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BĖGA IS D A IIJOS SVEDI TON
OKUPAVO KITA SALA PACIFIKE

Japonai prie Salamaua kontratakuoja
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rugp. 

30.—Šiandien pranešta, kad amerikiečiai užėmė Arundel 
salą, tuo prisiartindami prie paskutinės didelės japonų 
bazės New Georgia salose, taip, kad dabar bus galima ar
tilerija apšaudyti Vila. Amerikiečiai išlipę toj saloj ne
rado pasipriešinimo.

Naujasis laimėjimas duos 
amerikiečiams progos grei
tai 
ią, 
zė, 
tik
Blackett pratakoj tarpe tų 
salų.

Raportai nepraneša ar 
amerikiečiai jau įtaisė ka- 
nuoles apšaudymui Vila ba
zės ir aerodromo, kur yra 
apie 8,000 japonų, ir kuri 
randasi tik apie dvi mylias 
nuo Arundel salos šiaurės 
pakraščio.

Japonai matomai pabė
go iš Arundel tuoj po to, 
kaip jų kareiviai pabėgo iš 
amerikiečių atakuojamo Bai 
roko

pulti Kolombangara ša
kumoje randasi'Vila ba- 
kadangi dabar belieka 
viena mylia vandens

taipgi užėmė kelias mažes
nes salas pietuose.

Japonai kontratakuoja.
Naujoj Gvinėjoj sąjungi

ninkų kareiviai per keletą 
dienų buvo priversti pasi
traukti prieš japonų smar
kias kontratakas. Komuni
katas sako visam Salamaua 
fronte vyksta aštrios kovos.

Sąjungininkų lėktuvų ata
kos ant japonų vandens 
transporto pasiekė naują 
fempą, kuomet prie Ka- 
vieng, Naujos Irelandijos, 
nuskandinta 66 priešo ka-1 
reiviniai laivai ir nuskan
dinta arba apgadinta keturi 

i didesni laivai. Sąjunginin
kų lėktuvai ir vėl puolė ja- 

' ponų pozicijas Hansa įlan-
uosto. Amerikiečiai kos apylinkėje

NACIAI PABĖGO 1$ 
TA6ANR0G MIESTO 
MASKVA, rugp. 30. — 

Vokiečių kariuomenei iš ten 
pasitraukus, rusai šiandien 
užėmė strateginiai svarbų 
Taganrogo miestą, prie A- 
zovo jūros. Oficialus prane
šimas apie to miesto užėmi
mą buvo gautas tik kelias 
valandas po to, kaip naciai 
paskelbė, kad jie tą miestą 
apleidę.

Taganrogo 
centras, apie 
visa vokiečių 
Rusijoj. Visa
riuomenė Kaukaze laikėsi iš 
to centro.

Tas nacių pasitraukimas cūzijos pasienio,’’ kad Gen. 
gręsia visai didžiuliai nacių von Woynuburg Longelfeld 
kariuomenei Kaukaze. Hit- paskirtas viršininku vokie- 
leris kaip tik ta kariuomene čių okupacinės kariuomenės 
manė prasimušti į rytus, 
užimti Bakum, ir susijungti 
su japonais vienoje ašies 
linijoje.

I

miestas buvo 
kurį sukosi 

linija pietinėj 
vokiečių ka-

Burnoje nuskandino 
60 japoną

NEW DELHI, rugp. 30.—
Britų komunikatas sako an
glų mažieji lėktuvai atakavo 
japonų laivus Irrawaddy u- 
pės ir Hunters įlankos apy
linkėse vakar, ir nuskandino 
suvirš 60 pilnų japonų reik
menų laivų, apgadino daug 
daugiau jų, ir sunaikino u- 
pės garlaivį.

Naciai paskyrė, naują 
viršininką Paryžiui
ALDŽYRAS, rugp. 30.— 

Prancūzijos rytiniai laikraš- 
j čiai paskelbė žinią iš “Pran-

v •

Lakūnai nuskandino 
naciu submariną

RIO DE JANEIRO, rūgo.
30—Oficialiai vakar praneš-

DIRMAVONĖ KAREIVIŲ STOVYKLOJE

Erie,
Mark 
viams
das už pergalę. (NCWC).

Vyskupas vVilham T. Mc-
Carty,
stovas, 
menės
Fort Milės, Dela., 

kareiviams teikia Sutvirtini
mo Sakramentą . Žemiau

Pa., vyskupas John
Gannon sako karei- 
pamokslą per pamal-

C.SS.R., militaris at- 
Silbert, Ala., kariuo- 
stovykloj (kairėj) ir 

(dešinėj)

Dideli gaisrai Copenhagen uoste
Naciai šaudo Švedijon bėgančius danus

STOKHOLMAS, rugp. 30. — Dideli gaisrai šiandien 
degė Danijos laivuose, kurie buvo pačių danų nuskandinti 
Copenhagen uoste, kad nepatektų į nacių rankas. Lieps
nos matėsi Švedijos pakrašty. Tuos gaisrus vakar rytą 
sukėlė dideli sprogimai, kuo 
met danai jūreiviai nuskan
dino didžiumą savo karo lai
vų.

II
Sunaikino 45 laivus

Devyni danų laivai pasie
kė neutralų uostą Švedijoj. 
Vakar naktį ten atplaukė 
dar vienas torpedinis laivas, 
tad iš viso Švedijoj dabar 
randasi dešimts danų laivų.-

Keturdešimts penki viso
kių rūšių- laivai buvo iš
sprogdinti ir nuskandinti. 
Jūreiviai taipgi išsprogdino 
amunicijos krovinius ir uo
sto įrengimus.

Militarinė diktatūra.
Naciai įvedė Danijoj mili- 

tarinę diktatūrą, sakydamų 
kad danų autoritetai jau 
diaugiau negali palaikyti 
tvarką. Tuo nacių įsakymu 
draudžiama streikuoti, už-

I

Paryžiaus apylinkei, vieton 
Gen. Ernst von Stulpnagel.

I

Apgadino geležinkelius prie Romos ?■!-IA
Nušovė septyniolikg nacių lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
30.—Didieji Amerikos bom
beriai vakar kuone visiškai 
sunaikino Orte geležinkelių 
kryžkelį 40 mylių į šiaurva
karius nuo Romos. Trečia 
diena iš eilės, kad amerikie-

SOVIETAI INTERNAVO
12 U.S. LAKONŲ

čiai koncentruoja lėktuvų 
atakas ant susisiekimo cen
trų, kad visiškai atskyrus į 
Italijos sostinę nuo kitų Ita 
Ii jos dalių.

Apart sugadinimo relių 
ir padegimo visokių geležin
kelių įtaisymų, bombos su-J 
naikino arba apgadino daug' 
visokių vagonų. Didieji bom> 
bėriai nerado didelio
priešinimo iš ašies lėktuvų.

’ Amerikos mažieji lėktuvai, 
kurie saugojo bomberius. 
nušovė vieną iš 20 priešo 
lėktuvų, kurie bandė pasuk
ti bomberių ataką.

Napolio apylinkėj, kur 
Mitchell bomberiai atakavo 
Torrae Annuziata, geležin

BJAURIU MELU"
. WASHINGTON, rugp. 3e. 
—Užsienių reikalų sekreto
rius Hali šiandien pavadino 
Drew Pearson. pareiškimą* 
būk Hull norįs, kad Rusija 
nuvargtų iki paskutiniųjų, 
dideliu ir biauriu melu.

VOKIEČIAI SAKO 
KARALIUS 'ABDIKAVO'

LONDONAS, rugp. 30.— 
Vokiečių kontroliuoj amas 
Oslo radio šiandien pranešė, 
kad Danijos karalius, Chris- 
tian X, “abdikavęs.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
is WASHINGTONO. —

pasi- žemės ūkio sekretorius Clau

ROOSEVELT TARIASI 
SU KARO VADAIS

LONDONAS, rugp. 30.— 
Maskvos radio pranešimu, 
Amerikos bomberis, dalyva
vęs atakoje ant japonų Ku- 
rile salų, nusileidęs Kam-' 
chatka pusiausaly, ir jo 12 
įgulos vyrų internuoti.

Įgulos nariai sakė jie da
lyvavę toj atakoj ir buvo

patrolės 
apšaudo 
iš Dani- 
Švediją.

drausta civilinis susisieki- 
mas, gatvėmis judėjimas po 
sutemos, ir susirinkti dau
giau negu penkiems asme
nims.

Nacių pakraščių 
laivai ir lėktuvai 
danus, kurie bėga 
jos į kaimyninę
Švediją pasiekią danai sako 
šimtai danų prigėrė, kuomet 
naciai nuskandino daug ma
žų laivelių Oeresunde, siau
roj pratakoj tarpe Danijos 
ir Švedijos.

Naciai patys vakar naktį 
nesilaikė aptamsinimo tai
syklių Copenhagene. Gatvės 
buvo pilnai apšviestos, ka
dangi nacių tankai ir šar
vuotieji automobiliai važinė 
jo per gatves įvykdyti nau
jai išleistą karinio stovio 
dekretą.

Bulgarijos gyventojai

WASHINGTON, rugp. 30.
— Prezidentas Rooseveltas 
šiandien grįžo Washingto- 
nan ir tuoj sudarė sąrašą

ta, kad Brazilijos lakūnių asmenų, su kuriais tarsis 
nuskandino vokiečių submi- reikalais, kurie buvo paliesti 
riną. Nepranešta, kur ir ki- Quebec konferencijoj. Tame 
da tas įvyko. !

Suėmė šešioliktą 
naci

KINGSTON, Ont., rugp.
30 — Sugavus šešiolikta į 
nacį pabėgėlj, tik trys iš 3 

pabėgusių iš Fort Hemy 
tebėra nesuimti. Tie naciai 
belaisviai praeitą savaitę pa
bėgo iš belaisvių stovyklos.

paskelbė streiką
LONDONAS, rugp. 30.— 

Darbininkams visoj Bulga
rijoj paskelbus bendrą strei
ką, ta valstybėlė šiandien 
kunkuliuoja anti-vo kiškų 
nerimu. Demonstracijos So
fijos gatvėse nurodo pra
džią gyventojų sukilimo, 
kuris gręsia pronaciškai vy
riausybei, kuri valdo kraštą 
po karaliaus Boris mirties 
šeštadieny, žmonės reika
lauja nutraukimo santykių 
su Vokietija ir atsistatydi
nimo vyriausybės, kuriai 
vadovauja Premjeras Dr. 
Bogdan Philoff.

Daug žmonių žuvo 
daną-nacią kovose

LONDONAS, rugp. 30.— 
Danijos šaltiniai šiandien 
praneša, kad kovose tarpe 
danų ir vokiečių buvo už
mušta keletas žmonių iš 
abiejų pusių. Tie susirėmi
mai įvykę keliose vietose 
Copenhagen apylinkėj, kuo
met danai kareiviai ir jūrei
viai priešinosi naciams no-Į 
Tintiems visiškai užimti tą 
kraštą.

Anot Laisvos Danijos ta
rybos nario, keli šimtai da
nų patriotų pabėgę švedi
jon. Tas pats asmuo sakė 
naciai veikiausiai tuoj nu
ginkluos danų kariuomenę.

į

de Wickard šiandien pareiš
kė, kad iš visų davinių ma
tyti, kad maisto produkcija 
šiais metais bus lygi tai, ko 
kia buvo. 1935-1939. metų 
laikotarpy.

IŠ LONDONO. — Ameri- 
t

kos vidutinieji bomberiai 
šiandien atakavo taikinius 
— Nepranešama
kas ir kur buvo puolama.

IŠ MASKVOS. — Rusijos 
kariuomenė žygiuoja pir
myn visu nusilpnėjusiu na
cių pietiniu frontu.

IŠ ISPANIJOS. — Gra
fas Ciano, kuris neva turi 
200 milionų dolerių kituose 
kraštuose, buvo suareštuo
tas prie Prancūzijos pasie
nio, bebandydamas pabėgti 
iš Italijos. Ankstyvesnis pra 
nešimas sakė jis, jo žmona 
ir trys vaikai pasiekę Vo
kietiją.

Iš NEWPORT NEWS, 
Va. — Laivyno sekretorius 

krūzeris ir dest roję ris bom- Knox sakė Japonija greitai 
bardavo italų pakraščio ap- jaus didesnius kiekius A- 
saugos patrankų poziciją menkos bombų, negu ką jau 
prie Cape Pellaro. tė 1942 metais..

Suareštavo šešis už 
"drafto" apgaulystę 
CHICAGO, rugp. 30. — 

F.B.I. agentai šiandien sua
reštavo du draft baardo 
oficialus ir keturis drafto 
registrantus, ir apkaltino 
juos neteisėtu pristatymu 
prašymų atidėjimui iš 
riuomenės dėl karinių 
bų. ‘ •

Suareštuotieji yra
ward Arthur Chill, 46, boar- 
do sekretorius, ir Felix 
Paul Stella, 51, narys 
boardo, ir registrantai 
thony Mario Cozzi, 23, 
seph John Scatchell, 
Frank Solomon Rosea,
ir Emanuel de Benedetto, 
25.

Apkaltinime sakoma boar 
do nariai priėmę kyšius, už 
kuriuos jie priėmė prašy
mus atidėjimui tų jaunų vy
rų ėmimui kariuomenei.

_ ___ kelio miestą prie Napolio ,Prancūzijo>
priversti nusileisti Rusijos j įlankos, apie 50 priešo lėk- 
teritorijoj dėl motoro suge- i tuvų pakilo priešintis mūsų 

bomberiams. Amerikieč i a i

Kiti lėktuvų daliniai ata
kavo geležinkelius prie La 
Mėžia ir Cosenza miestų, 
šeštadienio naktį lengvieji: 
bomberiai atakavo Reggio 
San Giovanni.

Italijos komunikatas sakė 
sąjungininkų atakos pada
riusios didelius nuostolius 
Napolio, Salerno jr Catan- 
zaro apylinkėse. ' 

šeštadienio popiety britų

dimo. Sovietai juos interna
vo todėl, kad rusai nekariau- i nušovė 15 jų. 
ja prieš japonus.

Atakoj ant Nuremberg 
užmušta 3,400

LONDONAS, rugp. 30.— 
švedų laikraštis Allehanda 
šiandien paskelbė žinią iš 
Berno, kad iki šiol vokiečiai 
iš Nurembergo griuvėsių iš- 

... .... . kasę 3,400 lavonų, ir 70,000Armijos aviacijos viršinin- .... . , . _J J vokiečių neteko pastoges.
Anglų bomberiai praeitą

Tikimasi, kad Premjeras penktadienį atakavo tą na- 
Churchill atvyks Washing- cių geležinkelių ir industri- 
tonan netolimoje ateityje. jos centrą.

Į sąraše yra Dr. T. V. Soong, 
Kinijos užsienių reikalų mi
nisteris; Amerikos užsienių 
reikalų sekretorius Cordell 
Hull; Gen. George C. Mar- 
shaM, Amerikos armijos vir 
šininkas; ir Gen. H. Arnold,

EDEH MATYSIS SU 
MAISKY IR WINANT
LONDONAS, rugp. 30.— 

Sužinojus, kad užsienių rei
kalų sekretorius Anthony 
Eden rytoj pasimatys su 
Ivan Maisky, buvusiu rusų 
ambasadorių Anglijai, ir 
John G. Winant, Amerikos 
ambasadorių, iš naujo pra
dėta spėlioti apie Ameriko3- 
Anglijos-Rusijos konfere-:- 
ciją netolimoj ateity.

ORAS
šilta. Gal bus lietaus.
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Ed-
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An-
Jo-
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26,
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WHaT a TEAM! lionis $5.00, A. Kaminskas 
$5.00, Br. Nekrašas iš Potts- 
ville, Pa. laišką, kuris buvo 
skaitytas ir svarstomas prieš 
šeiminiam pasitarime ir au
ka $5.00. Taip pat kun. J. 
Simonaitis $5.00 ir kun. dr. 
J. Končius iš Mt. Carmel, Pa. 
Visos šios aukos yra skiria
mos “M. Ž.” palaikymui.

Laišką su sveikinimais ir 
linkėjimu bei $10.00 prenu
meratoms prisiuntė komp. 
J. Žilevičius apgailestauda
mas, kad negalėjo asmeniš
kai atsilankyti dėl ligos, nes 
neseniai jį užgavo automo
bilis. K. Vidikauskas iš Phi- 
ladėiphijos sveikina seimą 
ir kartu reiškia užuojautą 
dėl Žilevičiaus sužeidimo. 
Kun. J. V. Kazlauskas iš 
Bridgeport, Conn., sveikino

seimą ir linki daug laimės. 
Komp. A. S. Pocius sveikina 
telegrama: “Valio, seimas! 
Valio delegatai! Valio jūsų 
kilnūs darbai!” Dar, rodos, 
buvo siųsti sveikinimai su 
aukomis, bet jie čia nepate
ko. Apie juos bus vėliau 
spaudoje paminėti, čia taip
gi neminimos kieno vardu 
gautos prenumeratos.

(Bus daugiau)

Rugpiūčio 10 d., 1943 m., 
Vargon. Sąjungos dvimeti- 
nis seimas prasidėjo, kaip 
ir visuomet, šv. Mišiomis, 
kurias laikė kun. J. Gurins- 
kas, klebonas, Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, 
New Yorko mieste. Mišios 
šv. buvo laikomos už miru
sius sąjungos narius, kurių 
metu giedojo vargonininkai 
gregorioniškas mišias. Pa
maldos įvyko 9 valandą ry
to. 
Priešseiminis pasitarimas

Vargon. Są-gos seimas į- 
vyko vienam erdviausių bei 
puošniausių Hotel New Yor- 
ker, New York City. Prieš
seiminis muzikų pasitarimas 
įvyko 10:30 vai. ryto. Daly
vavo sekantieji muzikai: A. 
Aleksis - Waterbury, Conn., 
J. Balsis — Hartford, Conn., 
J. Brundza — Brcoklyn, N. 
Y., P. Dulkė — Brooklyn, 
N. Y., A. Dzikas — Phila- 
delphia, Pa., J. Olšauskas 
— Amsterdam, N. Y., A. Šia 
pelis — Norwood, Mass., J. 
Stačiokas — Athol, Mass., 
A. Stankevičius — Corona, 
L. I., A. Visminas — MaS- 
peth, N. Y., ir svečiai bei 
viešnios: A. Balsienė, S. Sta 
čiokienė, J. Žemaitis.

Atkalbėjus pirm. Aleksiui 
maldą, prasideda pasitarimų 
posėdis. Kad negaišinus lai
ko, prašomas Aleksis bū; 
šio pasitarimo vedėju, o* už
rašams perstatomas J. Bruh- 
dza. Šiuose draugiško pobū- organizacijos asmuo kun. J 
džio pasikalbėjimuose buvo Simonaitis, kuris daug pa 
paliestas vienas-kitas svar- sidarbavo, kaipo dvasias va 
bus klausimas ir nustatyta das; savo praktiškais nuro 
posėdžiams sekanti dieno- dymais, prityrimais daug 

1) seimo atidary- kuo prisidėjo sąjungos gero-

]

Gaubis, 
HodeSis, 
Jankste, 
Šiaučiū- 
A. Sta-

•2

_ » - . _  f j • _ •

Prasidėjo 1 vai. popiet, -į 
kurį atvyko dar šie celega- 
tai ir svečiai: K 
Chicag’O, P.
Harrison, N. J., J. 
Brooklyn, N. Y., J. 
nas, Kfngšton, Pa.,
nišauskas, Bridgeport, Conn. 
A. Kaminskas. Nėw York, 
N. Y., V. Stasevičius, Bay- 
onne, N. X, B. Voveris, Pitts 
ton, Pa., J. žemaitis, Wor- 
cester, Mass. Svečiai: kun. 
K. Paulionis, kun. J. Simo
naitis, J. Jankienė, A. Žida- 
navičius, J. Bulevičius.

Seimas prasidėjo malda ir 
Amerikos bei Lietuvos him
nais.

Seimo vedėju išrenkamas 
J. Olšauskas, raštininku t— 

J. Brundza. Seka sveikini
mai. Perstatomas kun. Pau-' 
lionis, kuris labai artimas 
yra šiai organizacljžū ir vi
suomet dalyvauja seimuose, 
kuomet jie įvykšta šioje a- 
pylinkeje. jis gėrisi suva
žiavimo žymių dalyvių skai
čiumi, linki seimui geriau
sių sėkmių ir pafcyrfti nu
veiktus vargon. darbus šio
je šalyje tautos gerovei.

J. Šiaučiūnas sveikini 
“Garso” ir jo redaktoriaus 
M, Zujaus vardu ir linki ge
ros kloties.

B. Voveris sveikina Way- 
oming Klonio kuopos vardu, 
reikšdamas seimui laimės ir 
pasisekimo.

Atsilanko garbingas šio;

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę j 

BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

tvarkė:
mas, malda ir himnai, 2) |. 
registracija, 3) protokolo ir' 
raportų skaitymas, 4) švei- k 
kinimai, 5) centro valdybos 
ir,komisijų raportai, 6) “Mu 
zikos Žinių” klausimas, 7) 
kodėl moterys ne visai ati
tinka užimti vargonininko 
vietą lietuvių parapijose ’ 8). 
sočiai security klausimas, 9) 
sumanymai ir įnešimai, 10) 
valdybos rinkimai, 11) sei
mo užbaigimas — malda ir 
himnai.

Padaryta trumpa pertrau
ka užkandžiams.

19 4 3 
SUPREME

SAVINGS nd LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZOfl 
Sekretorius it Iždininkas
DABARTINE
MVIDENTŲ
RATA

Greit? Patengvmmj 

mo HERMA arta 
PATRŪKIMO

— taiku — 
SYKES

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame! ’

Nebūkit supau. ' 
Stoti nerangtata 
pakinkliais. Gy
venkit Tluo.1 nuo 
patrūkimo Mdoa

— 8PEO1AL— 1
ISklrpklte SJ skelbimą ir pridėo-l 

kitę mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — H.EKTROS VEIKIMO 

IAMA.VKATTN EMĄ
JfiflV Skilvio Muskulų Treatmcntat 

NĖRA KO GERESNIO Už

Creator of Cuatom Appftanea. for Tr m 
M S. STATĖ, RM. tlO, STA. 41 #8 
Daily !• S.M. ”HI 3: Mok. Frt. T1I3T.M.

8atw<W TU i, Snnday | |a t

•ta yra »t*etaH« garatntmo bandyme fr 
n.bua kltoaa lalkraUtuoaa. Taipgi, iia 
pakelymas t>abt» atkartotas.

Duridg the “Tableau <įf Yėsterday” presented at the war bond jubilee at the New 
York Pblo groundš, this “team” šhomed up. Left to right, front row, Hans Wagner, 
Frankie Frisch, Babe Ruth, WafteT Johnso n and Iris Speaker. Back row, Duffy Lewis, 
Eddie CoBins, Roger Bresnahan, Connie Mąck and George Sisler. (Acme Telephoto) 

4. ■ ‘ — - - - - - i ■ —m—............

I vei, tad ir suvažfevimo da
lyviai jį sutinka atsistojimu. 
Kun. Simonaitis džiaugiasi, 
kad jis tini progos atsilan
kyti į seimą, ragina, kad šis 
seimas būtų sėkmingas nu
tarimais ir juos gyveniman 
įvykintų.

J. Bulevičius, radio prane
šėjas, -čia gimęs jaunuolis, 
daug dirba jaunimo darbe, 
ypač Vyčių tarpe, gražiai ir 
liuesai vartoja lietuvių kal
bą, linki, kad chorų vedėjai, 
•karui pasibaigus, vėl skleis 
tų lietuvišką dainą, kuri kel 
tų merdėjančią lietuvių dva
sią Amerikoje.
Papildymas

Praleista, kad priešseimi- 
hiam pasikalbėjime buvo iš-, 
rinkta komisija iš J. Olšaus-, 
ko ir A. Vismino peržiūrėti 
Vargoh. it Chorų SąjUngo: 
protokolus ir tik svarbesnes

patiekti seimui atsiuntė, kun. M. Kazėnas j 
\1 iš Pittsburgh, Pa., ir dar ’ 

prisiuntė $23.00 čekį,: $5.00 j 
auka paties kam. Kazėno, ■ 
$5.00 auka varg., $5.00 Šv. I 
Kazimiero par. choro, o ki- i 
ti — prenumeratos. Kun. J. | ’ 

“"“"*“““7 p Valahtiejus
viams irgi buvo malonu ma-' J .

jų dalis 
svarstyti.

K. Gaubis sveikina Chica
go vargon. Vardu, reikšda
mas džiaugsmo, kad jam bu
vo proga iš tolimo krašto 
atvažiuotų šį šeimą. Daly-

tyti tolimą svečią, kuris at
stovavo plačiąją Chicago ko
loniją, nes tas parodo, kad 
visi Amerikos lietuvių cho
rų vedėjai yna vieningi ir 
bendrai dirba dainos mene.

Laiškais sveikino ir aukas

i iš Waterbury, 
Com.. sveikinimą su $5:00. 
Garbės narys kun. J. čižaus- 
kas iš Detroit, Mich., svei
kinimą ir $10.00. Kun. Pau-

SkoliiKifti Pinigus 
Mergišiams 

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKrrfiS PRIE MŪSŲ taupykite

i i ■■ ■■■Tifir. r ca

Pirmiau dirbome naujus rakandus, o

„o "-Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvebUl 0617 
Office Tel. HEMloek 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 Nedeliomis susitarus 

2423 West Marąuette Road

j

--

VISAS DARBAS 
IR MATERTOLAS 

PtlNai

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 1821 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

OflMa te Akinių Dtabtsvi

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

*EXTRAl EXTRAI

1751W. 47th Streei

NefŠmeskite saVo senų lidėvStų rakan
dų, bėt paveskite frnims juos perdirb
ti -mėsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. .

CfVARANTUOJAMAS dabar H prietasties karo mes visą sa
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant , 
vien tik geriausius mate’ribiift. Ttfrime didėlį pasirinkimą vi- 
b6Wlų HpeJVų -fr audiiiftį gįjtrtttifcinnri inateridh}.

DAR TURIME DIDĖlLĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN- : 
T>Ų Ir jtts ghlfte ižauiiliyti savb senus ant naujų.

ARCHER AWE FURMTURE CO. ;
Parlor 13etų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZrKAITIS SAVININKAS
4140 ABCHEB AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 35T6

-- ------------------ --—-- - - - - - --- -• - --

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

■te I

z

v

I

PASKOLOS DAROME AMT URMŲ MORGfflU 1 
MONTlvmri msa m»w54N&avimui 
ttal Lezigvą Mėnesinių Išmokėjimų I 

tANAUDOKCfE PROGĄ DAHABHNtll8 SEMOMS

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLĄrsOMI 1
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų ind«H rūpestingai globo
jami 4r -Mgi -$5,609.90 apdrausti per Federal Savings- and Loan In- 
farance Corporation. Mokame Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant parifkalavtaib.
SKMOltJMA U6BA feUUTLV+U FINANSM ffiTAIHA

JUr9 
of 
Safcfy

r>'^ lIBERAi EAP“INGS

• ■ st j

JT. KANTER, Skv.

MONARCH LTQUOfc
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS #054

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti

O P T O M E T RISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

TRU-VISION OPT1ČAL CO.
DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKO
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Offiea toL YABds 4787 
Namų teL PBOapect 1980

T«L OANal 6122

DR. BfEžfS

T< YABda 2246

DR, C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS S CHIBUEGAd 

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

vakarais ofisas uždaryta..

REZIDENCIJA

8241 TVest 66th Place 
TeL BEPubHc 7868

Ofiso teL VTRgima 0036 
Beaidendjoa teL: BEVeriy 8244

9R, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais pagas sutartį

TeL YABds 5981.
Bes.: KENvood 6107.

BR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YABds 8T46

DR. V. A m
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wmž Mth Street
Valandos: 11-12; 24; h 6:39-8:30
Pirmadieniais — 24 ir 6:30-8:30 

Šventadieniai. —. H-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

NL P. ATKONAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai*

ir Penktadieniais
Valandos: 10-12 ryte, 24, 7-9 P. M. 

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

ir Šeštadieniais 
Valandos: S — 8 poniai.

OR. MARLES SEfiM. 
gydytojas ir chirurgas 
4729 So. Ashland Avė.

(2-troe lubos)
TeL MUrimy 2880 Ohics«o, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai irto, nuo 2 įto 8 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 tai. vak. 
Nedėliomū uuo 10 iki tš? vaL Jieną

Telefonas HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Hestern Avė.
OTI8O VALANDOS:

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

pagal sutartį.

DR. EMILY V. KtUKAS
Gydytoja ir chirurgas 

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

Jeigu Neatriliepama — 
Saukite KEDrie 2888 

VALAND08;
Pirm., Antr., KetvirM 8 fid t Tek.; 
Penktu fiešted. 8:30 ttri G:30 vak. 
Sak-m*dteniai« Dagai anaitartm*.

Išmintis yra širdyje to, 
kuria turi supratimą.

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

Split by PDF Splitter



Antradieffis, rugp. 31, 1943 DIENRASHS DRAUGAS, CHICSUO,

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

HELP WANTED

iHVit, TOT9 -

—
3

“DRAUGO” DARBŲ 
. SKYRIUS

MOTERYS VYRAI IR MOTERYS CHICAGOJE !

“DRAUGAS” HERP WANTED 
ADVF.KTISING DEPARTMENT

* 127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9189

HELP 1VANTED — VYRAI

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

601 W. Jackson

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Regullarls algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiltai. Atsišau- .... . ------ . .. . gklt asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
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

bo-

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ 

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.
$7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade 

EDGEWATER BEACH 
5349 Sheridan Rd.

»■ 
kambarį.

HOTEL

KEIKIA
Automatic

Screw Machine

DARBININKŲ 
MĖSOS PAKERIŲ 

72%c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovus darbai, patyrimo 
nereikia.

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

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

REIKIA MOTERŲ
Acme S+eel □

VYRŲ reikia prie lengvų paprastų 
darbjj. Atsišaukite į

CENTURY ELECTROTYPE CO.
547 S. Clark St.

Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

PATAISYMO
MACHINISTŲ

Gabūs pataisyme abelnų Machine ■ 
shon įrengimu, kaip tai LATJH.ES 
—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 W0RKS

1409 S. Cicero Avė.
VYRŲ dėl Shipping Room. 

Pastovūs darbai.
4
Gera mokestis. 
Atsišaukite į

DEER PARK
400 N. St.

BAKING CO. 
Louis Avė.

WAREHOUSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos
Kreipkitės prie Superintendent

MIDLAND VVAREHOLSE
1524 W. 15th St.

* PATYRUSIŲ 
MACHINISTŲ

REIKIA VYRŲ SU KELETĄ 
METU PATYRIMO PRIE PATAI
SYMO IR ATSTATYMO MAŠINŲ, 
PADIRBTI REPLACEMENT DA
LIS, GRANDYT BEARINQS ir tt_ 
TURI BŪTI PATYRĘ SU MAŠI
NŲ ĮRANKIAIS, JŲ SUDĖJIMU.

60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKĮ.

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

I popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

Pagelbininkų
VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ SIETAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST

DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

ir

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI 
DIRBTUVE IR MALONIOS 

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

SPOT WELDERIŲ

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

50 VALANDŲ SAVAITĖJE. LAI
KAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKI. 
GERA MOKESTIS. PASTOVUS 
DARBAI.

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

SHERMAN-REYNOLDS, INC.

Metai Products
59 E. 26th St.

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

MORRISON HOTEL

RIGGERS HEI.P WAXTED MOTERYS

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

GRINDERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRUSIŲ ar NEPATYRUSIŲ 

Dirbti kaipo Veiterkos ir Soda 
Fountain Patarnautojos..

SANDWICH GAMINTOJŲ 
SALAD GAMINTOJŲ 

j Dirbti mūsų vidurmiesčio soda foun
tain restarane. Sekmad. ir šventa
dieniais dirbti nereikia. Valgis ir 
uniformos duodamos. Gera mokes- 

I tis, pastovūs darbai, atšišaukite į
Geo. De Met & Bros., Ine.

Employment Ofisas antram aukšte.
75 W. Van Buren

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

Pastovūs darbai su geromis darbo | 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

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

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

Taipisčių 
Pasiuntinių 
Stenografių 

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI
SIŪLO GERĄ MOKESTĮ

5 DIENŲ SAVAITE 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

REIKIA VYRŲ
SHEET METAI, DARBININKŲ 

ARC WELDERIŲ
PUNCH PRESS OPERATORIŲ
PAINT SHOP PAGELBININKŲ

ART-METAL PRODUCTS CO.
514 S. Grcm Mon. 272«

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

IR KLAUSKIT OFISO VEDĖJO 

LIBBY McNEILL & LIBBY 
Union Stock Yards

SKELBKITES "DRAUGE” Platinkite “Draugą”

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

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

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKALĘ 
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

.r

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

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

GEROS DRESIU OPERATORĖS
PUIKIOS RANKOMIS SIUVĖJOS 

Prie aukštos rūšies dresių. Gera 
mokestis, pastovtis darbai.
MOUNTAIN HOME SPORTSVVEAR 

223 W. Jackson Blvd.

REIKALINGA viduramžiaus MOTE
RŲ. Lengvi dirbtuvės darbai svar
bioje dirbtuvėje, nuolatiniai darbai. 
CHICAGO MACARONT CO.. 2148 
Canalport, (arti 22 ir Morgan).

MOTERŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

j Dykai slack siūtai prie dirbtuvės 
1 darbų.—Patogi Canteen paruošia 
gerą valgį.—gera pradinė mokes- 

i tis,—viršlaikis,—6 dienos savaitėj, 
i OFISAS: 3840 W. 2«th STREET. 
ATDARA: 11:30 RYTO IKI 8 VAK.

Main Employment Ofisas: 
2145 S. 54th AVE. —CICERO
Atdara: 8 ryto iki 4:30 p.p. 
PIRMAD. PERDĖM ŠEŠTAD. 
Atneškit Pilietybės Prirodvmus

1 Douglas Park “L” iki Durų
t~HURLEY MACHINE CO.

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

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

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

Rugpiūčio 21 d. įvykusios 
Ateitininkų draugovės sek
retoriui Vladui Klemkai iš
leistuvės kariuomenėn buvo 
labai įspūdingos. Susirinko 
virš 100 draugų, giminių ir 
pažįstamų, daugiausia. Atei
tininkų draugovės, Kęstučio 
choro ir L. Kultūros ratelio 
narių. Vakarienės metu at
sisveikinimo {kalbas pasakė: 
L. Dagytė Kęstučio choro 

(vardu, A. Navikaitė Ateiti
ninkų draugovės vardu, Pet
ras Juzėnas, Kultūros rate
lio pirmininkas, brolis Bru
no, švogeris ir Vlado mamy
tė. Taip pat dar linkėjimus 
sudėjo: A. Jakutis, J. Stoš
kus, Pranas Pranokus, Jo
nas Valantiejus, Hinsdale 
Studentų kuopos pirm., ir 
Vlado kambario draugas 
Antanas Petrokas. Ateiti
ninkų draugovė ir Kęstučio 
choras įteikė Vladui gražias 
prisiminimo dovanėles ’ ir

Ofisas prie 134th ir_Clark Street. 
Illinois Centrai 
ties atveža arti

(Nukelta į 4 pusi.)
iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

I

ACME

Į
Taksų blankos bus 
pildomos 'Drauge'

Rytoj į “Draugo” ofisą 
atvyksta p. Antanas Valū
nas, (Walous), Valdžios pri
pažintas taksų blankų pildy- 
tojas ir pagelbės “Draugo” 
skaitytojams pildyti blan
kas.

1 • u

STEEL CO

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 PIRMENYBE SULIG UŽSITARNAVIMO 
UŽTIKRINAMA IR PO KARO

MATYKITE MR. CARU — TARP 8:30 RYTO IR 4:30 POPIET

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30th St.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

Įstokit į mūsų linksmą šeimą pa
triotinių darbininkų! Mes gami
nam valgio produktus Kariuome
nei, Laivynui ir Alijantams. 
Darbo valandos sutvarkomos 
lyg jūsų namų ar mokyklos 
linkybių. Patyrimo nereikia.

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIŲ 

BAR VYNIOTOJU 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

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

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

134th — Clark St.

CHICAGO

HELP WANTED MOTERYS HELP VVANTED MOTERYS

SU- 
ap-

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.

Antanas Valūnas bus 
“Draugo” ofise nuo rugsėjo 
1 d., 1943 m. iki rugsėjo 8, 
1943 m., nuo 9:30 vai. ryte 
iki 5 vai. popiet, išskyrus 
sekmadienio ir ateinančio 
pirmadienio.

Naudokitės jojo patarna
vimu.

Karo Dirbtuvėj 
MERGINU - MOTERŲ 

Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

Nereikia
NAYLOR PIPĘ CO.

1230 E. 92nd St
PIRKITE KARO BONUS!

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

INTERNATIONAL SPRING CO.
222 N. Washtenaw Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Mokestis $77 Iki $80 J mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper. 
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

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

MORRISON HOTEL
MERGINŲ 
MOTERŲ

Prie stock room, pakavimo 
lengvų assembly darbų, 
vietoj. 5 dienos J savaitę,
taipgi naktimis assembly darbų.

GARTNER & BENDER
1104 S. Wabash Avė.

ir labai 
Patogioj 
Randasi

NAKTINIŲ OFISAMS 
DŽANITORKŲ

Viduramžiaus pageidaujamos. Rei
kalingos didelei stock yards kom
panijai. Patyrimes reikalingas

5 NAKTYS I SAVAITE 
40 VAL. SAVAITĖJE 

NUO 11 VAK. IKI 7:30 RYTO
Patogūs išvėdinti ofisai. Apmo
kamos atostogos po vienų me
tų tarnystės.

“L” Transportacija iki Durų. 
Pašaukit tarpe 8 ryto iki 4:30 pp.

KLAUSKIT OFISO VEDĖJO

Mokykloms atsidarius 
trūks darbininkų

CHICAGO, rugp. 30. — 
Paskutiniam posėdy 25-to 
Illinois valstybės legionie
rių seimo buvo priimta re
zoliucijos raginančios mokė
jimą vienų metų pagrindi
nės algos visiems atleidžia
miems kareiviams, nevien
kartinį paliuosavimą vyrų 
iš kariuomenės, ir įstaty
mus leidžiančius kareiviams 
balsuoti visuose rinkimuose.

YARDS 0240
PROSYTOJŲ

PUSĖTINAI PATYRUSIOS 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ.
ALTERATION HELP

PUSĖTINAI PATYRUSIU 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ— 

5 DIENOS SAVAITĖJE.
WF.ATHERED MISSES SHOP 

»5O N. MICHIGAN AVE.

STENOGRAFISTĖ
Reikalinga. Pastovus darbas. Su 
svarbia karo pramonės organizacija 
west sldėje. Patogios darbo sąlygos, 
gera transportacija, gera mokestis, 
ketvirtainiai bonai. Dviejų savaičių 
atostogos ir kitos suteiktos naudos. 
M R. NELSON. _____
MTNNESOTA MTNING & MFG. CO 
1500 S. WESTERN — MON. 612«

WASHINGTON, rugp. 30. 
—War Manpower Commis- 
sion pradeda rūpintis apie 
sumažėjimą darbininkų, kuo 
met 1,800,000 vidurinių mo
kyklų studentų ateinantį 
mėnesį grįš į mokyklas. Ma
noma, studentai bus prašo
mi mokytis ir atliekamu 
laiku dirbti karo dirbtuvė
se.

★★★★★★★★★

★ For Help!
★ For Sale!

For Rent 1 
.★ For Service I 
★ For Results! 
- ADVERTISE ■

★

In America’s Greatest

<4

WASHINGTON, rugp. 30.
—OPA štabo oficialiai šian- Lithuanian Daily Newspaper 
dien patvirtino raportus, 
kad trečiadieny bus panai
kintas draudimas šiaip sau' 
važinėjimui rytinėse valsty
bėse.

— ESTABT.ISHED 1960 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
Mūsų idėjos priklauso nuo the leading lithuanian 

amžinybės, o mūsų veikimo ADVERTISING MEDIUM 
formos nuo mūsų dienų sko- 
nio. — Prof. Eretas. " -
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRDEND 

2234 South Oakley Avė. Chicago, IlUnois
Published Daily, ©xcept Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY
A member of the Catiroiic Presą Association

$6 00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. ...

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kates CMeagoje ir Cicero—paštu:
Metams ...........................................................   $7.00
Pusei metų ......................................    4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ......................................  1.50
Vienam mėnesiui ........................   75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams .................................................     $0.00
Pusei metų ...................   3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ..............................  1,25
Vienam mėnesiui .................  75

Užsieniuose:
Metams ...................................................  $8.00
Pašei metų ....................   ... 4.50
Trims mėnesiams .............................................................  2.50

dabar smarkiai veikia prie Italijos ir puolant Vokie
tijos karo centrus iš oro.

Amerika ir Didžioji Britanija visomis jėgomis remia 
Rusiją kariškai. Rodos to ir užtektų. Bet matyti Stali
nui rūpi bolševizmą įvesti ir į kitus kraštus. Kiti kraš
tai nori būti laisvi, o ne pavergti Maskvos ar Berlyno 
diktatūros.

Mes esame šimtu procentų už paramą Rusijos žmo
nėms, bet taip pat esame priešingi šimtu procentų už 
paramą įsigalėti komunizmui tuose kraštuose, kurie 
nori laisvės ir nepriklausomybes. Tų kraštų žmonės ir 
miršta kovodami su naciais už laisvę ir nepriklauso
mybę.

Kas pats yra laisvas ir nepriklausomas, tas nepavy
di ir kitiems laisvės ir nepriklausomybės.

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. RecFak-cija 
pt. s laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuoži&ros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle):, paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos a-r asai-er.iškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

I ntered as second-Class Matter March 31, 1016 at Chicago, Ui. 
U -der the Act of March 3, 1870.

Politinės Sovietų kortos
Sovietų Rusijos valdžios reikalavimai ir norai vis 

. . kas kart aiškėja. Kada Stalinas kalba apie antrojo 
- fronto atidarymą, tai nereiškia vien karišką Rusijai 
pagalbą, bet antrojo fronto kalboje slepiasi Stalino 
politiniai tikslai. Jis nori, jog Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Didžioji Britanija pasitarnautų jo politikos 
tikslams. Tie tikslai nėra pareikšti per Stalino diplo
matus. Bet Stalino politiniai tikslai pasireiškia per 
Sovietą Rusijos laikraščius ir žurnalus. Sovietų Rusi
joje spauda (laikraščiai) yra valstybės spa.uda, taigi 
jos kalba yra valstybės kalba. Iš Sovietų Rusijos laik
raščių aiškėja, jog Stalinas laukia diktuoti antrojo 
fronto atidarymą, bet jis taip pat nori pasakyti, kur 
turi būti atidarytas antrasis frontas, kaip pastebi Chi
cago Sunday Tribūne.
PRO PIRŠTUS r ”

Sicilijos paėmimas Sovietų spaudoje buvo pro pirš
tus praleistas ir jų spaudoje Sicilijos reikalai gavo puf- 

- puf atsargj. Kai buvo paimta Sicilija, prasidėjo kalbos, 
jog yra galimybė prade ei į Balkanus kampaniją. Sovietų 
Rusijos laikraščiai aiškiai pasakė, jog tos operacijos 
Stalino nepatenkins. Jis turi Balkanams kitus planus, 
ir jei karas baigtųsi Amerikos ir Britų armijoms oku
pavus šią teritoriją, tada tie planai būtų nevaisingi.

Didžiosios Britanijos armijos, tarp kitų vietų, akys 
yra nukreiptos į Norvegiją, ir Sovietų išsireiškimai 
parodo, jog kampanija Norvegijon nepatenkintų antrojo 
fronto apibrėžimą. Manoma, jog Stalinas norėtų įeiti į 
Alantiką per nuo ledų laisvus uostus šiaurės Norvegi
joj a, ir sąjungininkų jėgų įžengimas į tas vietas suar
dytų bet kokias ambicijas.
PRIEŠ FEDERACIJAS IR BLOKUS

Dabar Maskvoje žurnalas, Karas ir Darbininkų Kla
sė (War and the Working Class), pradėjo protestuoti 
prieš organizavimą “įvairių federacijų ar valstybių re
gionalinių blokų” Europoje. Susijungimas galėtų Bal
kanuose ir rytinėje Europoje išvyti chaosą, ir palaikyti 
taiką. Tačiau sovietų vilkas norėtų matyti avis išblaš
kytas po lauką, kad nebūtų jos surinktos į tvirtą ir 
nenugalimą avidę.

Sakoma, jog antrasis frontas patenkintų Staliną, jei 
šis antrasis frontas būtų daromas skersai Prancūziją 
ir žemutinius kraštus. Bet tai pareikalautų daug krau
jo ir gyvybių.

Jei Stalinas nori tiktai kariškos pagalbos, jis gali 
šiltai priimti invaziją į Balkanus. Jis maloniai turi žiū
rėti į Norvegijos išlaisvinimą, nes kur tiktai amerikie- 

g či?i ir britai susiduria su vokiečių kareiviais mūšio 
lauke, ten vokiečiai turi daugiam savo kariuomenės at
gabenti iš Rusijos fronto. Tačiau Stalinui to neužtenka.

Atrodo, jog niekas nepatenkins, bet kraujo biznis 
Prancūzijoje. Atrodo, jog visur kitur mūsų pastangos 
apvils Rusijos ambicijas.

Bulgarų karaliui mirus
Pranešama, jog Bulgarijos karalius Borisas mirė. Jo 

mirtis apgaubta paslaptimi. Ašis sako, jog karalius 
mirė nuo kulkos žaizdos.

Kaip ten bebūtų su karaliaus mirties priežastimi, 
tenka priminti, jog Hitleris Boriso asmenyje neteko sau 
padėjėjo, kuris talkininkavo naciams.

Borisas savo tautą įtraukė į karą, kai jis manė, jog 
su Britanija baigta ir naciai jau yra viešpačiai Euro
poje. Jis dūrė Jugoslavijai į nugarą, kaip ir Mussolini 
Prancūzijai. Bulgarijos kariuomenė šiandien randasi 
Salonikuos ir Makedbnijos provincijose.

Jei premjeras Filov įgaus jėgos Bulgarijoje, jis grei
čiausia stovės prie Hitlerio pašonės. Jis turi pro-vo- 
kišką lavinimą. •

Bet Filov ir generolų klika vargu ar galės Bulgariją 
įtraukti į karą su Rusija, nes ir Borisas vengė tai da
ryti, atsižvelgiant į žmonių gilius jausmus. Filov ir vo
kiečių armija negalės nuolat laikyti Bulgarijos savo rin
kose, jei sąjungininkų jėgos su drąsa ir vieningai juos 
atakuos.

CHICAGOJE
Plėšikai siaučia

Keturi ginkluoti plėšikai 
vakar pagrobę automobilių 
iš garažo adresu 935 N. Ca- 
lifornia Avė., atliko eilę a- 
piplešimų'. Daugiausiai nu
kentėjo Joseph Paiko, ta- 
verno 5151 Archer Avė., sa
vininkas ir jo kostumeriai. 
Pagrobė apie $600 iš regis- 
terio ir kostumerių plėšikai 
pabėgo.

Kitoj- miesto daly, 237 E. 
Delaware St., negras plėši
kas užpuolęs puikios rezi
dencijos sargą George Frank 
lin, 74 m. amžiaus, sužeidė 
ir apiplėšė pagrobdamas 
$114.00 pinigais ir $50.00 
vertės rankinį laikrodėlį.

Su vogtu automobi

liu į upę

Prie LeMoyne gatves į 
Chicago upę įkrito automo
bilius su dviem jaunuoliais, 
kurie laimingai išlindę iš
plaukė į krantą ir pabėgo. 
Vėliau pasirodė, kad auto
mobilis buvo pavogtas nuo 
groserninko Stanley Ctnriik, 
1618 Beach Avė.

V. KLEMKOS Išleistuvės
(Atkelta iš 3 pusi.) 

taip pat nuo pažįstamų ir 
giminių nemažą sumą pini
gais.

Programoje Genė ir Salė 
Ruibytės puikia į padainavo 
duetu pora dainelių, o visi 
dalyviai Ilgiausių metų. Ka
dangi kitą sekmadienį Vla
do pripuolė gimtadienis, tai 
sudainuota dar ir “Happy

Birthday”. Vladas visiems 
nuoširdžiai padėkojo už at
vykimą atsisveikinti ir už 
suteiktas dovanas.

Vakaro programos vedė
ju buvo A. Skirius. Vaka
rienės reikalus tvarkė A. 
Navikaitė, B. Skirienė ir 
Dagienė, kuri savo skaniais 
virtiniais visus pavaišino.

Po programos buyo pasi
linksminimas. Gintaras

1

Danijoje naciams suduotas smūgis
Smarkiai sukrėtė nacius Bulgarijos karaliaus Boriso 

mirtis, nes jo. mirtis turi atsargį Vengrijoje ir Rumu
nijoje.

Bet nepalyginti didesnis smūgis nacius Danijoje iš
tiko. Danai išėjo į atvirą kovą su vokiečių kareiviais. 
Kovos įvyko Kopenhagoje.

Pranešama, jog danų jūrininkai nuskandino nemažai 
savo laivų. Devyni laivai pabėgo į Švediją.

Danų kantrybė išsisėmė ir jie išėjo į atvirą kovą 
su naciais, kurie engė ir alino jų kraštą.

Danų griežtas nusiteikimas prieš nacius, gerokai su- 
raukšlino Hitlerio veidą. Pavergtos tautos vis kaskart 
daugiau pasipriešina nacių užgaidoms.

Nacių popieriai prastėja ne tik frontuose, bet jiems 
daug rūpesčių kelia pavergtų tautų griežtas nusiteiki
mas prieš nacius. Naciai pavergtose tautose yra pri
versti laikyti didesnes savo kariuomenes. Bet laisvo 
žmogaus ginklu nenugalėsi. Kardu laisvės neišplėši. 
Pralietas kraujas daugiau laisvės gynėjų užaugina ir 
likusius dar didesnėms kovoms užgrūdina.

L SPAUDOS APŽVALGA
........................................................................................ - '—/? I 
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Kviečių deginimas
Pranešimai sako, jog Argentinos valdžia sutiko, jog 

Argentinoje būtų sudeginta 2 milijonai metrinių tonų 
kviečių. Tai bus daugiau kaip 73 milijonai bušelių kvie-

Kai perskaitai šią žinią, tiesiog šiurpas nukrato. Jog 
yra tiek badaujančių kraštų, kad tie kviečiai būtų jiems 
kaip koks medus. Bet toji politika ir biznis apakina 
kai ką, jog sunku ir įsivaizduoti kas čia vyksta.

Duonos pasaulyje yra užtektinai, tik visa nelaimė, 
kad žmonės vedini savo egoistinių kaprizų., užmiršdami 
artimo meilę, daro nepaprastus nuostolius.

Kaip sau norite, deginti kviečius dabartiniu laiku, 
kai yra daug badaujančių, tai nusikaltimas prieš žmo
niškumą. Juk po karo išvargintoms tautoms sudeginti 
kviečiai būtų buvę kaip koks vaistas.

KARO VADAI KOMPETETINGI NUSTATYTI 
FRONTĄ.

Mums atrodo, jog nustatyti antrojo fronto vietą yra 
kompetetingi Amerikos ir Britų karo vadai, kurie ge
riausiai yra susipažinę, su karo būkle, o ne Maskvos
spauda. O šalia to tenka priminti, jog antras frontas ir

“Draugo” šaunus ir didelis piknikas įvyks rugsėjo 
6 dieną (Labor Day) Vytauto parke. Savo atvykimu į 
pikniką prisidėsi prie “Draugo” dar didesnio pagerini
mo. Juo daugiau prisidėsi prie “Draugo” paramos, tuo 
jis bus dar geresnis ir gražesnis.

✓

Nuteista mirti 

pati nusižudė

Mildred Mary Bolton, ku
ri už nužudymą savo vyro 
buvo 1937 metais teismo pa
smerkta mirti, bet vėliau 
gub. Horner malone mirties 
bausmė pakeista 199 metų 
kalėjimu, šiomis dienomis 
pati nusižudė persipiaudama 
rankos riešo gyslas moterų 
kalėjime, Dlvight, UI.

100 žmonių palikę 

valgį išbėgo

Thompson restoarne, 121 
West Madison St., praeitą 
sekmadienį kilo gaisras. Tuo 
Tuo metu restorane buvo 
apie 100 žmonių, didžiumoje 
legionieriai suvažiavę į kon
venciją. Visi turėjo palikti 
valgį ir bėgti lauk.

Vaikas dar miega...

Pereitą pirmadienį suėjo 
121 diena, kai Jimmie Wood, 
2 metų amžiaus vaikas. iŠ 
Brookfield, nepabunda iš 
miego ligos. Kartą jis pravė
rė akis, žmonės duoda; viso
kių patarimų vaiko tėvams 
kaip pažadinti kūdikį iš mie
go.

Dingę karo fronte

VVashington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
sekmadienį paskelbė 216 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Azijos, Europos, Vi
durio Rytų ir š. Afrikos 
apylinkių karo frontuose. 
Dingusiųjų skaičiuje devyni 
yra iš Chicagos.

Kiekvienas lėktuvas, šau
tuvai patrankų sviedinys, 
kulka, tankas, karo laivas ir 
šviesos reikalauja vario.

Dėl ilgo liežuvio ne vien 
dantys išbirsta.

ĮKLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ -MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių
RYTINĘ RADIO 

PROGRAMASOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMŲ), VAIDINANT 
“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gerbs rttšfea moterę kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN:

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
__ ■ —4*

>

TMrfonas SEELEY 8760■

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
vett Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa- 
cterys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokiu 
spalvų apdan,

• • •

2-jų
IR 

AUKŠ
ČIAU

•97/
■ “Z '-a- * j.

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

ŠMOTŲ 
Kabos ‘

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® WEST ROOSEVELT ROAD
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Antrttdienra, rugrp. 31, 1943

rrOnute, Jonuks parvažiuoja ir 
bus "Draugo" piknike"

— Honey darling, Agnieš
ka, mano širduks parvažiuo
ja dėl furlough dešimts die
nų! Jis rašė, kad važiuosi
me į “Draugo” pikniką. Ar 
nori, kad paskaityčiav jo 
laišką?

— O K, šiur, honey, skai
tyk!

— Jis rašo:
“Graži mano princese: 

Daug dabar nerašysiu, nes 
parvažiuoju namo ant fur
lough, viską pasakysiu, ka
da pamatysiu tave, darling. 
Aš taip tave misinu. Viskas 
O. K. pas mane. Gaunu cnr. 
“Draugą” every day. Neži
nau ką be jo daryčiau. Skai
čiau apie “Draugo” pikniką 
Labor Day, septemberio 6th. 
Darling, žiūrėk, kad tas bu
tų open deit, nes mes va
žiuosime į “Draugo” pikni
ką. Mes tiek daug fonių tu
rime “Draugo” piknike Kas 
metą, ir šįmet negalime su- 
mistuot. Aš jau ilgai neden- 
sinau, išskyrus ilgos dienos 
žygiavimus, ir seržantui j- 
saldus, — halt! right about, 
march! O, k-aip kaip sus 
nice, Baby, šokti prie Phf 
Palmer orkestro. Ir thanks 
a lot, sveety pde. kad nupir
kai man keletą knygelių ka
ro bonams laimėti. Prizai 
gana dideli: $250.00, $100, 
$50.00, ir $25.00. Boy, kad 
mes gautumėm tą $250.00 
prizą. O nice little bunch of 
lettuce, ar ne? Aš tau nu^ 
pirkčiau gražų engeižmento 
žiedą. Dabar negaliu, nes
tiktai esu buck praivatas, j 
Bet don’t worry, aš kada 
nors būsiu kapitonas. Sei 
aš mačiau, kad bus some- 
thing new “Draugo” pikni
ke. Kitais metais to nebu
vo. Bus spešil pikčeriai iš 
pat karo fronto. Aš žinau 
tau labai patiks. Matau, kad

bus ir virvės traukimas. Aš 
pretty šiur, kad mano tėtė 
bus tame konteste, nes jis 
aukštaitis, ir sometimes lai
kina alučio ištraukti. Boy, 
honey, aš laukiu kada galė
siu valgyti to lietuviško ku
gelio, lietuviškų dešrų, ko
pūstų ir bulvių. That’s my 
weakness, sweetheart: Aš 
taip ilgai tų tinksų neval
giau.

“Aš žinau, kad “Draugo” 
piknike matysiu daug mano 
frentų.. Gali būti šžur, ho- 
ney, kad aš būshi “Draugo” 
piknike.

“Duok gerų dienų, and a 
big hug Agnieškai with love, 
Jonukas.”

Tikietų pkiintojo 
pasitarimas

Bridgeport. — Rugpiūčio 
25 d. pas Maziliauskus, 3259 
S. Union Avė., įvyko Anna 
Kaskas ir R. Juškos koncer- I to tikietų platintojų susirin
kimas, kuriame dalyvavo vi
si tikietų platintojai: Ant. 
Leščinskienė, abu Maziliaus
kai, O.
Juškai, V. Balanda ir kiti.

Kun. J. Jaučius, nors jis 
yra įvairiais reikalais labai 
užimtas, bet taip pat teikė
si dalyvauti. Pasirodė, Kad 
tikietai sparčiai plinta. Jei
gu tokiu spartumu platini
mas eis iki galo, tai operos 
ruimingoji svetainė bus už
pildyta.

Maziliauskai yra labai ma 
Jonus ir vaišingi žmonės. 
Prie šios progos taip pat 
susirinkusiems savo vaišin
gumą parodo. Visi tikietų 
platintojai išsiskirstė pilni 
ūpo, kad užpildyti publiką 
Civic Operos ruimingą sve
tainę. Reporteris

i 
|

i

Antikauskaitė, abu

A ~ u ...... ;
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 NECTAB. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO MORKUS, k
DISTKIBUTOR

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

225S W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
■ ...  ....... ...........................

Į^- ---------- ----------------------------------------------------
T\ JI T> X TJ Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

J*D*X*l Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite | mfisų jardą tr apžffirfflte Sta
bą ir uMtą rfišj LENTŲ — MILLW0R£ 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtoj, viškų, skiepę ir fletų- 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBEK CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. IYL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo 8 vaL ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 5:30 valandos popiet

■ ....................... ■ - ■
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X L. šimutis, “Draugo” 
J redaktore®, šią savaitę a- 

toStogauja. Su skaitlinga 
Chicago lietuvių delegacija 
šiandie išvyko į Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, Pitts 
burgh, Pa.

X K«n. M. Jodka, M.I.C., I Aušros Vartų parapijos Va
karas; kun. Julius Grinius

X Daug Chicago lietuvių 
veikėjų išvyksta į Pitts-* ivun. vrnuius
l7ur#k’ Pa"’dienų A-. Antano parapijos, Cice

ro, vikaras; ir kun. S. Va- 
iuckas, Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. parapijos vika
ras, 
giai

merikos lietuvių atstovų su
važiavimui. Be to, skyrium 
ten pat įvyks ALRK Fede
racijos ir Lietuvių Tautinės 
Tarybos posėdžiai.

X žinios iš Am. Lietuvių 
Konferencijos “Drauge” pra 
dės tilpti antrą konferenci
jos dieną. Bus rašoma apie 
kiekvieną posėdį. Nuolati
niai skaitytojai prašomi pa
tarti visiems, kad įsigytų 
“Draugą” ir sektų konfe
rencijos eigą ir nutarimus. i 

!
X Pranas Čižauskas, LRK 

Susivienymo Amerikoje pir
mininkas, po Am. Lietuvių 
Konferencijos, iš Pittsburgh, 
Pa., kviečiamas giminių, ke
lioms dienoms vyksta į New 
York. Namo grįš po Labor 
Day.

X Stanley Paulius, sūnus 
žinomos Brighton Park vei
kėjos, Pautienes, pašauktas 
išvyko į kariuomenę. Turėjo 
palikti ne tik tėvus, seseris, 
bet ir savo jauną žmoną.

X Jau gatavos atvirutės h 
draugams pasveikinti §v. 
Kalėdų proga, šįmet “Drau
gas” išleido tikrai meniš
kas atvirutes. Pamačius ne
gali akių nutraukti nuo vaiz 
dų, o sveikinimo tekstas ant 
vienų lietuviškas, ant kitų 
angliškas naujas, rankomis 
pieštas artistų J. ir B. Pi- 
lipauskų. Atviručių jau da
bar galima užsisakyti dienr. 
“Drauge”. Gražioj dėžutėj 

21 atvirutė kainuoja tiktai
dabartiniu laiku sma-' 
atostogauja.

I

X K. Rauskmas ir J. Bar- 
dauskas Amerikos Lietuvių 
Konferencijoj, kuri prasidės 
rytoj Pittsburgh, Pa., bus 
atstovai nuo North Side lie
tuvių kolonijos.

X Agn. Auksutiene, 3438 
S. Lowe Avė., pirmininkė Šv. 
Pranciškaus Seserų Vienuo
lyno Rėmėjų draugijos 1 sk. 
ir žymi veikėja kitose kul
tūrinėse organizacijose, da
bar smagiai atostogauja.

X A. Snarskienė, mūsų 
korespondentė ir žymi So. 
Chicago lietuvių veikėja, Su 
Savo dviem dukrelėm Terese ✓ _
ir Adele ruošias į Šv. Pran
ciškaus Seserų Rėmėjų drau 
gijos seimą, kuris bus Pitts- 
burgh, Pa., rugsėjo 5 d.

No. Side. — Sv. Rožan
čiaus draugijos susirinki
mas įvyks penktadienį, 4 d. 
rugsėjo, mokyklos kamba
ryje, tuojau po pamaldų. Vi
sos narės malonėkite atsi
lankyti. V. Daugirdienė

K

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
laidotuvių direktorius

t

I
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankom!

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas bus šį va- j 
karą, rugp. 31 d,, 8 vai., pa
rapijos salėj. Visi draugijų 
atstovai ir visi veikėjai kvie 
čiami atsilankyti. Valdyba

I
REMKITE “DRAUGĄ”
-----------~--------■—------------ ..^9į

i
J

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TR0OST MONUMENT COMPANY 

{Įsteigta 1889 m.)

• Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė 
J

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
rodėlius, Auksinius -ir EJeiman- ■ 
tinius žiedus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-.
MlAUSIASf 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
Mtmkališkų histrumntų, Mūzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir lotų visokių muzikalių 
daiktų.

Taksom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas a Muzikalius Instrumen
tus.

j

I

JOHN A KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 AJRCHER AVENUE 
PuuBe: LAFAYETTE 8617 

-------------------------------K
■ i r M Ah

DOTEVHJ IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

t

A

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubhe 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 V. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

PERSONATJZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS Of THE FAMOUS MOSTELIO GRANITE 
Most Bcsatifal—Most Enduring—Strongest^—Best In The Worid.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
'KREIPKITĖS PRTE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Ctiamber 6f Ctiioia&ce

Suvalkų 
parapi-

41 m.

jos

PATEKO 4 -SLASTUS

i Į--—

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO 5IVZIKA- 

LINIV INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPAKDUOTL

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI SaULAPHONES, FLLTES 
su “e»cB” — $«7.4»,
$45.40 ir $75.44. V1M 0Muntaoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUEKOS, TENOR BANJOS — 
4«.W. $8.55, >14.50 ifcl $25.4)4. 
STRIUNINIAI BASAI — $50.M, 
$125.00 ir $154.C4. BASO UŽ
DENGSIĄS — $12.44. ŠNICE
LIAI SMUTKOM8. 8TRIUNINI- 
AMS -BASAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.M, <$;«•, $5.40, $14.04 
ir $15.00. Striūna* 041 visų vtri- 
minėtŲ Instrumentą, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50, 
$25.00 ir $50.00. PĖDA IR, HI- 
BOYS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas ir “reed” Instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAR VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymaa

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tems, Tr tūboms, Saxaphones ir 
OkiPSl Smuikoms ir Guitarama Į

GOLDSTETN’8 MU8IC SHOP 
•14 MaxweQ St., Chic&go

Į karo autoriteto sląstus 
,ateko ši misiukė, Viriau 
tiggers, kuri prisipažino su
situokus su septyniais ka
reiviais tikslu gauti karei
vių žmonoms valdžiom ski
riamą atlyginimą. Čia naba
gė bando atsiminti vardą 
ketvirto “savo vyro”. PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

A
JUOZAPAS RUCflINAITIS

Mirė rugy>. 28 d., 1943, 1:15 
vai. po pietų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gim? Lietuvoje. 
rSdyboje. Naumiesčio 
joje, šlabadų kaime.

Amerikoje išgyveno
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Matildą Tucker, 
vyrą Louis, anūkę Marilyn, 
anūką Prancišką, gimines P. 
F. C. Martiną Diglį, Pvt. Ed- 
ward Dffirlį. abu U. S. Army. 
ir Kazimierą Diglį. sesers duk
terį Adelę Draugelienę ir jos 
šeimą Branch, Michigane, ir 
kitas gimines, draugus ir pa- 
žstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
10240 S. Commercial Avė., te
lefonas SOUth CMcago 2748.

Laidotuvės įvyns trečiadie
nį. rugsėjo 1 d. iš namų 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas J Šv. 
Juozapo parap bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa- 
mafdų Uus nulydėtas J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
-gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti lataotuvėee. |

Nulffitfę: Dukrt-, rerfUis. A- : 
nūkai. Giminės, Draugai ir 
PMHtami.

Laidotuvh) Direktorius J.,F. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741. 

(Prašome nesiųsti gėlių)

F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius

BARIO PROGRAMAS — giOO vdL Pttteadir Ketvirtai. Wk.
S stoties WGES (1390). bu Povilu Saltimleru.

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

f
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

nę išvyko 1942 metais, vasa
rio 28 d. Dabar yra kur tai 
Pacifiko fronte.

Jo tėvai, Jonas ir Stanis
lava Meškūnai, gyvena 
Milės str., Binghamton, 
Y.

Antradienis, rugp, 31, 1943

Dievo Apveizdos kelias

Lakūnas su degančiu lėktuvu nusilei

Aukso byla paskirta 
svarstyti rūgs. 20 H.

Meškū-
N. Y. 

mokslą 
N. Y.

Corporal Jonas A. Meškūnas
Corporal Jonas A. 

nas gimė Rochester, 
Pradinės mokyklos 
gavo Binghamton,
Tarnavo prie šv. Mišių. Dir
bo Indicot Johnson Co. Bu
vo batsiuvys. Priklausė prie 
Šv. Juozapo parapijos cho
ro ir jam pirmininkavo. Pri
klausė prie žaidimų klubo.

Corporal Jonas A. Meškū
nas į Dėdės Šamo kariuome-

20,000* legionierių 
parade

Chicagoje rugsėjo 20 die
ną yra paskirta nagrinėti 
Kurt Erich Schimkus, 37 
metų amžiaus, Frank S. 
Smith, 51 metų, ir Elbridge 
G. Bates, 42 metų, byla. Jie 
yra kaltinami, jog darę są
mokslą įsigyti 1,000 uncijų 
aukso ir sakoma, jog tas 
auksas būtų buvęs pasiųstas 
į Vokietiją. Tie vyrai kalti
nami pagal įstatymą, kuris 
draudžia su priešo šalimis 
pirkliauti.

Bates ir Smith yra išleis
ti po bondsu. Schimkus 
komas kalėjime.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Si

ARKIVYSKUPAS LAIMINA KARO LAIVĄ

Lietuvis kur tai Pacifiko fronte Londcn. —

Tex.,

I

lai-

Arkivyskupas Joseph F. Rummel šventina naują torpe
doms leisti karo laivą, pastatytą New Orleans, La., laivų 
dirbtuvėje. Arkivyskupui asistuoja jūrų karininkas ir ku
nigai iš Notre Dame seminarijos. (NCWC) ,

me-

I

Ryšium su American Le- 
gion Illinois valstybės suva
žiavimu Chicagoj, praeitą 
sekmadienį vidurmiestyje 
Michigan bulvaru buvo di
delis, spalvingas legionierių 
parodavimas. Vakare Grant 
parke, vakarinių koncertų 
vietoje buvo pagerbti Auk
sinės žvaigždės nariai ir pa
statyta replica Nežinomojo 
Kareivio kapo, koks randasi 
Washingtone Arlington ka
puose.

/ -

Indianos monkė 
įkando mergaitę

Antoinette Aigner, 10
tų'amžiaus, 11656 S. Sanga- 
mon St., dabar yra daktarų 
priežiūroj. Ją įkando bež
džionė, kurią Constant Tros- 
tolonis buvo radęs beklai
džiojant apie Fox Lake, Ind. 
Monkė paimta ištirti, ar kar
tais nėra pasiutus.

Pavogė $15,000 
vertės degtinės

Iš American Transporting 
Co., 1241 S. Campbell Avė., 
garažo plėšikai pavogė tro- 
ką, kuriame buvo sukrauta 
250 dėžės degtinės. Bandi
tai į garažą įėjo pro mažas 
dureles, o paskui atsidarę 
didžiąsias sulipę į troką nu
važiavo savais keliais.

2nd Lt. Ma-’ir aš pamačiau palei deguo- 
thew L. Vinson, 24 metų nies butelius liepsnas, viršu

tiniame bokšte”, — jis pa
sakė : ‘ ‘Mes kiekvieną pa-
šaukėm telefonu, kad iššok
tų iš lėktuvo, nes negalima 
buvo užgesinti ugnį”.

“Pagaliau tik 2d Lt. John 
H. Miller, iš Quick, Neb., 
bombardierius, ir aš pali
kom lėktuve. Miller nenorė
jo palikti lėktuvo. Jis norė
jo palikti su manim ir įkal
bėjo, kad aš šokčiau kartu 
su juo iš lėktuvo, užsikabi
nęs ant jo parašiuto. Bet aš 
žinojau, kad nebus gerai, 
nes abiem kartu iššokti pro 
lėktuvo skylę 
mybės.

“Paskui aš 
prie skylės
Viskas degė tuo laiku, įskai
tant ir aliuminijaus dalis 
lėktuve.
IŠŠOKO PRO LANGĄ

“Aš nutariau palaikyti 
lėktuvą virš vandens ir ban
džiau, kad lėktuvas nesu- 
dužtų žmonių apgyventoje 
apylinkėje. Aš tą keistą da
lyką kažkaip nuleidžiau že
myn ir iššokau pro langą ir 
greitai bėgau per negilų

Italai miliona dol.
Chicagoj gyvenantieji ita

lai praeitą sekmadienį buvo 
suruošę savo dieną Grant 
parke sukėlimui miliono do
lerių karo bonais. kad Itali
joj butų įsteigta tikroji de
mokratiją. Svarbiausiu mi
tinge kalbėtoju buvo gub. 
Dwight Green.

Apiplėštas pieno

i

Šaltimiero piknikas
Pirkite U. S. Karo Bonus

 

amžiaus, iš Huston, 
Flying Fortress Black Heart 
Co-pilot, rugpiūčio 23 dieną, 
papasakojo kaip jis vienas 
nusileido su degančiu lėktu
vu, kuriame buvo prikrauta 
bombų, vandens paviršiun, 
prie Anglijos pakrantės, ir 
prieš keletą sekundžių iš
šoko iš lėktuvo, kai lėktu
vą ugnis į padanges išnešio
jo, kai lėktuvas visai eks- 
plodavo.

Kad Vinson išsigelbėjo iš 
liepsnų apimto lėktuvo, jis 
atiduoda pilną kreditą Die
vui. Jis Dievo pagalba išsi
gelbėjo.

“Aš meldžiaus j Dievą ir 
jis mane išklausė”, — pa
reiškė Vinson.

Įvykis prasidėjo 3,000 
pėdų aukštumoje, kai eks- 
plodavo deguonies buteliai, 
liepsnos perėjo visą lėktuvą, 
ir likusi įgula iššoko iš lėk- 

! tuvo su parašiutais. Iššokę 
įgulos nariai nežinojo, kad 
Vinson’s parašiutas buvo iš
mestas eksplozijos pro sky
lę ir jis paliko vienas.

“Pilotas 2nd Lt. James A. 
Attaway, iš Bellflower, Cal.,

Vaikai pardavinėjo 
vištukus po 10 centu

Warren Avė. policijos sto
ties “force” pastatytas ant 
kojų surasti vaikus, kurie 
pardavinėjo vištukus po 10 
centų vieną. Vaikai “coop” 
su vištukais buvo pavogę iš 
Frank Parker, 2343 W. A- 
dams St. Vienas pilietis poli
cijai prisipažino pirkęs už 
20 centų du gerokus spring 
čikinus.

Sumušė ir apiplėšė
Edith Thompson, 43 m., 

6512 Maryland Avė., plėši
kas sumušė ir pasigrobęs 
$23 iš paketbuko pabėgo.

I
nebuvo gali-

jj pritraukiau 
ir išstūmiau.

vandenį, taip greitai, kaip 
galėjau.

“Aš toli nenuėjau nuo lėk
tuvo prieš puolant. Kai ku
rie civiliai atėjo ir nunešė 
mane nuošaliau nuo degan
čio lėktuvo. Aš įspėjau juos, 
kad lėktuvas prikrautas 
bombų ir kad jie laikytųsi 
ko toliausiai.

“Per keletą minučių visi 
daiktai lėktuve eksplodavo, 
dūmai ir liepsnos pakilo ke
letą šimtų pėdų aukštyn.”

2nd Lt. Mathew L. Vin
son apie šį įvykį papasako
jo būdamas ligoninėje, kur 
gydomas nuo mažų nudegi
mų.I

Mar-

nušovė žmogų
■

Policijos sulaikytas 
tin Blyskal, 2934 West 25
St., ir du jo draugai, vienas 
kareivio uniformoj, kurie 
prie kampo Sacramento ir 
W. 25 gatvės šaudę “for 
fun”. Viena šūvio kulka pa
taikė į Chester Syslo, kuris, 
su kitais jaunuoliais, tuo 
metu važiavo automobiliu. 
Chester Syslo vietoj krito 
negyvas.

Justice parke praeitą sek
madienį įvyko piknikas Po
vilo Šaltimiero, kuris yra 
užsimojęs parduoti Trečio- 
čios Karo Paskolas bonų už 
$75,000, kad nupirkus vieną 
karo lėktuvą. Piknike tuo 
reikalu kalbėjo Iždo Depar
tamento atstovas Frank A. 
Bella, teisėjas Zūris, kapito
nas S. Sasnauskas iš marine 
corps, kariuomenės ir ma- 
rynų karininkai.

I

S500.00 U. S. war Bonais
PER

y

I

I
Žuvis įšoko į valtelę

Jamestown, N. Y.— Point 
Stockholm vasarotojai sako, 
jog tiek daug žuvies, kad 
nereikia nė meškerioti. Va
sarotojai papasakojo, jog 
trylikos metų mergaitei ant 
kelių dviejų svarų žuvis už
šoko, kai ji sėdėjo valtelėje. 
Mergaitė parnešė žuvį namo, 
buvo skanūs žuvies pietūs.

Geras pasisekimas
Visų Šventųjų lietuvių pa

rapijos, Roselande, naudai 
vyksta karnivalas. Karniva- 
las vyksta prie klebonijos, 
žmonės gausiai lankosi, pa- 
sisekimas geras. Karnivalas 
prailgintas iki ketvirtadie
nio vakaro.

“DRAUGO"
METINI LABOR DAY

Howard Wells, 11557 Hale 
Avė., pieno išvežioto jas, neg
ro buvo apiplėštas prie na
mų 1145 Blue Island Avė. 
Atėmė $100.

f

*
Dennis J. Markey, 18 mė

nesių amžiaus vaikutis, 419 
W. 65 PI., per neapsižiūrėji
mą iškrito pro langą nuo 
trečio aukšto ir žuvo.

DIDELI PIKNIKĄ
___ 1 ___ ;___ _ ____

lAPGITU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

Į K1

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandų.
WHF€ 1450 

vakare 7
k. Ketvirtadienio 
valandų.

Budriko Modemiška Krautuvą

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.

Pirmad. Monday,Rugs.-Sept. 6, 1943

WHFC - 1450 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 — GROvehlll 2242

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted St.
TeL Calumet 7237—4591

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE
Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų, ir pasilinksminimų.
Ant laukinės estrados bus lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems lietuviškiems 

šokiams. Šokių pavilione bus Phil Palmer orkestrą lietuviškiems ir populiariems 
šokiams. Bus ir visokių kitų žaidimų, bei pasilinksminimų.

Būkite vieni, būkite antri, būkite visi "Draugo" Labor Day Piknike.
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