesnę reikšmę 
karo eigai. Italija atidavė sąjungininkams savo karo 
laivyną. Italai perėjo, galima sakyti, į sąjungininkų 
.pv.sę, tik kai kurie fašistai eina kartu su Hitleriu, o 
italai patriotai eina išvien su sąjungininkais. Ir dau
guma italų kovoja prieš vokiečius.

Italijos Alpėse vyksta tikras sukilimas prieš vokie
čius. Italų kariuomenės daliniai ir gyventojai priešinasi 
vokiečiams visomis jėgomis.

Italijos premjeras Badoglio išleido atsišaukimą, ku
riame įsako visiems italams, kovoti kartu su britais ir 
amerikiečiais prięš vokiečius, ir prieš tos nuovokos ne
turinčius italus, kurie klauso nacių įsakymų!

Dabar Badoglio valdžia įsako, visiems italams ko
vo i iki paskutiniųjų prieš nacius, griauti jų susisie
kimo priemones, pulti vokiečių kariuomenės dalinius 

ir paskirus kareivius. Kur negalima kovoti, ten įsakoma 
tverti partizanų būrius ir vesti kovą užfrontėje.

Eadoglio tvirtina, kad sąjungininkų tikslas yra at
gaivinti stiprią ir vieningą Italiją, sąjungininkų atsto
vai jam tai pareiškę be jokių-abejonių. Maršalas sako, 
jo" britai, amerikiečiai ir italai jau buvo sąjunginin
ke.’-i Piave ir Vittorio Veneto kovų metu.

L'adoglio įsakomi kareiviai išvijo vokiečius iš Sardi
nijos. Italų karo laivai užėmė tris svarbias salas Nea
polio įlankoje.

Tenka pasakyti, jog maršalas Pietro Badoglio dabar 
atlieka panašų patarnavimą Italijoje, kaip kad velio
nis admirolas Darlan atliko šiaurės Afrikoje. Badoglio 
įsakymu pasidavė Italijos laivynas sąjungininkams. Ir 
jo įsakymu italai dabar kariauja prieš nacius.
1 Geras ženklas, jog Badoglio atitaiso klaidas, kurias 
padarę Mussolini ir jo fašistai, įveldami Italiją į karą 
prieš sąjungininkus.

Tenka manyti, kad Italija po karo, atsikračiusi 
sistų, eis demokratijos keliu, kur žmonės turės ne 
užtektinai duonos, bet taip pat ir sąžinės laisvę.

K&vos prie Neapolio
Prieš kiek laiko vokiečių radijas skelbė, jog ameri

kiečių penktoji armija bėga į jūras, kai ėjo aršios ko 
vos prie Salerno. Penktoji armija atlaikė baisias ata
kas, ir ji laimėjo. Dabar sąjungininkų jėgos vis dau
giau ir daugiau laimi Italijoje. Jau dabar sąjunginin
kai pradėjo kovas už Neapolį.
| Neapolis yra svarbus Viduržemio jūrų uostas ir žy
nes Italijos pramonės miestas. Neapolis daug didesnis 

tž Romą. Neapolis Italijos miestų eilėje užima antrą 
iriėią, pirmą vietą turi Milanas. Neapolis neturi visai 
nilijoną gyventojų, bet mažai trūksta iki milijono.

Neapolis išsistatęs apie gražų Viduržemio jūrų įlin
kį, pajūryje ir nemažų kalnų šlaituose, sudarydamas 
nulaužyto pusžiedžio formą.

Neapolis yra turtingas, nes jis senas. Per pustrečio 
^katančio metų, ir net daugiau, statytas ir griautas, 

vėl statytas, galėjo gražiai atsistatyti ir daug įvai
rų paminklų palikta šių dienų italams, nors patys ita- 
ai čia daug mažiau už kitus Neapolį statė.

Daug ką matė Neapolis, daug ką jis pergyveno, dau- 
gelio kraštų valdovus jis kėlė, pats daug kartų žydėjo

<V/»
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fa-
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miestą

ir vaisius krovė gražių liekanų ir paminklų pavydalu... 
Dabar- palei Neapolį eina kovos. Tos kovos sako, kad 
didingam Neapoliui nešama laisvė, kurią išplėšė fašis
tai ir naciai.

Neapoly daug kas gyveno ir daug jų iš čia išnyko, 
kitiems vietas užleido. Savo pėdsakus paliko čia grai
kai, romėnai, gotai, bizantiečiai, normanai, vokiečiai, 
prancūzai, ispanai ir kiti. Dabar žygiuoja į Neapolį 
amerikiečiai, nešini naują gyvenimą italų tautai.

Prancūzų jėgos išlaipintos Korsikoje
Pereitą pirmadienį paskelbė generolas Giraud, 

iš Š. Afrikos prancūzų kariuomenės daliniai, ginkluoti 
Amerikos ginklais, iškelti prancūzų Korsikoje. Išlai
pinti saloje kareiviai bendrai veikia su vietos sukilė
liais. Korsikos saloje tuojau prasidėjo kovos su vokie-. 
čiais.

Tai buvo pirmas prancūzų jėgų išlaipinimas kovoje 
.už išlaisvinimą savo žemės. Prancūzų k oi oni j alinė ar
mija kovojo kartu su sąjungininkais išvejant ašį iš Tu- 
nisijos.

Gen. Giraud komunikatas pažymi, jog Korsikos pat
riotai sukilo prieš vokiečius tuo metu, kai buvo pa
skelbta Italijos pasidavimas. Prancūzų daliniai buvo 
išlaipinti Korsikoje padėti patriotams kovoti prieš vo
kiečius.

Vokiečiai sustiprino Korsiką tais nacių garnizonais, 
kurie apleido Italijos Sardiniją, skersai septynių mai
lių Bonifacio tarpeklį, skiriantį salas.

Pereitą pirmadienį buvo žinių, jog Ajaccio uostas, 
Korsikoje, Napoleono gimimo vieta, ir dalis viduje bu
vo patriotų rankose, nors vokiečiai dar kontroliavo 
Bastia ir apylinkę prie šiaurės pakrančių. Sakoma, jog 
vokiečiai bando pasiekti Bastia, kad galėtų greitai ap
leisti salą per Leghom uostą.

Vakar jau buvo žinių, jog prancūzų ir italų kariuo
menės vokiečius stumia į jūrą.

Iš šiaurės Afrikos radijas paskelbė, jog Italijos jė
gos iM-iimė nacius iš Sardinijos, o paskui sekė Korsi
ka Italai su prancūzais išvien kovoja Korsikoje prieš 
nacius. Tai yra nepaprastas įvykis, nes dešimtmečiais 
ėjo ginčas dėl tos salos tarp italų ir prancūzų. Tai yra 
reikšmingas įvykis, jog italas ir prancūzas vėl padavė 
viens kitam ranką kovoje prieš nacius.

Kada buvo gauta žinia, jog prancūzų jėgos išlipo į 
Korsikos salą, tuo pat kartu gauta žinia, jog sąjungi
ninkų 5-toji armija įlipoį 5,000 pėdų Sorrento pusiau- 
salio viršūnes ir sėkmingai kovoja palei Neapolio mies
tą. Diena iš dienos vis sąjungininkai laimi Italijos že
mėje.

jog

I

Jungtinių Amerikos Valstybių valdžias atstovai įspė
jo žmonęs, jog dar negalima tikėtis greitos karo pa
baigos.. Bet atsiranda visokių “ekspertų”, kurie sako, 
jog Vokietija gali susmukti per ateinančius du ar tris 
mėnesius, o gal dar išsilaikys iki ateinančio pavasario.

Tie “ekspertai” remiasi nujautimu ir mano, jog karas 
Europoje, gali pasibaigti dar šį rudenį. O po to greitai 
bus pakhipdyta Japonija.

Didžiausias tų asmenų argumentas, jog greitai ka
ras baigsis Europoje, yra ne kas. kita kaip jų nujau
timas. Geras dalykas yra nuojauta. Bet daug reikšmin
gesni? dalykas yra blaiviai žiūrėti į faktus, kuriuos 
mes matome. Todėl tenka gyventi ne spėliojimais, bet 
realiu gyvenimu. Užtat reikia visas jėgas įtempti ir 
taip dirbti, tarsi atrodytų, jog karas bus ilgas. Tenka 
visas jėgas mobilizuoti darbui ir pasišventimui ilgam 
karui, nes jei mes gyvensime tik svajonėmis, tai gali
me gerokai pakenkti karo eigai. *

Jei karas baigsis greičiau, negu mes manome, bus 
gerąi. Bet mes turime dirbti ir aukotis ilgam karui, nes 
kitaip, trukdysime karo laimėjimui pastangas.

f
Susirūpinkime

Pereitą sekmadienį Chicagos arkivyskupijos bažny
čiose buvo rinkliava užsienio misijų reikalams, žmonės 
gausiai aukojo misijų reikalams. Katalikai zle tik uo
liai remia karo pastangas, bet taip pat prisideda ir prie 
Kristaus mokslo skleidimo misijų kraštuose.

Labai gražu ir kilnu, jog katalikai uoliai remia mi
sijų reikalus.

Kada mes remiame misijas savo maldomis ir pini
gais, tepaskatina mus dar uoliau įgyvendinti, palai
kyti ir sustiprinti Kristaus dvasią savo šeimose, para
pijose. organizacijose, žodžiu mūsų viešame gyvenime.

Labai gražu, jog nepamirštame misijų reikalų, bet 
taip pat nepamirškime skleisti Kristaus mokslą savo 
namuose ir jų apylinkėje. Tada būsime tikri apaštalai 
ne tik užsienio misijose, bet taip pat savo namuose ir 
jų apylinkėje. Juo Labiau bus krikščioniškas mūsų gy- 
venimasz tuo bus ramiau ir saugiau gyventi.

Rašytojo ir dafiniako 
Vyt. Bičiūno sukaktis

(LKFSB) Vienas gabiau
sių Lietuvos žmonių buvo 
Vyt. Bičiūnas. Jisai žymus 
rašytojas, kalbėtojas, teat
ralas ir net dailininkas Qj. 
męs Klovainių bažnytkaimy, 
Šiaulių apskr. 1893 m. rūgs. 
1 d. (senu kalendorium 
rugp. 20 d.), taigi šiemet 
jam sueina 50 metų. Jau
natvėje. lankė slaptą lietuviš
ką mokyklą. Baigęs Šiaulių 
gimnazijos 6 klases persikė
lė į Kazanių, kur ketverius 
metus mokėsi dailės. Prasi
dėjus Didžiajam Karui per
sikėlė 1914 m. j Petrapilį, 
čia dirbo lietuvių komitete 
ir “Lietuvių Balso” redak
cijoje. 1918 m. grįžo į Lie
tuvą ir čia ėjo įvairias pa
reigas: paišybos mokytojo, 
dirbo krašto apsaugos ko
misijoje, meno departamen
te, buvo savanorių propa
gandos organizatoriumi, bu
vo pirmuoju ‘ ‘ Lietuvos ’ ’ 
laikraščio redakcijos sekre
toriumi, pirmuoju tikybų 
departamento direktoriumi, 
buvo išrinktas j Steigiamą
jį ir vėliau į pirmąjį seimą 
atstovu iš krikščionių de
mokratų partijos. Daug dir
bo prie “Vilkolakio’' teat
ro, vėliau buvo mokytoju 
aukšt. meno mokykloje. Jau 
1911 m. Šiauliuose buvo su-
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vaidintas pirmas jo parašy- 
tasai veikalas. Blaivybė dr- 
gijos dramų konkurse lai
mėjo pirmą premiją už dra
minį veikalą “Tėve mūsų”. 
Su kun. Krupavičiumi reda
gavo “Tiesos Kardą“, o vė
liau buvo “Laisvės” rędak- 
toriumi. Yra parašęs visą 
eilę knygų, daugybę dagio
sios literatūros kūrinių; jo 
veikalas “Žalgiris” Vytau
to Didž. komiteto konkurse 
laimėjo pirmąją vietą.

Jo kai kuriuos vertingus 
piešinius yrą įsigijusi Oiur- 
lionies galerija. Jis nęt gi 
yra dailiai dekoravęs baž
nyčias, pav., Antalieptėje. 
Jo yra piešta ir teatro de
koracijų. Jis taipgi yra pa
rašęs visą eilę teatro vei
kalų ir sukūręs daugelį vai
dinimų dėl radijo. Jo balsas 
buvo dažnai girdimas iš Kau 
no radijofono. Gaila, kad 
tas gabus lietuvis, dabar 
sukaktuvininkas, be jokios 
kaltės yra išgabentas į Si
birą ir mes neturime žinių 
ar dar jis tebėra gyvas.

20 m. m# mirties 
Pijaus Mrciulio

♦ p ** . ■ T

(LKFSB) Rašytojas Pijus 
Mičiulis daugiausia pagar
sėjo Blaivybės dr-jos kon
kurse laimėdamas premiją 
už savo trijų veiksmų dra
mą “Sugriuvęs Gyvenimas”. 
Aukštuosius mokslus jisai 
buvo ėjęs Maskvoje. Kurį 
laiką darbavosi Vilniuje, bet 
iš ten jį, kaip veiklų, susi
pratusį lietuvį, lenkai drau
ge su “33” grupe ištrėmė. 
Keletą mėnesių pagyvenęs 
Lietuvoje, rašytojas mirė 
1923 m. rūgs. 2 d. Kauno 
ligoninėje. Į kapines buvo 
rašytojo Tumo nulydėtas iš 
Vytaro bažnyčios.

SKELBKITES “DRAUGE”

(Tęsinys)

11. Jaunatviškas senimas 
mokys pasaulį

Miesčioniškais patogumais 
besinaudojanti senes n i o j i 
karta, ypač bombų nema
tančių kraštų, neturės para
ko dūmuose išugdyto jauni
mo dinamizmo, bijos naujų 
gyvenimo formų, sunkiai su
pras prasidedančią naują 
žmonijos istorijos erą, liks 
savanaudiškesnė visuomeni
niame ir valstybiniame vei
kime. Socialinių, bei apskri
tai humanitarinių, žinių di
džiausi ištekliai po karo vis 
tik bus senesniųjų karių bei 
mokslą žmonių galvose. A- 
titinkamai pritaikintu moks
linimu ir auklėjimu iš karo 
frontų grįžusių veteranų bei 
busimųjų vadų, būtų galima 
jų techninė ir humanitarinė 
orientacija suhala n s u o t i. 
Taip pat gali būti svarbu 
pasidariusio gal kiek kraš- 
tutiniškai nacijonalis tiško 
įvairių kraštų jaunimo tau
tinius jausmus palenkti tarp 
tautiniams reikalams. Gali
mas dalykas, tuomi reiks su
sirūpinti ir nuoširdiems a- 
merikiečiams, kai jaunimas 
grįš namo po karo, žodžiu, 
šis karas turi duoti ir duos 
mums šalia siaurai supras
tos jaunimo dvasios dar. ir 
jaunatviškos dvasios seni
mo, pranašų su vizijomis, 
kurie sudarys tuos būtinai 
reikalingus ryšius žengiant 
iš vienos istorinės eros į. 
kitą, kurie išlygins nepagei
daujamus kraštutinumus, 
kurie derins galimus kon
fliktus tarp senosios ir ka
ro frontų bei pokarinės jau
nosios kartos.

12. Tradicinių luomų ir 
partizmo žlugimas- " *

Po šio karo yra geistinas 
ar net galimas staigus ar 
laipsniškas žlugimas plačia 
prasme suprastų karališku
mo ir lordiškumo tradicijų. 
Panašaus likimo turėtų su

silaukti ir. išliksiančių dik
tatoriškų kraštų partinio ką-, 
misariškumo tradicijos. Jau 
natviškas patrijotiškas seni
mas turės mažinti tokių is
torinių- pasikeitimų skaus
mus.

Karo korespondentai ra- • 
šė, kad kai kuriuose oku
puotuose Europos kraštuo
se esančios kelios “under- 
ground movemęnt” srovės: 
grynai tautinės, konserva- 
toriškos, reakcinės — demo
kratinės ir agresyvinio — 
gengsterinio nacionalizmo. 
Tas tautinis slaptas veiki
mas dažniausia sutampąs su 
reakciniu-demokratiniu ir e- 
sąs vadovaujamas jaunes
niosios kartos. Tais skirtu
mais slaptame priešokupa- 
ciniame veikime labai susi
rūpinusios “government in 
exile”. Patriotiškas ir. prog- 
resyviškas *kovoj antis jauni
mas kartu su moderniškos 
galvosenos vyriausybės na
riais turi bei turės suderin
ti tuos nesutarimus. Apskri
tai, dar daug svarbių mi&* 
tarinių ir politinių proble
mų tebėra eilinių diploma
tinių spekuliacijų • ribose. 
Komplikacijos ir neaišku
mai tarptautiniuose santy
kiuose sušvelnėtų ir paaiš
kėtų, jei susiderintų United ~ 
Nations narių tendencijos, 
jęi nebūtų tiek daug dvįyei- 
diškumo ir savanaudiškumo 
tarp pačių alijantų. Daro
mos pastangos lyg tai rodo, 
kad pamažu bus prieita pil
nutinio susipratimo.

(Bus daugiau)

Ispanijos radio duoda 
alijantų žinias
LONDONAS, rūgs. 20.— 

. Ispanijos vyriausybės radio 
pradėjo šios dienos žinių 
transliaciją sąjungi ninku 
komunikatais. Iki šiol ofici
alus radio pirmiau skelbda
vo ašies karo biuletenius.

-T
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Vaizdas iš karo fronto

Sužeisti amerikiečiai neaimanuoja, 
pasakė dantų daktaras iš Chicagos
Guadalcanal. — Sužeisti 

amerikiečiai neaimanuoja, 
nežiūrint kokius jie skaus
mus kentėtų, pareiškė lai
vyno dantų oficeris iš Chi
cagos, kuris teikė pirmąją 
pagalbą New Georgia, kur 
marinai ir kareiviai kovojo 
japonus.

“Ten nebuvo reikalinga 
taisyti dantų”, — šypsoda
masis tarė lt. Alphonse L. 
Kropidlowski, 32 metų, 315 
S. May str., “bet aš buvau 
paskatintas teikti pagalbą, 
kokia buvo galima.”

Jis vyko su Marine Rai- 
ders vienetu. Daug matė. 
Mirtis spiaudė iš nematomų 
šautuvų ir snaiperiai veikė 
pasislėpę miške. Patrankos 
veikė, kai marinai ėjo pir
myn per pelkes.

i

PALIETE SLĖPTUVĘ
Priešas palietė slėptuvę, 

kur gulėjo sužeisti, jie laukė 
išgabenimo.

“Ten nebuvo aimanavi
mo”, — tarė Kropidlowski.

“Snaiperis paleido ugnį į 
sužeistųjų palapinę, bet bu
vo tik vienas jo šūvis. Jis 
buvo likviduotas.”

Vieną kartą, sako lt. Kro- 
pidlowski, japonų zero lėk
tuvas sutiko PBY Catalina, 
kai į navy skrajojantį laivą 
buvo dedama sužeisti.

r sužeisti vyrai buvo perkelti 
ir paimti vėliau laivo. Du 
PBY’s buvo išvykę tik prieš 
kelias minutes kai atvyko ja
ponų zero lėktuvas”.

Leitenantas papasakojo 
apie paėmimą japonų pilo
to, kuris, atrodė, jog nežino? 
jo, kad toji vieta kur buvo 
amerikiečiai, kad nebėra ja
ponų rankose.

“Pilotas davė ženklus va
kare į musų išlaipinimo lai
vus mažoje saloje nuo kran

kto. Jis buvo sunkiai apdegęs 
'ir apsvaigęs. Atrodė, jog jis 
vis dar manė, jog yra su sa
vo kareiviais, ypač po to, kai 
jis kalbėjo su mūsų japoniš
ku vertėju.”

Spalią 17 d. pradėsime 
važinėti po žeme

Nežiūrint besitęsiančių ne- 
susitarimų fėrų ir kitais 
klausimais tarpe gatvėkarių, 
busų ir viršutinių geležinke
lių (eleveiterių), susisieki
mas požeminiais geležinke
liais Chicago bus atidalytas 
spalių 17 d. Tas paskatins 
minėtas kompanijas 
čiau susitarti.

J. E. STRITCH MėLDŽIASI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

r

J. E. Stritch laike Šv. Valandos kalba šv. Rožančių, kartu su žmonėmis, Soldier Field

grei-

X Chicago apylinkėje jau 
pasirodė pirmoji šalna, kur 
buvo nusidabrinus dar ne
nuimtas nuo laukų daržoves.

FF

Žuvę kareiviai

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 153 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo karo frontuose. Iš Chi
cagos ir jos apylinkės žuvu
siųjų skaičiuje yra trys vy
rai.

New World" redakt. Dailey kalba 
Friends of Lithuania susirinkime

■Sužeisti kareiviai j

X Aplink mus skyriuje 
neseniai buvo pranešta, kad 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje pa
taisymams per pirmą šių 
metų pusmetį buvo išleista 
$500.00. Turėjo būti $5,000.

Daugiausiai davė 
kraujo

Ralph A. Baier, Raudono
jo Kryžiaus Chicago rajono 
kraujo aukų priėmimo sky
riaus viršininkas, vakar 
B’nai B’ri ' 
pirmininkui įteikė tam tikrą 
garbės raštą pažymint, kad 
tos organizacijos nariai per 
praeitus metus Raud. Kry
žiui yra paaukoję 5000 pus- 
kvorčių (pints) kraujo.

X Gyvulių paroda Chica- 
goji, kokia būdavo kasmet 
stak j arduose, praeitais me
tais dėl karo neįvyko. Šįmet 

rith organizacijos tačiau įvyks. Prasjdės lap- 
1 kričio 20 d. ir tęsis iki gruo

džio 2 d.

X Jurgio ir Eleonoros 
Gedvilų, toleikiečių, dukrelę 
praeitą sekmadienį kun. S. 
Adominas pakrikštijo vardu 
Barbora. Kūmais buvo R. 
ir L. Mondzejauskai.

X Alfonsas Sudeikis, sū
nus J. ir M. Sudeikių, kurie 
dabar darbuojasi Labdarių 
Sąjungos ūkyje, iš kariuo
menės praneša esąs jau ke
lyje į Europą.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
dabar kas sekmadienį po su
mos giedama labai graži lie
tuviška giesmė — šv. Die
ve, šv. Galingasis... Gieda 
visa bažnyčia pakaitomis su 
kunigu. Begalo įspūdinga.

X Šv. Juozapo parapijos 
paskutinis šįmet piknikas 
Vytauto parke praeitą sek
madienį buvo gražus ir links 
mas. Be parapijonų — so- 
čikagiečių, dalyvavo ir sve
čių iš kitų kolonijų.

X ARD 2 skyrius, Bri- 
dgeporte, uoliai ruošias prie 
centro pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo 26 d., Vytauto par- 

piknikieriams 
“Rcund trip 
Vietas 
anksto

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 430 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti karo frontuo
se. Sužeistųjų skaičiuje aš- 
tuoni vyrai yra iš Chicagos.

Visi yra kviečiami atsi- 
Į lankyti į šį susirinkimą ir 
pasiklausyti garsaus redak
toriaus kalbos. Fr. Dailey 
yra nuoširdus lietuvių prie- 
telis ir yra nuodugniai išstu
dijavęs Lietuvos klausimą ir 
mano artimai paliesti mūsų 
tėvynės reikalą.

Tai rinkimės 
Morrison Hotel, 

vakarą į

I

spa-

Atsidaro Charles 
Carroll Forum

j
Morrison viešbutyje

lių 17 dieną atsidarys septy
nioliktas sezonas gyvuojan
čio Cricagoj Charles Carroll 
Forum’o. Atidarymo dieną 
kalbės kun. dr. James A. 
Magner iš Katalikų Univer
siteto, Washington, D. C. Ki
ti forum’ui kalbėtojai pa
kviesti sekantieji: Austrijos 
kunigaikštis Otto; A. Ke- 
renskis, bu v. revoliucijos
metu Rusijos premjeras; ra
šytojas Henry C. Wolfe; se
suo M. Madeleva, preziden
tė Šv. Marijos Kolegijos, 
Notre Dame; ir J. E. Samuel 
A. Stritch, Chicago arkivys
kupas.

“New World” redaktgrius, ■ 
kun. Ed. V. Dailey, kalbės 
svarbiais mažų tautų reika
lais Morrison Hotel kamba
ryje, nr. 333, per American 
Friends of Lithuania susi
rinkimą šiandien, 8 vai. va
kare. I

Šis Friends of Lithuania 
susirinkimas bus gana svar
bus ir reikia gausios publi
kos, kad galutinai aptarus šį 
ateinančių metų veiklą ir Friends of Lithuania susi 
nusistačius kryptį. rinkimą.

Pavydo pasėkos
Sccttsburg, Ind. — Perei

tą pirmadienį buvo nustaty
ta, jog 37 metų amžiaus vy
ras nusišovė. Prieš tai jis 
nušovė jauną moterį ir kitą 
vyrą iš pavydo.

gausiai į 
Room 333 
American25 asmenys žuvo

Maxton, N. C. — Dvide- 
šimt penki asmenys žuvo 
pereitą pirmadienį, kai ar
mijos transportinis lėktuvas 
sudužo prie Laurinburg — 
Maxton oro barės.

______________

MOTORAS IŠMUŠTAS
“Kulkos išmušė vieną 

torą, bet sužeistųjų nepalie
tė”, pasakė leitenantas 
“PBY pilotas bandė vykti su I 
vienu motoru, bet negalėjo, j Skaitykite ir platinkite 
nes buvo prikrautas. Tada ! dienraštį “Draugą”.

mo-

j
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Raymond S. McKeough, Į Dvylika juodų štampų bus 
Kainų administracijos di- skiriama cukrui, o kitos 12 
rektorius Chicagos apylin
kės, praneša, jog lapkričio 
pradžioje bus išleista ket
virtoji racionąvimo knygelė.
Ketvirtai racionavimo kny

gelei gauti reikės registruo
tis viešose mokyklose per 
spalių mėnesio paskutines 
dešimt dienų. Kai žmonės 
registruosis — jie gaus kny
geles.

Ketvirtoji racionavimo 
knygelė turės 8 puslapius ir 
viso 384 štampas, atspaus
dintas mėlynu, raudonu, ža
liu ir juodu rašalu.

Naujoje knygelėje bus 72 
atsarginės stampos. Jei bus 
daugiau reikmenų racionuo- 
jama, negu dabar, atsargi
nės stampos bus naudoja
mos naujai racionuojamiems 
dalykams.

I
štampų bus skiriama kavai, 
nors dabar kava neracionuo- 
jama. Nauja ketvirtoji ra
cionavimo knygelė bus gera 
96 savaitėms.

Amerikiečiai Kinijoje 
numušė 10 japoną 
lėktuvą

Chungking, Kinija. — 
Pranešama, jog amerikiečiai 
lakūnai, kovoje su japonų 
lėktuvais, kai buvo užpulta 
iš*oro Haipong, rugsėjo 15 
dieną nušovė 10 japonų ze- 
ro lėktuvų, ir galimas daly
kas, jog dar 18 lėktuvų su
naikino.

Ne moterims už baro
Elgin’o saliunininkų są

junga buvo padavus mieste
lio tarybai peticiją, kad at
sižvelgiant į stoką vyrų dar
bininkų, butų leidžiama 
samdyti moteris ir merginas 
už baro patarnauti kostume- 
riams. Miestelio taryba ta
čiau vienbalsiai nutarė: 
“No!”

Vana užmušė plumberį
William G. Nelhous, 1547 

Elhvood Avė., Dės Plaines 
plumberis, buvo pašauktas į 
namus 7424 Kenneth, kad 
įdėtų naują vaną. Lipdamas 
su vana laiptais paslydo, 

■krito ir vana vietoj jį užmu
šė.

Rekvizuos (rokus
Offiee of Defense Tarns- 

portation praneša, kad nu
ėmimui nuo laukų žemės 
ūkio produktų ir sugabeni- 
mui jų į tam tikras vietas 
trūksta trokų. Pasirodžius 
rimtam trukumui, jei trokų 
savininkai tam tikram lai
kui neišnomuos trokų, vy
riausybė bus priversta tro- 
kus rekvizuoti.

reikia
Gudų

seniau 
adminis-

---------- i——

$12,500 už netekimą

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

.Suvažiavimas
Pirmadieni Springife-d e 

prasidėjo Illinois Darbo Fe- 
dera^cs šešiasdešimt pir
mas metinis suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvauja apie
1.200 atstovų. } Pirkite Karo Bonus.

I

Ned O. Stephenson, iš 
Hutchinson, Kas., darbinin
kas, neteko kojos geležinke
lio nelaimėje. Jis norėjo gau
ti iš geležinkelio $150,000 
dėl ko j oš netekimo. Pereitą 
pirmadienį jam buvo paskir
ta $12.500.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
' • Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gero* rSAfea moterę kailiniai, kailiukais papuofttafe arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

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

£

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------ KAD SUTAUPYTUMET KURĄI

KREIPKITE PRIE

GARY INSULATIONS CO.
650 POLK ST. GARY, IND. TEL.. GARY 2-8767 

GVARANTUOTI REZULTATAI 
NEREIKIA ĮMOKĖTI - S METAI IŠMOKĖJIMUI

j

l

LETž SEE.IF • 
VOU HAVE GOT 
V/HAT IT TAKES 
towinthis
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J. Maciejauskui 
dvigubo jubilie- 
sekmadienį, ru- 
Gimimo Panelės 

Mar-

ke. Trokas 
jau paimtas, 
kainuos 25c. 
užsisakyti iš 
krautuvėje.

X Phil Klikūnas, 
dirbęs “Draugo”
tracijoj ir mokinęsis medi
cinos Loyola universitete, 
vėliau liuosnoriai įstojęs į 
kariuomenę, praeitą šešta
dienį dvylikai dienų parvy
ko namo pasilsėti.

X Prel. 
pagerbti jo 
jaus proga, 
gsėjo 26 d.,
šv. parapijos salėj, 
ąuette Park, ruošiamas va
karas. Vakaro pasisekimu 
rūpinasi visa eilė prelato 
pažįstamų iš Lietuvos — 
Švėkšnos, Panevėžio ir kitų 
parapijų.

X Kun. Jonas Klimavi
čius, C. S. V., jaunas So. En- 
glewood vienuolis, šiomis 
dienomis ruošiasi stoti į ka
riuomenę, kaipo kapelionas. 
Jo motinėlė išleidus į ka
riuomenę vieną sūnų. Da
bar rengiasi išeiti ir kitas 
— kunigas. Pastaruoju lai
ku kun. Klimavičius moky
tojavo St. Phillips high 
school, Chicagoje.
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