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

—Abraham Lincoln

VoL XXVU

N. GVINĖJOJ APSUPO 20.000 JAPONU

minų, kas nurody- 
sprogdinimas vei- 
vykdo pasitraukią 

ne vokiečiai.
dienas

Pasitraukianti priešai sprogdina kelius
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, nigs. 7. 

—Gen. Montgomery vadovaujama aštuntoji Anglijos ar
mija vakar pasivarė vakariniu Italijos pakraščiu ir užė
mė Paimi miestą, 10 mylių į šiaurę nuo Bagnara, kur 
penktadieny vienas invazijos dalinys buvo išlipdintas. 
Varydamiesi gilyn Italijon, anglai kareiviai taipgi užėmė 
Delianuova, miestą kalnuo
se, apie 20 mylių nuo Bag
nara miesto Italijos krante.

Kareiviai visur turi iš lė
to eiti dėl vingiuojančių ke
lių per kalnuotas vietas, ir 
dėl išsprogdintų kelių ir til
tų. Iki šiol ašies kareiviai 
nerodo jokios didesnės opo
zicijos, ir išrodo, kad Ca- 
labria dalies gynimas bus 
paliktas vien tik keliems 
italų daliniams ir išsprog
dinimu kelių.

Messina pratakai dabar 
esant sąjungininkų užvaldy
tai, per ją pristatoma vis 
daugiau kariuomenės iš Si
cilijos, ir anglų kariuomenė 
Italijoj vis auga. Britų lai
vai patroliuoja šiuos vande
nius ir vienas jų destroje- 
rių padėjo kareiviams jų žy
giavime į Paimi.

Nors anglai turi savo tan-s 
kų Italijoj, dar iki šiol nie
ko nepranešama apie tankų
kovas. Buvo matyta keli šioks 
priešo tankai, bet jie jokių Sąjungininkai 
kliūčių nesudarė. Daugiau: šimts priešo lėktuvų.

bėdos sudaro kelių blokada- 
vimas ir sprogdinimas, ir 
sugadinimas tiltų. Kol kas 
nerasta 
tų, kad 
kiaušiai

o
tris dienas suimta 

belaisvių, daugiausiai

x------------------------------------------------------------------------------
DAR IEŠKOMA ŽUVUSIŲ TRAUKINIO NELAIMEI. Parašutistai apsupo 20,000 japonų

Nauj'oj Gvinėjoj vadovauja MacArthur
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rūgs. 

7.—šimtai amerikiečių parašutistų ir daug australiečių 
artilerijos sekmadieny parašutais nusileido Markham 
upės slėny, j vakarus nuo japonų Lae pozicijos, ir lyg 
spąstuose sugavo maždaug 20,000 japonų siaurutėj vietoj 
šiaurrytiniam Naujos Gvinėjos pakrašty. Generolo Man-

italai.
Per

3,000 
italų.

Vieniems lėktuvams sau
gojant Italijos žygiuojan
čius kareivius nuo priešo 
lėktuvų atakų, kiti aviaci

jos daliniai koncentravo sa
vo jėgas ir puolė aerodro
mus ir geležinkelius Napo
lio apylinkėj. Sekmadieny ir 
vakar visokių rūšių lėktuvai 
atakavo aerodromus Capua, 
tik į šiaurę nuo Napolio, 
geležinkelius vedančius iš 
Aversą, Altamuroje, Napo
lio šiaurėje, ir Catticaglia. 
Kiti lėktuvai ir vėl puolė 
Grazzanise aerodromą. Ca
pua ir Grazzanise pasirodė 

toks priešinimasis, 
nušovė de-

Dar 7.

Arthur štabo pranešimas sakė sąjungininkai uždarė ratą 
apie japonus Lae ir Salama-I 
ua apylinkėse.

Gen. MacArthur pats skri 
do pirmam bombery tame 
daliny. Parašutistus ir arti
lerija nuvežė didžiausias 
skaičius lėktuvų, koks dar 
vienu kartu buvo naudotas 
Pacifiko fronte. Po lėktuvų 
priedanga parašutistai užė
mė vakarų priėjimą prie 

bėgių Lae. šimtai parašutistų pa-
> savo

Keturi U.S. lėktuvai 
nusileido Šveicarijoj 

BERNAS, rūgs. 7.
keturi Amerikos lėktuvai 
vakar nusileido Šveicarijoj, 
trys Dubendorf aerodrome, 
arti Zuricho, ketvirtas Con- 
stance ežere. Visų lėktuvų 
įgulų nariai gyvi ir sveiki.

Trys bomberiai turėjo 
nusileisti dėl stokos gazoli
no. Ketvirtas krito ežeran 
dėl to, kad atakoj ant Vo
kietijos jo valdymo apara
tas buvo taip sušaudytas, 
kad lėktuvų nebuvo galima 
suvaldyti. Tame pačiame ap 
šaudyme žuvo ir vienas įgu
los narys.

U.S. NUSKANDINO 
29 SUBMARINUS 

WASHINGTON, rūgs.
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Amerikos jėgos nu
skandino dar 29 submari- 
nus, apart tų 90, apie ku
riuos buvo pranešta anks
čiau. Amerikos laivynas nu
skandino 24 to skaičiaus, ir 
penkis nuskandino kariuo
menės jėgos.

Laivyno sekretorius sakė 
submarinų atakų sumažėji
mas veikiausiai įvyko dėl 
to, kad naciai atšaukė savo 
submarinus ir juos dabar 
taiso ir paruošia naujiems 
žygiams.____________ .

ARMIJA PARDAVĖ PERGALĖ UŽTIKRINTA,

visą Markham slėnio apy
linkę apmėtė ir apšaudė iš 
kulkosvaidžių. Japonų pozi
cijos slėny tuoj subyrėjo, jų 
artilerija buvo nutildyta, o 
gazolino ir kitų reikmenų 
kroviniai sprogo ir užsiliep
snojo.

Desėtkai sąjung i n i n k ų 
sunkvežimių tuoj pradėjo 
važiuoti lygiuoju slėniu, o 
virš jų skraidė lėktuvai, ku
rie juos saugojo nuo japonų 
lėktuvų puolimo.

Sąjungininkų kareiviams 
varantis į Lae iš rytų, šiau
rės ir vakarų, ir į Salamaua 
iš pietų ir vakarų, ten esan
čių japonų padėtis išrodo 
beviltiška. Vieninteliai išė
jimai japonams yna pavojin 
gas persikėlimas laivais į 
rytus nuo Naujos Gvinėjos, 
per sąjungininkų valdomus 
vandenis, arba taipgi pavo-

Vaizdas parodo dalį Congressional Li mited traukinio, kuris nuvirto nuo
i Philadelphijoj. Traukiny buvo 541 keleivis, kurie grįžo iš Washingtono'į Ne\v Yorką. j siekė žemę ir pradėjo
Tai buvo viena didžiausių geležinkelių kat ostrofų šiame krašte. - | veiksmus pirm negu japo

nai žinojo kas dedasi.
Dauguma priešo kareivių 

matomai desperatiškai ko- 
,'vojo prieš sąjungininkų ka-j 
-reivius, kurie šeštadieny iš-į 
lipo į rytus nuo Lae ir vė
liausiu raportu jau dasiva- 

i rė iki devynias mylias nuo 
Lae.

Didieji sąjungininkų lėktų 
vai numetė 94 tonus bombų 
ant japonų pozicijų prie jingas bėgimas į džiungles 
Heath’s plantacijos, ir ten vakaruose. Pastarasis kelias 
sukėlė didelius gaisrus. Tas vestų japonus pro amerikie- 
bombavimas matomai davė 
progos mūsų kareiviams pra 
simušti per tą spragą.

Tuoj po bomberių sekė 
mažesnieji lėktuvai^ kurie jiems iš kur jų gauti.

< -■

DVIEJOSE TRAUKINIŲ NELAIMĖSE Sovietai jau pasiekė
« Ii i ■

SPROGO TRAUKINYS, 
3 ŽUVO, 7 SUŽEISTI 
CANASTOTA, N.Y.,rugs.

7.—20th Century Limited 
traukinio boileriui sprogus, 
visi vagonai nukrito nuo 
bėgių. Ta nelaimė įvyko 
anksti šį rytą, apie 20 my
lių į rytus nuo Syracuse. 
Trys vyrai lokomotyve bu
vo ant vietos užmušti. Bent 
7 kiti asmenys sužeisti.

Dauguma keleivių tuo 
metu miegojo. Traukinys, 
anglies, pašto ir devyni pen
kiolikos vagonų nukrito nuo 
bėgių.

ANGLIJOS LĖKTUVAI .
ATAKAVO MUNICHA

Stalino priemiesčius
MASKVA, rūgs. 7.—Pa

vojus gręsia svarbiausiai na 
cių bazei Donets bazeinėj, 
kadangi rusai vis varosi pir 
myn, nežiūrint didelio * na
cių priešinimosi į vakarus 
nuo Makeyvka miesto. 7 
mylias į rytus nuo Stalino. 
Kovose už Makeyvka, rusai 
užmušė suvirš 3,000 nacių, 
sunaikino 49 vokiečių tan
kus ir 62 patrankas, ir 14 
vežamųjų patrankų.

Tarpe daugiau negu 100 
miestų, kuriuos rusai atsiė
mė Donets apylinkėje, yra 
geležinkelių centras Kra- 
matorskaya ir Slavyansk, ir 
Konstantonovka miestas.

Šiaurėje kiti rusų daliniai 
nuolat varosi pirmyn Kievo 
link, ypiatingai iš naujai už
imto Konotopo, 127 mylias į 
šiaurryčius nuo Kievo. Tar
pe Konotopo ir Bryansko 

j frontų vokiečiai be tvarkos 
bėga, kad rusai juos neap
suptų, kadangi sovietai jau 
pirmiau prasivėrė pro nacių 
pozicijas, ir buvo atsisukę 
ir pradėję pulti priešą iš, 
užpakalio.

Į vakarus nuo Kharkovo, 
sovietų artilerija atrėmė ne
mažą skaičių vokiečių kon
tratakų.

i Smolensko frčnte, sovie
tai užėmė dvi stipriai įreng
tas nacių pozicijas. Vokie
čiai taipgi buvo išstumti iš 
kelių apgyventų apylinkių į 
pietvakarius nuo Yelnya.

ŽUVO U ASMUO
VAGONUOSE RANDA 

DAUGIAU* LAVONŲ 
PHILADELPHIA, rūgs.

7.—Iki pietų šiandien buvo 
išimta 71 lavonai iš sulank
stytų vagonų Congressional 
Limited traukinio, kuris 
vakar naktį nuvirto nuo bė
gių. Bent 123 iš 541 kelei
vių tame traukiny buvo su
žeisti ir nugabenti į ligoni-} 
nes.

Anot geležinkelio oficia
lų, ratas ant septinto vago
no išdegė ir nukrito. Tas 
vagonas atsimušė į stulpą 
ir buvo perskeltas pusiau, 
ir sekantieji vagonai atsi
mušė į jį ir nuvirto nuo bė
gių. Dauguma mirusių ir 7 
sužeistųjų buvo septintam 
ir aštuntam vagonuose.

Traukinys grįžo iš Wash- 
ingtono į New Yorką.

I

i

Prezidentas iš naujo
: kalba su Churchill

WASHINGTON, rūgs.
— Prezidentas
ir Premjeras Churchillas 
šiandien toliau tęsė 

apie

7.
Rooseveltas

čius Markham slėny, o jeigu 
ir tai jiems pasisektų, tai 
jie liktų be maisto ir reik
menų, kadangi nebelieka

Sako 80,000 mirė nuo 
šiltinės Jugoslavijoj 
BERNAS, rūgs. 7.

patvirtinti raportai 
Bosnia, Jugoslavijoj, 
bartiniu laiku 
nės epidemija, 
skaitlinių, bet 

I tiniai sako iš
ventojų, 80,000 asmenų nuo 
tos ligos jau mirė.

■ ■

.—Ne
sako 
dar- 
šilti- 
tiknj,

savo 
konferenciją apie pokari
nius planus, ypatingai apie 
reikalingumą vienos pilie
tybės amerikiečiams ir an
glams, ir apie palaikymą 
pasaulinės tvarkos po šio 
karo.

Manoma, kad Churchill pa 
silieka šioj pusėj Atlantiko, 
kad būtų galima abiejų kraš 
tų vadam kartu paskelbti 
kokį norint didelį įvykį, ku- 

; ris jiems numatomas.
Prezidentūros žmonės sa

kė nematą ko stebėtis, to’d 
Churchill neskuba grįžti ; 
Londoną. Anot jų, Preziden 
tas ir Premjeras tariasi tarp 
savęs, ir kartas nuo karte 
pas juos atvyksta Amerikos 
ir Anglijos aukštųjų komar 
dų štabų nariai.

siaučia
Nėra 

patikimi šal- 
1,200,000 gy-

LONDONAS, rūgs. 7. — 
Vakar naktį didieji Angli
jos bomberiai atakavo Mu- 
nichą, svarbų industrinį 
miestą Vokietijoje. Pirmie
ji raportai sako bombavi- 
mas buvo koncentruotas ir 
efektyvus, bet dėl didelių 
debesų nebuvo galima pilnai 
pastebėti visų atakos rezul
tatų.

Intruder lėktuvai, taipgi 
nakties metu, atakavo nacių 
aerodromus Prancūzijoj ir 
kovose nušovė du vokiečių 
bombėrius. Naktinėse atako 

nepri- se britai prarado 16 lėktų-

SUKTYBĖM IŠGAVO 
$30,000,000

KANSAS CITY, Kansas. 
rūgs. 7.—Čia užvesta byla 
prieš 10 kontraktorių, jų 
padėjėjus, inžinierius, ar
chitektus ir firmas, kurios 
užsiėmė statymu didžiulės 
Sunflower Ordnance dirbtu
vės, Eudora mieste, išdirbi 
mui nitroglicerinos ir pri- 
krovimui šovinių.

Byloje sakoma vyriausybė 
užmokėjusi šaukia m i e m s 
$103,000,000 už darbą ir 
medžiagą, ir kad šaukiamie
ji vartoję visokias suktybes, 
kad išgauti daug daugiau 
pinigų negu ištikrųjų reikė
jo. Ieškoma iš šaukiamųjų 
atgauti $30,000,000.

Kaltinime taipgi sakoma 
buvo be reikalo sunaikinta 
daug geros medžiagos.

i

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Prezidentas Roos e v e 11 a s 
šiandien pareiškė, kad pasi
kalbėjimai su Stalinu dėl 
trijų valstybių konferenci
jos sekasi. Anot jo, bus ga
lima ką tai tikresnio pra
nešti bėgyje 48 valandų.

IŠ LONDONO. — Ameri
kos didieji bomberiai dienos 
metu atakavo nacių aerodro 
mus šiaurvakarinėj Prancū
zijoj.

IŠ Š. AFRIKOS —Iki šiol 
italai ir vokiečiai Italijoj 
nerodo didelio pasipriešini
mo britams ir kanadie
čiams. Britų kariuomenė va
rosi tolyn Italijos vakariniu 
pakraščiu.

e

FDR BRAZILIJAI
WASHINGTON, rūgs. 7. 

mija šiandien pardavė m ii- —Savo laiške Brazilijos Pre 
žinišką Stevens hotelį / r- zidentui to krašto i _ 
nold S. Kirkeby už $5.25’.,- klausomybės sukakties pro- vų. 
000. Kirkeby yra savininkis ga, Prezidentas Rooseveltas r _ .
Drake ir Blackstone viešiu- šiandien pareiškė, kad jung- anglų laivyno lėktuvai bom- 
čių Chicagoje. * tinęs tautos dabar gali “tik-

Viešbutį pastatyti kaina- riau numatyti visuotiną ir 
vo $25,000,000. Armija priišH neišvengiamą” nugalėjimą 
metus tą didelį pastatą r t- <ažies kariuomenių, 
pirko už $5,500,000. Prezidentas taipgi rašė,

Armija perėmus viešbutį, kad Amerika ir Brazilija 
parduota rakandai ir reik- dar labiau suartėjo, kuomet 
menys, kurių vertė siekė susidėjo ginklu kariauti 
vieną ir pusę milijono dol. prieš ašies tiraniją.

STEVENS VIEŠBUTI
CHICAGO, rūgs. 7.—.•Ar-

i

Pranešimas taipgi sako

bavo kelis lengvuosius na
cių karo laivus kanale prie 
Prancūzijos pakraščio.

Tuoj po naktinių atakų 
dideli skaičiai Amerikos ir 
Anglijos lėktuvų skrido j 
įvairias vietas vakarinėj 
Europoj, ir ten atakavo na
cių pozicijas.

7.

Iškėlė Mussolini 
į mažą sala 
STOKHOLMAS, rūgs.

—Žiniomis iš Zuricho, buvęs 
Premjeras Mussolini per
keltas į La Maddalena salą, 
prie Sardinijos, kadangi 
Italijos vyriausybė bijojo, 
kad buvo suokalbis jį paliuo

46 žuvo gaisre
HOUSTON, Texas, rug3. 

7.—Gaisras anksti šį rytą 
ištiko Gulf viešbutį, kuris 
greitai užsiliepsnojo ir vi
siškai sudegė, šiandien iš 
griuvėsių išimta 46 asmenų

ORAS
Ryte bus vėsu.
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Gen. Štabo Pik. K. Grinius

Nepriklausomas Lietuvos vieta būsimoje 
Europoje k pasaulio taikos sistemoje 
(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferencijoje, 

Pittsburg’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS - -
' ■ ----- . ..I.. ... , Į .. . Z ■, -----------

tė, P. Krugelienė, A. Bru
žienė, J. Ramanauskienė, F. 
Pinevice, A. Vasiliauskienė,
M. Zailskienė, J. Adomėlis, 
M. Digimienė, A. Kišonienė,

==

(Tęsinys)
4) Lietuvos santykiai 
su Lenkija

Mes suprantame, kad Lie
tuvos likimas Lenkijai gaii 
turėti sprendžiamų išdavų. 
Juk netuščiom 1939 m. rug
piūčio mėnesy į lenkų-britų 
sutartį buvo įtraukta agre
sijos prieš Lietuvą punktas, 
pagal kurį Ucasus foederis” 
pradeda veikti ir tuo atve
jai, jei agresorius įsiveržia 
į Lietuvą. Šiuo punktu pa
tys lenkai pripažino Lietu
vos strateginę svarbą. Tai 
yra viena medalio pase. Ta
čiau ir Lenkijos likimas Lie
tuvai gali turėti sprendžia
mos reikšmės. Tam įrody
mas — 1939 metų vokiečių- 
rusų susitarimas, sekusieji 
po to įvykiai ir 1940 m. VI. 
15 rusų į Lietuvą įsiverži
mas.

Iš to, kas čia pasakyta, 
aiškiai seka, kad tiek lietu
viai, tiek lenkai turi bendru 
saugumo reikalų — pana
šiai, kaip kad jų būta ir ži
loje senovėje. Bet čia sker
sai kelią stoja 1920 metų 
spalių mėnesy Lietuvai pa
daryta ir iki šiai dienai ai 
lenkų neatitaisyta skriauda. 
Aš turiu galvoje Lietuvos 
sostinės Vilniaus pagrobimą.

Šią bylą lietuviai laikė ir 
tebelaiko tarptautine byla. 
Lietuviai mano,, kad jos*pa
doriu ir Lietuvai priimtiriu 
išsprendimu yra užinteresuo- 
tos visos Naujosios Euro
pos planavimu susirūpinu
sios valstybės. Ultimatumo 
keliu 1938 m. primestas san- klausosi vokiškojo kliedėji- 
tykių atnaujinimas padėties 
nepakeitė. Manau, nesukly- J 
siu sakydamas, kad Vilniaus 
skriaudos atitaisymą visi 
lietuviai, kur jie nebūtų, lai
ko preliminarine sąlyga pa
doriems, kaimyniniams san
tykiams nustatyti.

Ta prasme būtų padarytas 
didelis žingsnis pirmyn, jei, 
jau dabar, lenkų atitinka
mos institucijos trėmime pa-! 
darytų visų lietuvių laukia
mą Vilai’.’is reikale pareiš
kimą, nors ir “deęlaration of 
intentions” formoje. Vil
niaus miesto ir jo srities

/

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Nebūkit «u pan
čioti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit liuosi nuo 
patrūkimo bėdon.

C I A L —

— teikia —
KYKE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

lenkiškai kalbančių gyven
tojų kultūrinės būklės ap
sauga, esant geriems no
rams iš abiejų pusių, many
čiau, nebūtų sunku priimti
nu būdu sutvarkyti, išeinant 
iš bendro humanitarinio in
tereso ir Vakarų Europos 
civilizacijoje, per šimtmečius 
kurtos tradicijos.

5) jLdetuvos santykiai 
su Vokietija

¥ 
f mo apie Lefeensraumus ir I jehlVfK
Blutopfej — kraujo auką j LJvlUYvj

Sukandęs dantis lietuvis [ffiĮęflĮfliyfi 
žiūri ir laukia valandos, Jcad 
iš to paties vokiečio įgytą 
ginklą jisai galėtų atkrei
ti prieš prūsiškąjį engėją, 

I kad ir vėl nusikratytų jo 
pančių. Lietuvis dar nepa
miršo ano karo okupacijos 
Laikų, nepamiršo nei tento 
niškų ordų siaubimo Žemai
tijoje 19i9 metais.

Už visus savo darbus žiau 
rasis okupantas susilauks 
užsipelnyto atpildo, o Lie
tuvai padaryta materialinė 
žala turės būti, iki paskuti
nio centro, Reicho-atlyginta

Bėgančio okupanto kulnįe 
mindamas, lietuvis eis iki 
Kuršių pajūrio, iki Klaipė
dos.

(Bus daugiau)

Waterbury, Conn. — Lie
tuvių Tautos Tarybai p^ M. Dęvems, J. Kanapka, A.

I

Būdamas sveiko proto ir 
ramaus būdo, į visus hitleri
nės Vokietijos prajovus lie
tuvis nuo pat pradžios žiū
rėjo šaltai ir skeptiškai pa
našiai, ksip blaivas žmogus 
gali žiūrėti j nusigėrusį.

Lietuvis aiškiai matė, kad, Į 
didybės karštligės apimta, 
Vokietija eis pasirinktu ke
liu iki galo. Pratęs per ilgus 
šimtmečius su vokiečiais 
santykiauti, lietuvis nebuvo 
perdaug 
Klaipėdos 
rugpiūčio 
padarytu
rugsėjo 1 d. vokiečių inicia
tyva pradėtu karu. Sukan- f 
dęs dantis jis žiūri, kai šian
dien putojantis vokietis, su 
bizūnu rankoje vaiko Lie
tuvos ūkininkus iš jų ūkių, 
kai naujojo kryžiuočių Ma 
gistro-Fiūrerlo vardu mota-
fiizuojami jauni vyrai eiti | 
kraujo lieti už apsvaigusio | 
Herrenvolko ateitį, kai Lie
tuvos berniukai ir merginos J 
varomi masėmis dirbti į J 
griūvančius Vokietijos fab- j 
rikus. Su pasipiktinimu jis J

nustebintas nei 
ultimatumu, nei 
23 d. su Maskva 
susitarimu, nei

skelbus Amerikos Lietuvių
• *

Konferenciją, vaterburiečiai 
lietuviai sujudo pasidarbuo
ti, Xad Lietuvos laisvės rei- 
kajams būtų suteikta ir me
džiaginė parama. Tam tiks-

I lui aukojo sekantieji:
Thomas Matas ^10^0.
Po $5.00: Dr. M. Colney 

mokytoja J. Stulginskaitė 
K. Aleksiejus, A. Liniauskas 
A. Petrauskaite, Amerikos 
Legiono lietuvių posto au- 
xiliary grupė.

Po $2.00: Vincas Šukaitis. j 
Margareta Babrių, Valteris 
K- Pitcavage, E. Mažeika.

Po $1.00: Alena Kapočių-i

4--------- ---  ■

Į GERKIT TIK GI padarytą Chicagoj. Visi
gena Ir mėgstą. ŠIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NTECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

L 1 ■ .. 1

Pinigu* 
Morgičiams

GREITAS IB MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITfiS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
19 4 3

Skolinasi

J

Jurevičienė, J. Lasky.

Į

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.

Trečiadienis, rūgs. S d., 1943-

Telefonas

I Al (.111/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS ’ 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

SEKMADIENLAIS — 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. Western Avė., Chicago, III.

GROvehill 2242

r.

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

DR. S. WEINE» O.D.

trJv^ion optical co
DR. M. WEINE, O J).

EH8TRIBUTOK

I

Urmo (vholesale) kainomis pristato į alines ir ki
tas jataigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 9808

a

INSULUOKIT SAVO NAMUS--------
- - - KAD SUTAUPYTUMET KŪRĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEKEIKIA ĮMOKĖTI 3 METAI IŠMOKĖJIMU"

— S P E
Hklrpkfte šj skelbimą ir paduo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
ores suteiksime jutus
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IšMANKfiTINIMĄ
Jusi: Skilvio Muskulų Treatnicntą.

NCRA KO GERESNIO UŽ

Crt»Xot of Curtom Appil.nc for 17 yra
M S. STATĖ, RM. #10, STA. 4108
DaHy 1* A.M. TU S; Man.. Frt. TU • PJL 

Ratnrday Tll 1, Sunday 2 te L

«• yra speciali, garinimo bandymas tr B 
Mtrai kito* laikrakčluoea. Talpsi, ii. 
{Mtci/maa tabu. atkartotM.

Mano 2® metų praktikavimas 
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
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra -parodančia 
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys ~atitik* 
aras be akinių. Kainos pigiau kai* 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie neoriimami 

karo aviacijos skvri" priežas
ties spalvų neregėsimo — (coJor 
blindness), kreipkitės prie manės 
4 nsiimn ’<5p-v<lv+'i

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

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETBISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

J

ma- 
at

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 

2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO ’VS
55 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas tr Akinių Dfrbtavi 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’iS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office tel. YARdi 4787 
Samų tek PBOipect 1930

T«1 YABds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
• 3241 VVest 66th Place

Tel. REPubiic 7868

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS

Sekretorius
P. KEZON 
ir Iždininkas

DABARTINE 
DIVIDENTŲ 
RATĄ

i

Ofiso tel. VTBginia 0036
Bezidencijos teL: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB

4157 Archer

TeL CANal 0267
Bes. teL: PROspect 6659

DR.P.Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija: 6600 So. Artečar Ąv® 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 P-P-

6 iki 9 vai. vakar*

CHIRURGAS

Avenue
5—8:30 F.Ofiso vaL: 1—3 tr

Trečiadieniais pagal sutartį
M

Tel YARdz 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:80 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

VISAS BARJBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUGJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui sienų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą- vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimui materialų.

DAR TURIME DEDEIJ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti .savo senus aut nauji}.

ARCHER AYEHUf FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZJKATHS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8516

■ 'IĮ l H>| Į.................J |ij p-f m   ■■■ I i i i .iii

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*

EKTRAT^EKraA!

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIU 
DRAUGĄ 

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 0034

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniam 

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

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniai*

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

OR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDvray 2880 Chicago, IR.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 ik) 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki o :o‘) vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vai. dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
gaukite KEDrie 2868

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

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

Telefonas. HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ 1 
8TATYRAI REMONTĄVIMUI ARBA REFJNANSAVBIUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 

PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS SEKOMS 
NUOMMOO RATOMS.

Ptu* LIBERAL EARNINGS

Cm
Be
Sent 
e^

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOM!1 ■'■■■■ — 1 ■ ----------------------------—--- --- --- —-------------- —
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000X10 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Gorporatiou. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai iimoka- 
mi ant pareikalavimo.

GENIAUSIA IR «nSAU8LA LBBTUVIŲ fTNANRINR ĮTAIGA 
46 Metai Sefcmiaco Patarnavimo J 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
TEL. CALUMET 4118 ta. M. Matute, S«’y. «2M «O. EALSTEB n.

'/"'C-

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora aklą viaam rr- 
▼•nlzBnl. Baucokite >«. leisdami 

. Ifecsamlnuoti ja. tnodernUkiauMa 
metodą. kuri* reąėjlmo mokėta, 

gali sotimi
SS METAI PATYRIMO 

prlrtnklme akiniu. kurie pašalina 
Tina *klą ttemptmą. ..

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

OPKMfETHISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lS-toa
MitMIli GAKAL MU. f

On>O VALAKUOS!
Kaadla* »:i> a. m. iki Bi» ». ta. 

Tračlad. tr Mtid. m.
lk| T:>» ą. aų

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

pagal sutartį.

Ofiso Tel.................. VLKginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUEGA8 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Tr*M*d. ir $Wrm Hlr

garsinasi "Drauge"

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Remkite tuos biznierius, kurie

Split by PDF Splitter
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HEI.P WAXTEI> MOTERYS PARDAVIMUI

DAUG GERŲ DARBŲ
lio.

HELP WANTED — VYRAI

$300 įnešus nupirk: 
SL—i T ‘ 
latisą mažais 
čiais.
4257 W.
4049.

TARNAIČIŲ LR VALYTOJŲ 
Mokestis $77 iki $80 j mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper 
EDGEMATER BEACH HOTEL 

5349 Sberidan Rd.

2649 W. 43rd 
kambarių ir štoro namą.. Ba- 

‘ i mėnesiniais mokes- 
Kreipkitės prie JANATA — 

~ CERMAK RD., LAWndale

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

MERGINŲ ir MOTERŲ
Prie lengvu darbų mažoj maisto 
dirbtuvėje, švari ir šviesi. Arti gat- 
vėkarių ir Illinois Centrai geležinke- 

Gera mokestis su viršlaikiu.

KIDD & COMPANY 
2249 Calumet Avė.

DRAUGO DARBŲ 
SKYRIUS

ARTI SAVO NAMŲ
— pas —

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94HS-9489

HELP WANTED VYR.M

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI

- Svarbioj Karo Pramonėje 
Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

REIKIA VYRŲ
Keikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną tr 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.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

bo-

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų1

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADENG 
CORPORATION

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

BUS BOYS
Atsikreipkite į Coionnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sberidan Rd.

MAŠINŲ
Taisymui Vyro

Reikia vyro perdirbti ir pataisyti 
mašinas. Turi atlikti gramdymo, 
sulyginimo, pritaikymo ir tt. dar
bus. Sumanumas mašinoms įran
kių ir jų sudėjimas būtų naudinga

Gauge Setter
Reikia vyro su mechanikos paty
rimu sudėti, pritaikyti, pataisyti 
ir paimti atsakomybę viršminėtų 
darbų prie gaugas. Išmokinsime 
vyrą jei yra tinkamas.

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.

VYRŲ
Patyrimo nereikia dėl abelnų valy
mo darbų ofise ir dirbtuvėje. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. Taipgi 
reikia general maintenance vyrų 
karpentertų.

\ G. A, ACKERMANN 
PRINTING CO.

1320 S. 54th Avė.

ir

Cicero

REIKIA — PLIENO FABRICATORS 
ir Pagelbininkų — Dienomis, karo 
darbai. Atsišaukite J
AUTO TRUCK STEEL BODY CO. 

3028 W. Carroll Avė.

NAKTIMIS PORTERIU 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite J 
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

MAREHOUSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos 
Kreipkitės 'prie Superintendent

MIDLAND MAREHOLSE
2415 W. 15th Street

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

MORRISON HOTEL
MEDŽIO IŠDIRBĖJĘ

Su kiek nors medžio išdirbimo dirb
tuvės patyrimu. Gera proga išmokt 
kaip dirbti su automatic Variety 
Iathe. Gera mokestis, pastovūs dar
bai.
AMERICAN WOODWORKING 

COMPANY
1658 N. Lowell Avė.

Belmont 0243

DARBININKŲ
NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
78c Į VAL. PRADEDANT 

48 VAL. SAVAITĖJE
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Proga įsidirbimo. 
Patyrimo nereikia.

Interlake Iron Co.
11236 Torrence Avė.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
PUNCH PRESS

OPERATORS
SPOT VVELDERS

FACTORY HELPERS
SVARBUS KARO DARBAI
Neatsišaukite jeigu dirbate 

dabar prie karo darbų.

SUNDSTROM 
PRESSED STEEL CO. 

8030 SOUTH CHICAGO AVĖ.

BUČERIO
Patyrusio. Eksperto prie nulupimo 
jautienos strėnaj dėl hotelių. ir res- 
taranų užsakymams.
THE GREAT VVESTERN BEEF CO.

Yards 3790.

Reikia Vyrų
Kaipo Paprastų
DARBININKŲ

SVARBI
PLIENO PRAMONE
AUKŠTA MOKESTIS

NUOLATINIAI DARBAI

CHICAGO STEEL

SERVICE CO
3912 S. ASHLAND AVĖ

s

VAIKINU ir VYRU išmokti gerą 
amatą su gera po karo ateičia.

MURRAY VARAT CO.
116 S. Clinton St.

ARC WELDERIŲ
ŠEŠIASDEŠIMT VAL. SAV. 

$60 IKI $73
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

$60 IKI $95
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

Ir

Ir _ ____________________
Plieno Pagelbininkų — Mokinių 

— Threaders — Rough Grinders. 
$52 50 IKI $60 

Greitas Įsidirbimas 
MACHNISTO 

$70 IKI $87.50
Dieną ir Naktį 

10% Naktimis Bonai

KELLY O’LEARY 
STEEL WORKS 

Kasdien, 8 ryto iki 8 vak. 
Sekmad. 8 ryto iki 3 pp.

5757 WEST 65th ST.

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.

Modemiška 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 MACHIHE SPECIALTIES, INC.
2100 So. 52nd Avenue Cicero, III.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

Mes Jumis Įšmokinsim
PAKERIŲ 

BAR VYNIOTO JU 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

MERGINŲ — MOTERŲ
Pagelbėti gaminime svarbių maisto 
produktų kurių reikia mūsų šaliai. 
Patyrusių ar nepatyrusių. Geras iš- 
mokinimas suteikiamas jums. Gera 
pradinė mokestis, apmokamos atos
togos, malonios darbo sąlygos.

INDEPENDENT CASING CO.
1335 W. 47th St.

STENOGRAFIŲ 
IRTYPISTS

Geros darbo sąlygos. Puikios 
progos su po karo ateičia.
McMaster-Carr Supply Co.

640 W. Lake St.

ATYDA NAMŲ IK ŽEMES 
. PIRKĖJAMS

6 kamb. moderniška mūro ''buri- 
galow” ir mūro garažas, aliejų ir 
anglimis karšto vandenio šiluma. į- 
rengtas sueigos kambaris beismon- 
te. Randasi ant Artesian Avė. ir 
69th St. Savininkas apleisdamas 
miestą parduoda už $8700.

6 kamb. medinė "bungalow” ant 
mūro pamato, garažas, vištininkas 
ir 2 pusė lotų žemės. Randasi Mt. 
Greenvood ant Sawyer Avė. ir llltb 
St. Kaina tik $5800.

2 fl. po 5 kamb. modemiškas mū
ro namas, garažas, viškos ir platus 
lotas. Taipgi 2 atskiri boileriai. 
Randasi Marųuette Parke. Kaina 
$11.500. Įmokėt $5700.

20 akerių geros žemės, randasi 
apie 50 milrų nuo Chicagos ant ce
mentuoto kelio. Kaina $1850.

'Mes turime ir daugiau gerų, bar- 
genų.

VYRAI IR MOTERYS
K. J. MACKE-MACTUKAS 

2346 W. 69th SL 2-ras aukštas 
Tei. Prospect 3140

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

VYRŲ — MOTERŲ
DIRBTUVES DARBAMS 

PILNO AR DALINIO LAIKO

PAIEŠKO KAMBARIO

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

SHOTVVELL GANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

Nevedęs vyras paieško kambario 
pas kurią, nors gerą, šeimą Brighton 
Parko apylinkėje, šaukite telefono 
numeriu; Laf. 9026.

GERA PROGA

FLETAS DYKAI dėl prižiūrėjimo 
boilerio. Atsišaukite prie: ANTANO 
KARDELIO, 6538 S. WESTERN Avė.

REVDVOJASI

RADIO
Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po 
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. lOCKJt karo

NUBIAN PAINT & VARNISH 
1856 N. LECLAIRE AVĖ. 

(5100 MEST) BERKSHIRE 5100

šiftas

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

t

HELP 1VANTED — VYRAI HELP 1VANTEI) — MOTERYS

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

58 VAL. I SAVAITĘ
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
3348 S. PULASKI RD.

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:80 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ prie abelnų dirbtuvės 
darbų. Patyrimo nereikia. 55c į vai. 
pradedant.

JUKES & SHAFER, INC.
401 N. Leavitt.

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVĖS DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N- Wolcott

ŠEIMININKIŲ ar MOTERŲ norin
čių dirbti daliniai ar pilna laiką, 
gali gauti tinkamas valandas ir pa
togias darbo sąlygas Lengvi darbai 
vyniojimo departamente.
MERRILL PUB. CO. 350 N. Ogden

STENOGRAFIŲ
West sidėje. Gera transportacija. 
Svarbioje pramonėje. Patyrusių.
Nuolatiniai darbai su proga įsidir
bimo kas link mokesties ir darbo.

AMERICAN DECAL CO.
4334 Fifth Avė.

REIKIA 
MOTERŲ

100Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit z

2742 W. 36th PLACE

HANDY MEN
Mes išmokinsim vyrus kurie yra 
pripratę prie medžio išdirbimo įran
kių apkalinėti mašinas į baksus. 
Geros darbo sąlygos. Dieną ar naktį 
šiftai. Bonai dirbant naktimis. Ne
toli šiaurvakaruose miesto.

PHONE — MICHIGAN 5600
EXT. 25

VYRŲ
18 IKI 50

KAIP STOCK MEN GELŽKELIO 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Snvder 

N. Y. C. R. R. 
33 W. ROOT ST.

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

MORRISON HOTELHELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ
MERGINŲ

Lengviems dirbtuvės darbams. Svar
bi pramonė. 40 vai. savaitėje, lai
kas ir pusė už virSlaikį.

PASTOVUS DARBAI—PIRM, 
DABAR IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS 
3825 W. Lake St.

S. Staniulis 
susirgo

S. Staniulis, “Draugo” 
Marąuette Parko agentas 
staiga susirgo ir per khrį 
laiką reikės siųsti laikraš
čius per paštą.

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

T

PANTRY MERGINU 
DARŽOVIŲ MERGINŲ

Geros valandos. Gera mokestis. 
Sekmadieniais nereikia dirbti. 

Geros darbo sąlygos.
STEVENS BLDG. RESTAURANT

17 N. Statė — 8th floor.

MERGINA, reikalinga abelnam namų 
darbui. Nereikia skalbti—du šeimo
je, 5 dienos į savaitę. South sidėje.

TEL. VICTORY 7645.

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ
Patyrusių ir nepatyrusių prie 

bindery darbų.
SUDDEN SERVICE BINDERY

2023 S. Clark St.

Reikia Merginų 
Ir Moterų

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų

Patyrimo Nereikia

100% Karo Darabi
šešias dienos savaitėje su laiku 
ir puse virš 40 vai. Apmokami po
ilsio laikotarpiai. Valandos nuo 
8 ryto iki 4:30 pp. Atsišaukite į:

HUDSON 
SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO. 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

Ar Jums Patinka
Žmonės?

CO.

VYRU — VAIKINU — MOTERŲ. 
Prie lengvų dirbtuvės darbų. Atsi
šaukit tuojaus.

MOLDED PRODUCTS CO.
4533 W. Harrison. Nev. 6437

APSIGYNIMO x 
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.

MOTERŲ
DARBININKIŲ

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

78c Į VAL. PRADEDANT 
48 VAL. SAVAITĖJE

RENDUOJASI — 4 kambarių beis-
mentinis fletas. Atsišaukit sekančiai

----4434 S. CALIFORNIĄ AVĖ.

★★★★★★★★★
★ For
★ For
★
★
★

T

For 
For

Help! 
Sale! 
Rent! 
Service! 
Results!For 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS

i

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Laikas ir pusė virš 40 valandų.
Proga įsidirbimo. Patyrimo nerei
kia.

Inlerlake Iron Corp.
11236 Torrence Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ*’

Čia jūs turėsite reikalą su savo tau
tos ir kitų tautų žmonėmis, kurie 
prisideda prie šios šalies augimo. 
Čia bus jums proga išmokti darbą 
kaipo departamento užžiūrėtoja, 
gu esate pirmiau dirbę Store. O 
jums patiktų dirbti pets arba 
galų skyriuje: namams rakandų 
ba moterų suknelių skyriuje, 
rios pačios pasisiuva dreses ir tt. 
Pradžioje jums mokėsime nuo $20 
iki $24 ir ekstra bonų. Jūs galėsite 
kilti taip greitai, kaip tik jūs gei
džiate. Mūs Staras yra vidutinio 
dydžio department Staras; patogi 
darbavietė: duodame pensiją, nus
tojus dirbti ir senatvės pensiją; ap
mokamos atostogos. Jūs liksite "mū
sų šeimos nariu.” 1 blokas nuo "L” 
stoties. Jeigu gyvenate arti mūsų* 
Storo, jums nebus važinėjimo išlai
dų.

Matykite manadžerį H. LARSEJi 
asmeniškai

Grant's
Department

Store
825 W. 63rd STREET

PARSIDUODA

VYRAI IR MOTERYS

jei- 
gal 
au- 
ar- 
ku-

PARSIDUODA — namas labai gra
žioj ir geroj vietoj tik už $9.500. 
Atneša rendos $144 | mėnesį. Gera 
proga Lietuviams. Atsišaukite prie 
SAVININKO — 10758 S. WABASH 
AVĖ., (ant antro aukšto iš užpa

kalio).

Jeigu žmonės tave apkal* 
binėja, gyvenk taip, kad 
jiems nieks netikėtų. (Pla- 
ton)

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

VYRU IR MOTERŲ
★ ★ ★

GERAS DARBAS
DABAR..

TAIPGI IR ATEITIS
Jums ir Desėtkams Kitę!

Puikios progos nuolatiniu darbų, nes pokarinis priėmimas 
atgal mūsų darbininkų kurie dabar yra tarnyboje neuž

pildys mūsų augimo reikalavimus.

Patyrimas Nereikalingas 
Uždarbis Laike Mokinimo!

Smagūs dienos darbai. Geros darbo sąlygos. 40 valandų, 
5 dienų savaitėje. Laikas ir pusė už viršlaikį, šventadie
niai ir 2 savaitės atostogų apmokama. Uniformos duoda
mos ir išplaunamos veltui. Skanūs valgiai žema kaina 

dirbtuvės cafetertjoje.

Naudingumai Per Darbę 
Assurance Kontraktą

ATVYKIT J MUSŲ EMPLOYMENT OFISĄ DABAR 

Ofisas Atdaras šeštadienio Ryte.

Wm. Wrigley Jr. Company
3527 S. ASHLAND AVĖ. CHICAGO, ILL.
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ATIDARYMO ŽODŽIAIDRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND — Lietuvoje laukia, ką nuveiksime šioje konferenci-

2334 South Oakley avė. Chicago, Illinois j°Je- Man tenka garbės šį istorinį lietuvių sąskrydį per
vesti į jūsų rankas, pone Am. Lietuvių Tarybos pirmi
ninke, Šimuti, — prabilo rengimo komiteto pirm. P. 
Dargis.

— Sveikinu ir dėkoju, kad jūs išgirdote ALT balsą 
" ir, nežiūrint sunkumų, suvažiavote, — kalbėjo ALT 

pirm. Šimutis. — Čia jus sukvietė balsas duslus, prislėg
tas iš už jūrių marių, iš Lietuvos kai giedojote himną, • 
rodos, jūsų balsai buvo girdimi kankinamoje Lietuvoje. 
Tai davė vilčių, kad jų kančios nebus veltui. Amerikos 
žvaigždėtoji vėliava anksčiau, ar vėliau plevėsuos Lie
tuvos laukuose. Mūsų sūnūs, kurie kovoja įvairiuose 
frontuose, įmaršuos į Lietuvą, su žvaigždėtąja vėliava, 
įneš ir Lietuvos trispalvę, iškels ją Gedimino kalne, Til
žėje, Klaipėdoje.”

Kalba buvo palydėta gausiu plojimu. Kai pirmininkas 
priminė, kad darbas turi eiti džentelmenišku visų gru
pių sutarimu, vėl prapliupo salė plojimu. Pakviečiami. 
Mandatų komisijon: Elz. Samienė, Pov. Mileris, St. Ba- 
kanas, K. Mereckevičius, V. Kamarauskas.

Nominacijų komisijon: Birštonas, Juoz. Stilsonas ir 
Ant. Kneižys.
MIN. ŽADEIKIO KALBA

Pubiisi«:d Daiiy, except Sundays,
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association

$'* 00 per year outside of Chicago ; $7.00 per year in Chicago 
-C.cero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdiėn, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.......................................................................
Pusei metų .................................................._...........
Trims mėnesiams ....................................................
Dviem mėnesiams ................................... ................
Vienam mėnesiui ......................................................

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ...................................................... ................
Pusei metų .................................................................
Trims mėnesiams ........................ .............................
Dviem mėnesiams .....................................................
Vienam mėnesiui ......................... .....

Užsieniuose:

$7.00
4.00
2.00
1.50 
.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 

.75

Metams ...............
Pusei metų ....
Trims mėnesiams .......... ....................................
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu,' 

Skelbimų kainos prisiunčiamas pareikalavus.

«.

$8.00
4.50
2.50

ŠIURPIOS RATAS TROFOS VIETOJE

r endradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo- 
ir tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
I laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
k jspomdencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašoma ja mašinėle), paliekant didelius 
ta 'us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

"ntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
I ler the Act of March 3, 1879.

Smuikeliu žemei

Prisiminęs pavergtų tautų kančias, min. žadeikis pa
vaizdavo Lietuvos vargą, pabrėždamas, kad Atlanto 
Charteris, tai lyg antra biblija lietuvių kovose dėl lais
vės. Amerika — gimininga daugeliui tautų, jų tarpe ir 
lietuvių tautai, kurios didelė dalis čia, ir kurios išeivija 
irgi prisidėjo prie USA progreso.

Lietuviai sako, kad ant palinkusio beržo visos ožkos 
lipa. Ant Lietuvos neseniai buvo užlipusi raudona ožka, 
o dabar užlipo ruda ožka. Padėkite savo konferencijoje 
tam lieLuviškam beržui atsitiesti.”

Po šios kalbos pakviečiama komisija aukoms priimti: 
Sriubienė, Pivoriūnas, Matuliauskas.

Policija, slaugės darbuojasi gelbėdami sužeistuosius ir 
nines, aukas traukinio katastrofos netoli Phila., Pa. 
Ss^Didžio^Lietuvos saulė jūšip širdyse ”*jau^nustelbė^ 
skirtingų pažiūrų žvaigždes. Vieningai dirbdami mes 
tikime dar gyvą Lietuvą nuimti nuo kryžiaus.”
KOMISIJOS

Suvažiavimo pareigūnai tokie: konfer. prezidiumas: 
pirm, šimutis, vice pirm. S. Gegužis ir Gugis, sekreto
riatas dr. Grigaitis, K. Vilniškis ir E. Mikužiūtė.

Rezoliucijų komisija: kun. dr. Vaškas, Vinikas, J. B. 
Laučka, J. Tysliava, Bajoras, M. Zujus, dr. Montvidas, 
St. Michelsonas, St. Strazdas, adv. K. Kalinauskas, adv. 
Jurgėla, W. Norkus, Balčikonis, adv. J. Grigalius, J. 
Maceina.

ambulansais gabenami į ligo-

Ir lenkai nupirko 
bomberj

Massachusetts valstybės 
keturių apskričių (counties) 
lenkai minėdami keturių 
metų sukaktį nuo Hitlerio 
invazijos Lenkijon ir jos su
naikinimo, sukėlė $2,500,000 
ir nupirko didelį bombanešį 
pavadindami jį “Polish Yan- 
kee Spirit”.

— ISTORINIS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS. — ŽVAIGŽ
DĖTOJI VĖLIAVA ĮMARŠUOS Į LIETUVĄ. — SE
NATORIAI PRAMATO LIETUVOS LAISVŲ. — 
‘‘MEIN KAMPF” TURĖS UŽLEISTI VIETĄ ŠV. 
RAŠTUI. — APIE RAUDONĄSIAS IR RUDĄSIAS 
OŽKAS. — PO KARO BUS TARPTAUTINE KARINE 
JĖGA. — “AUKŠTYN ŠIRDIS! LIETUVA NEMIRS.”
— BUČKIS UŽ 1,000 DOLERIŲ.
Gal niekada nebuvo lietuvių suvažiavimuose tiek gy

vumo, kiek šioj l’ittsburgho konferencijoj.
— Kaip jauties pirmininke? — klausiu rengimo ko

misijos šefą P. Dargį.
— Jei dar reikėtų suruošti antrą tokią konferenciją, 

— kalba jis, — tektų eiti į ligoninę. Bet darbo pasek
mes džiaugsmingos. Kiek -gražių atsiliepimų gauname. 
Štai, skaityk. * . *

Padavė Anglijos lietuvių telegramą, kuri skamba:
— Sveikinimai ir linkėjimai jūsų konferencijai nuo 

2,^00 lietuvių, gyvenančių Anglijos šiaurėje. Jungtinių 
ta. Jtų laimėjimų, ir mūsų bendros pastangos, drauge su 
mūsų kovojančiais broliais Lietuvoje, atgaivins siekia
mą nepriklausomą demokratinę Lietuvą.
S J VAŽIAVIMAS PRASIDĖJO «

Auksiniais ornamentais papuošta didžioji WiHiam 
Pcnn salė buvo prikimšta atstovų ir svečių. Atstovų iš 
pcX ryto jau buvo per 400. Pažįstamieji spaudė rankas. 
Orkestro garsai sukvietė svečius į savo vietas ir skau
tai, lydimi tautiniais drabužiais apsirengusių lietuvai
čių, įnešė Amerikos ir Lietuvos vėliavas. Gausus ploji
mas. Orkestrui vadovaujant suskambėjo Amerikos him
nas, o solistei giedant visa salė užtraukė “Lietuva Tė
vynė mūsų...” Daugelio baltos skepetaitės prisilietė a- 
kių... Taip iškilminga valanda.
MALDA IR PRIESAIKA VĖLIAVAI * k

— Žmonių širdžių ir tautų Kūrėjau, — kalbėjo invo- 
kaciją kun. švagždys. — žmonių širdžių ir tautų Kū
rėjau, kurs krūtinėn įdėjai neužgesinamą liepsnelę mei
lės prie savojo krašto ir kurs širdžiai įdiegei nenumal
domą ilgesį, traukiantį grįžti į laisvą savąją šalį, pa
matyk! smūtkelių šalies kruviną kančią nelaisvėje; siųs
ki sustiprinimą tiems mūsų broliams, kurie, kaip nukri
tusi ašara, be žymės sutirpsta Sibiro pusnynuose; o 
mums čia susirinkusiems sustiprinki jėgas ir nušvieaki 
kelius, kuriais eidami greičiau galėtume patalkinti pa
vergtiems mūsų broliams nusimesti svetimus pančius 
ir laisvėje Tau giedoti padėkos giesmę Aušros Vartuo
se. Mūsų širdyse gimusi malda lydi žygin traukiančius 
šios šalies vyrus, kurie eidami mūšin paskui žvaigždė
tąją vėliavą savo krauju lieja žemę, kad ir Lietuvoje 
išdygtų laisvės žvaigždė.

Tebūnie amžina ramybė kritusiems. Telydi nesuklup
dama narsa naujai stojančius į tautų laisvės ir teisin
gumo frontą, kurs žada atnešti prisikėlimą ir kryžiuo
jamai mūsų Lietuvai.” v

AcP^Bagočiui vadovaujant susirinkusiųjų minia kar

toja priesaikos žodžius vėliavai.

PITTSBURGHO MAJORO ATSTOVAS
Majoro vardu sveikindamas jo atstovas kalbėjo.
— Keliaudamas po kraštą, kur tik randu lietuvius, 

jie yra vadovaujančio j rolėj. Lietuva turi tūkstanmeti- 
nes tradicijas, tik yra nelaiminga būdama kaimynė di
delių kaimynų, ne visada su taikiomis intencijomis, kaip 
Vokietija.

Aš priklausau prie Bažnyčios ir prisimenu:
— Sursum corda.
— Aukštyn širdis. Lietuva nemirs.

ESTIJOS MINISTERIS PUSTA
Sutiktas “valio” garsais min. Pusta pareiškia savo 

džiaugsmą patekęs tarp lietuvių.
— Estija yra arti jūsų, — kalbėjo Pusta, — Estija 

kentėjo drauge su Lietuva. Mes nepriklausomybėje kū
rybiškai lenktyniavome. Mūsų nepriklausomybė negali 
sudaryti jokių pavojų kitų kraštų laisvei. Baltijos kraš
tų laisvės atstatymas yra teisingumo reikalas ir reiš
kia išsaugojimą gyvasčių keletos milijonų žmonių, lei
džiant jiems laisvėje gyventi, kur jų tėvai gyveno. Ne
tiesa, kad mažos tautos yra kliūtis tarpt, prekyboje. 
1936-8 m. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos pre
kyba su Anglija buvo didesnė, kaip milžiniško kaimyno 
— Rusijos.

Trys Baltijos valstybės su tiek dirbamos žemės iš
plauks iš šio karo su daug mažesniu reikalingumu jas 
maitinti, kaip, kad kitos. Kartais manoma, kad netei
singumas mažų tautų atžvilgiu lieka taipgi mažas. Bet 
tas nusistatymas per Sudetų klausimo išsprendimą ir 
t. p., privedė prie Miunicho susitarimo ir katastrofos.

Laisvė turi ateiti tautoms, bendruomenėms ir pavie
niams asmenims.

— Valio nepriklausoma Lietuva, — užbaigė lietuviš
kai min. Pusta.

Latvių konsulas dr. J. Gorel pasisako, kad Latvijos 
ministeris jį yra prašęs atstovauti Latviją šiame lietu
vių suvažiavime ir ekspresingoje kalboje pabrėžia Lie
tuvos ir Latvijos teisę į nepriklausomybę.
LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS ŽODIS

Prof. Pakštas, įgaliotas tarybos narių, kalbėjo:
— Gigantiškose monstrų kovose tapo sumindžiota 

laisvė daugelio tautų, sutriuškintas žmogus. Lietuva 
veda kovą paskutiniu energijos krislu.

Lietuvių vadai, kaip medžiojami žvėreliai, slapstosi 
miškuose ir klojimų palėpėse. Lietuvio širdis prisiglau
di prie drėgnos žemės, lietuvio lūpos įsičiulpė į numy
lėtas tėvynės žemės dirvas su pasiryžimu atsilaikyti 
prieš baisų naikinantį tvaną. Pralaimėta kova gali tapti 
paskutiniu teismu, jei nelaimėsime. Lietuva nuo savo 
kryžiaus sviedžia liūdną žvilgsnį, maldaujantį pagal
bos atgauti sumindžiotą laisvę ir išniekintą teisingu
mą. Kai hitlerizmas triuškinamas, Hitlerio su Stalinu 
turgus ir žemių padalinimas turės nužengti į atklanes. 
Nebus tautos perkamos ir pardavinėjamos. Pax amen- 
cana — Lietuvos viltis. Lietuva džiaugsmingai sutiks 
išlaisvintoją Amerikos kariuomenę, kurioje yra gal ne
toli 100,000 lietuvių. Dieną ir naktį visais varpais 
skambinkite Lietuvos prisikėlimą, biuleteniais, knygo-

$102,000 per pusdienį
Worcester, Mass. — Vor- 

cesterio lietuviai visi kartu 
bendromis pastangomis nuo 
liepos 18 dienos varė Ame
rikos Karo Bonų vajų. To 
vajaus užbaigimui surengė 
rugpiūčio 29 dieną, Aušros 
Vartų parapijos darže, ben
drą pikniką. Viso mėnesio 
darbas neatrodė labai vai
singas, nes išparduota tik 
apie $10,000.00 bonų, bet 
kuomet atėjo paskutinė die
na, piknikas, tai atsivėrė 
kaip koks vulkanas. Bonų 
pardavėjai išsijuosę dirbo, 
pašto vežimas lakstė vis 
daugiau bonų pristatydamas, 
žmonių eilės sustojusios lau
kė. Vien tik pikniko vieto
je į -keturias valandas par
duota bonų už $102,350.00. 
Worcesterio lietuviai nuste
bino visas tautas ir visą 
miestą. Lietuviai entuzias
tingai pirko bonus, remia 
Amerikos pastangas karą 
laimėti ir tikisi, kad Ame- 
rikas išlaisvins Lietuvą. 
Kuomet visos stotys suves 
bonų vajaus atskaitas, bus 
aišku, kad lietuviai per sį 
vajų išpirko bonų nemažiau 
$125,000.00.

Bonų vajaus piknike da
lyvavo apie 3000 žmonių. 
Dalyvius linksmino pašte 
tarnautojų benas. Patrijo- 
tingas kalbas pasakė mies
to mayoras William Bennett, 
kun. K. A. Vasys, kun. J. 
J. Bakanas, kun. J. C. Jut- 
kevičius, pašto viršininkas
J. T. Sheehan, adv. K. Aks
tinas ir adv. K. Tamulionis. 
Programo vedėjas buvo bo
nų komiteto pirmininkas J.
K. Žemaitis. Labai gražų į- 
spūdį sudarė Amerikos vė
liavos nuleidimas.

Bonų vajaus metu eina 
taipgi kartu ir visų jau pirk
tu bonų registracija.

Sveikinimų komisija: A. Aleksis, Indriliūtė iš Toronto, 
Aleksandravičius, Shenandaah.

Priėmimo komisija: A. Petrauskaitė, I. Jankienė, O. 
Ivaškienė, E. Jurgelienė, Količienė, E. Galinaitė.

Jei kas neturi kito tikslo, 
išskiriant teisybę, jis gali 
pasakyti labai daug trumpu 
laiku. Steele.

"nelaukite- ]
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namas baldas automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintu jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

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

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERLA.L ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

...............

| KLAUSYKITE-
“ VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

f ~ .....................*..............

M

iSOPHIE BARČUS ™
Per Mėgiamiausią šeimininkių 

RADIO 
PROGRAMA

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

Įį) VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

H] Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

WHOLESALE I

FURNITURE 
BROKER 

Everythlng fa the line of 
Furniture

ALEX j 
ALESAUSKAS 

and SONS 
Factory Represeatattv*.

SHOVVROOMS IN 
MERCHANniSF. MAKT 
For appotatment eaū * 
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Trečiadienis, rūgs. 8 d., 1943 X. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

'Draugo' piknikas - pilnas pasisekimas vak*3 Musysime i
atstovės pranešimo

Šį vakarą, rugsėjo 8 d.,! 
7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos mokykloje 
mėnesinis Federacijos Chi
cago apskrities susirinkimas 
kuriame svarbiausiu dalyku 
bus pranešimas atstoves iš 
Pktsburgho konferencijos. 
Draugijų, organizacijų at
stovai ir katalikai veikėjai 
kviečiami atsilankyti ir pa
siklausyti plataus, smulkaus 
pranešimo. ’ Sekr.

Laverne Bonzijc laimėjo $250.00 U. S. 
War Bond; du brightonparkiečiai taip 
pat buvo kūmiugi.
Labor Day buvo gana vė- politikieriai buvo atvykę su

šoka, bet tikrai puiki ir nuos sipažinti su “Draugo” skai- 
'tabiai blaivi diena ir dėlto tytojais. Ir tai buvo viena 

“Draugo” metinis piknikas 
negalėjo nepasisekti.

Apsčiai buvo visokių da
lykų. Žmonių buvo iš visų 
kolonijų ir artimų valsty
bių, ir iš įvairių parapijų. 
Pramogų su judamais pa
veikslais ir gėrimais ir val
giais ir kitomis naujanybė- 
mis buvo nemažai. Štai, ko
dėl toks dienraščio “Drau- 
go” parengimas negalėjo 
būti mažas.

• w , • z «. • e •

T*■ 4-.r* i Kinr/Y TriAMO

7’ T-’is geriausių progų vienu lai- 
ku susitikti tiek daug dnr. 
“Draugo” skaitytojų ir nuo
širdžių prietelių.
MAŽYTE FATOURAITS
IŠRINKO LAIMINGUOSIUS

DAUG SVEČIŲ
Racine, Kenosha, Spring- ■ 

field, Detroit, Gary, India
na Harbor, Aurora ir Rock- 
ford buvo atstovaujami.

Visos Chicago parapijų 
klebonai buvo suvykę į dnr. 
“Draugo” pikniką.

Visi žymesnieji Chicagos 
biznieriai, profesi jonai ai ir

Pats dienos klimaksas bu
vo išrinkimas laimingųjų U. 
S. War Bonds laimėtojų var
dai.

Vakare prieš 8 vai. buvo 
renkami laimingieji “Drau
go” U. S. War Bond laimė
tojų vardai.

Penki teisėjai iš ten esan
čių piknikierių buvo išrinkti 
ar pasisiūlę eiti laimėjimo 
teisėjų pareigas ir jų aki
vaizdoje pats rinkimas lai
mingųjų buvo vedamas.
' Tada buvo pakviesta ma
žytė Gecrgianne Fatouros, 
8550 Exchange Avė., išrink
ti laimėtojų vardus įš tikie
tų dėžės.
ŠTAI, LAIMINGIEJI

Iš Federacijos 
veikimo

KAZIMIERAS 
MATULIOKAS

(Gyv.: 3223 S. Emerald Avė.)
Velionis ilgus metus gyv.no 

Fcankfor-t, illinois.
Mirė rūgs. 5 d., 6:20 vai. ry

te, sulaukęs 53 m. amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Šiaulių apskr., Grūdžrų parap., 
Ligudų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Agotą, po tėvais Spsč- 
kauskaitė: 4 dukteris — Ma
tildą, Lucy, Pauline ir Elea- 
nor; žentą 'Joną Wideikį; du 
sūnus — Edmund ir Valenti
ną (United Statės Marines) ir 
marčią Elzbietą, anūkus — 
Jor.ą Wideikį ir Valerie Ma- 
tuliokaitę ir seserę Julijoną 
Stankūnienę ir šeimą (Harris- 
burg, III.); švogerį Motiejų Be- 
nenis (Ledford, III.); 3 pus
brolius — Kcstantą (Chicagoj) 
ir Kasparą ir Augustą Matullo- 
kus (Detroit, M.cb.); pussese
rę Izabelę ir kitas gimines Ame
rikoje; o Lietuvoje pil ko tė
vą Antaną; pametę Prancišką; 
du broliu — Benediktą ir Au
gustą ir seserį Prancišką Bu • 
binienę.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 S Li
tuanica Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
rūgs. 9 d., 8:00 vai. ryto iš ko
plyčios bus atlydėtas į šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame .visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: _ Moteris, Dukterys, 
Žentas. sūnai, Marti ir kitos 
Giminės.

I.aidotuvių Direktorius 
Phillips, Tel. Yards 4908.

Pirmieji du tikietai, kurie 
buvo ištraukti nesiskaitė, 
nes publika norėjo, kad tre
čiasis būtų laimingasis.

0 pirmojo U. S. Wą<r Bond 
laimėtojos vardas yra La- 
veme Bonzik, 5313 Deming 
Avė., Chicago, UI. ir laimin
gojo tikieto numeris buvo 
1-452. Ji laimėjo $250.00 ka
ro boną. I

Antrasis laimingasis tikie
tas buvo Na. N-l ir laimin
guoju buvo Vincentas D. 
Macikas, 5819 S. St. Louis 
Avė., Claicago, UI. Jis lai
mėjo $100.00 boną.

Trečiasis laimingasis ti
kietas buvo No. A-3477 ir

I
laimėtoja buvo TiĮlįe Stein, 
1340 W. Cullerton Avė., Chi
cago, III. Ji laimėjo $5.0.00 
boną.

Ketvirtasis laimingas ti
kietas buvo No. N-2856 ir 
laiminguoju buvo M. Zurlis. 
4117 S. Campbell Avė., Chi
cago, III. Jis laimėjo $50.001 
boną.

Penktos dovanos laimėto
ju buvo B. Lapshinskas, 
4637 S. Richmond Avė., Chi
cago, UI., su tikietų No. L- 
6181. Jam teko $25.00 bo- 
nas.

O šeštos ir paskutinės do
vanos laimėtojas buvo B. 
Zalatorius, 6159 S. Artesian 
Avė., Chicago, UI. Laimin
gojo tikieto numeris buvo 
D-7790.

Partizanai užėmė
NEW YORKAS, rūgs. 7. 

—Britų radio, perduodamas 
Maskvos radio pranešimą, 
sakė jugoslavai partizanai 
užėmė Susak uostą ir mies
tą, prie Adrijai ikos jūros, 
tik žemiau Fiume.

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyr. susirinki
mas įvyko 31 d. rugpiūčio. 
Skyrius begalo dėkingas J. 
Brazauskui, kuris sutiko va
žiuoti į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją. Jis ne tik sa
vo laiką {pašvenčia, bet ir 
išlaidas pats iš savęs apsi
moka. Skyrius iš savo iždo 
paskyrė tik auką, kurią į- 
teiks suvažiavime Federaci
jos 19 skyr. vardu.
Iš draugijų peikimo

Labdarių kuopa — P. Vai
čekauskas pranešė, kad vie
tos kuopa turėjo išvažiavi
mą, kuris gan gerai pasise
kė. O dabar — tai didžiau
sias darbas, kad tinkamai 
prisiruošus prie centro ren
giamo išvažiavimo šį sek
madienį.

j

Vyčių tarpe dabar nieko 
naujo, gal į rudenį ką nau
jo sugalvos. ;

ARD — vietos skyrius tu
rėjo išvažiavimą praėjusį 
sekmadienį. Dabar tik pra
dedama rengtis prie didelio 
rėmėjų apskrities pikniko, 
kuris įvyks 26 d. rugsėjo, 
Vytauto parke.

Moterų Są-gos 20 kuopos 
atstovė Gedminienė prane
šė, kad vietos kuopos narės

MOST

|< OMP'.rA r

j d. \NCE» ”H<>to<;kaphv

E'OSEm rossjh..r. .-Kitr.s

LAFAYETTE

T

4. A
MARIJONA MIČHJNTENE
(po pirmu vyra Vaišvilienė) 
(Gyv.: 46-31 S. Tai man Avė.)

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rūgs. 6 d.. 1943 m., 4:30 vai. 
ryto, sulaukus pu ės amž.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., K.žvilko par.. 
Vilniškių, kaimo. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

J’aliko dideliam? nuliūdime: 
vyrą Juozapą; 2 sūnus VJctO- 
rą ir jo moterį Mary ir anū
ką Vaišvilus ir Stąnley ir jo 
moterį Frances ir anūk| Frank 
Vaifvilus; dukterį Eleanorą 
Hagdrjvski ir jos vyrą Leo, 
Jr.: brolį Mateušą Beinarį; pus
brolį Petią Žicką ir jo šei
mą; švogerį Joną Mičiuną ir 
jo mote.rj Veroniką ir jų šei
mą; giminaitį kun. Antaną Mi- 
čiurą ir daug kitų giminių 
ir draugų; o Lietuvoje paliko 
brolį Joną, ir 2 seseris — Pe
tronę ir Oną Beinaris.

Priklausė prie S v. Onos dr- 
stės. Tret ninku ir Apaštalys
tės Maldos draugijų

Kūnas pašarvoti^ randui 
IJulevičiau; koplyčioj. 4348 
California Avė. Laidotuvės
vyks penktad., rūgs. 10 d., 8:30 
vai. ryto, iš koplyčios į Ne
kalto I’rasid. šv. Panelės par. 
bažnąč ą, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mar jonos Mičiu- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisv ikinimą

Nuliūdę Ik-kanic: Vyras Sfi- 
nai. Brolis. Pusbrolis, Glpiinėn.

J.aid direktorius: J. Liulevi- 
čtus, tel. LAF.. 3572.

Jaunavedžiams Šyrai Ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedės!
»

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

J. 
s 
i-

Fašistai dar valdo kitas
Italijos dalis

STOKHOLMAS, rūgs. 7. 
—Laikraščio Tidningen ko
respondentas Romoje prane 
šė, kad fašistai dar tebeval- 
do kitas mažas ir nelengvai 
pasiekiamas Italijos provin
cijas ir miestelius, kadangi 
gyventojai tenai tik primyg j 
tinai tegirdėjo apie fašistų 
išnykimą ir nesipriešina sa
vo seniesiems valdininkams, jį

Skrido 1
bombuoli japonų salą

NEW DELHI. Indija, 
rūgs. 7. — Amerikos karo • 
aviacijos 10 dalinio biulete
nis, sako Liberator bombe 
riai skrido apie 1,000 my
lių per Indijos jūrą, ir nu
metė bombas ant japonų 
laikomos Car Nicobar salos. 
Bombos pataikiusios tiesiai 
ant prieplaukų ir kitų uostoį 
įrengimų.

Į
I

rengia rudenį vakarą, tik 
dar nenustatyta diena.

Kitų draugijų atstovai 
pranešė, kad kol kas nieko 
naujesnio neveikiama. Kai 
kurios draugijos net susi
rinkimų nelaiko vasaros lai
ku. Korespond.

ž'įįjSi

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDAST PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.

MONUMENT CO.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

I
i

PERSONALIZED MEMORIAU3 AT NO ADDITIONAL GOST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—.'losi Enduring—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i
į

į MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
. 4535 W. VVashington Blvd. 5915 South Troy Street 
I Tel. ESTebrook 3645 Tel. EEPabUc 4298

VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad- ir Sekm. 9-6 vaL

Kreipkitės i

ANTHONY B. PETKŪS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefoną® CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagi tr 
Jūsų finansiškam stoviui prieinama*

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertinį
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankom*!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE JB PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PF0PLE5 CLOAK and BRIDAt SHOP 
1711W. 47th Street TeL Yards 2588

Mrs. K. P. Dzinbak ir Duktė, savininkės

B*

f

D A R A T? Yr* Gerlanslas k*““® pirktl p1*™081* ADlfcil Namų Materijolą Už Dar temomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ste
ką ir aekStą rūS| LENTŲ — MILLW0RE 
— STOGŲ IB NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vižkų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

ANTANAS M. PHILLIPS
•807 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4068

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEKUMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

9039 80. HALSTED ST. TEL VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniai* nuo S vai. ryto iki 12 vai. pietų.

‘ i dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:20 valandos popiet

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFORNLA A^R. Phone LAFAYETTE U72

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

O
0Iri J f

VAX.
3 Kitomis

L. BUKAUSKAS
imu ao. iacmaA» avb. rtow puumak m«i

P. J. RIDIKAS
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS

VAIKAI GAVO PINIGŲ IŠ UŽJŪRIO. EINA PIRKTI 
GALŲ GALE SUSITARĖ, JOG REIKIA NUPIRKTI MO
TINAI, KURI YRA LIGONINĖJE, GRAŽIŲ GELIŲ.

Karo metu e3ti ypatingų 
įvykių. Vienas toks įvykis 
yra pasakojamas iš South 
Bend, Ind., gyvenimo.

Mažoji Dolores Himes, 10 
metų, pakvietė brolius ir se
serį, kad šį tą nusipirkus. 
Tai įvyko rugsėjo 4 dieną. 
Dolores savo piniginėje tu
rėjo tris dolerius. Du dole
rius jai, dviem jos broliu
kam ir jos seseriai atsiuntė 
patėvis iš užjūrio, o doleris 
buvo kaipo dovana iš armi
jos cenzoriaus, kuris per
skaitė tėvo laišką ir įdėjo 
dar dolerį į voką, kad vaikai 
gautų didesnę dovaną. Dolo
res, jos sesutė ir du broriu- 
kai pinigus gavo vaikų pa
galbos draugijoje, Mishawa- 
ka, “našlaičių name”.

Keturi vaikai nuėjo į 
krautuvę pirkti ir jie tarės 
ką čia nusipirkus.

“Aš pirksiu Raudonojo 
Kryžiaus setą”, — asakė Do
lores.

“Aš 
Barbora, 
kurios degė žalios 
džiaugsmu.

Edward N. Kleitz vėl įstojo 
į armiją. Pereitą gegužės 
mėnesį ji keturis vaikus, iš 
pirmos moterystės, nugabe
no į vaikų pagalbos draugi
jos namus, ir savo kūdikį 
pavedė globoti kaimynams, 
Plymouth. Jauna moteris, 
penkių kūdikių motina, nu
vyko dirbti į fabriką. Pvt. 
Kleitz išvyko į užjūrį.

Buvo patriotiškas, bet vie
nišas gyvenimas. Jauna mo
teris nutarė gauti darbą ne
toli vaikų gyvenamos vietos, 
ir ji persikėlė dirbti Oliver 
farmos įrankių fabrike.

“Aš kirtau karštą plieną, 
ir tai buvo nelengvas dar-

; bas”, — ji pareiškė rugsėjo 
4 dieną. “Aš prisiminiau, 
kad daugelis vyrų yra už jū
rų, kaip ir* mano vyras, ir 
aš jaučiau, kad, gal būt, aš 
jiems kokiu nors būdu pa- 
gelbstu.”
RŪPESTIS VAIKAIS

noriu lėlės”, — tarė
9 metų amžiaus, 

akys

BERNIUKAI NORI 
KITŲ DAIKTŲ

Du berniukai, Robertas, 8 
metų, ir Geraldas (Tonny), 
7 metų, žiūrėjo su nepasi
tenkinimu. “A, tai yra mo
teriški pirkiniai”, — pasakė 
Robertas. “Aš noriu gauti 
elektrikinį traukinį”.

“O aš noriu lanko ir strė
lės”, — tarė Geraldas. šluos
tydamas savo nosį į ranko
vę.

Paskui atėjo vaikams nau
ja mintis. Visi vaikai sutarė. 
Buvo trumpas ginčas. Jie 
įėjo į krautuvę, o paskui iš
ėjo.

Vėliau, po pietų, Mrs. 
Ethel Kleitz, jų motina, ku
ri randasi Healthwin ligoni
nėje, keletą mailių nuo 
South Bend, Ind., miesto, 
atidarė gėlių dėžę. Ji rado 
keturis gėlių buketus. Tai 
buvo gražios gėlės ir prie 
gėlių buvo parašas: “tegu 
palaiko jūsų džiaugsmą kol 
tėvelis grįš namo”. Motina 
sužinojusi, jog tai yra vaikų 
dovana — buvo patenkinta.

Du Liberator bombanešiai, pakilę iš Fort Worth, Tex., 
už dešimties mylių susidūrė ir nukritę sudužo. Vienas 
lėktuvų nukritęs greit paskendo liepsnose. Kitas nukrito 
už mailės. Katastrofoj žuvo septynių vyrų įgula. (Acme- 
Draugas Telephoto)

>

Laiku atėjo pranešimas! 
apie jos sveikatą. Ji dirbda
ma fabrike patikrino savo 
sveikatą. Mrs. Kleitz turėjo 
tnberkuliozą.
“Pradžioje maniau, kad tuo 

viskas baigsis. Aš mokėjau 
namo mokestį, kad Edward 
grįžęs rastų namą, taip pat 
sumokėjau pilną vaikų išlai
kymą ir ypač rūpinaus ma
žuoju vaiku, Bonnie Jean, 
kuris yra Plymouth. Dabar 
turiu sunkenybių, bet ma
nau kaip nors susitvarkyti.”

Alkani vagys
Anksti pereitą pirmadienį 

vagys įėjo į Statė Street Ca- 
feteria, 751 So. Statė, pavo
gė mėsai piaustyti mašiną. 

Į Na, ir žinoma, kad turėtų jie 
ką piauti, pasiėmė kumpį. 
Paskui vagys pažiūrėjo į ka
sos registerį ir rado, kad jis 
tuščias. Tai jie pasiėmė re
gisterį, kuris yra $850 ver
tės..

PAPASAKOJO ŠEIMOS 
ISTORIJĄ

Mrs. Kleitz. su džiaugsmu, 
jos akys buvo netoli ašarų, 
papasakojo išblaškytos šei
mos istoriją. Jauna našlė ir 
keturių vaikų motina, turė
dama 23 metus amžiaus. 
Mrs. Kleitz susitiko ir apsi
vedė su Edwardu N. Kleitz. 
1941 metais, birželio mėne
sį. Kleitz mažą šeimyną pri- 
klaudė po savo sparnu, nu
pirko Plymouth Ind., kuklų 
namelį, ir džiaugės dukra, 
kuri gimė 1942 metais, bir
želio mėnesį. Jis tarnavo ar
mijoje, Havajuose, ir anksti 
1940 metais
iš kariuomenės, 
Harbor įvykis jo 
paliko gilų įspūdį.

Mrs. Ethel Kleitz 
gauti karo darbą,

Lietuviai kariai kovoje už U. S J 
laisvę ir pavergtąją išlaisvinimą!

ELIZABETH LIETUVIS DĖDES ŠAMO 
KARIUOMENĖJE

2nd Lt. Vincentas Biekša

beth, N. J., 453 New York 
avė.

Leitenantas V. Biekša da
bar randasi Pennsylvanijos 
valstybėje.

i, •'

Lt. V. Biekša šešis mėne
sius buvo Camp Crowder, 
Mo. Paskui išvyko į Fort 
Monmouth, N. J., kur lankė 
oficerių kandidatų mokyk
lą.I

I

I

Leitenantas Vincentas 
Biekša yra gimęs 1920 me
tais, kovo 14 dieną, Eliza
beth, N. J. Baigė Šv. Petro 
ir Povilo parapijos pradžios 
mokyklą, Elizabeth, N. J., ir 
Marijanapolio kolegiją, 
Thompson, Conn.

Leitenantas Vincentas 
Biekša į Dėdės Savo kariuo
menę . išvyko 1942 metais, 
gegužės 19 dieną. Jis lankė
oficerių kandidatų mokyklą' 
ir 1943 metais, sausio 14 
dieną gavo antrojo leitenan
to laipsnį.

Jo tėvai yra gimę Lietu
voje. Dabar gyvena Eliza-

Karo bonu vajus
Chicagoje Trečiosios Karo 

Paskolos
ketvirtadienį, rugsėjo 
ną.

’........ I •

i
I

Sekmadienį įsigaliojo ru
da stampa A, trečioje racio
navimo knygelėje.

■

|

buvo atleistas 
ir Pearl 

mintyje

nutarė
kai Mr. Į

Vėliava su 112,484 
žvaigždėmis

Iš Chicagos arkidiacezijos 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ginkluotose jėgose dabar 
yra 112,484 katalikai vyrai, 
jų garbei sekmadienį, per 
Šv. Valandą, Soldier Field, 
bus dedikuota vėliava, su 
112,484 žvaigždėmis. Jųjų 
skaičiuje yra nemažai lietu
vių.

Iš Chicagos arkidiacezijos 
žuvusių ar dingusių kare jau 
yra 614 vyrų. Jų garbei 
irgi dedikuota vėliava 
auksinėmis žvaigždėmis.

bus
su

lig ■ BV «V

Lietuvis grizo is 
Pacifiko fronto

j

“The Hammond Times” 
rašo, jog Calumet City grįžo 
Leo Meskis iš Pacifiko fron
to. Jis yra lietuvis.

Leo Meskis sako, jog ja
ponai yra kietus kareiviai, 
tačiau Amerikos kareiviai 
yra dar geresni.

Jūreivio Leo Meskis tėvai 
operuoja Calumet Dairy Co. 
Jo du broliai irgi tarnauja 
Amerikos ginkluotose jėgo
se. Vienas iš jų, Steponas, 
randasi kur tai Naujoje Gvi
nėjoje, o kitas, George, yra 
Texas valstybėje.

Leo Meskis grįžo namo 
jatostogų po 18'A mėnesio 
tarnybos laivyne.

vajus prasideda
9 die-

700,000 vaikų
Mokslo metai prasidėjo. 

Sakoma, jog šiais metais 
Chicagoje parapijines ir vie
šas mokyklas lanko 700,000 
miesto vaikų.

Laukiama
Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 

vakare, Soldier Field, Chica
goje, įvyks šventa Valanda. 
Manoma, jog dalyvaus apie 
150,000 asmenų.

stadione,
9, 10 ir

Victory

—
(domi daržovių paroda

Soldier Field 
Chicagoje, rugsėjo 
11 dieną rengiama 
darželių paroda.

Parodoje bus išstatytos 
daržovės, vaisiai, gėlės ir ke- 
nuoto maisto dalykai. Chica- 
giečiai ir chicagietės paro
dys, ką jie šią vasarą išau
gino.

Parodoje bus išpildyta ke
letas programų, kurias iš
pildys įvairios Chicagos tau
tinės grupės.

Įžanga nemokamai.

Gaisras viešbutyje
Houston, Tex. — Anksti 

pereitą antradienį Gulf vieš
butį ištiko gaisras. Žuvo 46 
asmenys. Jų lavonai buvo 
ištraukti iš griuvėsių, 
žiausia 31 asmuo liko 
ti. '

Verta pamatyti!
Radio Programai leidžiami 

Budriko Krautuvės per 14 metų;/
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare • valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Modernlika Krautuvė

Telefonas SEELEY 8760

2311 VVEST ROOSEVELT ROAD a

AUKŠ
ČIAU

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

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.

___ ________ __ •
| Tel. Calumet 7237—4591

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

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT'
FURNITURE COMPANY

los. F. Budrik, Ine
3241 So. Halsted St

lai*"* -YIHnim i i.

Ma- 
sužeis-

✓

Šią savaitę prie 47-tos 
Damen avė. vyksta įdomus 
karai valas Šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos naudai. Kar- 
nivale yra įdomių numerių. 
Graborius Stasys Mažeika 
karnivalo reikalui paaukojo 
$25.00 boną.

ir

Rugsėjo 20 dieną baigiasi 
data dėl R, Sir T mėlynųjų 
štampų.

Rugsėjo 21 d:eną yra pa
skutinė diena naudoti gazo
lino štampas No. 7, “A” kny
gelėse.

Trečiadienis, rūgs. 8 d., 1943

Didelis ir!
i

Nepaprastas

KARNIVALAS
X L. šimutis, “Draugo” 

vyr. redaktorius, iš Pitts
burgho konferencijos jau 
grižo ir rugsėjo 7 dieną pra
dėjo eiti savo pareigas.

X E. Samienė, Federaci
jos Chicago apskrities sek
retorę, šį vakarą Aušros 
Vartų parapijos mokykloje 
darys pranešimą iš Amer. 
Lietuvių Konferencijos, bu
vusios Pittsburgh, Pa. Visi 
kviečiami dalyvauti.

X Visa eilė delegatų iš 
Pittsburghe dalyvavo dienr. 
“Draugo” piknike. Pakštas, 
Šimutis padarė pranešimus. 
Gaila tik, kad parko gar 
siakalbiai pastaruoju laiku 
neveikia, kaip seniau ir dėl
to neperdavė aiškiai kalbų.

X žemaičių ir aukštaičių 
fizinių jėgų išmėginimas per 
“Draugo” pikniką neįvyko. 
Pasirodė, kad visi stipriau
sieji vyrai turėjo dirbti tą 
dieną 
Taigi, 
kitiems

Šv. Kryžiaus Par.
(TOWN OF LAKE)

Penkfad. Sept. 3,
Kas Vakarą

iki Sekm, Sept. 12.
PRIE

47f os ir Damen Av.
7—RIDĖS—GYVI

ARKLIUKAI

Vaikams (su tėvais) Uždy- 
ka Bus Duodama (Homoge- 
nized) Pieno—

defense dirbtuvėse 
rungtynės atidėtos 
metams.

X K. Gaubiui, buvusiam 
Šv. Juozapo parapijos var
gonininkui, išleisti parapi
jos choras suruošė šauną 
vakarą ir atminčiai įteikė 
brangią dovaną.

X K. Aukškalnio iš Gary, 
Ind., judamieji-kalbamieji 
paveikslai iš karo lauko tik
rai buvo įdomūs. Gaila tik. 
kad ekranas buvo per žemai 
pakabintas ir dėlto daugelis- 
pro kitų galvas negalėjo pil
nų vaizdų matyti. K. Aukš- 
kalnis turi įsirengęs modei- 
niškas mašinerijas ir yra 
geras operatorius.

X Kun. Ed. V. Dailey,
“New World” redaktorius 
kalbės American Friends of 

j Lithuania draugijos susirin
kime rugsėjo 15 d., Morri- 
son viešbutyje. Šiam susi
rinkime bus užgirti 1943-4 
m. veikimo planai. Į susirin
kimą galės įeiti visi, kas tik i i

' norės pasiklausyti jo kal
bos. šios draugijos egzeku- 
tyviu sekretorium yra St. 
Pieža, Chicago Herald-Ame- 
rican korespondentas.

a

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman
tinius Žisdus, Rąžomus Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRTENA- _ 
MI A U S I AS I 
KAINAS.

Turime dideli 
p & s i r inkima 
MuzikaliRkų Instrumntų. Muzi- 
kaližkų Knygų. Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

JOHN A. KASS 
JEVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Piione: LAFAYETTE 8617

20
Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalykų * Galima Išlai-Z 
mėti—Pav. Tyro
rrNYLON HOSE"

Moterims Pančiakų-Kojinių.

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti. 
Penktadieniais — Blynų 

Ir Kugelio.

Pamatysite Nepaprastą 
Keistenybę Aukštai (135 pė
du) Ore ant Stiebo Veikian
tį Akrobatą—Ir Daug Daug 
Visokią Įdomybių ir Įvairu
mų.

*
Kviečiame visus Chica

gos Lietuvius Atvykti Ir Pa
matyti šį Nepaprastą Ir Di
delį Karnivalą.

SEPT. 6—LABOR DAY IR 
SEKMAD. SEPT. 12 Karni- 
valas Prasidės 3 vai. p. p. 
Kitomis Dienomis 7 v. vak.

Cross
Parish Fair and

CARNIVAL
Startinę Fri. SepL3
Ending Sun. Sept. 12

PLACE:
47+h & S. Damen

7—RIDĖS—20—BOOTHS
CASH BINGO

S

PURE

NYLON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

FREE MILK TO THE 
KIDDIES 

(HOMOGENIZED)

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY 
FUN FOR YOUNG & OLD.

Split by PDF Splitter




