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Vėl atakavo Italijos aerodromus
Berlynas viena naktį gavo atsipeikėti
SĄJUNGININK ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 27.— 

Amerikos didieji ir vidutinieji bomberiai vakar atnaujino 
savo atakas ant Italijos pietinio galo, puldami svarbiuo
sius ten esančius aerodromus. Didieji bomberiai atakavo 
aerodromus prie Capua, o vidutinieji bomberiai numetė 
bombas ant aerodromų Graz

-

zanise apylinkėj.
Eombos pataikė ant dau

gelio lėktuvų, kurie buvo 
ant žemės tuose aerodro
muose. Orinėse kovose, ame
rikiečiai sunaikino 15 priešo 
lėktuvų.

Amerikiečiams pu o 1 a n t 
Capua ir Grazzanise, abu 
Napolio apylinkėje, anglų 
lėktuvai nakties metu nu
metė bombas ant Napolio 
priemiesčių, ypatingai ant 
Bagnoli.

Apšaudo elektros linijas.
Kitose operacijose virš 

Italijos, Warhawk lėktuvai 
apšaudė elektros linijas, mo
torinius transportus ir pas
tatus, ir sunaikino tris lėk
tuvus ant žemės prie Gus- 
pini. Jie taipgi numetė bom
bas ant Carloforte uosto.

Mitchell vidutinieji bom
beriai apšaudė geležinkelių 
kryžkelį prie Locri, o Inva- 
der lėktuvai bombavo pat
rankų įtaisymus prie Reg-

gio Calabria.
Po lėktuvų atakų ant Loc

ri, anglų karo laivai bom
bardavo geležinkelio liniją 
ir tiltus toj pačioj apylin
kėj. Britų krūzeris taip pat 
bombardavo priešo pozici
jas Calabrian krante, prie 
Messina pratakos pietinio 
galo.

Vokietijos radio praneši
mu, informacijos gaunamos 
iš centrinės Viduržemių apy 
linkės nenurodo greitą Itali
jos invaziją, kadangi šiuo 
momentu nesimato labai 
daug sąjungininkų laivų.

Italų komunikatas prane
šė apie atakas ant Taranto, 
ir priemiesčių Napolio apy
linkėj. Anot jų, devyni ata
kuojanti 
šauti.

Priešo 
kar rytą
džyrą. Tai pirmas toks bau 
dymas per pustrečio mene 
šio laikotarpį. Trys lėktu
vai buvo nušauti.

lėktuvai buvę nu-

lėktuvai anksti va- 
bandė atakuoti At

27. — 
daliniai 
kaimus 
ir, anot 
gatvėse

VADOVAUS ALIANTŲ JĖGOMS

Lord Louis Mountbatten (kairėje), paskirtas vyriausiu 
sąjungininkų vadu pietvakarinėj Azijoj, atvykęs į Wash- 
ington pasitarimams. Aerodrome jis sutinkamas vieno 
britų jūrų kapitono. (Acme-Draugas Telephoto)

Suomiai perspėjo savo BOMBOS VIENA PRAIAUZE PUSIAU 
valdžią apie pavojus 
STOKHOLMAS, rugp. 27.

—Suomijos vyriausybė šian 
dien pranešė, kad suomių 
vadai perspėjo Suomijos Pre 
zidentą Risto Ryti, jog Suo
mija einanti pavojingu ke
liu, ir patarė imtis priemo
nių atskirai taikai su Rusi- 

I ja.
Prašyme, kurį jie Prezi

dentui pridavė prieš 10 die
nų, sakoma Suomijos gyven
tojai ypatingai susirūpinę 
santykiais tarp jų krašto 
ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių. Prašymas buvo pasi
rašytas 33 asmenų, kurie 
priklauso įvairoms suomių 
politinėms partijoms.

Suomijos vyriausybė vi
sai netikėtai vakar naktį 
sušaukė laikraščių kores
pondentus ir pranešė jiems 
apie anksčiau gautą prašy
mą. Sakoma šešios dienos 
•tam atgal tie visuomenės 
veikėjai prašę Prezidento 
Ryti ištirti galimybes atski
ros taikos sutarties su Ru
sija sudarymui, bet suomių 
vyriausybės cenzūra nepra- 
leidus žinių apie tą prašy
mą.

Neprarastas ne vienas lėktuvas
NEW YORKAS, rugp. 27. — Amerikos kariuomenės 

antisubmarinų komanda šiandien pranešė, kad pastaromis 
dienomis Amerikos B-24 bomberiai nuskandino ar apga
dino bent 10 nacių submarinų. Pranešimas sako penki 
submarinai manoma nuskandinti, penki buvę apgadinti, 
o trys buvo priversti pasi- beris užtiko submariną be- 
nardyti, tuo negalėdami at-! 
likti savo atakų ant sąjun
gininkų laivų.

Specialiai tam tikslui pa
ruošti bomberiai išskrisdavo 
iki 1,000 mylių nuo savo ba
zės kovoti submarinus. Visi 
saugiai grįžo, nors penki jų 
buvo smarkiai apšaudomi iš 
submarinų priešlėktuvi n i ų 
patrankų.

Vienam susirėmime, bem-

Užtikrinta Ispanijos

plaukiantį vandens pavir
šiuje. Submarino įgula pa
sirinko kovoti, ir pradėjo 
savo patrankom Šaudyti į 
lėktuvą. Lėktuvas nusileido, 
iki pat vandens ir tik tuo
met paleido savo minas. 
Submarinas lūžo pusiau ir 
abi jo dalys nuskendo.

Pranešimas nesako nė kur 
nė kada tos lėktuvų-subma- 
rinų kovos įvyko.

Vokiečiai nesuvaldo
teritorijų integralumas demonstracijų
■ VllIVlIjų lllivyi UIUIIIUJ qSTOKHOLMAS, rugp. 27. 

—Danijos vyriausybei ir 
naciams okupantams nesu
sitariant dėl priemonių už-

MADRIDAS, rugp. 27.— 
Britų ambasadorius Ispani
jai Sir Samuel Hoare, nese
nai įvykusiam pasikalbėji- baigimui riaušių ir sabota- 

zo veiksmų, Danijos gyven- 
i tojai vis smarkiau sukyla
I
prieš okupantus.

Danijos policija, su vokie
čių kareivių pagalba, vakar 
dieną suareštavo 120 asme
nų, ir išvaikė demonstraci
ją Raadhuspladsen aikštė
je, Copenhagene. Tai jau 
antra diena, kad didelės 
minios ten demonstravo.

Visoj Danijoj didėja sabo
tažas ir susirėmimai tarpe 
danų ir vokiečių kareivių. 
Sakoma danai sabotažnin- 
kai bombomis padarė labai • 
didelius nuostolius Lauritz 
Knudsen elektros prietaisų 
dirbtuvėje.

Švedai gyveną H^elsing- 
borg mieste sakė girdėję 
dideles eksplozijas iš Hel- 
singor miesto pusės, Dani
joj-'

Padegė ištisą priešo uosta
bų, ir padegė uosto įrengi
mus per penkias mylias. Są
jungininkų lėktuvai tą die
ną sunaikino du japonų tran 
sporto laivus, ir sunaikino 
arba apgadino suvirš 64 ja
ponų kareivinius laivus.

Toj apylinkėj nebuvo jo
kio pasipriešinimo iš priešo 
lėktuvų, bet šaudymas iš 
priešlėktuvinių patrankų bu
vo labai gausus. Faktas, kad 
visi sąjungininkų lėktuvai 
saugiai grįžo yra geras įro
dymas, kad japonai Naujoj 
Gvinėjoj nuolat silpnėja. 
Hansa įlanka yra svarbiau
sias jų reikmenų persiunti
mo punktas tarpe Madang 
ir Wewak.

Varosi Naujoj Gvinėjoj.
Pirmas tikras pranešimas 

per suvirš savaitę 
New Georgia salos 
merikiečiai užėmė 
dalį Bairoko uosto
čio, ir apsupę japonų garni
zoną mažam kampely prie 
pat vandens.

Amerikiečiai prie Sala
maua susirėmė su japonais 
prie Roosevelt kalno, tarp 
Nassau įlankos ir aerodro
mo. Vėliausi pranešimai iš 
to fronto sako amerikiečiai 
randasi apie vieną mylią nuo 
Salamaua aerodromo.

Padegė kareivines.
Bomberiai sukėlė didelius 

gaisras japonų kareivinėse 
ir sandėliuose prie Awar ir 
Nubia, šalia Hansa įlankos. 
Bombos ten išsprogdino ke
lis amunicijos krovinius, 
nutildė priešo patrankų sau 
dymą, ir padegė pakraščio 
įtaisymus.

Mitchell bomberiai ataka
vo 45 mylias į, pietus Crown 
Prince uostą. Jie ten puolė 
kelių rūšių laivus.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarų Pacifike, 
rugp. 27.—Apie 100 sąjun
gininkų bomberių trečiadie
ny atakavo japonų laikomą 
Hansa įlanką, kur per va
landą numetė 180 tonų bom-

me su Gen. Francisco Fran
co pakartojo Anglijos už
tikrinimą, kad Ispanijos te
ritorijos ir kolonijų lntegra-,! 
lumas bus gerbiamas. Sako
ma Hoare ir Franco abu pa-

Nacių okupuotuose 
kraštuose kyla nerimas

LONDONAS, rugp. 27.— 
Didėjant sabotažui ir prieš- 
vokiškom , demonstraci jom 
Danijoj, gaunama vis dau
giau raportų apie augantį 
nerimą kituose nacių oku
puotuose kraštuose.

Londone pranešama, kad 
sąjungininkų tarpininkavi
mo karininkai, drauge su 
graikais ir jugoslavais pat-' 
riotais, kurie viešai prieši
nasi naciams okupantams, 
daro didelius nuostolius na
cių dirbtuvėms ir susisieki
mo linijoms.

Pačioj Vokietijoj matosi 
įtempimo žymių. Nacių laik
raštis Voelkischer Beobach- 
ter perspėjo vokiečius, kad 
Heinrich Himmler, Gestapo 
viršininkas ir naujai paskir

stas vidaus reikalų ministe- 
ris, pasielgs griežtai su kiek 
vienu bailiu vokiečio.

Rusai užėmė daugiau 
kaimu einant Poltavan

MASKVA, rugp.
Rusų kariuomenės 
okupavo dar kelis 
pakeliui į Poltavą, 
pranešimų, kovoja,
vieno nemažo miestelio ne
toli nuo Poltavos. Vokiečiai 
ten praradę 800 kareivių ir 
15 tankų. Vėliausias rapor
tas sako nišai ten kaujasi 
su vokiečiais durtuvais, šau
tuvais ir granatomis.

Vis arčiau Poltavo
Raportas praneša, kad ru

sai prasimušė dar nuo dvie
jų iki keturių mylių arčiau 
to miesto, o vienoj vietoj 
rusai pavarę du nacių pės
tininkų batalionus, ir gavo 
17 kanuolių, 69 kulkosvai
džius ir 45 sunkvežimius, 
kuriuos bėgdami naciai tcje 
apylinkėje paliko.

Naciai kontratakuoja.
Iš raportų matosi, kad 

nacių kontratakos sulėti ao 
rusų žygiavimą Donets la- 
zeinės apylinkėj, nors liu- 
kiama, kad rusai pralauiių 
nacių linijas by kuriuo n o- 
mentu.

Vienas rusų dalinys į pat 
vakarius nuo Voroshilovg. a- 
do užmušė 1,200 vokiečių. 
Į pietus nuo Izyum. ru: ii 
užmušė suvirš 1,000 nac į 
kareivių.

» Iš Bryansko fronto prare- 
šama tik apie patrolių veik
smus. Vienam jų susirėmi- Orei, būt jie niekur negalė 
me, rusai užėmė priešo ap-. ję prasimušti.

ATIDĖJO CHURCHILL 
RADIO KALBA

Sekmadieniui numatyta 
Premjero Churchillo kalba 
atidedama iki antradienio.

kasus po didelės kovos, ku
rioje užmušta apie 100 vo
kiečių.

Vokiečių pranešimas sakė 
rusai pradėję ofensyvą į 
pietvakarius ir vakarus nuo

NAUJAS RŪPESTIS 

ITALIJOS VALDŽIAI
MADRIDAS, rugp. 27.— 

Italijos premjeras Badoglio 
šiomis dienomis turi naują 
rūpestį, nes nežiūrint italų 
policijos ir kariuomenės, 
tūkstančiai italų iš provin
cijų kasdien keliasi į Romos 
miestą. Anot raportų, Ro
moje dabar randasi maž
daug 500,000 daugiau gyven 
tojų negu buvo pirm Sicili
jos invazijos, ir tas skaičius 
kasdien didėja.

Kol kas, tas persikėlimas 
į Romą vyksta labai ramiai 
ir tvarkiai. Nakties metu 
Romos parkai, pliažai ir aik 
štės užpildytos italais, ku
rie negali sau rasti pasto
gės ir turi lauke nakvoti.

Kuomet užsibaigė fašistų 
dienos Italijoj, daug anti
fašistų tuoj pradėjo grįžti 
Romon. O kaip tik buvo su
žinota, kad Badoglio deda 
pastangas padaryti Romą 
atviru miestu, tai prasidėjo 
provincijų gyventojų persi
kėlimas, kadangi jie mano 
Roma nebus daugiau bom- 
buojama.

Badoglio vyriausybei rūpi 
ir tas, kad ta pusė miliono 
italų gali pradėti demons
tracijas ir reikalauti taikos.

IŠ MASKVOS. — Rusai I 
užėmė dar vieną svarbų mie
stą tarpe Bryansko ir Khar- 
kovo.

laiko iš 
sako a- 
didesnę 
pakraš-

U. S. lėktuvai puolė Prancūziją
Karo laivai apšaudo priešo pozicijas
LONDONAS, rugp. 27. — Pirmą kartą per keturias 

naktis, Berlynas vakar naktį gavo pasilsėti ir atsipeikėti 
nuo bomberių atakų. Amerikos vidutinieji bomberiai, 
tačiau, šiandien atakavo įr stipresnių atakų ant Vo- 
nacių Poix aerodromą šiau- kietijos sostinės, 
rinėj Prancūzijoj, matomai t Keleiviai pasiekią šveica- 
tęsimui sąjungininkų vajaus : -- -ct-i-.-a:--— —1._
sunaikinimui nacių orinių 
jėgų.

Obzervatoriai Ang 1 i j o s 
pietrytiniam pakrašty sakė 
matę labai didelį skaičių 
bomberių skrendančius la
bai aukštai į šiaurinės Pran
cūzijos pusę. Trys daliniai 
Amerikos bomberių skrido 
į pietvakarių Europos pusę.

Nors nebuvo pranešta 
priežastis dėl kurios nebuvo 
puolamas Berlynas, mano
ma, kad tai buvo dėl labai 
prastų oro sąlygų. Jaučia
ma, tačiau, kad aviacijos ležinkelio stotis Charlotten- 
komandos naudojo tą poil- burge sakoma labai sunkiai 
šio laiką priruošimui naujų

riją iš Vokietijos sako nak
tinės atakos įbauginusios 
Berlyno gyventojus taip, 
kad visi berlyniečiai kas 
naktį bando apleisti miestą 
ir praleisti naktį priemies
čiuose. Anot jų, visos mo
kyklos uždarytos, kadangi 
vaikai jau pirmiau iškelti 
iš to miesto.

Gaisrai išdegino visą Ber
lyno centrą. Jie liepsnoja 
nuo pat pirmos atakos pra
eitą pirmadienį, nors sako
ma vokiečiai šiaip taip pra
dėjo gaisrus suvaldyti. Ge-

BURMOJE APŠAUDĖ SO 
JAPONŲ LAIVŲ

NEW DELHI, rugp. 27. 
—Anglų lėktuvai vakar puo 
lė japonų upėm plaukian
čius laivus, ir suvirs 50 jų 
nuskandino ar apgadino. Tie 
laivai plaukiojo Irrawaddy 
upe, Burmoje. Tie patys 
lėktuvai taip pat apšaudė 
dvi dirbtuves prie Thayt- 
mye. Kiti anglų lėktuvai 
prie Akyab sunaikino du 80 
pėdų kareivinius laivus ir 
keturis mažesnius laivelius. |

I

sužalota

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

19 NACIŲ PABĖGO IŠ 

ONTARIO STOVYKLOS
KINGSTON, Ont., rugp.

27. — Militariniai autorite
tai šiandien pranešė, kad 
iš 19 pabėgusių nacių belc.i- 
svių, kurie vakar naktį pa
bėgo iš Fort Henry stovyk
los, 9 jau sugauti ir sugrą
žinti stovyklon.

Tuoj prasidės oficialus ty
rimas to pabėgimo. Ontario
policija dabartiniu laiku icš- ORAS
ko likusių 10 vokiečių. i Ryte bus vėsu.

IŠ WASHINGTONO. — 
Lord Louis Mountbatten, są> 
jungininkų viršininkas piet
rytinės Azijos kovoms, bai
gė savo pasikalbėjimus su 
aukštais karininkais dėl su- 
intensyvinimo karo prieš 
Japoniją.

IŠ KANADOS. — Prem
jeras Churchill nutraukė 
savo meškeriojimą. Prane
šama, kad jis tuoj vyksVVa- 
shingtonan tolimesniam pa
sitarimui su Prezidentu Roo 
seveltu.

IŠ WASHINGTONO. — 
Amerikos užsienių reikalų 
sekretoriaus padėjėjas Sum- 
ner Welles sakė Prezidentas 
jo rezignaciją priėmęs pen
kias dienas tam atgal ir kad 
jis neturįs jokios naujos ar 
specialės misijos.
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenosha žinios
PAVYKUSI DAINŲ 
ŠVENTE

DainųKenoshos Lietuvių
Šventė, įvykusi rugpiūčio 22 
d., Washington Bowl, Keno
shoje, įėmus sunkias šių 
dienų sąlygas ir suvaržy
mus, reikia paskaityti dide
liu ir gražiu pasisekimu. 
Gražus oras, nemažas žmo
nių skaičius ir smagus suva
žiavusių nusiteikimas, sąži
ningas rengėjų pasiruošimas 
ir patarnavimas, skambios 
VVaukegan ir Kenosha pa
rapijų chorų giesmės, pada
rė parengimą atsimlntiną ir 
visiems kuo linksmiausį.

Jau anksti po pietų žmo
nės pradėjo suvažiuoti. Greit 
tarp senų ir naujų pažįsta
mų pradėjo megztis kalbos, 
atnaujinami atsiminimai. Vė 
liau povakaryje Wa.ukegan 
ir Kenosha lietuvių parapi
jų choras^-išpildė muzikali- 
nę programą. Sudėtiniam 
vaukeganiečių ir kenoshie- 
čių chorui vadovavo Wau- 
kegan Šv. Baltramiejaus pa
rapijos vargonininkas S. Žy-

v •

atlikti, bet visiems susibū
rus, darbas gražiai atliktas 
ir pelno padaryta.

Nuoširdžiausią ačiū tenka 
ištarti pirmiausia. Dainų 
Šventės rengėjams-oms, ku
rie ištisas savaites ruošėsI
ir tą pačią Šventės dieną 
prižiūrėjo, kad viskas sklan
džiai sektųsi. |

Toliau ypatingą padėkos 
žodį reikia ištarti šeiminin
kėms, kurios sunkiai triū- 
sėsi, kad skanaus valgio tą 
dieną paruošti.

Toliau ačiū Waukegano ir 
Kenosha chorams, jų vedė
jams S. Žyliui ir P. Buj,a- 
nauskui, G. Klevickaitei už 
skambias dainas, kurios la
bai kėlė žmonių ūp^, ir ne 
vienam ne tik priminė pra
eitus laikus, bet' išspaudė ir 
ašarėlę.

Dėkui dar visiems patar- 
kurie gelbėjc

VIEŠAI PAGARSINO 
LIETUVIUS 15 ROCKFORDO PADANGES Budriko Radio

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114- 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Skolinam Pinigus
t

Morgičiams
GREITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

194 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS:
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit eun«-n- 
čtott nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuobi nuo 
patrūkimo bėdos

— SPECIAL —
TSkirpklte SJ skelbtiną Ir priduo- 

kite mums pirm 80 dienų laiko ir 
mes suteiksim* jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IAM ANKŠTINĖMS
Skililo Muskulų Trratninitį 

NĖRA KO GERESNIO UŽ 

of Custom Appllances for 27 yra.
3# S. STATĖ, RM. Z1O. STA. 41M 
Doily 10 A.M. TU 5| Mon.. Fri. TU 0 P.M. 

8skturriay TU 1, Snnday I U L

Ols yra sporlalls ssrrinlmo bandymas tr 
nebus kitos* lalkra&Muooe. Talpai, Ma 
paMOlymas nabna atkartota*

' liūs, o pi j anų pritarė Keno
sha Šv. Petro parapijos var
gonininkas Pranas Bujanaus 
kas. Sudėtinio choro nume
rių tarpais, Wisconsino lie
tuvių žvaigždė Genovaitė Į 
Klevickaitė, iš Kenoshos, pa
dainavo keletą solo. Klau 
sy tojai su didžiausia tyla ir 

; atsidėjimu “sugėrė” malo- 
i nų ir darnų choro ir solis
tės dainavimą. Choras pro
gramą pradėjo su Amerikos 
himnu, o baigė Lietuvos him

i nu. ,
Beje, prieš programą, pa

sveikinimo kalbą pasakė šv. 
Petro parapijos klebonas, 
kun. Pranas Skrodenis, MIC. 

j Sveikino suvažiavusius į 
Dainų Šventę, palinkėjo kuo 
linksmiausiai praleisti die
ną ir padėkojo už atsilanky- 
mą. Nuoširdų ačiū taipgi nautojams, 
pasakė dainininkams už gra. prie įvairių patam? .vimų; 

prisidėjimą prie kurie aukomis ar darbu pri
sidėjo kokiu nors būdu prie 
išvažiavimo.

■

žų savo 
dienos programos.

Atsilankusių tarpe matė
si žmonių iš Kenoshos, Ra
cine, Waukegan, Milwaukee 
ir net iš Chicago. Be abejo, 
šiame išvažiavime būtų bu
vę daug daugiau žmonių, 
bet tą pačią dieną Kenosha 
ir Milwaukee buvo kiti pa
rengimai, kurie atitraukė 
daugelį nuo Dainų Šventės.

Visos įeigos ir išlaidos 
dar nesuneštos, bet spėja
ma, jog pelno bus suvirs ke
li šimtai dolerių.

PADĖKA
I

Jeigu šių metų Dainų 
Šventė buvo toks gražus pa
sisekimas, tai tik dėlto, kad 
visi tam tikslui vieningai 
ir atsidėjusiai ruošėsi ir pri
sidėjo. Vienas žmogus nie
kaip nieko nebūtų galėjęs

Mirga-marga
Rugpiūčio 29 d. sodalietės 

turėjo pikniką Birutės dar
že. Pasisekė. Jos labai šau
niai svečius vaišino.

pagalvoti, kiek klebonui rei
kėjo darbuotis, kad su pa- 
rapijonų pagalba per 14 mė
nesių sukelti 26 tūkstančius 
dol.

Mykolas Pažėra buvo tik

Pagaliau nuoširdžiausias 
ačiū visiems, kurie dalyva
vote Dainų šventėje. Tiki
mės, jog visi buvo patenkin
ti, turėjo smagius laikus ir 
gavo nors valandžiukę pa
miršti kasdienio gyvenime 
vargelius, rūpesčius ir kare 
prispaudimą. Lauksime ki 
tų metų Dainų šventės!
KLEBONAS NAMIE

Gerai pasilsėjęs nuo sau
lės apdegęs ir pilnas įspū
džių kenošiečių klebonas 
kun. Skrodenis, MIC., grįžo 
ir suspėjo dalyvauti para
pijos metinėje Dainų šven
tėje. Tą dieną ^daugeliui te
ko asmeniai su juo pasima
tyti ir įspūdžių pasiklausy
ti. Klebonas sakosi šiais me
tais tikrai gavęs gerai pa- ir vaikus atsiųsti. Tėvai tu- 
silsėti.

programa
Sekmadienio vakare, 9 vai., 

Chicagos laiku, iš WCFL, 
1000 Kil., bus tarnsliuojama 
graži Jos. Budriko krautu
vės radio programa, kurioj 
dalyvaus žinoma dainininkė 
J. Gricaitė, soprano, ir di
džiulis radio orkestras. Oro 
bangomis bus paleista daug 
lietuviškų dainų. Nepamirš
kite pasiklausyti.

Šias programas leidžia 
Jos. Budriko Radio, Rakan
dų ir Auksinių daiktų krau
tuvė adresu 3241 S. Halsted 
St., Chicago, III.

Rugpiūčio 29 d. bus pikni-, , ......, . . v. trumpam Laikui uzsiprenu-kas moterų — sąiungiecių, ,, -T x •meravęs “Draugą . Ir taip 
pamėgo, kad dabar užsisa
kė visiems metams. Jis sako 
nerandąs geresnio laikraš
čio, kaip “Draugas”, 
žinių, tiek straipsnių, 
įvairių aprašymų’...

Būtų gražu, kad ir 
giau rokfordiečių pasektų 
Pažėros pavyzdžiu.

Korespondentas

Rugp. 24 d., Washington 
Bowl (prie pat SVashington 
Park) Kenosha miesto re
kreacijos centras suruošė 
vadinamą “Summer Page- 
ant” — “Alice in Wonder- 
land” (veikalas vaidintas po 
atviru dangum). Prieš pra- 
dėsiant vaidinimą American
Legion benas davė muzika- taip pat Birutės darže. Tuo 
linį koncertą, kurio metu pikniku jos nori baigti mo- 
dainavo Kenosha artistė Ge-; keti skolą už naują salę, 
novaitė Klevickaitė. Daina
vo “11 Bacio”, o iššaukta — 
“When Ycu’re Away”.

Valio, moterys, sąjungietės! 
Pasisekimo. Visi eisim į pi
kniką, kad padėjus joms tai 
atsiekti.

I ______

Tiek 
tiek

G. Klevickaitės pasirody
mas neši lietuviams garbės. 
Nežiūrint, jog Kenoshoje y- 
ra nemažai muzikalinio ta- tis pranešė, kad per Labor 

j bus didelis .parapijos! 
piknikas — ir ne bet koks. 
Jame bus deginama naujos 
salės morgičiai. Reikia tik

Klebonas kun. K. Juozai-

lento, daugelis gerų daini- Day 
ninkių, Genovaitė buvo iš
rinkta dainuoti šiam kon
certe, kurio klausėsi arti še
ši tūkstančiai žmonių. (Vei
kale dalyvavo apie 150 žmo
nių). Tas rodo, jog ji turi 
nepaprastų gabumų. Tas ro
do, kad mes, lietuviai, nesa
me prastesni už kitus, bet 
daugeliu atžvilgių dar kitu$ 
pralenkiame.

Linkime Klevickaitei nau
jų ir didesnių pasisekimų 
ateityje!

SESERYS SUVAŽIAVO

vo vaikus siųsti tiktai ka- 
talikiškcn mokyklon.
VESTUVĖS-KRIKŠTAI

dau-

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

V
k ■

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

DR. S. MEINE, O.D.

Pastaromis dienomis jau 
suvažiavo seselės pranciškie- 
tės ruoštis naujo mokslo 
metui. Šiais metais bus tos 
pačios seselės kaip pernai, 
išskyrus vieną naują, sese
lę Doloritą. Kitos yra: se
suo Anna Marie, viršininkė, 
sesuo Cecilia ir sesuo Per 
petua.

Parapijos mokykla prasi 
dės rugsėjo 8 dieną. Tėvai 
prašomi tą dieną įsi temyli

Rugp. 21 d. Moterystės 
Sakramentu surišti Vladas 
Bitautas ir Ona Kaminskas, 
abu šv. Petro parapijos baž- j 
nyčioj.' "

Rugp. 29 d. bus pakrikš
tyta P. Sokelių duktė Be- 
verly-Anne ir Mr. Mrs. 
Schunk sūnus vardu Dovy
das.

I

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETKISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAT

' ■ ■———

Res. 6958 So. Talman Avė. 
Res. Tel. GROvebill 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 VVest Marąuette Road
ri labai svarbią pareigą sa-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
;e atsitikimuose egzaminavimas da- 
•omas su elektra parodančia ma- 
tausias klaidas. Specialė atyda at 
įverpiama i mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys ati t ii— 
mos be akinių. Kainos Spigias kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Fhoa* YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’43 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards I82S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

of

i

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

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

Ofisas ir Akinių Dlrbtuvi 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

EXTRA! EXTRA!

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SUEGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YABda 4787
Samų teL PBOspect 1930

J

Tel YAEds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

T«L CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

'Tel REPubiic 7868

Ofiso teL VTBginia 0036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutarti

Tel CANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Arte® ar Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

R iki 0 vakar*.

TeL YABds 5921.
Bes.: KENvood 5107.

' DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

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

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

šventadieniais — 11-14

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

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 popiet,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Tel MUhray 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irto, nuo 2 iki A 
vai. popiet ir nuo 7 iki vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dieną

■

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Pbone YARDS 6054

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsą įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings smd Loan in- 
stirance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIU FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

. KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8236 SO. HALSTED 8T.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOŠIMČIO BATOMS.

i
f U!(ERAI EARNINCS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viso* pora aklų visam gy
venimai. Raudokite jas. leisdami 
Ueczamlnnotl J** modernUHclausl* 
metodą, kori* regėjimo mokslas 

kali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

prtrtaklme akinta. kerte p— 
vU* akiu jtemplm*. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashlaad Avenue

Kampas lt-fns 
taMon**: CAMAJL Mik, CMakgc 

OFUO VALAKDOS: 
Kandis* s.se a- m. Iki III p. m.

Trvčlad. ir Mtad. *:St *. m. 
!k| p. m.

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL................VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. Uk ausitariua.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Šeštad. 8:30 iki 9:30 v*Y 
PAkmadieniaia p*r*l MNdtarim*.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

tOr

Kas myli savo tėvynę 
kovoja už jos laisvę — 
yra kilnus žmogus.

ir
tas
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DiENKARTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

DIRBTUVES

SPOT WELDERIŲ

— n

“DRAUGO DARBŲ 
SKYRIUS

VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISIN’G DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9188-9489

HELP M’ANTED — VYRAI

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

bo-

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

N ATIONAL CARLOADING 
CORPORATION 

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

VYRAMS
Dirbtuves Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75 
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

PATYRUSIŲ 
MACHINISTŲ

REIKIA VYRU SU KELETĄ 
METŲ PATYRIMO PRIE PATAI
SYMO IR ATSTATYMO MAŠINŲ, 
PADIRBTI REPLACEMENT DA
LIS, GRANDYT BEARINGS ir tt. 
TURI BŪTI PATYRĘ SU MAŠI
NŲ ĮRANKIAIS, JŲ SUDĖJIMU.

60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKĮ.

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI 
DIRBTUVE IR MALONIOS 

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
&

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI
Employment Ofisas 

5219 S. Western Blvd.
OFISO VALANDOS:

Kasdien, 8:30 ryto iki 5 p.p.
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 p.p.

STIKLŲ PLOVĖJŲ
Patyrimo nereikia. Pastovūs darbai. 
65c į vai. pradžioje. Matykit Mr. 
Dili.

HOOKEK GLASS & PAINT
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ 

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL, 
$7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

VYRŲ
Reikia butelių dirbtuvėje. 40 vai. 
savaitėje, gera mokestis. Atsišaukit 

3822 W. LAWRENCE AVĖ.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠUTAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

MACHINISTO
Patyrusio prie Defense darbų. 
UNITED BOTLER HEATING 

AND FOUNDRY CO. 
4909 Hohman Avė.

Hammond, Ind.

VYRŲ
HAND SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ
KARO DARBAMS

Mums reikia patyrusių operatorių. 
Ir taipgi turime gerų darbų pra
diniams.

PASTOVUS DARBAI 
BONAI

MUSŲ DIRBTUVĖ PATOGIAI IR 
ARTI VISOKIAI 

TRANSPORTACIJAI

CHICAGO LOCK CO.
2024 N. Racine Avė.

CHICAGO AND 
NORTHWESTERN RLY.

Reikia
KLERKU 

TROKERIU 
DARBININKŲ 
Prie Wood St.

Potato ir Vegetable Yard 
GERA MOKESTIS 

Kreipkitės prie Agento Potato Yarde 
14th & WESTERN

BŪTINAS KARINIS 
DARBAS 

DRILL PRESS 
IR MILLING MACHINE 

DARBININKŲ 
WITTENMEIER 

MACHINERY CO.
850 N. SPAULDING AVĖ.

HFI.P WAXTED MOTERYS

fTf ■ ■ ■T ai p įsčių
REIKIA VYRŲ

Dirbti puikiame kliube Virtuvėje 
Padėjėja, Bus boys, Storeroom 
vyrai, Dišių plovėjai ir Dišių ne
šiotojai. Gera mokestis, trumpoms 
ar ilgoms valandoms. Uniformos 
duodamos.

UNIVERSITY CLUB
76 E. Monroe.

Pasiuntinių 
Stenografių

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI 
SIŪLO GERĄ MOKESTĮ 

5 DIENŲ SAVAITĖ 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

VYRO AR 
MOTERS

Reikia išnešioti dantų gamybos 
prekes dirbant nuo 9 ryto iki 3 
popiet. Gera mokestis. Atsišaukit 
j Room 909.

185 N. WABASH AVĖ.

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

KLAUSKIT OFISO VEDĖJOIR

LIBBY McNEILL & LIBBY 
Union Stock Yards

Skelbkites “Drauge i PLATINKITE “DRAUGĄ”

DAUG GERŲ DARBŲ
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC.

Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.

Pasirinkite Sau Ateitį!—Uždirbkite Gerą Algą! 
Ant Vieno iš Sekančių Darbų:

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

GRINDERS.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

IMKITE GERĄ DARBĄ ČIA ŠIANDIENĄ!
Švarus Darbas—Bonai už Naktinį Darbą ir Overtime.

Moderniška Karinė Dirbtuvė, Puikiausia Transportacija. 
Dirbtuvėje Įvesta Canteen Aptarnavimas Maistu Sulyg Lėšų.

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKAT.F, 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

ARBA KADA PARODOTE GABUMO.
____ Jeigu dirbate karinį darbą, tai bukite ten.

Employment Ofisas Atviras Pirmadienį iki šeštadienio 
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

Paimkite Douglas Park “L” iki pat durų (52nd Avė.)

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 So. 52nd Avenue Cicero, III.

REIKIA TUOJAUS
Machinistų
Inspektorių

Screw Machine Operatorių 
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų 
Shear Hands

Stockroom Pagelbininkų 
Paint Sprayers

Assemblers
Truckers ir Darbininkų

★ ★ ★
BUKITE IR JUS DALININKAIS 

DIRBKITE SAVO APIELINKĖS KARO PRAMONĖJE 
UŽ GERIAUSI MOKESTĮ

Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 
Gera mokestis laike mokinimo.

DARBAS IR PIRMENYBĖ SULIG UŽSITARNAVIMO 
UŽTIKRINAMA IR PO KARO

MATYKITE MR. CAR'R — TARP 8:30 RYTO IR 4:30 POPIET

BARRETT-CRAVENS CO
3255 West 30th St.

HELP WANTED MOTERYS HEI.P WANTED MOTERYS

DARBININKŲ
ir

50 VALANDŲ SAVAITĖJE. LAI
KAS IR PUSĖ TT2 VIRŠLAIKI. 
GERA MOKESTIS. PASTOVUS 
DARBAI.

SHERMAN-REYNOLDS,

Metai Products
59 E. 26th St.

I 4 — VYRU dėl
į Gera mokestis.
j Atsišaukite j 

DEER PARK 
400 N. St.

INC.

Shipping Room. 
Pastovūs darbai.

BAKING CO.
Louis Avė.

WAREHOTTSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos
Kreipkitės prie Superintendent

MIDLAND WAREHOUSE
1524 W. 15th St.

REIKALINGA MOTERIS ps’e ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus. Šaukite— 
LAWNDALE 7371. Acme Steel

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną, ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 1:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ REIKIA
Su ar be patyrimo. Pastovūs dar
bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Į

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs

Company

EMPLOYMENT OFISAS
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

REIKALAUJA ABU VYRŲ 
IR MOTERŲ PRIE STEEL • 
MILL OPERAVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINE MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

5 — VYRŲ — 5
Reikia keturių warehouse vvru ir 
vieno shipping derk pagelbininko Į 
nuolatiniems darbams atsakomin- 
goie pramonėje.
VAUGHAN’S SEED STORE

601 W. Jackson

DARBININKU 
MĖSOS PAKERIŲ

7 2’4 c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovus darbai, patyrimo 
nereikia.

C. A. BURNETTE CO.
944 W. 38th Place.

$28.60
Už Savaitę Pradžioj

$31.20 
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

Grupės gyvasties apdrauda dar* 
bininkams ir ligoninės priežiūros 
apdrauda darbininkams ir ju šei
moms po 6 mėnesių tarnystės.

Transportacijos komitetas aprū
pins grupės važiavimo reikalus 
darbininkams. Puiki Illinois Cen
trai transportacija arti dirbtuvės.

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
security kortą ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

VYRŲ reikia prie lengvų paprastų 
darbų. Atsišaukite j

CENTURY ELECTROTYPE CO.
547 S. Clark St.

PATAISYMO
MACHINISTŲ

Gabūs pataisyme abelnų Machine 
sbon įrengimu, kaip tai LATHES 
-BORING MILLS—DRILL PRES- 
SES—INDUSTRIAL TROKUS ir tt 
Pastovūs darbai. Pokarinės pro
gos. 6 dienos savaitėje. Svarstoma 
algų pakėlimai 4 kartus į metus.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN 

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

RIGGERS
MOKANTI PERKELTI IR SUS
TATYTI MAŠINAS IR ĮTAISUS. 
PASTOVUS DARBAI. POKARI
NĖS PROGOS. 6 DIENOS SA
VAITĖJE. SVARSTOMA ALGŲ 
PAKĖLIMAI 4 KARTUS Į ME
TUS.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

HELP WANTED MOTERYS

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALES
MERGINOS IR MOTERYS 

VIRŠ 17
Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERUA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

SĄLYGOS
Atsišaukite su gimimo 
paliudijimu ar pilietybės 
rekordu 7:30 ryto iki 4 pp

BELMONT RADIO CORP.
5921 DICKENS

MERGINOS
8 vai. į dieną — pastovūs darbai, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCIATES, INC.

1838 W. 33rd St.
Lafayette 2456

MOTERYS

(SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
i — patyrusių. prie visokių darbų. 
Mes išmokinsim nepatyrusias dar
bininkes. Geros . aplinkybės, pasto- 

: vūs darbai. CHICAGO FLAG & 
I DEC.ORATING CO., 823 S. Wabash 
| Avenue.

Ofisas prie 134th ir Clark Street. 
Illinois Centrai 
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

ATDARA DAR-
NUO 8:30 RYTO

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

ACME

STEEL CO

134th — Clark St

CHICAGO

Karo Dirbtuvėj 
MERGINU - MOTERŲ 

Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Pa
tyrimo nereikia. 44 valandų savai
tėje. Gera pradinė mokestis.
INTERNATIONAL SPRING CO.

222 N. Washtenaw Avė.

MERGINŲ
Operuoti power mašinas. Patyrimo 
nereikia.

ROYALTON RUG CO.
4727 Cottage Grove Avė.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU 

BAR VYNIOTOJE 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

LENGVAI PASIEKIAMA 3 GATVĖ- 
KARIŲ LINIJŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MUSŲ PERSONNEL DE- 
PARTMENTE MALONIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE VTSKĄ.

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

MERGINŲ IR MOTERŲ 
PATYRUSIŲ ar NEPATYRUSIŲ 

Dirbti kaipo Veiterkos ir Soda 
Fountain Patarnautojos. 

SANDWICH GAMINTOJŲ 
SALAD GAMINTOJŲ

Dirbti mūsų vidurmiesčio soda foun
tain restarane. Sekmad. ir šventa
dieniais dirbt? nereikia. Valgis ir 
uniformos duodamos. Gera mokes
tis, pastovūs darbai, atšišaukite į 

Geo. De Met & Bros., Ine.
Employment Ofisas antram aukšte.

75 W. Van Buren

12 — MERGINU reikia pakuoti pi- 
ragaičius (cookies). Labai gera mo
kestis, atsišaukite j

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

GEROS DRESTU OPERATORES 
PUIKIOS RANKOMIS SIUVĖJOS 

Prie aukštos rūšies . drestų. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.
MOUNTAIN HOME SPORTSWEAR 

223 W. Jackson Blvd.

Mašinoms Operatorių
REIKIA

Nereikia
NAYLOR PIPE CO

1230 E. 92nd St.
PIRKITE KARO BONUS!

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Mokestis $77 iki $80 ( mėnesi.

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

SIŪTI PIIRŠTINES VALDŽIAI
GERA MOKESTIS

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAI
KĮ DIRBANT ŠEŠTADIENIAIS.

J. A. DUBOW MFG. CO.
1907 MILWAUKEE AVĖ.

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

DARBAI 
Moderninėj išvėdintoj dirbtuvėj. 
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
Patyrimo nereikia, apmokamos 
atostogos.
STANDARD PHARMACAL 

COMPANY
847 W. JACKSON BLVD.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ,

KURĮ NORITE GAUTI!

PROSYTOJŲ 
pusėtinai patyrusios 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ.

ALTERNATE HELP
PUSĖTINAI PATYRUSIŲ 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ— 

5 DIENOS SAVAITĖJE.
WEATHERED MIKSĖS SHOP 

590 N. MICHIGAN AVĖ.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi * Drauge”.

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 

PIRMENYBĘ 
Tuojaus Reikalingi— 

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

Patyrusių ir Nepatyrusių. 
DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

★

Vyrų - Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

Skalbyklos Darbams
Pastovus Darbas—Gera Alga

Majestic Laundry
903 N. California

VYRU IR MOTERŲ
POPIERINIŲ SETUP BAKSŲ

IR KENŲ OPERATORIŲ i

Gera mokestis ir pastovus darbai 
patyrusiems Operatoriams prie 
rankinių ir mašinų operavimo dar
bų. Taipgi progos pradiniams iš
mokti gerą amatą.

TAIPGI

SHIPPING PAGELBININKŲ — .
STOCK BOYS — PAPER LINER3 

TUBE CUTTERS.
KREIPKITĖS KASDIEN Į 

PERSONNEL OFISĄ

W. C. Ritchie & Co.
8801 S. Baltimore Avė.

amžinybės, o mūsų veikimo I 
formos nuo mūsų dienų sko
nio. — Prof. Eretas.
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dant išsikovoti jiems priklausomas teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.

Dabartinė Sus-mo valdyba daugumoj susideda jau ne 
be iš Lietuvos atvykusių, bet Amerikoje gimusių ir 
augusių žmonių. Tačiau jiems nemažiau rūpi lietuvių’ 
tautos ir Lietuvos išlaisvinimas negu jų pirmtakūnams. 
Valdyba labai nuoširdžiai darbuojasi savo tėvų krašto 
gerovei ir dedasi prie bendro visų Amerikos- lietuvių 
sąjūdžio Lietuvai laisvinti. Pažymėtina, kad veik visa 
LRKSA centro valdyba dalyvaus Amerikos Lietuvių 
Konferencijoj Pittsburghe.

Vienu žodžiu, mūsų Susivienymas yra gyvas visais 
atžvilgiais: jis pirmoje vietoje aprūpina savu narius, 
gerai tvarkosi; jis vyriškai darbuojasi Amerikos per
galei; jis veikia stipriai ir efektingai, kad Lietuvos 
žmonės greičiau išsilaisvintų ir greičiau atsteigtų lais
vą, nepriklausomą valstybę.

Pirm visko neužmirškime, kad LRKSA yra katali
kiškas. Jis daug artimo meilės darbų yra nudirbęs, daug 
prie Katalikų Akcijos prisidėjęs, stipriai Amerikos lie
tuvių katalikų įstaigas parėmęs. • .

Šiuos žodžius rašantis buvo įprašytas mūsų dienraš
čio skaitytojų parašyti įspūdžius iš Sus-mo centro val
dybos posėdžių. Prašymą išpildau. Bet ir aš patiekiu 
prašymą: lietuviai katalikai, daugiau dėmesio ir nuo
širdumo mūsų senai ir garbingai fraternalinei organi
zacijai, užsipelniusiai mūsų visokeriopos paramos.

(Iš “Draugo” 1918 metų, 
rugpiūčio 28 d.).

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

{spūdžiai iš LRKSA centro suvažiavimo
KOKS SUS-MO STOVIS?

Neseniai Wilkes Barre, Pa., mieste įvyko Lietuvių 
R. Katalikų Susivienymo Amerikoj vykdomosios ta
rybos arba paprastai vadinamos centro valdybos su
sirinkimas, kuriame dalyvauti tikrai buvo įdomu. Įdo
mu ta prasme, kad norėta sužinoti, kaip gyvuoja mū
sų didžioji fraternalinė apdraudos organizacija karo 
metu: kaip tvarkosi jos fondai, ar ji auga nariais, ką 
ji veikia karo pastangoms ir Lietuvai išlaisvinti.

Išklausius visų centro valdybos raportų, susidarė toks 
vaizdas — LRKSA vis tik yra stipri organizacija, pa
remta tvirtais pagrindais, moderniškai sutvarkyta ir 
gerai administruojama.

Sus-mo apdraudos, pašalpos ir kiti fondai siekia virš 
pusantro milijono dolerių. Pinigai saugiai investuoti 
ir, be to, pakankamą procentą pelno organizacijai at
neša. Atsargus ir išmintingas fondų tvarkymas bei in
vestavimas patenkinančiai papildo spragas, padarytas 
dėl didoko narių mirtingumo šiuo metu.

Nė viena apdraudos organizacija, ar ji bus frater
nalinė, ar kitokia, nenori per didelio narių mirtingu
mo. Bet to negali sulaikyti nei valdyba nei kas kitas. 
Kad organizacijoj būtų išlaikyta lygsvara ir fondų ir 
narių atžvilgiu, reikia, kad narių sumokėti pinigai bū
tų ir saugiai ir su pelnu investuoti. O svarbiausia — 
reikia gauti naujų, jaunų narių.

ORGANIZACIJOS AUGINIMAS
Šis klausimas Sus-mo valdybos susirinkime nuodug

niausiai ir buvo svarstomas.
Suprantama, kad karo metu visoks darbas yra ge

rokai apsunkintas. Nelengva yra ir Sus-mo vajus ves
ti, naujų narių prirašyti. Bet prirašyti reikia, nes jei į 
organizaciją nebus įlieta jauno kraujo, jos ateitis pa
sidaro trumpesnė. Į tai atsižvelgdama valdyba pakvie
tė keletą gabių asmenų organizatoriais, kurių vienas 
yra Andrius Daugirdas, žinomas mūsų spaudos platin
tojas ir žurnalistas. Mūsų manymu, Sus-mo valdyba 
padarė gerą žingsnį, kuris atneš gerų rezultatų ir mū
sų “senis’’ — LRKSA aug3 ir nariais ir dar labiau 
stiprės savo fondais.
DEDASI PRIE KARO PASTANGŲ

** ■ i ** * ; ’ •
LRKSA vis tik stipriai ir praktiškai dedasi prie A- 

merikos karo pastangų. Ne tik kad jo kuopos, apskri
tys ir paskiri nariai yra įsikinkę į įvairiausios rūšies 
karo darbus, ne tik kad šimtus jaunų narių davė U. S. 
karo jėgoms, bet iš savo iždo yra nupirkęs U. S. karo 
bonų už šimtus tūkst ančių dolerių.

’Dar trečioji U. S. karo tonų kampanija neprasidėjo1, 
bet LRKSA valdyba savo susirinkime nutarė nupirkti 
trečiosios paskolos bonų už $50,000.00. Tie bonai bus 
nupirkti Amerikos Lietuvių Konferencijoj rugsėjo 2 
ir 3 dd., Pittsburgh, Pa.

Šitoks nutarimas yra tikrai patriotiškas ir naudin
gas ne vien tik Amerikos karo pastangoms stiprinti, 
bet tuo pačiu kartu ir mūsų tėvų kraštui — Lietuvai 
padėti išsilaisvinti.

UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
Nuo pat savo susiorganizavimo LRKSA rūpinosi, kaip 

Lietuvos gerovę pakelti. Šiam reikalui ir lėšų skirda
vo, ir literatūros išleisdavo, ir visus Amerikos lietu
vius per savo kuopas ir per savo laikraštį skatindavo 
būtį ištikimais savo kraujo broliams Lietuvoje, pade

Kun. Sfarzo apie Pabaitę
Rugsėjo 28 d. laidoje įtakingasis katalikų žurnalas 

“America” paskelbė puikų straipsnį apie Baltijos val
stybes. Straipsnis pavadintas — “The Baltic statės and 
"VVorld Freedom.” šį straipsnį,, rašo garsus Italijos ku
nigas Luigi Sturzo, italų krikščionių demokratų vadas, 
kuris visa savo neišsemiama energija kovojo prieš fa
šizmą ir jo vadą Mussolinį ir dėl to pats asmeniškai 
turėjo nukentėti: fašistai jį iš Italijos ištrėmė.

Savo raštais ir gyvu žodžiu jis daug kartų yra per
spėjęs tautas saugotis diktatorių, nes jie sėja neapy
kantos sėklą ir veda prie karo. Ar ne taip ir buvo ?

Dabar kun. Sturzo ir vėl perspėja tautas, raginda
mas visu griežtumu stovėti už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybę, neinant į jokius kompromi
sus.

Baigdamas savo puikų straipsnį kun. Sturzo sako, 
kad karai prasideda dėl dviejų priežasčių: dėl to kad 
agresorius negerbia kitų žmonių teisių ir dėl to kad 
jis tiki į savo paties pergalę. “Jei Trečias Fasaulinis 
Karas bus iššauktas po trisdešimties metų ar pana
šiai dėl stokos tvirtos tarptautinės tvankos, gal būt 
kad bus atsiminta, tarp kitų, pirma klaida, leidžiant Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai būti pavergtoms. Tai būtų 
“orginalinė nuodėmė naujoj tvarkoj — ar dar geriau, 
pirmoji koncesija jėgai prieš teisę” — rašo Don Sturzo.

Šį straipsnį pakomentuosime plačiau ar ištisai at- 
spaudinsime truputį vėliau. Tuo tarpu mes pakartoja
me savo gilų pasitenkinimą, kad Amerikos katalikų 
laikraščiai ir žurnalai taip energingai gina Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių teises gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu. Tuo pačiu kartu mes ragina
me tautiečius įsigyti “America” rugpiūčio 28 d. laidą.

“Vytis” į Pittsburghą....
Pittsburghe susidarė veikė
jų komitetas su kun. J. Vaiš 
noru priešaky, kuris siekia 
sukelti tris tūkstančius do
lerių, perkelti “Vytį” į Pitts 
burghą ir leisti jį savaitiniu.

•
Bolševikai žudo žmones...

Per Amsterdamą gauta ži
nių, kad Rusijos bolševikų 
valdžia areštavo 15,000 ka
rininkų ir iš jų kelis šimtus 
jau sušaudė... Buvusio caro 
dėdė Povilas Aleksandrovi- 
čius įmestas į kalėjimą.

•

Vyčių seimas... Vakar pra 
sidėjo L. Vyčių šeštasis sei
mas. Jis įvyksta Cleveland, 
Ohio. Suvažiavo daug dele
gatų ir svečių.

•
Amerikiečių ofensyva......

Gen. Peršhing visu frontu 
pradėjo ofensyvą prieš vo
kiečius ir triuškina priešų 
pozicijas.

Poška vyksta armijon„... 
Studentas Jonas Poška, L. 
Vyčių veikėjas, išvyksta į 
Dėdės Šamo kariuomenę.

Čikagos žemaičiai ir aukš
taičiai, pasirodo, ar nebus 
tiktai kaip anie žvirbliai: 
“Aš vyras, aš vyras!..” O 
kai reikėjo parodyti savo 
vyriškumą prieš pasirodžiu
sį katiną, visi vienu balsu 
sušuko:

—Vyrai, į žagarus!
Kai šiaip sueini žemaitį, 

arba aukštaitį ir užvedi šne
ką apie lietuvius, tai ir vie
ni ir kiti kad jau giriasi, 
kad giriasi: ir savo razumu, 
ir savo garbinga pakalenę 
(gimine) ir ypatingai savo 
dūšios ir kūno mace. Ale 
kai “Draugas” apgarsino

progą vieniems ir kitiems 
viešai tūkstančiams lietuvių 
pasirodyti, kurie, ištikrųjų, 
yra vien tik kūnu macnesni, 
tai... nei vieno. Ot tau ir že- 
maičiai ir aukštaičiai. Į ža
garus!

Jeigu taip, tai bene man 
priseis savo senus kaulus 
suvaržius apsigarsinti sto- 
jąs į kontestą bendrai prieš 
vienus ir kitus. Ir, beeinu, 
kad tą pusbačkį alaus aš 
galiu laimėti. Ot, tada tai iš- 
kelčiau balių visiems lietu
viams, dzūkams, kapsams, 
zanavykams.

[nelaukite-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervvriters”

Girtuoklis už degtinę ati
duoda : pinigus smuklinin
kui, sveikatą ligai, o sielą 
velniui.

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENER ALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE C0MPAN7
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

DIDŽIULIS KONCERTAS
ONA KASKAS - KATKAUSKAITE

METROPOLITAN OPEROS ARTISTE
— IR —

RAPOLAS JUŠKA
BUVĘS PHIEADELPHIJOS OPEROS ARTISTAS

DAINUOJA TT. MARIJONŲ NAUDAI
CIVIC OPERA HOUSE

PACIFIKO FRONTAS
Kvebeko konferencijoj y- 

patingai pabrėžta, kad o- 
fensyva prieš japonus bus 
žymiai sustiprinta.

Sutarta ir Kinijai pagal
bą sustiprinti, pasiunčiant 
jai didesnius amunicijos kie
kius.

Paskyrimas lordo Lcuis 
Mountbatten vyriausiu karo 
vadu pietrytinėj Azijoj taip 
pat kalba už tai, kad Paci
fiko fronte sustiprės akcija.

Tai yra reikšminga ir ka
ro ir kitais atžvilgiais.

GINKLŲ KALBA
Prezidentas Rooseveltas 

savo kalboj Kanados par
lamente visai teisingai pa
sakė, kad tarptautiniai geng- 
steriai — vokiečių naciai, 
italų fašistai ir japonų mi- 
litaristai padorios, žmoniš
kos kalbos nesupranta.

Jie tik ginklų kalbą tesu

pranta ir tik tokios kalbos 
teklauso.

PRIEŠUS NUTILDYS
Todėl nuo dabar Ameri

ka ir jos sąjungininkai tąja 
ginklų kalba dar garsiau 
pradės kalbėti. Ir kalbės tol, 
kol gengsteriai — diktato
riai nepaliks be žado ir kol 
pasipriešinimo žodžio nebe
galės ištarti.

Ir, kaip matom, Mussoli
nis jau nutilo, Hitlerio gerk
lė “užkimo” — nebekalba 
taip garsiai, o pradėta smar
kesne akcija Pacifike ir ja
ponų militaristų bumas už
darys.

GERAI DIRBA
Amerikos Lietuvių Kon

ferencijos Pittsburghe ren
gimo komitetas, P. Dargiui 
J. Tamkevičiui ir P. Pivariū- 
nui vadovaujant, daug ir ge
rai dirba.

Girdime, kad viskas pui
kiai prirengta. Geras kon
ferencijos ir pramogų ir 
šiaip visokių detalių priren- 
gimas teigiamai paveiks į 
atstovų nuotaiką ir paleng
vina konferencijos darbus.

Sekmadienį, spalių 3 d., 1943, 3:30 po piet
----- BILIETŲ KAINOS: — $ .55; 1.10; 1.65; 2.20; 2.75; 3.30.-----
VISOS VIETOS REZERVUOTOS. BILIETŲ GALIMA ĮSIGYTI:

1. West Side:
Draugo administracijoje, 2334 S. 
Oakley Avė.
Metropolitan Statė Bank, 2201 W. 
Cermak Rd.
Ig. Sakalas, 2056 W. 23rd St.
C. Druktenis, 2202 W. Cermak Rd.
M. Aitutienė, 2203 W. Cermak Rd. 
M. Jasnauskienė, 2259 W. Cermak 
Road.

'2. Cicero:
Rev. E. Abromavičius, 1515 S. 50th 
A. ve.
Dr. P. Atkočiūnas, 1446 S. 49th Ct. 
A. Mondeika, 1616 So. 49th Ct.
V. Mozerienė, 1603 So. 50th Avė.
S. Petrauskienė, 1603 So. 50th Ct.

3. Melrose Park:
K. Kantautas, 903 W. 20th Avė.
A. švilpauskienė, 103 N. 20th Avė.

• J. Žvirblis, 1513 35th Avė.
4. North Side:

J. Lebežinskas, 1615 N. Wood St. 
„V. Daugirdienė, 1615 N. Wood St.
V. Rėkus, 1905 Wabansia Avė.
A. Balčiūnienė, 6502 N. Leavitt St.

5. Aštuonioliktoj:
P. Ivanauskienė, 726 W. 18th St.
O. Bukantaitė, 907 W. 20th PI.
V. Galnaitė, 717 W. 18th St.
T. Stučinskienė, 671 W. 18th St.

6. Chicago Heights:
Kun. P. Katauskas, 285 E. 14th St.

7. Bridgeport:
A. Leščinskienė, 3448 S. Union Avė.

* R. Mazeliauskienė 3259 S. Union avė
A. Vaišvilienė 1106 E. Marąuette Rd.
P. Juška, 3347 S. Lituanica Avė. 
A. Pocius, 3252 S. Halsted St.
V. Balanda, 3249 S. Morgan St.
A. Antikauskaitė, 3427 S. Lo^e avė.
A. Phillips, 3307 Lituanica Avė.

8. Town of Lake:
O. Srubienė, 4628 S. Marshfield Avė
P. Turskienė 4639 S. Hermitage avė.
E. Banaitienė 4526 S. Marshfield avė

9. Marąuette Park:
A. Hilas, 2640 W. 69th St.
B. Nanartonis 6540 S. Campbell avė.
M. Varkalienė, 6315 S. Wolcottave.
A. Pukelienė, 6447 S. Washtenaw
J. Purtokas, 6425 S. Richmomnd st.
O. Prosevičienė, 2659 W. 71st St.

10. Brighton Park:
M. Navickienė, 4538 S. Washtenaw
E. širvinskienė, 4541 S. Rockwell
E. Juciutė, 4553 S. Fairfield Avė.
I. Pakeltytė, 4019 S. Artesian Avė.

11. Roseland:
L. Paliulienė, 10805 Edbrooke Avė. 
E. Yančienė, 9917 Forest Avė.
A. Barisaitė, 10810 S. Edbrooke avė

12. South Chicago:
A. Snarskis, 610 E. 88th St.
A. Teličėnas, 819 E. 89th St.
K. Antanaitis, 545 E. 88th St.
O. Chepul, 7622 S. Dante.

13. West Pullman:
Kun. M. švarlis, 12259 Emerald avė.

14. Indiana Harbor:
Kun. J. Naudžius, 3905 Fir St.

15. Gary, Indiana:
Kun. J. Martis, 1390 W. 15th Avė.

16. Waukegan, III.:
Kun. J. Cižauskas 730 S. Lincoln st.

17. Kenosha, Wis.:
Kun. P. Skrodenis, M.I.C., 5108th 
Avė.

18. Raeine, VVis.:
Kun. A. Ignotas, M.I.C. St. Casimir
A. Sokelis, 1941 Case Avė.

19. Miluaukee, Wis.:
Kun. A. Mažukna, M.I.C., 1575 S. 
lOth St.

Neatidėliokite bilietų įsigijimo. Dabar yra proga lengvai ir patogiai 
kiekvienam įsigyti bilietų savoje kolonijoje. Dvi savaitės prieš koncertą 
bilietai bus parduodami tik Operos Rūmuose, 20 N. VVacker Drive.

KONCERTO RENGLMO KOMISIJA.
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Vi- kymui lietuvybės gyvos ir
Du dideli ir svarbūs įvykiai

Pittsburgh, Pa,
siems Lietuva ir jos likimu parėmimui Lietuvos reika-
susidomėjusiems lietuviams lų. Taip ir Šv. Pranciškaus 
gerai žinoma., kad pradžioje Vienuolyno Rėmėjų dr-jos 
rugsėjo mėnesio, būtent 2 seimas. Jo tikslas yra kaip 
ir 3 dienomis, Pittsburghe tik rasti būdus, kad paget- 
bus suvažiavę rinktiniai, pa- bėjus šiai įstaigai palaikyti 
triotingi demokratinės min- lietuvybę gyvą išeivijoje ir 
ties Lietuvos sūnūs ir duk
ros bei anūkai ir anūkės
tartis, kaip geriausiai pasi- si. Kaip konferencija ieškos 
tarnauti savo brangiai tė- būdų Lietuvai paremti, taip 
vynei jos atstatymo ir iš
laisvinimo reikalu ir kaip 
padėti saviems broliams bei 
sesutėms dabar pavergtiems 
ir pačioje tėvynėje ir ineš- 
kos ‘‘globojamose” 
Be abejo, kad, kaip visose 
šalyse, visose draugijose, 
visuose susirinkimuose ran
dasi Kvizlingų ir Paleckių; 
atsiras ir šioje Lietuvių Ta
rybos Konferencijoje, kad 
pasitarnauti Hitleriams ir 
Stalinams, t. y. suklaidin
tų lietuvių, vardo ir kraujo 
išsižadėjusių išdavikų. Pirj 
miesiems rūpės Lietuvą gin
ti ir atstatyti, gi antriesiems 
ją dar labiau nuslopinti ir 
paskandinti slavizmo, azia- 
tizmo bei komunizmo pur
ve.
nusiimame savo kepurę ir 
reiškiame kuo geriausio pa
sisekimo jų sprendimuose ir 
nutarimuose, o antriesiems 
tokio sugėdinimo, kurs ne 
tik išstumtų juos iš šios 
konferencijos veiklos, bet ir 
neleistų akių pakelti nei ko
jos įkelti ten, kur sąžinin
gai ištikimi lietuviai susi
rinkę tariasi savo tautos la
bu.

Antras svarbus įvykis, tai ne^ui papuošti.
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
nuolyno Rėmėjų dr-jos sei
mas, kurs seks pirmą sek
madienį po Amerikos Lietu
vių Tarybos Konferencijos, 
rugsėjo 5 dieną. Apie šį įr 
vykį ne visi lietuviai žino 
ir ne visiems jis rūpi. Ta
čiau, jis 
Amerikos 
nemažiau, 
ferencija.

Abu turi ką nors bendra. 
Konferencija šaukiama, kad 
išbudinus įmigusius Lietu
vos vaikus bei anūkus tau
tiniam susipratimui, palai-

ir šis rėmėjų seimas ieškos 
paramos vienuolynui.

Seimo tikslui aprašyti rei
kėtų pašvęsti gana daug lai
ko ir vietos. Trumpame raš-

srityse. telyje neįmanoma tas pada
ryti. Kad suprasti, kokią pla 
čią dirvą seimo darbuotė a- 
pima, pakanka tik atsižvelg-į 
ti į dalyvius ir vietas, iš 
kurių jie paeina, ir į jų nu
veiktus darbus. Čia suva
žiuoja tikri savo tautą my
lintieji lietuviai ir geri ka
talikai iš arti ir toli.

Vienuolynas turi rėmėjų 
skyrius Chicago, III., Cleve- 
land, Ohio, Grand Rapids, 
Mich., Brooklyn, N. Y., Eli- 
zabeth, Harrison-Kearney, 
N. J., Hartford, Conn., Phi-

Pirmiesiems pagarbiai ladelphia, Pa., nekalbant a- 
pie Pittsburghą.

Iki šiol šių skyrių 
seimų pagalba labai 
nuveikta. Pavyzdžiui:

1925 m. Dievo Apvaizdos 
kalnelyje pastatytas vienuo
lynas, kuriame buvo išauk
lėta suvirš 200 seselių pasi-

Į šventusių darbuotis Dievo 
garbei ir tėvynės naudai, # 

1927 m. nupirkta medžiai 
ir krūmai Apvaizdos Kal- 

Į'aisytas 
akademijos knygynas.

1932 m. 
koplytėlė.

1934 m. 
pelianija.

1935 m.
selės Lietuvon studijuoti ir 
steigti studijų centrą.

1936 m. pastatytas mer
gaitėms

1938 
minklas 
Surinkta pakankamai aukų 
išsiųsti penkias seseles mi- 
sijonieriauti Brazilijoje.

1939 m. nupirktas naujas 
autobusas akademijai.

Lietuvos žmonių naudai, ne
žiūrint kur jie dabar rastų-

A __ A- J » S.

Vaizdelis, iš Šv. Pranciškaus Akademijos

Sv. Pranciškaus Akademija ir mokinių grupė

?5

ir jų 
daug

Į

Į

I

pastatyta laikina

1940 m. pradėta statyba 
naujos mergaičių akademi
jos.

Čia tik puokštelis nuveik
tų darbų, bet dar ne viskas. 
Šių metų seimas savo prog
ramoje turės apsvarstyti ,o- 
kius klausimus, kaip: 1) pil
nas akademijos užbaigimas, 
2) skolos mažinimas, 3) Bra 
zilijon pasiųstų seserų pa
laikymas ir jų darbuotės ap
leistų lietuvių tarpe parėmi
mas, 4) koplyčios reikalin
gumas ir jos pastatymui fon 
das.

Taigi, brangūs Amerikos, 
savo tautą ir Dievą mylin
tieji lietuviai, matote iš tų 
kelių pranešimų, kokie dide-

Skersai Ontario ežerą į Toronto
f* - r •% x> • -•> • p* ♦ r' «e /

(Pabaiga)
Kariaujančioj Kanadoj

Sekantį rytą, nebodami 
nuovargio, būrelis lietuvių 
atvyko į savo bažnytėlę Mi- Į 
šių išklausyti ir išpažinties 
prie lietuvio kunigo. Nuo
lat čia jie lie.uvio kunigo 
neturi. Jų klebonas, McGiv- 
ney, kad ir ne lietuvių kil
mės, moka keletą sakinių 
lietuviškai, lietuviais intere
suojasi. Visą vakarą daly- nas 
vavo lietuvių parengime, o 
sekantį priešpietį savu au
tomobiliu vežiojo po Toron
tą. Miestas čia. netoli mili
jono gyventojų, bet žymiai 
švaresnis už Chicagą. Nors 
žmonės apsirengę gerai ir 
sotūs, bet žymu, kad Kana
da — kariaujanti šalis. Aikš . 
tėse mankštinasi kariai. Jū- į 
rininkai margomis vėliavė- • 
lėmis plevėsuoja pratinda- ’ 
miesi prie signalizacijos. Iš-

atremontuota ka-*

išsiųstos dvi se-j

1

! ei ja. Čia jos patenka į už
darą gyvenimą, seserų pri
žiūrimos, mokomos, ruošia
mos naujam gyvenimui.

— Kaip jos dieną pralei
džia?

— Dirba, čia yra didelė 
skalbykla, viso miesto baž
nytiniai drabužiai skalbia
mi. Kai jos pasidaro nemo
ralios, turi daug dirbti, kad 
išprakaituotų velnią, — pu
siau juokais kalba kapelio-

Įeiname j koplyčią. Kape
lionas parodo į vieną suolų 
eilę:

— Čia klūpo per Mišias 
atgailoj ančios Magdalenos.

Jas savo sielos dėmes nori 
nuplauti gilią atgailos dva
sią, pasiryžta visą gyveni
mą pasilikti prie vienuoly
no, gyvendamos pagal pa
darytus apžadas skaistybės, , 
neturte, paklusnumo.” 

Aplankėme katalikų akci
jos centra:ines įstaigas, kur 
jaučiamas susirūpinimas 
krašto religiniu atgimimu. 
Ypač gero įspūdžio padarė 
‘•Register’’ vietines dalies 
redaktorius, buvęs anglų so
cialistas ir buvęs nutolęs 
nuo bažnyčios, o dabar uo
lus katalikas ir žymus krikš 
čioniško darbo sąjūdžio va
das, kurio šūkis:

— Mes neturime pamesti 
sąryšio su darbo žmonėmis.

K. J. Prunskis

pakuotų lėktuvų motorų, 
visi Karišku jeepu gatve prale- 

■apsi-

— Septyni bilijonai dole 
šito- 

kraš-

Ii darbai stovi prieš akis ir 
kaip reikalinga yra jūsų di- 
džiaširdė parama. Todėl, šia tisas laūkas nukrautas su 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Konferencijos proga,
dalyviai nuoširdžiai kviečia- kia kariška uniforma 
mi aplankyti vienuolyną bei vilkusi mergaitė, 
akademiją, kur lietuvaitės 
auklėjamos, ir dalyvauti Šv. rių karo reikalams,
Pranciškaus Seserų Vienuo- kiam netaip dideliam 
lyno Rėmėjų dr-jos seime, tui — ką nors reiškia, — 
Taipgi ta pačia proga dėko- prataria lietuvių klebonas, 
jame visiems praeityje pa- — O kaip su maistu? 
sidarbavusiems ir prisidėju- — Mėsa, sviestas, arbata, 
siems prie šio kilnaus dar- kava —= racionalizuota. Mais 
bo, - ir 
miems 
skyrių 
moralę 
mą.

ypatingai gerbia- to netrūktų, bet ūkininką: 
klebonams ir visų 
dvasios vadams už 
ir medžiaginę para-

Kvieslys

—— ------- :-------------------------
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Namų Materijolą Už Dar žarnomis Kainomis!

Atvykite j mūšy jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWnj?F 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažy, porčių, visky. sklepy ir flety. 
PASITARKITE SŲ MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namy.

(

APKOKAVIMAS IK PRISTATYMAM 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS. 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
V AIMANUOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 4 2 vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki S:S<> valandos popiet

KLAUSYKITE-
!■ VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ (i) 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių Y

i SOPHIE BARČUS |
j Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
j .KA5RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, 1“ I

Taipgi Pasiklausyki! Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PKOGRAMO, VAIDINANT į 

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

neturi darbininkų nurinkti j| 
dęrlių. Miestas organizuoja 
autobusus ir savaitgalyje į 
išveža savanorius į farmų I 
darbus, čia jie gauna neto- $ 
Ii dolerio už darbo valandą. •(!
Kvorta degtinės per mėnesį į

- ■.
— O kaip su gesolinu?
— Gauname -po 120 galio

nų per metus, taigi apie 
pustrečio galiono per savai
tę. Suvaržytas veikimas klu
bų ir panašių įstaigų. Alaus

M
I
M

Nepaprasta vario reikšmė
Kiekvienas milijonas kul- se Amerikos Valstybėse, yra

Į , ’ j
kų mažiems šautuvams rei- išrenkama iš vario kasyklų 
kalauja iį‘ 
vario, ir milijonas mažų kul
kų gahma suvartoti per ke
lias minutes ‘ kovos lauke.
37 mm priešlėktuvinė pat
ranka gali iššauti 1,090 sva
rų vario per 10 minučių, 50 
lėktuvų gali iššauti tą patį 
skaičių per dvi minutes oro 
kovoje.

Dešimtas procentas viso 
vario, gaminamo Jungtinė- žemėje ir jūrose.

_____________________________

i * :. M

pro

Mapie 38,009 svarų vandens. Toks vario išrinki- 
mas priklauso nuo surinktų 
senų blėkin’.ų kenų.

Varis yra absoliučiai rei- galima pirkti iki 36 pančių 
kalingas karo vedimui. Va- per mėnesį, o degtinės — 
ris namie gamina ir perlei- viena kvorta per mėnesį, 
džia elektrą. Varis kovos 
lauke duoda galimybę veik
ti 
juos pasukti, 
kyti šautuvus.

Varis re;ka’ingas radijui

K

bendrabutis.

k' ■

turi savo svarbą 
lietuvių gyvenime 
kaip ir ana kon- m. pastatytas pa- 

seserų kapinyne.

ir nusigeria.
kaip su kenuotu-

I sąrą,
J ’■ sybė
' žilis.

šio atsiranda ir 
maisto.

visai neturime va- 
ypač vaisių. Vyriau- 
skatina • vartoti švie- 
Nuo lapkričio mėne- 

kenuoto

J

ALESAUSKAS
and SONS

»

K

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAFPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything ta the line of

Furniture

ALEX

— Tai neturite girtų?
— Pasitaiko visokių. Ki- 

bokšteliams (turrets), tas dar acto ar kokios kitos 
iškelti ir tai- biaūrybės įpila į gautą deg- 

| tinės porciia. kad tik būtų 
daugiau,

— O 
maistu ?

1 — Jo

RYTOJ! Lietuviai RYTOJ!
AMERIKOS LIETUVIU DIENA

Sekmadienį, Rugpiūčio (Augusi) 29 d, 19B
JUSTICE PARK DARŽE . . . . ARCHER IR KEAN

F F

MILITARINft PARODA — SU U. S. ARMY —NAVY — MARINE CORPS WACS— 
KAREIVIU MOTINOMS ir TRVAIS...DU PROGRAMAI—DVI ORKESTROS RADIO 
ARTISTAI — GARBINGI SVEČIAI — UEUT. COL. TENNYSON Ų. S. N. MAJOR 
LAUKIS EEK, ARMY AIR FORCES—CAPTAIN C. E. LIGHTER, CAPTAIN. STEYE 
ŠEŠKAU <KAS, U. S. M. C. — SERGT. PREBSTER, WACS — HON. CONGRES- 
SMAN MAKTIN H. GORSKI — MICHAEL J. FLYNN. Clcrk of Cook County—RE V. 
A. BALTUTIS — JUSTIN MACKIEHICH—HON. JUDGE JOHN T. ZURIS—Li.hua- 
nian Consulate DK. P. DAUŽVARDIS— FRANK A. BELLA, U. S. Treasury dept 
—JOHN F. EUDEIKIS—ir kiti.

n*il *•

Atgailo jančios 
Magdalenos

Toronte nemažai katalikų 
vienuolynų, mokyklų. Lietu
vių klebonas nusivežė pas 
save pusryčių. Jis gyvena 
vienuolyne, prie kurio yri 
moraliai puolusių mergaičių 
kalėjimas. Iš gatvės, iš teis
mo salės jas atsiunčia ęoli-
SKELBKITES ‘DRAUGE’

ATVYKĘ PIRKITE KARO BONĄ NUPIRKITE LĖKTUVĄ
RYTOJ! Amerikos-Lietuvių Diena RYTOJ!

Fitctory R«presentative.

SHOVVROOMŠ IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

KEPlIRLIC «)5l

I■■■■■I
MONUMENT CO. &Mūsų pastatytas

TftVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. rf

(Netoli Granri Avė.)
PHONE: SEELEY 6103
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
PARAPIJOS GLOBĖJO 
ŠVENTE

Šv. Baltramiejaus parapi
jos globėjo šventė pripuola 
rugpiūčio 24 d., bet ji nu
kelta į rugp. 29 d. Mišios 
šv. bus laikomos prieš iš
statytą šv. Sakramentą. Kle
bonas ragina para pi jonus 
skaitlingai tose Mišiose da
lyvauti. šv. Baltramiejaus 
draugija į bažnyčią atvyks 
“in corpore”. Visi nariai 
pr ašomi prieš pusvalandį su
sirinkti į Lietuvių Audito
riją. Beje, iškilmingos šv. 
Mišios prasidės pusvalan
džiu anksčiau, negu papras
tai.

Cpl. Butkus yra narys mili- 
tarės policijos. Turi ir vieną 
pusbrolį Cpl. Wilhąm Dėdės 
Šamo kariuomenėj. Šis ran
dasi Ford Ord., California.

Cpl. Butkui linkime pasi
sekimo Dėdės Šamo kario 
pareigose.

sos giminės. Be to, iš Wiau- 
kegan buvo nuvykęs ir Joe 
Andrulis su savo šeimyna.balandžio 24 dienos, 1941.

Dabar randasi Camp Pickett, SUKAKTUV£S
Virginia. Jis taipogi turėjo
gerą darbą John Mansville. Rugp. 1 d. suėjo 12 metų

Lai Dievas laimina šią kaip kun. Juozapas Čužaus- 
šeimyną ir jos visus sūne- kas klebonauja Šv. Baltra- 
lius.

j;

resės ligoninę, kur pasvei
kino savo mylimą žmoną ir 
sūnų gimtadienio proga.

ĮSPŪDINGOS 
LAIDOTUVĖS

I

miejaus parapijoj.
Prieš 12 metų parapijoj 

buvo daug nesusipra.imo.
DŽIAUGIASI

KETURI SŪNŪS DĖDES 
ŠAMO TARNYBOJE

Waūkegano lietuviai su 
pagarba kalba apie F. ir K. 
Leonaičius, gyvenančius ad
resu 1025 Jackson St., ku
rie pavyzdingai išaugino šei
myną. Daugelis / mūs žino, 
kaip yra sunku ir skaudu 
tėvui ir motinai išleisti vie
ną, du sūnus j kariuomenę. 
Gi Leonavičiai yra išleidę 
net keturis sūnus. Albertą, 

’ Steponą, Stanislovą ir Ed
vardą.

Albertas 19 metų amžiaus, 
yra “seamen 2nd class” ir 
šiuo metu randasi kur nors 
Pacifike. Jis įprašė į jūri
ninkus kovo 10 d., 1943. Iki 
to laiko dirbo Fansteel Co.

Steponas, 28 metų am
žiaus, vedęs (žmoną su du
krele gyvena 806 Aragonne 
Drive, No. Chicago) įsirašė 
į marynus balandžio 13 d., 
1943. Jo žmona ir motinė
lė nežino, kur dabar randa
si. Prieš įstodamas į ma
rynus dirbo pas Jonu Mans
ville.

Pvt. Stanislovas, 22 metų 
amžiaus, kariuomenėj jau 
nuo spalio 28 d., 1942. Da- 

. bar randasi Fort Lewis. 
Wash. Prieš tai dirbo Gor- 
don’s Dept. krautuvėj.

Pvt. Edvardas, 27 metų 
amžiaus, kariuomenėj nuo

BINGO PARTY
Šv. Teresės Altoriaus Puo Kun. j Oilžauskas’bet gHo 

Šimo draugystė rengia bin- neišsigando. Tuojau pasinė- 
go party rugp. 29 d., 3 va-( rg j SUI1įų darbą. Pirmiau- 
landą popiet, Lietuvių Au
ditorijos kieme. Pelnas ski
riamas imiimui bažnytiniu 
rūbų. Bus gerų dovanų nau
dingų namams ir labai gra
žių žaislų vaikams.

Komisijoj darbuojasi se
kančios : Mary Geraghty, 
Bronė Maculis, Adelė Matu- 
lėnas, Elena Kuzmickas, Va- 
leria Rukštelis, Bronė Bio- 
lette, Antanina Backys, E- 
milija Kuzmickas ir Emilija 
Kačinskas.

šia pradėjo parapijonus ves
ti į vienybę. Tuo tarpu už i

riamas įgijimui bažnytinių 5j0 depresij,3. Daug žmonių

Komisija labai prisiren
gus patenkinti visus, kas 
tik atsilankys į šį parengi
mą.

f

BUVO KRIKŠTYNOSE
A. J. Sutkus su žmona, 

sūnumis ir dukrele, buvo 
išvykę rugp. 22 d. pas savo 
mylimą dukrelę ir žentą E. 
Lewis. kurie tą dieną krikš
tijo savo dukrelę. Kūmais 
buvo Lucijos sesutė Floren- 
tina Sutkiūtė ir jos pusbro
lis V. Mickus iš Chicago. 
Šv. Bernardo bažnyčioj pa
krikštyta vardu Patricia. 
Tėvai iškėlė šaunias krikš
tynas, kuriose dalyvavo 
daug svečių, neskaitant vi-

buvo be darbo, kas atsi’ie- 
pė ir į parapijos reikalus. 
Be to, tais pačiais metais 
užkrito ir kita nelaimė: su
degė bažnyčia. Mokyklos ka
mbary per penkis metus kle
bonas ir parapi jonai vargo. 
Prieš akis buvo didelis dar
bas. Kiek galėdamas, baž
nyčioje ir eidamas per na
mus žmonių prašė aukų baž
nyčiai statyti. Pagalios pa
statyta puiki bažnyčia, vi
dus ištaisytas, nes buvo 
daug geradarių, kurie nesi
gailėjo tam aukų.

Kun. Čužauskui labai sun
kiai dirbusiam per 12 metų, 
parapijonai linki geros svei
katos, kad dar ilgus metus 
darbuotųsi parapijos labui.

VIEŠĖJO PAS TĖVUS
Cpl. Kazimieras Butkus, 

kuris padėjo dideli būrį na
cių ir italų iš No. Afrikos į 
Ameriką parvežti, parvažia
vęs namo paviešėti su savo 
mylimais tėveliais ir gimi
nėmis. Jis yra sūnus John 

[ Butkaus, 838 Lenox Avė.

P. Šallimiero Radio 
Piknikas

Kas vakaras nuo pirmadienio 
iki šeštadienio P. šaltimieras pra
šo pasiklausyti sekantį vakarą jo 
radio programos.

Rytoj, jo piknikas, dėlto visų 
prašome asmeniškai atsilankyti i 
Justice Park darža, kur taipgi 
bus programa, muzika šokiams 
grieš per ištisą dieną, o daina 
skambės iš visų daržo kampu.

P. šaltimiero piknike prašome 
nusipirkti ir karo bonų, nes tą 
diena prasideda vajus sukėlimui 
$75.000, už kuriuos bus nupirkta 
“Fight-ar Plane” lėktuvas ir pa
krikštytas Amerikos lietuvių var
du... Karo bonai bus ant vietos 
parduodami.

Programoj bus: kailinių paro
da. Du pipirukai. Dainuos Kristi
na Stanulytė ir Irena Protytė, 
Collin Gerchas ir Nasturtos, taip
gi mergaičių duetas Evelyn Kriau
čiūnas ir Bronė Zube. Vakarop 
bus militarinis paradas, dalyvau
jant U. S. Army, Wacs, U. S. 
Navy, U. S. Marine Corp’s, Da- 
rius-Girėnas Drum ir Bugle 
Corp’s, 16 drum majorettes ir lie
tuvių kareivių motinos ir tėvai 
Kalbės Lieut. Commander Tenny- 
son, Major Eek, Captain C. E. 
Lighter, Captain Steponas šeškau- 
skas, Sergt. Prebster, Kongres- 
monas aMrtm H. Gorski, Michael
J. Flynn, Rev. Baltutis, Justin 

Mackiewich, teisėjas J. Zūris. Dai
nuos Algirdas Brazis, Onuks 
Skeveriutė, Antanas Kaminskas, 
Ona Norkienė, dr. Svenciskas, E- 
velyn Kriaučiūnas, Juozas Norkus, 
Brone Zube, Virginia Lucas, Nas- 
likė Antosikė, Pipirukai Jonukas 
Pasco ir Bruno Nover, pritariant 
akordionistui A. Labanauskui ir 
Batučio orkestrui.

Amerikos Lietuvis

231® WEST ROOSEVELT ROAD

FURNITURE COMPANY

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

ŠMOTŲ 
Kainos AUKŠ

ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8760

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ. 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

Pasirinkimas Jaunavedėms!

Rugp. 13 d. ištiko nelai
mė slaugę Louse Likas, 35 
m. amžiaus. Vykdama į sa
vo ofisą, esantį 
Bankers rūmuose,

gyveno, dirbo ir slaugės ir yra gavęs ‘’furlough”, iš
moksią išėjo. Visur padeda- vyko atostogų, žadėjo vykti 
vo seselėms.

Laidota iš Dievo Motinos 
bažnyčios. Per gedulo Mi
šias šv. į bažnyčią susirin
ko labai daug slaugių, net 
iš kitų miestų. Bažnyčia bu
vo pilna, ne tik žmonių, bet

Citizens ir seselių. Velionė buvo dau- 
6-tam geliui žinoma ir daugeliui;

į New York. kad pamatyti 
baigiamą atremontuoti di- 
džiausį laivą “Normandie”. 
Paskui žada užsukti į Scran- 
ton, Pa., kur aplankys savo 
motiną, sesutes, kurių se
niai nematė.

Petras Shaulis. duonkepis, aukšte, kažkaip įkrito į eie- patarnavus ligoje.Į 
šiomis dienomis labai sma- veiterio šaftą ties 
gus: jo žmona pagimdė sū- aukštu. Nugabenta 
nelį, kaip sakant, būsimą pa nę mirė, 
gelbininką duonai kepti. Įdo
mus supuolimas. Tą pačią 
dieną pripuolė ir kūdikio 
motinos gimimo diena. Dėl
to Petras su savo mamyte 
ir sesutėmis iškepė didelį;
pyragą ir nuvežė Į Šv. Te- m. amžiaus. Visą laiką čia

ketvirtu 
į ligoni-

i

Velionė giminių turi tik 
vieną brolį, kurs šiuo metu 
tarnauja kariuomenėj.

Velionė į Šv. Teresės li
goninę atvažiavo būdama 15

Ilgai vietos žmonės 
nepamirš.—
IŠVYKO ATOSTOGŲ

Juozas Andriulis, 810 Vic- 
tory St., savininkas valgo
mųjų daiktų krautuvės, 1716 
S. Sheridan Rd., su savo bu
vusiu pagelbininkų, kuris 
dabar tarnauja kariuomenėj

jos

Ant. Sutkus su savo drau
gu J. Skarbalių išvyko į 
Rochester, Minn. M. Z.

i

-----------=----------------------------------- ------------n
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki-U rmo t wnolesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą^ patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
......................................................................-....................- . ■■ *

J/
TONY LUKOŠIUS

Geriausias Brighton Park Drabužių 
VALYTOJAS

Išvalome, pataisome ir perdirbame visokios rūšies drabužius. 
Taipgi išvalome, pataisome ir perdirbame furkaučius į naujas 
madas už prieinamas kainas. Darbą atliekame greitai ir gerai, 
nes turime daug meta patyrimą.

2555 W. 43rd St. Tel. Lafayette 1310■ 7- . J%

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------KAD SUTAUPYTUMĖT KURĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEKEIKIA ĮMOKĖTI --------------- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

$500.00 U. S. war Bonais
PER

t

“DRAUGO”
METINI LABOR DAY

DIDELI PIKNIKĄ
1

Pirmai Monday ,Rugs.-SepL 6, 1943

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE
katltnlal. kafllukah papnoAtaLo arbagen» rfiAtea moterq 

rtoth kotai parsMnoda ■•įžemintomis kainomis.
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų, ir pasilinksminimų.
Ant laukinės estrados bus lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems lietuviškiems 

šokiams. Šokių pa vilione bus Phil Palmer orkestrą lietuviškiems ir populiariems 
’l šokiams. Bus ir visokių kitų žaidimų, bei pasilinksminimų.

Būkite vieni, būkite antri, būkite visi "Draugo" Labor Day Piknike.
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rrEi, kur bėgi?" "Nėr laiko, Mike, turiu s%2Jafl0S kžim?s» 3 • 1 Piknikas pavyko. Ruj

pasivyt tą žemati. Jis priklauso prie
Draugo" traukimo tymo!rr

Rugp. 
22 d. parapijos darže Šv. 
Vardo dr-jos piknikan atsi
lankė daug svečių ir para- 
pijonų, kurie linksmai;—sma
giai praleido laiką ir gau
siai parėmė parapijos bėga
muosius reikalus. Pelno li
ko virš $300.00.

Čer- 
ren 
a&ū 
kun.

Dėkoja. Kleb. kun. V. 
na.uskas ir visi pikniko 
gėjai taria nuoširdų 
kun. Jančiui, MIC., ir
P. Cinikui, MIC., už atvyki
mą į pikniką, taipogi sve
čiams, parapijonams, auko
tojams, darbininkams ir vi
siems, kas tik savo atsilan-

i

Palieka mūsų parapiją. 
Varg. K. Ga-ubis netrukus 
paliks mūsų parapiją. Vyks
ta vargonininkauti Dievo 
Apvaizdos parapijom Apgai
lestaujame netekę choro va
do, kuris ne tik su jaunimu 
bet ir su visais parapijomis 
gražiai sugyveno. Linkime 
K. Gaubiu! pasisekimo nau
joje vietoje, o, progai pasi
taikius, atvykti ir pas mus 
pasisvečiuoti.
/

A. Kaskas ir R. Juškos
kymu ir auka parėmė pik- koncertas. Kaip vlsose di.

7

daryta operacija. Ligonė 
kasdien eina geryn ir netru
kus grįš namo, 8911 Esca- 
naba Avė. Linkime Estellai 
greit pasveikti.

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

VALANDOJE

— Veit a minute, kur be- kinu girdėt, nes mano 
gi, Ignai?

— Nėr laiko, Mike, turiu 
pasivyt tą žematį. žinai, jis 
priklauso prie “Draugo” vir 
vės traukimo tymo. See you 
later, Mike!

— Ei, veit a minute, Ju
zai, — sunkiai alsuodamas 
sulaikė Juzą Ignas. — Klau
syk, pasakyk man, kaip pa
sisekė suorganizuoti žemai
čių tymą?

— Tai mata, dar visus 
nesuorganizavom. Ale dar 
liko arti dvi savaitės. Kitą 
nedėl dirbu nait šiftą, tai 
ten suorganizuosiu keletą 
vyrų.

— Kaip tau rodosi Juzai, 
ar žemaičiai ims viršų.

—Na. sarmatos nedaryk!
Ar kada girdėjai, kad že- 

mačiai pralaimėtų?! Kur že
mais stos, tai ten, for šiūr, 
išlaimės.^^afy^ * BSfp' tie 
aukštaičiai bekrioks, kada 
žemačius sutiks. Tas aišku!
kaip ant profesoriaus delno! tę alaus išlaimėję mes že-

—Fine Jūzai, aš taip lai- mačiai turėsime parę.’’

ir mama žemaičiai..
— Ale sakyk, Igną, “Drau 

go” piknikas šįmet bus spe- 
šil. Visokių ten bus na vy
nų. Skaičiau, kad bus pikče- 
rių. Aš dar nemačiau tų' fai- 
tų. Aš noriu matyt, kaip 
mūs baisai plėk tuos šetū- 
nus džiaponus ir vūkiečius.

— Listen, Juzai, ar turi 
tikietų karo bonams?

— Yes siree! Ale žinai, 
manęs Raulas prašė knygu
čių, bet aš visas savo iš- 
pardaviau. Tai nunešk jiam. 
Jis nori čenčių išlaimėti tą 
first prizą $250.00. Užeik 
dabar pas mane ir aš duosiu 
tau mano stubaius; nunešk 
į “Draugo” ofisą. O, yes, aš 
užmiršau paklaust, ar bus 
‘ ‘Draugo ’ ’ piknike ‘ ‘oldtai- 
merių” orkestras?

— You beteh boots, Ju- 
zai, galėsi gerai pašokti.

“Ir dar kaip! Pus bačkų-

niką.
I —

papa Gausiai aukojo. P. Judvi- 
čiai, 2814 E. 89 St., suteikė 
gausią dovaną rengtam pik- AUillį HU11LU1 bao 
nitai. Visi, kurie laimėjo, ]ių 3 d, Civic House
begalo džiaugėsi. Jų auka 
davė daug naudos parapijai.
Taipogi ačiū už aukas vir
tuvei: B. Vasiliauskienei, M. 
Vitkienei, Uštinienei, Čepu- 
lionienei iš Roselando, A. 
Snarskienei ir K. Gudaitie
nei.

Serga. Parapijoj randasi 
ligonių. E. Yuška, narė Šv. 
Teresės Sodalicijos, guli So. 
Chicago ligoninėje; jai pa

kurią aukos už sielą žuvusio 
kareivio Petro Sleuterio. Jis 
žuvo liepos 30 dieną, New 
Guinea, gindamas Amerikos 
trispalvę. —Koresp.

1

Sekmadienį ARD 6 sk. Oficialus atidengimas 
piknikas

Brighton Park. — ARD 6 dą popiet prie 15’gatvėš’ir 
sk. nio&a šaunų išvažiavi-, 49th pipuošu sto.

vyla žvaigždės forma su iš
kelta vėliava. Tai blokų ka
pitonų Povilo Grigaičio ir 
Leonardo Undraičio pastan
gos. Visi gėrisi gražiu pa
puošimu. Jeigu oras bus pa
lankus, tai suplauks daug 
žmonių iš visos apylinkės į 
oficialio atidengimo iškil
mes. Dalyvaus keli legijono

Cicero.
rugp. 29 dieną apie 2 valan-

Sekmadienį,

mą rugpiūčio 29 d., Ryans
Woods, prie 87 ir Western 
Avė. «

Važiuoti reikia Western Į

Avė. gatvėkariu iki 87 St.i 
Išlipus eiti apie du blokus 
į rytus; neiti per kelią, bet 
pasukti po kairei ir rasit 
pikniko vietą.

Galima atvažiuoti ir a.u-
tomobiliais, nes netoli yra to'rpe kitų 7r Dariaus’-
laisva vieta automobiliams 
pastatyti.

Rengimo komisija nuošir
džiai užkviečia visas nares 
dalyvauti su savo šeimomis, 
pažįstamais. Bent kartą su
darykime bendrą suėjimą, 
linksmą pobūvį.

Turėsim visokio užkan
džio, kad atsilankiusieji bū
tų patenkinti. Vienutė

Girėno Bugle Corps. Bus ke
letas žymių kalbėtojų, mies
to valdybos nariai. To bloko 
tėvai, kurių sūnūs tarnauja 
kariuomenėj bus apdovanoti 
tam tikra dovana.

desnėse parapijose, taip ir 
So. Chicago suorganizuotas 
komitetas platinti tikietus 
virš minėtų operos artistų, 
kurių koncertas įvyks spa-

So. Chicago lietuviai kvie
čiami įsigyti tikietus į mi
nėtą koncertą, iš anksto iš 
komiteto narių: A. Chepul, 
A. Teličėno, K. Antanaitie
nės, A. Snarskienės.

Koncerto pelnas skiriamas 
Tėvų Marijonų naudai.

X Už $29,909.00 War Bo
nų parduota vidurmiestyje 
Lietuvių Antroje Dienoje, 
rugpiūčio 24 d. Bonus par
davinėjo Moterų. Sąjungos 
20 kuopos ir šv. Teresės dr- 
jos iš Brighton Park, narės. 
Iš sąjungiečių darbavos: cen 
tro iždininkė E. Statkienė, 
Vingeliauskienė ir Paurazie- 
nė, sesuo M. S. centro pirm. 
E. Paurazienės.

X Pačinskai, gyv. adresu 
4106 So. Artesian Av., džia.u 
giasi turėdami cT-ikreSę ir 
jos gerą vyrą, kaipo savo 
tikrą sūnų. Bet karas visus 

I liečia. Taigi ir jų žentas pir
madienį išvyksta į kariuo
menę palikdamas mielą žmo
ną ir brangius uošvius.

X Trys apskritys: Fede- i 
racijos, Moterų Sąjungos ir 
Susivienymo planuoja atei
nantį rudenį suruošti bend
rą vakarą, kuriuo bus pami
nėta Kražių skerdynių su
kaktis.
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REMKITE “DRAUGĄ”
—■ - - - ——

Į į

DIDKLIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES, FLUTES 
su “cases” — $85.0», $87.58,
$45.80 ir $75.<8. Visi garantuoti 
Lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOIANAI, BANJOS, 
SMUIKO S, TEN O R BANJCS — 
$«.5O, $8.50, LbZ.Sfr iki $35.00.
STRIUNINIAI %ASAI — $«0.00, 
$125.00 ir 4158.C8. BASO UŽ- 
DENGALAS — $12.00. SMIČE-
tjat SMUTKOMS, 8TRIUNINI- 
AM8 BASAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.50, $8.88, $5.00. $10.00 
ir $15.00. Strifinoe dėl visų virš- 
mlnėtu instrumentų. BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $28.50, 
$85.00 ir $50.00. PEDALS, HI- 
BOYS, CTMBOLfi, Ir DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jtoj lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarama

GOLDSTEJN’S MŪŠIO SHOP 
*14 MaxweU SL> Chicago

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Uteniškių klubo 
piknikas

Rugp. 29 d. Dan Smit dar
že, Kean Avė. ir 82 gatvė, 
bus Uteniškių klubo pikni
kas, į kurį kviečia visos U- 
tenos apskrities lietuvius at
silankyti.

Klubo 
piknikan 
siims su 
žemaičių, 
kų,

nariai sako vieni 
nevažiuos, bet pa
savini aukštaičių, 
dzūkų ir zanavy-

\
Komisija ir pirmininkas

Raudonos Rožės klubas 
čia visiems žinomas, dau
giausiai turįs narių karo tar 
nyboj, planuoja statyti ka
reiviams paminklą ant klu
bo sklypo, 1405 S. 49 Ct., 
greta Liuosybės svetainės.

Sekantį penktadienį susi
rinkimas tars tuo reikalu i

D.galutiną žodį.

Gražus motinu ir 
žmony pavyzdys

Cicero. — Rytoj, rugp. 29 
d.. 7:10 vai. Mišiose Šv. Ci
cero Kareivių Motinų ir 
žmonų Klubas eis “in cor- 
pore” prie Šv. Komunijos, |

DVI MUDEKN1SK08 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 210fe

6812 So. VVestem Ave„ Chicago
Telefonas GrovehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

i

V

Rankose;

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PART1CULAIC PEOPLE I’REFEK PACHANKIS PRODUCT1ONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MOSTELIO GRANITE 
Most Bcautiful—Most Endaring—Strongest—-Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE L1THUANIAN MONUMENT’ MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

ši Firma Virš 50 Metų
T<w Parios šeimos

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

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

pasirinkimą
Muzu-ališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

I

d

JOHN A. KASS
jEUEl KY — VV ATCHM.AKER

— MUS1C

4216 ARCHER AVENUE
Yuune: LAFAYETTE 8617 ;

t— -------------------------------------- S

I

s E Ves

MY V/H°L

URiNE,

Murinę soothes, cjeanses and re&eshe* 
irritated, reddenea membranos caused 
bv head colds, driving, winds, moriesį 
close work, late hours. bree dropper
with each bottle. At all Drūg Stores. 
"T

THAHKs

about

ra. MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
H 4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

■JOHN F. EUDEIKIS

J Laidotuvių Direktorius■ AMBULANCE Dieną Ir Nakt}

4386-07 SOUTH HERMTTAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-17
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

Tet LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai vak. 

ii stoties WGES (1380), su Povilu Šaltimieru.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse,

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th 8TEEE1

Teiephone VAROS 141®

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFUKN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3573

NARIA1
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

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

MAŽEIKA
MIS L1TLAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
fboneu YAKDs 1188-311

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2516
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 127®

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

r

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

z z
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DijfiNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS šeštadienis, rugp. 28, 1943

C<

vi ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS
I Įvyks Sekmad., Rugp. (August) 29 d., 1943 PAS KUTINIS Vytauto Darže, 115th ir Crawford Avenue
| Po karštos vasaros ir atostogų bus malonu su-

a

k važiuoti Sekmadienį Vytauto Parke ir pasida- 
| linti atostogų įspūdžiais, prie puikios muzikos, 
Į ĮŽANGA DYKAI...............................>..................

dar žaliuojančiais medžiais bei pievomis, 
k Bus gana šiltų valgių ir gėrimų. Kviečia visus 
R parapijonus ir kaimynus iš visų kolonijų, 
t*. ............................ .KLEBONAS IR KOMITETAS

117-tęj dieną vaikas miega

Tėvai parūpino geriausius gydytojus,
karštai medžiasi ir rūpinasi muzika
Jimmie Wood pereitą ket

virtadienį sulaukė dviejų 
metų amžiaus.

Jo motina Marle, 28 me- 
tų, ar jo tėvas, Neil, karo 
darbininkas, kartais trokš- į 
ta, jog jų sūnus juos apka
bintų savo mažomis ranku
tėmis ir džiaugsmingai su- * 
suktų, kai jie duoda jam do
vanas.

Bet tai jiems dar neįvyko.
Mažasis Jimmie užmigo 

savo name, Brookfield, ge
gužės 3 dieną, jau pereitą 
ketvirtadienį suėjo' 116 die
nų, kai vaikas miega. Jis

gaitę, Dorleen Dawn Peabo- 
dy, kuri buvo iš miego ligos 
(coma) išgelbėta muziko.

65 dienas Dorleen miego
jo. Jos viončelės mokytojas 
Robert Kranz atėjo prie 
mergaitės lovos. Po dienos į 
jis grojo dalykėlius, kuriuos 
mergaitė labiausiai mėgo, 
tai yra: “Twinkle, Twinkle : 
Little Star” ir “God Bless 
America”.

Birželio 14 dieną Dorleen’s - 
akys prasivėrė. 8 metų am
žiaus mergaitė ėmė kartoti 
meliodiją. Ji pirmą kartą 
nuo balandžio mėnesio pra-

Žuvę kareiviai
■------------------------------------------------------------ 1

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 127 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo penkiuose karo fron
tuose. Žuvusiųjų skaičiuje 
dvylika vyrų yra iš vakarų 
vidurio, trys iš jų iš Chica
go area.

Mirė teisme
Chicago, III. — Pereitą 

ketvirtadienį James Prit- 
chard, £ metų amžiaus, 
negras, mirė kriminaliniame 
teisme, kai jis liudijo prieš 
Jesse Chandler, negrą, kuris 
buvo kaltinamas vagystėje.

Baltos pirštinės nepaslepia juodų ir 
biaurių darbų

Rimčiau žiūrėkime į moterystę

Jaunuolių teisme pereitą-i 
ketvirtadienį Grand Jury, 
vadovaujant teisėjui John T. 
Zuriui, paskyrė Samuel 
Wright bondsą $80,000 su
moje.

—

Wright, 19 metų amžiaus, 
negras, gyvenąs 4102 Calu
met avė., buvo areštuotas 
rugpiūčio 20 dieną. Jis kal
tinamas dvejuose moterų už
puolimuose, vienas kaltini
mas yra, jog jis bandęs už
pulti, ir penki kaltinimai

Dvi moterys pažino 
Wright kaipo asmenį, kuris 
išniekino jas, kai jis įsibrio- 
vė į jų namus. Viena mote
ris buvo išniekinta rugpiū
čio 6 d., o kita — rugpiūčio 
10 d.

Minimas jaunuolis dėvėjo 
baltas pirštines, kai jis už
puolė moteris, matyti norė
jo paslėpti pirštų pėdsakus. 
Ale vyrukas vistiek pakliu
vo į policijos rankas. Jis bu
vo areštuotas su baltomis

yra vagystėje. Kiekviename pirštinėmis. Baltos pirštinės 
kaltinime yra paskirta po nepaslepia juodų darbų, už 
$10,000 bond. 1 kuriuos reikia atsakyti.

 i

yra auka ligos encephalitis 
lethargica (miego liga).
GELBSTI JO GYVYBĘ

Mr. ir Mrs. Wcod parūpi
no geriausius gydytojus sa
vo vaikui. Kai tik ištiko vai
ką miego liga, tėvai jį nu
gabeno į Children’s Memo- 
rial ligoninę, kur medicinos 
mokslas sustabdė konvulsi- 
j as (trukčioj imus), kurios 
grąsino jo gyvybei. Chica
gos universiteto specialistai 
atvyko prie vaiko lovos.

Tėvai Jimmie parvežė na
mo. Gydytojai pareiškė, jog 
poilsis ir ramumas gali pa
gelbėti.

Bet taip pat jie pasakė, 
kad vaikas turi pabusti po 
šešių mėnesių nuo susirgi
mo dienos, arba jo išgelbėji
mo galimybė yra maža.
DU MĖNESIAI LIEKA

Gegužės, birželio ir liepos 
mėnuo praėjo. Dabar rug
piūčio mėnuo eina prie pa
baigos. Keturi mėnesiai. Dar 
du mėnesiai palieka.
Nežiūrint pasitikėjimo me

dicinos mokslu, tėvai nuta
rė viešai paskelbti savo rū
pestį vaiku.

Jie kreipės į “The Herald- 
American” po to, kai per
skaitė apie San Diego mer-

kalbėjo. Po kelių minučių 
vėliau mergaitė įkrito į mie
go ligą (coma).

Mokytojas Kranz atėjęs 
prie mergaitės lovos galvo- ' 
jo. jog muzika gali pagelbė
ti. Jis diena po dienos grįž
davo prie sergančios mer
gaitės. Dorleen. vėliausi pra
nešimai sako, yra išgelbėta, 
pasveikusi.

IEŠKO MUZIKOS 
PAGALBOS *

Jimmie’s tėvai yra susirū
pinę muzika. Jie nori vai
kui pagelbėti. Jie pareiškė:

“Jis buvo didelis mylėto
jas čiulbančių paukščių. Jis 
mėgo garsus, mėgo skrajo
jančius lėktuvus, bėgantį 
vandenį automobilių ir mo
tociklų važiavimą.

“Tačiau jei mes galėtu- 
mėn rasti specialią phono- 
grapho plokštelę su jo mėg
stamais garsais”...

Mrs. Wood pasakė, jog 
ji kartais, kai Jimmie būda
vo pavargęs, grodavo pa
prastus rekordus ir į vaiką į 
gerai veikdavo.

Mr. ir Mrs. Wood karštai 
meldžiasi dėl jų sūnaus iš
gelbėjimo.

Our Lady of Sorrows baž
nyčios, Brookfield, parapi-

jiečiai kas penktadienį auko
ja savo novenas Mr. ir Mrs. 
Wcod sūnaus pasveikimui.

Atrodo, jog Jimmie laimi. 
Eina geryn, dabar sveria 28 
svarus. Nauji dantys pasiro
dė.
MUZIKAS PRIE VAIKO 
LOVOS
Pereitą penktadienį, 117-je 

vaiko miego dienoje, atvyko 
Robert Berg, 17 metų am- 
žiaus, smuikininkas, į Wood 
namus, ir grojo kai kuriuos 
dalykus. Kai muzikas grojo 
“Avė Maria”, vaikas kartą 
sujudėjo. Vaikas vėl pajudė
jo, kai smuikininkas grojo 
“Adeste Fidelis”. Paskui su
grojo “Tėve mūsų”... Kai 
muzikas grojo religinius da
lykus, motina stovėjo prie 
vaiko lovos ir jos rankos bu
vo sudėtos maldai.
Abu tėvai yra dievoti žmo

nės, jie tiki maldos galybe 
ir mano, jog vaikas bus iš
gelbėtas.

1

Radio Programai leidžiami 
Eudriko Krautuvės per 14 metų:

1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

Jauna motina paliko savo kūdiki
Chicago, ŪI. — Pereito 

ketvirtadienio vakare Town 
Hali policija ieškojo jauną 
motiną, kuri paliko viename 
name, North Side, šešių mė
nesių kūdikį.

ui
Toji motina yra Mrs. 

Leslie May Sherwood, 18 
metų amžiaus, kimi gyvena 
4424 N. Racine avė., kur jos 
vaikas, William Ira Sher- 
wood, Jr., buvo paliktas. Jos 
vyras yra armijoje.

Viena moteris matė jauną 
motiną trečiadienį apie 11

valandą vakare paliekant 
namus. Jauna motina išėjo 
su dviem vyrais, kurie nešė 
kokį tai ryšulį.

Ketvirtadienį 8 valandą 
rytą kita namų gyventoja 
išgirdo vaiko verksmą. Tuo
jau ji pašaukė kitą moterį 
ir įėjusios į kambarį rado 

i

paliktą vaiką lopšelyje. Pa
aiškėjo, jog jauna motina, 
palikusi savo kūdikį, rūbus 
pasiėmė.

Paliktą vaiką paėmė glo
boti jaunos motinos giminai
tė (brolio žmona).

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį vienas vyras 
atėjo į teismą ir atsinešė iš- 
sikirpęs išsireiškimą apie 
meilę, ir pareiškė:

“Aš manau, jog mūsų mei
lė jau šalta. Čia pasakyta 
(paduoda skaityki teisėjui 
iškarpą), jog vyro meilė yra 
mirusi todėl, kad jo žmona 
išmetinėja ir eina su cream 
išteptu veidu į lovą, tai jau 
geriau gauti divorsą.”

Jis nepasakė, jog jo žmo
na, 22 metų amžiaus, eina į 
lovą su cream ištemptu vei
du. Žmona nori nuo vyro 
gauti atsiskirimo, kad vyras 
ją apleido rugpiūčio 7 dieną, 
aštuoniems mėnesiams praė
jus po vedybų.

“Jaunas žmogau”, pasakė 
teisėjas, “neužtektinai jauti 
rimtos atsakomybės mote
rystėje.”

Teisėjas nurodė, kad vy
ras turi laikinai mokėti žmo
nai $15 mėnesinės alimoni- 
jos. žmona gauna per mėne
sį $115 algos, o vyras gau
na $130.

Paskirta motinai 
pasitaisymo laikas

Chicago, III.— Mrs. Marie 
Woodruff, 24 metų amžiaus, 
jauna motina, kuri palikda
vo savo dviejų mėnesių sū
nų saugoti vienam viengun
giui vyrui, kai ji eidavo įsi
gerti, pereitą ketvirtadienį, 
teismas jai paskyrė metus 
bandymo.

Teisėjas jaunai motinai 
įsakė kas mėnesį pasirodyti 
sočiai service departamente, 
ir liepė tuojau gauti darbą 
vaiko išlaikymui.

Ji buvo areštuota po to, 
kai jos draugas norėjo vai
ką nugabenti į našlaityną. 
Jos draugas pareiškė, kad 
pasaugodavo vaiką, kai jau
na motina eidavo į taverną.

rtlAPGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.
Budriko Modemiška Krautuve

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

Jos. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Nauji susirgimai
Chicagos mieste pereitą 

ketvirtadienį užregistruota 
34 nauji susirgimai vaikų 
paralyžiumi.

Žaibas ir šienas
Pereitą ketvirtadienį žai

bas palietė daržinę ir sunai
kino šimtą tonų šieno Hegs- 
trom farmoje, trys mailės 
šiaurėje nuo St. Charles, 
Kane kauntėje.

—

Vaivorykštės spalvos 
(rainbow) gyvatei padėjus 
kiaušinius, jos padėti kiau
šiniai išsiplečia tris kartus, 
negu buvo.

WHFC - Iffl kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
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, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Karo lauke dingo 
lietuvis

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 127 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Europos, vidurio rytų, 
Pacifiko, Sicilijos ir pietva
karių Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose. Sąraše pažy
mėta, jog vidurio rytų fron
te yra dingęs Staff Sgt. An
thony J. Rauba, jo motina 
Josephine Rauba gyvena 
1620 Portland avė., Chicago 
Heigrts.

Pavogė sidabrinės 
lapės uodegą

Chicago, UI. — Pereitą 
ketvirtadienį vagiliai įsibrio- 
vė į krautuvę, kuri randasi 
pirmame namo aukšte, 1400 
Lake Shore drive, ir pavo
gė 100 suknelių, sidabrinės 
lapės uodegą, brangenybių 
ir senienų už $10,000.

Kaip Obuolių “Medus” veikia ...
Apvilgant kiekvieną, tabako dalelę. 

Obuolių “Medus” apsaugoja natura- 
lę tabakų drėgmę, kuri yra reika
linga palaikymui jų šviežumo. Ir 
nepadaro jokios permainos skonyje 
Old Golds.

Obuolių “Medus.” naujas pritaikimo 
elementas, išgaruotas iš grynų obuo
lių skystimo, pagelbsti užlaikyti Old 
Golds tabakų mišinį šviež ai ir drėg
nai.

“AR JŪS GIRDĖJOTE 
MEDŲ?"

* Obuoliu “Medus”
Pagelbsti Užlaikyti OLD GOLDS Skoningais ir

Š VIEŽIAS!

Platink įdomiausią dien
rašti “Draugas”.

Pirkite U. S. Karo Bonus

APIE OBUOLIŲ

•šis nanjas drėgmėj elementas 
pirmiausiai buvo išrastas mok- 
allnlnkų Rytinio Rafono Rese- 
arch Laboratorijos U. S Dep- 
artment of Agriculture Mes jj 
vadiname Obuolių "Medus.”

Kaip Obuolių “Meilus” veikia Jums!
Obuolių “Meilus" pagelbsti pri- 

duot jums malonų Old Golds mišinį 
puikių importuotų ir naminių taba
kų priskaitant skoningą T-ataktu su 
apsaugotu šviežumu. Tai milijonų 
rūkytojų mėgiamas.

Oto 
Goto
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