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

rfrom the earth.”
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BRITAI PASIEKĖ SALERNO
Iš Italijos bazių pulsime Vokietiją - F.D.R
JAU NUSTATYTA KAIP IR KUR PULSIM

VOKIETIJĄ IR JAPONIJĄ
WASHINGTON, rūgs. 17. 

—Savo pranešime Kongre
sui šiandien, Prezidentas 
Rooseveltas pareiškė, kad 
iš Italijos bazių sąjunginin
kai bombuos pietinę ir ry i- 
ųę Vokietiją, taip kaip iki 
šiol bombuota vakarinė Vo
kietija.

Nors daug kas tikėjosi, 
kad Prezidentas tars žodį 
tėvų ėmimo tarnybon ir dar
bininkų draftavimo reika
lais, jis nieko apie tai savo 
kalboje neminėjo.

Prezidento prane Šimas 
ypatingai pabrėžė šiuos 
punktus: 1) Quebec laiky- 
toj konferencijoj buvo suda
ryti specifiški planai toli
mesniam puolimui Vokieti
jos ir Japonijos. 2) Sicilijos 
ir Italijos invazijos ir ata
kos ant vakarinės Europos 
privertė Hitlerį patraukti 
lėktuvų iš Rusijos fronto. 
3) Valdymas Viduržemio 
duos sąjungininkams kon-

trelę Indijos okeano ir Ben- 
gal įlankos, iš kur bus gali
ma pulti Japoniją. 4) Mes 
imsime ofensyvą Burmoje. 
5) Sąjungininkai laiko pir
menybę visų rūšių ginkluo
se Europos fronte. 6) Paci
fiko kova vis eina į mūsų 
pusę. 7) Nuo 1940 m. gegu
žės mėn. iki 1943 m. rugsėjo 
1 d. mes padarėme ir pasta
tėme tiesiog Btebėtinus kie
kius ginklų, lėktuvų, armi- 

(jos, ir kitų karo reikmenų, 
' 8) Nežiūrint kai kada pada
romų klaidų, Amerikos žmo
nės ir vyriausybė atlieka 
savo užduotį kaip reikiant.

Panaikins fašiszmą
Rooseveltas taipgi sakė, 

kad kuomet bus panaikinti 
Hitleris ir nacizmas, vokie-1 
čių militarinės klikos taipgi 
bus sunaikintos. Anot jo, 
negalėsime Savintis visuo
tiną pergalę, jeigu kur no
rint užsiliks fašizmo liku-
Va •ciai.

)

Užpuolę Romą vokiečiai gatvėse nuginkluoja italus kareivius, šis atvaizdas iš Ber
lyno parsiųstas į Stockholmą, Švedijoj, o iš ten radiofuotas į New Vork. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

VOKIEČIAI NUGINKLUOJA ITALUS JŲ PAČIŲ SOSTINĖJE

opozicija

Hull mano Kinija tuoj 

išvarys japonus
WASHINGTON, rūgs. 17. 

—Užsienių reikalų sekreto
rius Hull šiandien pranaša
vo, kad kiniečių
japonams tuoj virs į ofensy
vą, kuri išvarys japonus iš 
Kinijos. Hull darė tą pareiš
kimą ryšium su sukaktimi 
“Mukdeno incidento,” dėl 
kurio japonai puolė Kiniją.

SAKOMA POPIEŽIUS 

NACIŲ BELAISVIS
BOSTONAS, rūgs. 17. — 

Vienas šio miesto laikraštis 
praneša, kad Jo šventenybė 
Popiežius Pijus XII yra be
veik nacių belaisvis ir nega
li susisiekti su kitom pasau
lio dalim nuo to laiko kaip 
vokiečiai užvaldė Romą ir 
pastatė savo sargybą prie 
Vatikano.

Knox Anglijoj tarsis 
apie invaziją
LONDONAS, rūgs. 17.— 

Amerikos laivyno sekreto
rius Frank Knox širandien 
atvyko Londonan _ pasitari
mams su aukštaisiais anglų- 
amerikiečių laivyno autori
tetais apie sąjungininkų iš- 
lipdinimus vakarinėj Euro
poj. Knox ta proga padažys 
Amerikos laivų ir jūreivių 
inspekciją.

Obzervatorių manymu, 
Amerikos laivyno jėgos su- 
loš svarbią rolę vandenyse 
prie vakarinės Europos, 
kuomet ten bus išlipdinamos 
sąjungininkų kariuomenės.

SPROGME ŽUVO 17,.SUŽEISTA 257
Pradėjo investigaciją

Oficialus pranešimas taip 
gi minėjo, kad keli pastatai 
buvo apgriauti, ir kad su
žeistųjų skaičius spėjamas,

NORFOLK, Va., rūgs. 17.
—Laivynas šiandien prane
šė, kad Norfolk laivyno lėk
tuvų stoty įvykusiam spro
gime 17 asmenų žuvo, ir.
257 sužeista, 14 jų kritiškai, ir tikras skaičius hus žino-
Admirolas Leary, bazės ko- 
mandantas, sakė pirmieji 
raportai iš liudininkų nuro
do, kad sprogimas įvykęs 
vežamoj amunicijoj.

NUŠOVĖ DAUG JAPONU LĖKTUVŲ
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 17. — Gen. Douglas 
MacArthur šiandien prane
šė, kad vienos valandos ko
voje virš japonų Wewak 
bazės, sąjungininkai lakū
nai nušovė 59 japonų lėktu
vus. Kaip tik pirm to, są
jungininkų bombos sunaiki
no bent 10 priešo bomberlų, 
kurie tuo laiku tupėjo ant 
žemės, ši kova įvyko treča- 
dieny, tuoj po smarkaus 15 
minučių bombavimo, ir kai
navo japonams mažiausiai 
48 lėktuvus. Sąjungininl.ai 
tose kovose prarado tik vie
ną lėktuvą, o keli buvo šilk 
tiek apgadinti, bet sėkmin
gai grįžo į savo bazę.

Tuo pat laiku MacArth ir 
štabo komunikatas pranešė, 
kad alijantų pėstininkai ei- kad sąjungininkų 
si varė arčiau apgriautos ;\i- 
ponų Lae bazės iš vake ų 
ir iš šiaurryčių. z

Varosi iš dviejų pusių
Australiečiai iš rytų pu

sės trečiadieny buvo tik

— X c.

trys mylios nuo tos priešo 
bazės, po to kaip jie užėmė 
Malahang prieplauką, tik į j 
pietus nuo Malahang aero
dromo. Australiečiai ir-ame
rikiečiai iš vakarų pusės 
perėjo per Edward planta
ciją, 5% mylias nuo Lae, kur 
priešui padarė didelius nuo
stolius. Thunderbolt lėktu
vai, pirmą kart pasirodą 
pietvakarių Pacifike, nušo- 

’vė japonų žvalgybinį lėktu
vą virš Malahang. .

Pranešant apie Wewak 
laimėjimą, MacArthur nu
rodė, kad priešas vis dar 
bando pristatyti • daugiau 
lėktuvų į tą apylinkę, ir ja
ponų lėktuvų skaičius toje 
apylinkėje yra didesnis ne
gu buvo by kada anksčiau.

Pranešimas taipgi sakė, 
atakos 

praeitą savaitę neutralizavo 
du aerodromus Wewak apy
linkėj, ir japonai tame fron
te dabar teturi tik dažnai 
atakuojamą Wewak ir Bo
ram aerodromus.

Sakoma Hull nevyks 
Rusijon pasitarimui

WASHINGTON, nigs. 17- 
—Čia sakoma yra galimybė, 
kad Prez. Rooseveltas vie
ton užsienių reikalų sekre
toriaus Cordell Hull pasiųs 
savo specialų atstovą Mas
kvon, į Anglijos-Amerikos- 
Rusijps pasitarimą pokari
niais reikalais. Manoma tas 
pasitarimas įvyks Maskvoje 
ateinantį mėnesį. Vienas pa
sitarimo tikslų bus paruo
šimas kelio susitarimui 
tarp tų trijų valstybių dėl 
palaikymo taikos po nuga
lėjimo ašies valstybių.

Puolė japonų bazę
NEW DELHL rūgs. 17.— 

Amerikos lakūnai bombavo 
svarbų japonų reikmenų 
sandėlį Hukawng slėny šiau 
rinėj Burmoj. Anot prane
šimo, bombos ten sunaikino 
bent 20 pastatų.

i

na-

AMERIKIEČIAI ATSTUMIA NACIUS 
IS SALERNO FRONTO

Atmušė tris dideles kontratakas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 17. 

—Štabo pranešimas sako Gen. Clark vadovaujama Ame
rikos penktoji armija ir Gen. Montgomery vadovaujama 
britų aštuntoji armija jau suėjo krūvon kur norint pieti
niam Salerno fronto gale.

Suėjimas tų dviejų kariuomenių pralaužė nacių- gele
žinį ratą aplink amerikiečių pozicijas Salernoje. Ko
respondento pranešimai sako priešo veiksmai nurodo, kad 

I naciai traukiasi iš pietinio Salerno fronto.
Pranešimas apie tą suėjimą buvo padažytas tuoj po 

komunikato, kuris pranešė apie britų užėmimą Valio Del- 
la Luoania miesto, tik 16 mylių nuo Agropoli.

Tuo pat laiku, Gen. Clark kariuomenė pasistūmėjo ir 
atsiėmė Albanella miestelį kalnuose, sutriuškino tris vo
kiečių kontratakas ir pavarė 
kelis nacių dalinius, kurie 
buvo pralaužę amerikiečių 
linijas.

Aldžyro radio pranešimas 
sakė amerikiečiai, atremda
mi vieną nacių ataką, užėmė 
Montecorvino. Londono ži
nios priduoda tam laimėji
mui daug svarbos, kadangi 
sakoma, prie to miesto ran
dasi vienas geriausių Itali- 
jas aerodromų.

Gen. Eisenhower štabo 
komunikatas sakė vokiečių 
atakos jau susilpnėjo, ir 
pranešė, kad sąjungininkų 
lėktuvai ir karo laivai nuo
lat padeda pėstininkams Sa
lernoje.

Sąjungininkai dabar valdo 
tris ištisas provincijas pie
tinėj Italijoj, valdo tris svar 
bius uostus. Taranto, Brin-
disi ir Bari, ir įsigijo daug tu.

I

mas tik pertikrinus laivyno 
ir civilių ligonių sąrašus.

Jau susirinko investiga- 
cijos taryba, kuri tirs nelai
mės priežastį.

padidino sargybą
LONDONAS, rūgs. 17.— 

Sakoma šventojo Tėvo pro
testas dėl vokiečių izoliavi
mo Vatikano iššaukė dar 
daug nacių sargybinių ap
link šventąjį Sostą.

RUSAI SMARKIAI VAROSI VISAME 
RYTINIAM FRONTE

MASKVA, rigs. 17. — 
Vokiečių planuota 1943-1944 
žiemos linija rytiniam Ru
sijos fronte jau dabar pra
dėjo abiejuose galuose su
byrėti. Pietuose, rusai po 
Novorossisko užėmimo spau 
džia nacius šiaurvakariniam 
Kaukaze. Šiaurėje, rusai per 
sikėlė per Desna upę, tuoj 
po užėmimo Novgarodo-Se- 
versky, 90 mylių nuo Bry- 
ansko.

Novorossiskas ir Desna 
upė buvo du centrai apie 
kuriuos naciai manė sustab
dyti rusų ofensyvą.

Šiuo laiku rusų kariuome
nės pradeda smarkiau vary
tis visu 700 mylių frontu. 
Vakar dieną jie pasivarė 
iki 57 mylias nuo nacių ba
zės Kleve, ir 28 mylias nuo 
didžiausios Dnieper upės 
ii_ i__  _It_____- ___

Torpedo nuskandino 
japonų

Vakar dienos japonų
dio pranešimas sakė sąjun
gininkų submarinas anksti 
pirmadienio rytą, Rytų Ki
nijos jūroj, sutorpedavo ir 
nuskandino japdnų keleivinį 
laivą Yamata Maru, ir kad įlankos, ir užėmė su virš 230 
27 iš 1,092 įgulos ir kelei-' kaimų ir miestelių, 
vių žuvo. Tas laivas plau
kiodavęs tarpe Japonijos ir lemia greitą pavarymą ašies 
Formosos.

Novorossisko užėmi m a s

iš šiaurvakarinio Kaukazo,

ir nurodo ankstyvą rusų va- 
rymasi per Kerchensio pra
taką į Krimeją. Vėliausias 
raportas sako rusai, kurie 
varosi Azovo jūros šiauri
niu pakraščiu, jau tik 35 
mylios nuo Zaporozhe, ku
rio užėmimas perkirstų na
cių pabėgimo kelią iš Kri- 
mejos.

Atmušė 27 atakas
Novgorod Severski buvo 

viena nacių tvirtovių vaka
rinėj Desna upės pusėj. Už
imdami tą miestą, rusai at
mušė 27 rtacių kontratakas.

Naciai anftrą kartą šią sa
vaitę prisipažino evakuavę 
Bryanską. Antradieny jie 
sakėsi apleidę tą miestą, va
kar tą pranešimą užgynė, o 
šiandien ir vėl prisipažino, 
kad iš jo pasitraukę.

Nacių DNB agentūros pra 
nešimas patvirtino pasitrau 
kimą iš Novorossisko “pa
gal planą,” ir sakė visai 
militariniai įrengimai ten 
buvę sunaikinti.

gerų aerodromų.
Britai kareiviai iš Taran

to vis dar kovoja su vokie
čiais prie Gioia dėl Colle, 
tarpe Taranto ir Bari. Ne
sakoma ar suėjimas britų 
armijų privertė nacius pasi
traukti į šiaurę.

šios dienos pranešimas 
mini nuolat daromas atakas 
ant vieškelių ir kitų susisie-

į kimo linijų, ypatingai Po- 
tenzii apylinkėj, kas nurodo, 
kad vokiečiai dar randasi 
toj apylinkėj.

Silpnėjant nacių opozici
jai Salernoje, sąjungininkų 
lakūnai sako randama labai 
mažai opozicijos iš priešo 
lėktuvų. Sąjungininkų bom
beriai vakar neužtiko ne 
vieną priešo lėktuvą, o vo
kiečiai atakavo tik dviemI
ar trim lėktuvais vienu kar-

IŠ ŠVEICARIJOS — Sa
koma vokiečiai pradėjo gau
dyti visus sąjungininkus be
laisvius, kurie buvo Italijoj 
paliuosuoti po Italijos pasi
davimo. Naciai taipgi įsakė 
visiems italams kareiviams 
pasiduoti tarnybai Vokieti
jos kariuomenėj.

IŠ MASKVOS — Trys ra
sų kariuomenės varosi Kra- 
snogradan, pietinėj Ukrai
noj. Tas miestas yra svar
bus geležinkelių centras.

IŠ STOKHOLMO — Vo
kietija perspėjo Suomiją, 
kad neieškotų atskiros tai
kos su Rusija.

IŠ PACIFIKO — Genero
las MacArthur pranešė, kad 
sąjungininkų kareiviai pra
laužė japonų linijas ir už
ėmė Lae bazę.

ORAS
Truputį šilčiau.

Naciai "rekvizuoja" 
italus darbininkus

BERNAS, rūgs. 17.—Na
ciai pradėjo rekvizuoti ita
lus darbininkus, pridėdami 
savo buvusius sėbrus prie 
sąrašo valstybių iš kurių 
Vokietija traukia darbinin
kus priverstiniems darbams 
Vokietijoje.

ANGLAI ATAKAVO 
KRIUS1 ITALIJA

LONDONAS, rūgs. 17.— 
Anglų naktiniai bomberiai 
vakar naktį atakavo nacių 
kelius iš Prancūzijos į Ita
liją, ypatingai taikydami 
bombas Modane, kur randa
si perkasas vedantis į Itali
ją. Kiti britų lėktuvai dar 
kartą atakavo Berlyną.

Vienas britų lėktuvų da
linys atakavo nacių pozici
jas Riviera pakrašty, prie 
St. RaphaeL

Sąjungininkai tose trijose 
atakose prarado tik keturis 
didelius lėktuvus.
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mosu gyvenimas ir darbai 
MARIANAPOLIO 
ŽINIOS
Mokslo metų pradžia

Šiemet, Marianapolio Ko
legija pradėjo savo XVIII- 
tnosius gyvavimo metus ru
gsėjo 13 dieną. Tą dieną į 
vyko iškilmingoji naujų 
mokslo metų inauguracija.

9 vai. ryto, kolegijos kop
lyčioje buvo atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišios j Šven
tąją Dvasią. Celebravo TT. 
Marijonų provincijolas kun. 
K. Rėklaitis, MIC., asistuo
jant kun. J. Vaškui, MIC., 
kolegijos rektoriui — dija- 
konu, kun. V. Andriuškai, 
MIC., kolegijos registrarui, 
— subdijakonu. Po Evange
lijos studentams pritaikytą 
pamokslą apie katalikų mo
kyklos reikšmę pasakė kun. 
Jonas Šaulys, MIC., kolegi
jos mokytojas. Tuojau po 
šv. Mišių prie išstatyto Šven 
čiausiojo atgiedota “Veni 
Creztor” ir suteiktas palai-į 
minimas. Į __

Pamaldose dalyvavo visi 
šių mokslo metų studentai 
su mokytojų personalu prie-j 
šakyje.

Po pamaldų, studentams 
susirinkus j konferencijų di
džiulę salę, pasveikino arba 
inauguracijos žodį tarė ko-Į 
legijos rektorius kun. J. Vaš 
kas, MIC. ir kun. J. Kupre
vičius, MIC, kolegijos pre
fektas.

šiol užsiregistravusių yra 
arti 50. — Mokytojų perso
nalą sudaro 12 asmenų, iš 
kurių 10 yra marijonai, ir 
2 pasa.ulionys: Antanas Vai- 

I čiuLaitis, kuris dės*o lietu
vių ir prancūzų kalbas, ir 
Hieronimas Riskgvičius, ga
mtos mokslų dėstytojas.
Viltis

Kad ir sąlygos Mariana
polio kolegijai veikti yra la
bai sunkios, tačiau vadovy
bė yra pasiryžusi ir toliau 
darbą tęsti ir kolegiją lai
kyti, nepaisant kiek pasiau
kojimo tai pareikalautų, pa
sitikėdama, kad katalikų vi
suomenė parems jos pastan
gas vienintelei lietuvių ko
legijai išlaikyti. K.

AMERIKIEČIŲ “JEEPS” SALERNO MIESTO GATVĖSE Sveikiname

DR VAITUSH, OPT.

M. Zavetskienė, dienraš
čio “Draugo” koresponden
tė Waukegane, ir jos vyras 
džiaugiasi pauja laime: Šv. 
Teresės ligoninėj M. Zivets- 
kienė pagimdė sūnų.

Džiaugiasi tėvai, džiaugia
si ir visi Waukegan lietu
viai ir linki naujam pilie
čiui sveikam augti ir pasek
ti motinos pėdomis, kuri y- 
ra susirišusi su lietuvių vei- Į 
kimu ir, be to, dar randa

; laiko parašyti žinių dienraš
čiui iš vietos lietuvių gyve
nimo ir veikimo.

Į giminių, draugų ir arti
mųjų sveikinimus, jpina svei

kinimą taip pat ir “Drau
go” redakcija.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Mirga-marga iš 
Rockford, III.

Gauta žinia, kad 
kun. K. Juozaitis atostogau
ja Meksikoj, žada sugrįši 
rugsėjo 19 d. Dabar rokfor-

kleb.

go, nes kun. Šimkus išvyko 
rugsėjo 12 d. Laukiam su
grįžtant klebono.

Parapijos bazaras prasi
dės 26 d. rugsėjo. Lietuviai 
farmeriai jau pradėjo vežti 
vištas, antis, žąsis.

Buvęs gražus ir gyvas Salerno miestas šiandie pavers
tas griuvėsiais. Gyventojai išbėgioję, pastatai sugriauti. 
Atvaizde matome vieną buvusių gražių gatvių. Mirtinoj 
tyloj tiktai amerikiečių jeepsai laksto iš vieno galo į ki
tą. (Acme-Draugas Telephoto) 
vo parvykęs trims dienoms 
aplankyti savo motinėlę, se
sutes ir brolius.

--------------------------------------- j

I. 
Serga LRKSA 137 kuopos 

narys J. Digris. Jau antras 
mėnuo, kaip guli sanatori
jos ligoninėj. Eina geryn. 
Prašo draugų aplankyti.

Pankauskienė išvežta j šv. 
Antano ligoninę, taipgi ir

Jankauskienė. Prašom Die 
vo visiems sveikatos.—•

Ties Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčia šiomis dienomis su
sidūrė du automobiliai. Vie
nu važiavo italas, kitu — 
negras. Vienas autcmobilių 
net atsimušė j bažnyčios sie
ną ir nulaužė gražią eglę 
'Visi važiavę sužeisti ir- nu
vežti į ligoninę. Koresp.

f

į 
f

Salės morgičiai deginti a- 
tidėta po bazaro dėlto, kad 
klebonas atostogauja.

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:

1000 k. Sekmadienio va
kare 9 valanda.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vakare 7 valandą.

Kareivis V. Užubalis bu

p VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu *0°

Budriko Moderniška Krautuve

1 I

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- 
perdirbimui senų rakandų, vartojantPilnas didelis pasirinkimas na

mams rakandų, getrų P?;rk>r Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jevelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

IIU "■< Į.D PHOKhikM’HI
I HeSIRl.fc i-K.i >

f

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZTRAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

J <
.OSf « - r T.

Statistika
Nežiūrint karo aplinkybių, 

šiemet Marianapolio kolegi
joje veikia 4 high school sky
riai ir 2 (du) pirmieji Col- 
lege kursai. Studentų ligi

Illinois National B?nk 
Trust Co. atidarė skyrių 
Camp Grant ir lietuvaitę K. 
Uzubal paskyrė skyriaus ve
dėja.

Garbė mums.

HOLK STIBIO 
1345 West 35’*' Street

T-|

k

Skolinam Pinigus 

Morgičiams 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3

Jos. F. BuH, Ine.
3241 So. Hahted Si.
Tel. Calamet 7237—4591

KLAUSYKTE

Mane 2# metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometricallf Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
cumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys ~atltiiae 
mos be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma 
4712 South Ashland Av. 

Phone YABDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

caro aviacijos skyri” ’š priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bfindnessr), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

..............................
Res. 6958 So. Tahnan Avė. 
Res. Tel. GROvehill 6617 
Office Tel. HEMlock 4848

I *

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
: Priin|s jį’aci^B.tus 

Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

'2423 Mest Marąuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ 

metų patyrimas
TeL: Yards 1822 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorių* ir Iždininkas 
dabartim mį 
DIVIDENTŲ

1751 W. 47 th Street

iŠ?

JDARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M.

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 — GROvehill 2242

k

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535
VAI.ANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki S vak 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

DR. S. MEINE, O.D.

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. MEINE, OJ)»

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YAB& 4787 
Namų teL PROepact 1980

Tai.

i

r e..

vai:

YABds 2246

DR. C. VEZEL1S
- DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
" arti 47th Street

■no 9 vaL ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

OfiMu ir Akinių DtrMnvi 

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

Ofiso teL VIRginia 0036
Be»dencijo8 M.: BEVerly 8244

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

EXTRAI EXTRA!

LietuvtSkaa 
Žydukas

Permainyta* 
vardas ir 
adresas

Tel YABds 5921.
Res.: KENwood 5107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

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

Tai. CANal 6122

DR. BIEŽIS
G1! D k tO JA8 IB CHTBŪBGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCUA
3241 West 66th Place 

TeL REPnblie 7868
——*............ - - — - 
Tak CANal 0257

Ras. teL: PBOspect 6659

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

Rexid surija: 6600 So. ArtMiac Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 Otl 9 vaL vakar*

TeL YARA 8146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

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

Sventadūniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTAnAl

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero ■*
Aatradreniaas, Ketvirtadieniam 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniai*, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. GHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ.-

♦729 So. Ashland Avė.
(2-troe luboa)

Tel MZDvay 2880 Chicago. £L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL r^fo, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 6^0 ta}, vak. 
Nedėliomis noo 10 iki t2 vsl. dienų

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ 

lf. K A M EjtL, s*v.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

Pbone YARDS C054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIU1
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKm PROGA DABARTINIUS ŪMOMS 

NUO6BC<30 NATOMS.

Plot LifitKAL tARHiNGS

Yom 
Caa

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi 85,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan h>- 
eurance Corporatlon. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— M Metai Šakningo Patarnavtano I —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4113 Jm. M. Mozeris, Sec’y. 3234 SO. HALSTED ST.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora aklų vtaam gy- 
venlmul. Raugėkite jea, leisdami 
lHi limta uotl >■ modenUklmuta 
metode, kurie regėjimo mokaiaa 

gali eutelktl
» METAI PATYRIMO 

Ptatoktme »Mn|i>. kurie pataite* 
vta* akhj Įtempiu**. ..

Dr. Jote J. Smetana 
Dr. J. J' Smetana, Jr 

opi>0Mm»nAX
1801 So. Ashlaad Avenot 

Kempę* ll-toe
TeletaMMt CAMAL mm, CHO* 

oroo YALanoai
Keadlea #:t« t. m. iki 9 M. 

Tračtad. ir Mtad. »:*♦ fe «. 
aua? t *r

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324 •

DR. PLIEK T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS 

6757 So. Westen Avė.
OFISO VALANDOS:

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

_________ pagal sutarti._________  
Gflao TeL......... .. VUtginia Dflta

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Areher Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nw> 2:00 9S 8:00 vai 
Trečįad. ir Sekm. tik susitariua.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Ras. Tel LAFayette 0094

Mga NeatMliepama — 
Saukite KEDrie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr_ Ketv. 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.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



REIKIA
“DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS
“DRAUGAS” HELP VANTED 
ADVERTISING DEPARTMEYT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-948*

HELP VVANTED — VYRAI

Vyrų Dirbtuvės Darbams 
Svarbiems Darbams. 

Užtenkamai Viršlaikio.

FRANK MILLER & SONS
2250 W. 58th St

DIENRAŠTIS draugas, chicago, illinois S
HET.P WANTED MOTERYS HET.P WANTED MOTERYS VYRAI m MOTERYS

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 10fr% karo

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

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO

3501 Potomac

kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

motorol’a
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiltas

.KEIKIA VALYTOJOS
Reikia moteries paprastam valymo 
darbui—apšluoti. padulkinti. Darbo 
valandos patogios ir trumpos, nats 
darbas švarus. Pasitarti šiuo reika
lu kreipkitės į Šv. Kazimiero Aka
demijos Vedėją. 2601 W. Marųuette 
Road. arba patelefonuokite Pros- 
pect 0090 arba Republic 9609.

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

REIKIA
KARO DARBAMS

. Illinois valstybėje 
padidėjo gimimų

1 avaskaičius
VYRŲ

MOTERŲ

.REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai 
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON* CO.
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 
Viduje Pienines

Taip pat
PIENO IŠVEŽIOTOJI’ 

SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINĖS DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

THE BORDEN CO.
%

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

3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

7301 W. Harrison—Forest Park

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį. 

EDGEAVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Medžio Išdirbejų
Reikia

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i 
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės

Stock Sawyer, Patyrusio. Klejuo- 
tojų ir prie Cabinet Pagelbininkų. į 
Nuolatiniai darbai, gera mokestis.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St. YARds 6528

Darbininkų DARBININKŲ

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

Finishers
Grinders
Molderių 

Darbininkų 
REIKIA PRIE 

100% KARO DARBŲ

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

už

CHICAGO MALLEABLE
CASTINGS CO-

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

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeeh

ASSISTANT 
SHIPPING KLERKO

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

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

Reikia Defense dirbtuvėje. 75c į 
vai., laikas ir pusė už viršlaikį. 

Atsišaukit į

PHEOLL MFG. CO-
5700'W. Roosevelt Rd.

Sinclair & Valentine
215 S. Aberdeen

2742 W. 36th Place

VYRŲ REIKIA
dirbtuves darbams

Proga gelbsti prie karo ir civilinių 
darbų.1 Nuolatini darbai.
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

Abelnų Dirbtuvės 
Darbininkų

STOCKROOM DARBININKŲ
PATYRIMO NEREIKIA

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

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

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

DIENINIŲ IR 
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

mokestis — puikios 
Atsišaukite tarp 

ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN
ROOM 348

Aukščiausia 
darbo sąlygos. 
9

MORRISON HOTEL

United Autographic

VYRŲ dėl bottling departmento. 
vairuoti trokus. Nuolatiniai darbai, 
gera mokestis.
MOUNTAIN VALLEY WATER CO.

739 W. Jackson

ELEKTROS MOTORŲ 
TAISYTOJŲ

Su dirbtuvės patyrimu. Pripratu
sių prie AC ir DC įtaisymų. Nuo
latiniai darbai.

Register Co HELP WANTED MOTERYS

THER ELECTRIC 
AND MACHINE WORKS

17 S. Jefferson

5000 S. California Avė.
■■

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

Reikia

REIKIA MOTERŲ
Reikią prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Rėguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsigin
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

SKALBYKLOJE
Press Operatorių

MODERNI PROSYMO PRESAI 
DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

IŠMOKINSIM
Aukščiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080

849 N. FRANKLIN ST.

SEWING MACHINE
OPERATORIŲ

Reikia prie skalbiamų drabužių. 
Taipgi SIUVĖJŲ paprastiems dar
bams ir PATAISYTOJŲ. Patyrimo 
nereikia.

AMERICAN LINEN SUPPLY
849 N. Franklin

MACHINISTŲ
Lathe ir Milling Machine darbinin
kų. Nuolatiniai darbai, viršlaikis, 
gera transportacija.
ROCKWELL ENGINEERING CO.

859 N. Snaulding

KELETĄ VYRŲ
ABELNIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Proga išmokti gerą pokarinį 

amatą vokelių biznyje. 
Nuolatiniai Darbai. 

Užtenkamai Viršlaikio.

Tarnaičių
PRIVATIŠKAM KLIUBUI 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT BET KURIĄ 

DARBO DIENĄ
UNION LEAGUE CLUB 

OF CHICAGO
312 S. FEDERAL ST.

Geras Viduje 
DARBAS Centrai Envelope &

—DĖL—
3 arba 4

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

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbų, dienomis, 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

REIKIA — METAL POLISHERS 
ir BUFFERS. Turi būt patyrę.

SUPERIOR PLATINO WORK8 
4600 W. Palmer St. Albany 3900

Lithograph Co.
426 S. Clinton St.

LATHE & SHAPER

COAL STORAGE 
DARBININKŲ 

Platform Cooler ir Freezer vyrų. 
Gera mokestis, nuolatiniai darbai.

NORTH AMERICAN
COLD STORAGE CO.

345 N. Canal St

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

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

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

United Autographic

REIKIA
MOTERŲ

—IR—
MERGINŲ z

Lengvas Dirbtuvės Darbas,.
Šmotų Darbas. 
Gera Mokestis. 

Atsišaukite

MAWER - GULDEN - 
ANNIS, INC.

589 East Illinois Street

REIKIA

Register Co.
5000 S. California Avė.

PIRKITE KARO BONUS!

■MERGINŲ lankstyti ir sudėti į bak
sus brassieres (krūčių korsetus). 
Taipgi Prosytoju ir Orderių Patik-, 
rintojų. Nuolatiniai darbai, 40 vai. 
savaitėje.
VENUS FOUNDATION GARMENT 
CO. 123 N. Wacker Drive

GIRL or WOMAN 
GOOD TYPIST

Able to take dietation. Pleasant 
working conditions. 5% day week.
SHARP & DOHME, INC.

111 N. Canal lst Floor
Franklin 8506.

PATYRIMO NEREIKIA
DALINIO LAIKO

Sp ringi f ei d, 111. — Illinois 
valstybėje natūralinis žmo
nių padidėjimas per pirmąjį 
1943 metų pusmetį buvo 
26,350, remiantis giminių ir 
mirimų pranešimais.

VYRAI IR MOTERYS

Merginų - Moterų
18 IKI 45

Nuolatiniai darbai. Lengvi dirbtu
vės ir pakavimo darbai, ir t. t 
$20.70 už 44 valandų savaitę. 

Geros sąlygos.

Vaikinų - Vyrų
18 IKI 50

Nuolatiniai darbai. Patyrimo
reikia. 60c i vai. Laikas ir pusė 

/virš 40 valandų. Atsišaukite į—
ILLINOIS NUT PRODUCTS CO. 

609 W. Lake St.

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

Machine
Garage Darbininkų 

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

NAKTĮ DARBA] 
Truck Drivers 
Shakeout Vyrų 
Chippers 
Truckers 
Valytojų 
Pakerių 
Shifters 
Cupola Tenders

Molderių

IŠMOKITE AMATĄ
Vyrams ir moterims norintiems 
dirbti ir mokintis bus <_________
proga išmokti amatą kaipo Moul- 

bus

ne-

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

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

MUTUAL TRUCK PARTS CO. 
2000 S. Wabash CALumet 3500

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

STENOGRAFIŲ
SMITCHBOARD OPERATORĖS

Patyrusių. Nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos, 
proga jsidirbirno. gera transportaci
ja. Atsišaukite j

TRANSAMERICAN FREIGHT
LINES

1130 W. Cermak Rd.

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.

★
★

★

Mašinų Operatorių
PASTOVUS LENGVI DARBAI

100^ KARO DARBAI

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

4 popiet.ir

Sterling Bolt Co.
707 W. Van Buren

DIENINIŲ IR 
NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

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

PERSONNEL OFISAN
ROOM 348

MORRISON HOTEL
HELP WANTED

MOTERŲ
100* Karo Darbams

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

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

SKELBKITES '‘DRAUGE”

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

ATSIŠAUKITE Į

James H. Rhodes 
and Co.

3110 W. 28th St
VYRU ir MOTERŲ DIŠIŲ PLOVĖ
JŲ, $23.00 į savaite. VIRTUVĖJE 
Vyrų ir Moterų. $16.00 j savaitę 
Nereikia cljtbti Sekmad. ar šventad. 
Atsišaukite 549 E. ILLINOIS ST., 
Restarane pirmam aukšte.

VYRO ar MOTERS

1,600 mirimų buvo dau
giau, negu 1942 metais per 
pirmus šešis mėnesius, nau
jagimių daugiau mirė 5,800. 
Tai parodo sveikatos depar
tamento pranešimai. Natū
ralinis padidėjimas laike 
pirmojo pusmečio. 1942 me
tų buvo 22,150.

Illinois valstybėje, pagal 
pranešimo, nuo sausio 1 d. 
iki birželio 30., 1943 metų, 
buvo 72,118 gyvų naujagi-

duodama mių o pereitais metais tuo 
in 'M’rniT- ?

deriai, Coremaker, Grinder ir 
apmokami pagal gabumus.

PASTOVUMAS
šis yra nuolatinis biznis. Mūsų 
panija jau ilgas laikas kaip 
pirm karo ir bus ilga laiką, 
karas pasibaigs. Didžiuma 
darbininkų išbuvo su mumis 
daugelj metų.

Geros darbo sąlygos — Apdrauda— 
Gera Transportacija.
Jei dabar dirbate 
nčje neatsišaukite.

Employment Ofisas 
ras nuo 7:30 ryto 
'Pirmad.
7:30 ryto iki
Matykit Mr. 
Departmente, 
Madison St.. 
6:00 vak.
Antrad.,

JEI NEGALIT ATEIT—RAŠYKIT Į

kom-
yra 

kada 
mūši?

per

svarbioj pramo-

dirbtuvėje atda- 
iki 5:00 popiet, 

perdėm Penktad. ir n-uo 
pietų šeštadieniais.

Overholt Circulation 
News-Sun Bldg., 112 
Waukegan, UI., nuo 

iki 8:30 vak. Pirmad., 
Ketvirtad. ar Penktad.

THE
CHICAGO HARWARE

FOUNDRY COMPANY
North Chicago. Illinois

Phone Majestic 577

VIENA Iš NORTH CHICAGOS 
SENIAUSIŲ PRAMONIŲ

BUS BOYS
VEITERKŲ — HOSTESSES

PATYRUSIŲ
Kreipkitės į Col-onnade Room.

VALYTOJŲ
TARNAIČIŲ 

ELEVATOR MERGINŲ 
Kreipkitės j Housekeeping Dept.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

PARDAVIMUI

WEST SIDEJE — Parsiduoda mūro
1 namas 6 fletų po 6 kambarius ir 3 
kambariai beismente. 2 dubeltavi 
garadžiai. stokeris. štymo šiluma. 
Jeigos $2.880.00. Kaina $17,000. Dėl 
platesnių informacijų pašaukite — 
CRAWFORD 6577.’

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

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

WIEBOLDT*S
Ashland, Monroe & Ogden

MŪRINIS NAMAS parsiduoda — 5 
fletų su Tavernų ir Sale dėl šokių 
ar susirinkimų. Kampinis. Netoli 
Lietuvių parapijos. Pardavimui ar 
išmainymui. Atsišaukite j: DRAU
GAS, Box 13, ar pašaukit CANAL 
8010.

■ I
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios garsinasi “Drauge”.

MOTERYS HELP WAJTTED — MOTERYS

4 AKRŲ TRUCK FARMA
8 kambarių namas — karšto vandens 
šiluma — Sulnis — Budlnkas. Vaisiu 
sodas — Gera transportacija. $6,000 
$3,0000 įnešti.

JAMES GRĮGGS
15439 S. LeClaire Oak Forest, III

pačiu laiku buvo 66,314. O 
mirimų per pirmus šešis mė
nesius 1943 metų buvo 45,- 
770, o pereitais metais tuo 
pačiu laiku buvo 44,148 mi
rimai.

Apie tuos dalykus praneš
ta rugsėjo 14 dieną.

Siuskite į užjūrį orders,

o ne
Washington, D. C. — Jei 

kas siunčia kareiviams pini
gus į užjūrį, tai turi siųsti 
ne čekiais, bet posto office 
money orders, nes kareiviai 
užjūryje čekių negali iškeis
ti. Apie tai vakar informa
vo Amerikos Raudonasis 
Kryžius.—

Kariškos pamokos
Chicago University Insti

tute of Military Studies 
duoda pagrindines žinias ir 
pamokas tėvams, kurie gali 
būti neužilgo paimti kariuo
menėn. Tos pamokos yra 
naudingos jaunuoliams, ku
rie yra pabaigę aukštesnią
ją mokyklą, pasiekė kariuo
menės amžiaus ir gali būti 
pašaukti karo tarnybon. Už
siregistruoti pamokoms jau 
dabar galima.

Pamokos vyks University 
Field House, prie 56 str. ir 
University avė.

★★★★★★★★★ 
★

★

★

★

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų Čionais. , 
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MINIMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

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

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

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

★

For Help! 
For Sale I 
For Rent I 

Service I
For Results!

- ADVERTISE ■ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Ne tas vyra, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

I TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
Koks paukštis, toks ir liz

das.
-----  Geriau būti pirmaeiliu dai-

Mažas grūdas dideliu me- lydė, kaip antraeiliu kalbė- 
džiu išauga. toju. — S. Marden.

Split by PDF Splitter
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»3 A U G A S
THE LlTAUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South O*L ley Avė. Chicago, Illinois
Pat lieja; 1 Daįly, except Sundays, 

by ihfe
UTHUANIAU CA2HSLLU L'RDSS SOCIETZ 
A mcnber of the Caėh'ciic Press -Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicagc 
Cicero; 3c per copy. . . ■ . .

Advertising in “Draugas” brings best reeults.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyras sekmadienius.

Prenumeratos karna Chicagoje 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 ................................................................................ $6.00
Pusei metų .......................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ............................................................... 1.75
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................    75

Užsieniuose:
Metams .............................................. ..................................... $8.00
Pusei metų ..................    •_................ w. 4.50
Trims mėnesiams ............................................................. ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir kcrespordii t.. vis rašttj negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir nerrisiuift.ama. tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teršę taisyti ir t’rtmtiiv i visu* prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencija’ sulig savo t :ož; re- Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, ra ,omaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos iaikraštin nededa,? os.

Entered as second-Clašs Matter March 31, 1916 at Chicago, IJ’. 
Under the Act o. March 3, 1879.

Laimėkime ir karą ir taiką
DIDŽIOSIOS KARO PASTANGOS
Jungtinių Valstybių, kaip ir visų sąjungininkų vy

riausias ir svarbiausias šiuo metu tikslas yra nugalėti 
priešus ir pasiekti visiškos pergalės, šiam reikalui yra 
sukoncentruojama visos galimos jėgos. Milijonai vyrų 
kaujasi įvairiuose karo frontuose, kiti milijonai ren
giasi karui. Dešimtys milijonų žmonių lieja prakaitą 
karo pramonės dirbtuvėse ir gamina reikalingus karo 
pabūklus. Ir moterų milijonai yra įsikinkiusių į tiesio
ginius karo darbus. Už dešimtis bilijonų dolerių išper
kama U. S. karo bonų, kad nepritrūktų pinigų visam 
karo aparatui sukti. O kur aukos Am. R. Kryžiui, U. 
S. D. etc.?

žodžiu sakant, aukos karui laimėti dedamos milži
niškos. Kovojant ir dirbant taip dideliu įsitempimu, 
abejonės nelieka, kad karas bus laimėtas. Įvykiai karo 
frontuose aiškiai rodo, kad Amerikos ir sąjungininkų 
priešai bus sutriuškinti.
KAS DAROMA TAIKAI LAIMĖTI

Bet kas bus karą laimėjus? Ar tai jau reikš, kad ir 
taika bus laimėta?

Anaiptol!
Pirmasis Pasaulio Karas, baigusis 1918 metų rudenį, 

taip pat buvo laimėtas Amerikos ir jos sąjungininkų. 
Tada taip jau buvo kalbama, kad kariaujama dėl de
mokratijos, dėl pastovios taikos. Po ano karo atsira
dusi Tautų Sąjunga, kuri buvo įsteigta mūsų preziden
to Wilsono iniciatyva ir pastangomis, turėjo prižiūrėti, 
kad tauta prieš tautą, valstybė prieš valstybę rankos 
nebeišdrįstų pakelti. Bet ar taip buvo? Nepraėjo nė 
25 metai, kai dar didesnis ir baisesnis karas užsilieps
nojo. . .

Todėl, negalima kaltinti žmonių, jei ir dabar jie yra 
susirūpinę klausimu, — ar, laimėjus šį karą, bus lai
mėta pastovi taika? Ar ir vėl visos didžiosios Ameri
kos pastangos nenueis veltui nepasiekusios savo tiks
lo visa pilnuma, neužtikrinusios ir Amerikai ir visam 
pasauliui pastovios ir teisingos taikos.

MŪSŲ VYRIAUSYBES SUSIRŪPINIMAS
Iš Jungtinių Valstybių vyriausybės pusės matome 

didelį susirūpinimą pokarinio pasaulio rekonstrukcija 
ir tokiu sutvarkymu, kad būtų įgyvendinta taika ir tai 
ne laikina taika, bet patvari, teisinga taika. Ir pats 
Prezidentas Rooseveltas, ir Vice Prez. Wallace, ir sek
retorius Hull ne vieną kartą ir žodžiu ir raštu yra nu
rodę kelius į pastovią pasaulio taiką. Tos idėjos yra 
įtrauktos į Atlanto Čarterį ir kitus tarptautinius do
kumentus. Vadinas, mūsų vyriausybė ne viena pla
nuoja pokarinį pasaulio gyvenimą, bet drauge su kitų 
jungtinių tautų vyriausybėmis. Kitaip ir negali būti.

a

TAIKOS KLAUSIMAS IR VISUOMENE
Tačiau nepakanka to, kad mūsų vyriausybė dirba ta 

linkme. Reikia, kad visas kraštas, visi žmonės rūpintus 
taikos klausimais. Vyriausybė turi turėti visos visuo
menės paramą ir kooperaciją. Jei to neturės, ir ge
riausi jos planai nueis niekais, kaip nuėjo neįgyven
dintos Prezidento Wilsono taikos idėjos.

Visuomenė savo vyriausybę praktiškai paremti gali 
tokiu būdu: ji turi reikalauti savo senatorių ir kongres-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

manų, kad jie remtų Prezidento Roosevelto ir visos 
vyriausybės pastangas laimėti ne tik karą, bet ir taiką. 
TAIKAI PALAIKYTI REZOLIUCIJA KONGRESE*

Šią savaitę susirinkęs Jungtinių Valstybių Kongresas, 
kaip žinome, ant savo stalo rado rezoliucijos projektą. 
Toji rezoliucija kalba apie tai, kad Amerika dalyvautų 
pokarinio pasaulio rekonstrukcijos darbe, kad padėtų 
atsteigti taiką ir ją pastoviai palaikyti, užginant vy
riausybės dabartines pastangas ir jungtinių tautų pla
ną steigti tarptautinę organizaciją, kurios pareiga bū
tų taiką palaikyti, turint ne tik moralinę, bet, reikalui 
esant, ir medžiaginę jėgą agresoriams sudrausti.

Piliečiai dabar tuoj turi reikalauti savo senatorių ir 
kongresmanų, kad jie viršminėtą rezoliuciją remtų ir 
už ją balsuotų. Reikia neužmiršti, kad tai bus vienas 
pats svarbiausias kelias taikai laimėti. Gerai atsime
name, kas įvyko su prezidento Wilsono planais ir su 
Tautų Sąjunga. Jie niekais nuėjo. Pirmojo Pasaulio 
Karo pastangos ir visi gražūs šūkiai savo tikslą ne
pasiekė, nes Amerikos visuomenė, laimėjusi karą, nesu
prato, kad, įsitraukus į izoliacionizmo lukštą, taika pra
laimima. Tais laikais Amerikos visuomenė davė valią 
sauvaliauti savo išrinktiems atstovams Vašingtone, lei
do paneigti taikos planus, atmesti Tautų Sąjungą ir 
to pasekmėje susilaukėme dar didesnio antrojo pasau
lio karo.

Reikia manyti, kad šiuo kartu visuomenė tos klaidos 
nebepadarys. Ji deda pastangas, kad karas būtų lai
mėtas. ji prižiūrės, kad ir taika būtų laimėta.

Dvi svarbios kalbos
Paskutinėmis dienomis pasaulis girdėjo dvi kalbas, 

kurios visur susilaukė rimto dėmesio, komentarų ir, 
suprantama, kritikos.

Praėjusį šeštadienį Chicagoj kalbėjo Jungtinių Val
stybių vice prezidentas Henry A. Wallace. Ši jo kalba 
pažymėtina tuo, kad joj aiškiai ir drąsiai pasisakyta 
už tas žmonių laisves, kurių neįgyvendinus pasaulis ne
susilauktų ramybės ir medžiaginės gerovės. Jis iškėlė 
septynių laisvių įgyvendinimo reikalą: laisvė nuo bai
mės nedarbo, laisvė nuo baimės besiartinančios senat
vės, laisvė nuo baimės ligos atsitikime, laisvė nuo bai
mės nesantaikos tarp darbdavių ir darbininkų, laisvė 
nuo baimės rasinių susikirtimų, laisvė nuo baimės virš- 
produkcijos ir bankroto ir 1.1/

Ne tik Amerikos, bet visų kraštų darbo žmonės šiuos 
vice prezidento Wallače'žodžius sutiks su ypatingai di
deliu pasitenkinimu ir džiaugsmu. Karą turi laimėti 
demokratijos ir po šio karo demokratijai turės būti už
leista pirma vieta. Prie tikrosios demokratijos išnaudo
jimui, nelygybei, aišku, neturės būti vietos.

Kalbėdamas plačiau apie socialinius ir ekonominius 
klausimus sąryšy su pokariniu pasaulio gyvenimu, vice 
prezidentas Wallace plačiai citavo popiežiaus Pijaus 
XI enciklikos apie socialinius klausimus kai kuriuos 
paragrafus. Popiežių Pijų XI jis pavadino pranašu. Ir 
visai teisingai. Šv. Tėvas Pijus XI daug dalykų išpra
našavo.

Kita labai svarbi kalba buvo pasakyta praėjusį sek
madienį U. S. sekretoriaus Cordell Hull. Jo kalba lietė 
tuos klausimus, kurie rūpi visoms tautoms. Jis išdėstė 
Jungtinių Valstybių vyriausybės nusistatymą palaikyti 
po šio karo tarptautinę taiką. Jis akcentavo Atlanto 
Čarterį ir Jungtinių Tautų deklaraciją, kurių dėsniai 
būsią vykdomi. Po karo turės būti įsteigta tokia pa
saulio taikos sistemą, kurioj dalyvautų visos valsty
bės, ar jos bus mažos ar didelės. Jos turės pasižadėti 
taikoj gyventi su savo kaimynais, kilus nesutikimams 
su kitoms tautoms, tie nesutikimai turės būti pavesti 
spręsti tarptautiniam teismui. Tarptautinė taikos pa
laikymo sistema turės turėti ginkluotą jėgą agresoriams 
sudrausti.

Visos laisvės siekiančios tautos nuoširdžiai džiau
giasi šia sekr. Hull kalba, nes joj aiškiai pabrėžta, kad 
visos tautos, ar jos didelės ar mažos, įstatymų atžvil
giu yra lygios. Be to, kad visos tautos, nepaisant jų 
didumo, turi būti laisvos nuo išorinio kišimosi į jų vi
daus reikalus.

Po sekr. Hull kalbos dar aiškiau matome, kad Jung
tinių Valstybių vyriausybė, kaip ligšiol, taip ir toliau 
visu griežtumu srovės už visų pavergtųjų tautų lais
vės ir nepriklausomybės atsteigimą.

duislingo rolėje
Naciai skelbia, jog Mussolini jau esąs pas nacius. 

Naciai deda daug vilčių į Mussolini ir Berlyne reiškia
mas džiaugsmas, ir Mussolini asmuo naudojamas pro
pagandai.

Tenka patirti, jog daugely vietose italai kovoja su 
nacių kariuomene. Ir Mussolini “išlaisvinimas’’ italuo
se nesukėlė jokio džiaugsmo, nes daugelis bijo, kad 
Italijoje neįvyktų pilietinis karas.

Tenka pasakyti, jog Mussolini yra didžiausia auka 
savo išsigelbėjimo, jis pateko į Quislingo rolę.

Lenkų skelbiamos 
neteisybės

Lenkų Informacijos Cent
ro (The Polish Information 
Center) pastangomis leidžia 
mas propagandos biuletenis 
‘‘The Polish Review’’ šių 
metų rugsėjo 6 dienos nu
meryje įdėjo straipsnį “Ry
tų Lenkijos Etnografiją”, 
kuriame tarp kitko pasaky
ta, kad Lietuvių Tautinė Ta
ryba buvusi vokiečių sukur
ta.

Ko siekia lenkai tokioje 
šviesoje vaizduodami Lietu
vos Tautinės Tarybos, kuri 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybę, atsiradimą? Mat, 
tame straipsnelyje kalbama 
apie Vilnių, kur lenkai yra 
priversti paminėti lenkų 
smurtą, būtent, “1920 me
tais spalių 9 dieną Laisvas 
Lenkų Korpusas, vadovau
jamas generolo Želigowskio, 
įėjo į Vilnių. Miestas su jį 
supančia teritorija buvo su
organizuotas į nepriklauso
mą teritoriją, tuo laiku ži
nomą kaipo Centralinė Lie
tuva. Bet kadangi visi mė
ginimai susitarti tarp šito 
naujo politinio vieneto ir 
Lietuvos’ respublikos nepa
vyko, tai buvo sušauktas 
vietinis parlamentas, kuris 
vienbalsiai pareikalavo, kad 
Vilnius būtų inkorporuotas 
į Lenkiją (1922 m. sausio 
9d>” ii

Kadangi lenkų propagan
distas negali išaiškinti, ko
dėl šitas “naujas politinis 
vienetas” negalėjo susitarti 
su Lietuva, tafojis tik pa- 
minėjo, kad Lietuvių Tau
tinė Taryba buvo vokiečių 
padaras. Ai ne sklandžiai 
viskas išeina ? Vilnius atski
lo nuo Lietuvos todėl, kad 
Lietuva buvo vokiečių pa
daras.

Būdinga, kad prie to 
straipsnio yra žemėlapis, ro
dąs kokia Lenkija buvo 17 
ir 18 šimtmetyje, į kurią 
įeina ir Lietuva. Parodytos 
prarastos teritorijos ir pirš
tu rodoma į Lietuvą, kuri 
taip pat yra prarastų teri
torijų tarpe. Vadinas, dėl 
Lietuvos praradimo kalti 
vokiečiai, kurie sukūrė Lie
tuvių Tautinę Tarybą...

Kam dar neaišku lenkų 
pažiūros Lietuvos atžvilgiu, 
tai tegu pasiskaito rugsėjo 
6 dienos “The Polish Re- 
view”.

Pastebėtina, kad tam pat 
straipsnyje sakoma: ‘ ‘Prie
šingai keletai tvirtinimų rei
kia pabrėžti, kad Vilniuje 
lietuviai sudaro tik 0.80 pro
cento visų gyventojų, su L-
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Po svietą pasidairius
Balšavikai, kurie seniau 

piestu stodavo, kai reikėda
vo kapitalistui dirbti 10 va
landų, dabar susirietę giria 
tuos, kurie po 100 valandų 
išdirba rus-balšavikų nau
dai. Net dovanas duoda už 
tai, kurie daugiau valandų 
išdirba. Ragina visas mote
ris dirbti po 100 valandų!

Ar čia nėra sabotažas, ta
vorščiai ? štai, Amerikos 
Raud. Kryžiui gyoltu reika
linga darbininkių. O balša- 
vįkai moteris atkalbinėja, 
kad jos jiems dirbtų. Dar ir 
dovanų duoda!

Matot, kokie balšavikai 
šios šalies patriotai. Niekas 
kitas, kaip tik didžiausi sa- 
botažninkai!

Sykį buvo toks atsitiki
mas:

Atjojo pas lietuvį ūkinin
ką Amerikos karys. Ūkinin
kas su savo šeima tuo laiku 
valgė kisielių, tad pakvietė 
ir kareivį. Kareiviui tas val
gis nepaprastai patiko. Išsi
klausęs šeimininkės, kaip jis 
verdamas ir kaip vadinasi, 
tarė:

— Kai sugrįšiu į savo na
mus, tai pasakysiu savo

600 asmenų, baltarusiai — 
0.90 nuošimčio, ukrainiečiai 
— 3.80 procentus...”

žmonai, kad ir man išvirtų.
Užsisėdęs ant arklio išjo

jo. Pakeliui prijojo dumbly
nę. Arklys kuo nors pasibai
dęs šokp, o karys nukrito į 
dumblyną ir užmiršo vardą, 
kurį buvo sakiusi jam lietu
vė šeimininkė. Stovi dumb
lyno marmalynėj ir galvoja. 
Tuo tarpu ateina jo žmona 
ir klausia:

—Ko tu čia braidai, lyg 
po kisielių?

—Aš, širdele, to ir ieškau! 
— Ir išbridęs nuėjo į namus 
ieškoti kisieliaus.

(P. Bekampis)

Prieš divorsų teisėją aną 
dien atsistojo Mikas Nešva- 
raitis ir pradėjo prašyti tei
sėjo, kad jį atskirtų nuo pa
čios.

—Kiek tamstai metų? — 
paklausė teisėjas.

—šešiasdešimts...
—O kiek metų kaip ženo- 

tas?
—Trisdešimts penki...
—Vacumery? — nustebęs 

paklausė teisėjas. — Tiek 
metų išgyvenęs dabar nori 
divorsą gauti?

—Hanor, ką gi darysi, kad 
anksčiau to nepadariau, — 
pasiteisino Nešvaraitis. — 
Bet aš laikausi lietuviško 
priežodžio: Geriau vėliau, 
negu niekad.

PIRKITE KARO BONUS!

KŪNO GESTAI — UNIVERSALE KALBA

Kareiviams svetimam krašte nėra lengva dar ir dėlto, 
kad negali susikalbėti su vietos gyventojais, šiame at
vaizde matome, kaip vienas Amerikos kareivis universa
line kalba, tai yra kūno judesiais, bando susikalbėti su 
italais. (Acme-Draugas Telephoto)

KATALIKŲ KOLEGIJA NUPIRKO KARIUOMENEI LĖKTUVĄ
- - Tir.1. x ,, -------- ------

£

Webster College, Webster Grove, Mo., ka 
ro bonais ir karo ženkleliais sukėlė $113,- 
712.97 ir nupirko šio tipo (pursuit) kariuo 
menei lėktuvą. Tai pirmoji Amerikoj kole
gija suteikusi kariuomenei dovaną. (NCWC 
)
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Pasiruošimas taikai ir būsimiems
karams

arba

Ateities paslaptys parako dūmuose
kažką daugiau. Mes 
vename pereinamąjį 
tarpį milžiniškuose 
niuose pasikeitimuose, 
istorinis laikotarpis
nuotaikomis, nenuoširdumu 
tarptautiniuose santykiuose, 
neaiškia pokarine ateitimi, 
yra panašus į buvusį prieš 
penkis šimtmečius, kada vi 
duramžių feodalizmas užlei

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SKUBIAI GABENAMAS Į LIGONINĘ

pergy- 
laiko- 
istori- 

Šis 
savo

Amerikos kariuomenės medikalia korpuso nariai skubiai gabena į lauko ligoninę si 
žeistą kareivį invazijos Italijon metu, (Sig’nal Corps radiotelephoto; 3cme-Draugas)

t

o

Nuotykiai ir nuotaikos Ouebeke
— PROFESORIAI DOMISI LIETUVA. — KRIOKLYS 
274 PĖDŲ AUKŠČIO. — KĄ SAKO POLICININKAS, 
KURS SAUGOJO PASITARIMŲ VIETĄ. — VAKARAS 
LAIVELYJE ANT ŠV. LAURYNO UPES. — QUEBEKE 
UŽDRAUSTA ŠOKTI JITTER-BUGĄ. — LAIVAI 
LAUKIA KONVOJAUS. — UPE PUSĘ PAROS 
TEKA PRIEKIN, PUSĘ — ATGAL.
Qu e be kas — galinga tvir

tovė iš praėjusių šimtmečių. 
Aukštutinė miesto dalis, ku
ri stovi virš uolos kalno, ap
vesta siena, o ties ja tebe
stovi dešimtys senobinių pa
trankų. Vykdamas į Quebe- 
ką žinojau, kad viešbučiai 
bus labai užimti, taigi nu
tariau pasiklausti vietinių 
dvasiškių, kur apsistoti. Už
kalbinu vieną sutiktą ties 
ka.edra. Būta tai seminari
jos profesoriaus ir jis mane 
pakviečia apsistoti pas juos. 
Labai puiku — centras mies
to, čia pat Lavai universi
tetas, su profesoriais kas
dieną drauge valgome. Jie 
dideli džentelmenai, teirau-

išdegino, Jasi apie Lietuvą, bolševikų 
darbus. Iš kitos pusės man 
papasakojo, kad Lavai ka
talikiška įstaiga. Katali
kams čia nereikia mokėti 
dvigubų mokesčių švietimo 
reikalams, taigi valstybė ge 
rokai universitetą paremia 
pinigais. Valstybinio univer
siteto išviso čia nėra. Įdo
mu, kad profesoriai nedaug 
parodo susidomėjimo didžią
ja Roosevelto - Churchillio > 
konferencija — ir jie, kaip 
ir visi kiti, mažai turi in
formacijų. Konferenciją su
pę didelis paslaptingumas.

ninką užgriuvo medis, pri
spausdamas kojas. Nieko 
arti nebuvo, kas jj išgelbė
tų. Tik šunelis urzgė. Dar
bininkas atlupę gabalą žie
vės, suvilgė savo krauju ir 
įkišęs šuneliui į dantis pa
ragino bėgti į namus, šune
lis parbėgo ir žmonės su
pratę išgelbėja, nelaimės gi 
paliestas darbininkas buvo 
tos nuomonės, kad jo šauki
masis maldoje į šv. Oną ne
buvo veltui.

knygoje “Be.ween Tears and 
Laughter” rašo: “The one 
great fact in this Wcrld 
war is the emergence of 
Russia and of Asta. The 
emergence of Asia s im.pl y 
means this: the end of the 
era of imperialism. Nothing 
is going to stop it. To keep kiant abi Amerikas ir kai 
up the nineteenth century kurias salas); 3. Rytų Azi- 
system the white men would jos galybė (turint mintyje 
have to strangle Russia and kurios nors geltoniosios tau- 
China. Now it is a little too tos vadovaujamą geltonąją 
late.” Dar kitu atveju jis rasę ir įjungiant dar ir Si- 
pareiškia: 
peace in the world on’y 
when the English, French, 
and Dutch empires collapse.” 
Jo manymu, jei Britanija po 
šio karo negrąžins Kinijai 
vien tik Hongkong, tai to 
užteksią kinams pasiryžti 
kariauti prieš Angliją.

William W. Waymack (In- 
ternational Coneel i a t i o n, 
June, 1943, No. 391) vienoje 
savo kalboje pareiškė, jei 
United Nations neįstengsia
nčios vykusiai išspręsti su 
Rusija pokarinės vidurio 

ma filosofų visas paskutinių Europos klausimo, tai san- 
dešimtmečių tragedijas kar- i tykiai tarp Rusijos ir jos 
tu su šiuo karu lygina nau
jos istorinės eros gimdymo 
skausmams.

(Tęsinys)
3. Skausmingai gimdome 
naują pasaulį

Bevartydami knygų ir žur 
nalų puslapius, beklausyda
mi organizuotosios visuome
nės vadų kalbų, pastebime, 
kad vieni žodį “demokrati
ja” naudoja parlamentarinei 
(politine prasme) bei free-
enterprise (ekonomine pras- do vietą kapitalizmui. Neto- 
me) valstybinei sistemai iš- įima ateitis gali būti paįvai- 
reikšti. Kitiems žodis demo- rinta dar keliais gal baises- 
kratija reiškia komunizmą, niais karais ir tuo būdu pa- 
pastatant pastarojo reikšmę mažu žmonijos socialiniame 
prieš kapi.alistines Jungti- jr kultūriniame gyvenime į- 
nes Valstybes, Angliją ir ki vyks astronomiški pasikei
tus kraštus. timai. Paskutiniai įvykiai į-

rodo dar daugiau filosofo 
Spranglerio sudarytos cik
lų teorijos realumą pavaiz
davimui istorinių pasikeiti
mų žmonijos gyvenime. Jo 
manymu mes dabar pergy
vename žiemos laikotarpį 
žmonijos kultūroje, mes e- 
same juodojo šimtmečio vai
kai. James Bumham, auto
rius knygos ‘ ‘The Manage
rial Revolution”, rašo, kad 
1914 metų karas buvęs pas
kutinis didelis kapitalistinės 
visuomenės karas, gi 1939 
metų karas yra pirmutinis 
didelis “ managerial socie- 
ty” (būsimo tobulo komu
nizmo) karas. Su šito au
toriaus pranašystėmis gali
me ir nesutikti, bet bendro
ji idėja lieka panaši. Daugu-

Panašiais machiavelistiš- 
kos propagandos metodais 
aiškinamos ir tos ‘‘four-free- 
doms”. Vieni aiškina, kad 
Rusijoje esanti pilna religi
nė laisvė, nes sulaukusiems 
18 metų amžiaus komunis
tiškoji konstitucija nedrau- 
džianti religinio auklėjimo 
bei bažnyčios lankymo. 
“Freedom from wont” vie
ni randa Anglijos ir Jung
tinių Valstybių free-enter- 
prise sistemose, kiti įrodi
nėja neišvengiamumą po ka
ro įvesti visose Valstybėse 
komunizmą (managerial so- 
ciety ir kitokiais vardais) 
ar bent socializmą, jei pa
skelbtoji laisvė norima pil
nai realizuoti ar išlaikyti.

Apskritai, visi įvykiai ro
do, kad šis karas yra kaž
kas daugiau negu demokra- 
tijų-alijantų karas su impe- 
rialistais-militaristais. Nori
me ar nenorime, bet pereitas 
pasaulinis karas, revoliuci
niai Meksikos ir Ispanijos 
karai, kinų-japonų karas, 
Rusijos dviveidiškos sutar
tys su ašimi ir vėliau su ali- 
j,anais (nenutraukiant san
tykių su Japonija) reiškia

4. Su k»r» kariausime 
ašį nugalėję?

Garsiausias šių dienų ki
nų filosofas ir 450 milijonų 
tautos minčių reiškėjas. Lin 
Yutang savo naujausioje

I

dintinas), būtent: 1) Euro
pos tautų sąjunga (įtrau
kiant ir Europos Rusiją, jei 
neiškils karas tarp Rusijos 
ir likusiųjų United Nations 
tuojau po karo laimėjimo su 
ašies valstybėmis); 2). Jung 
tinių Valstybių galybė (įtrau 1 • * W • > ,■* -

RIMTIES 
VALANDĖLEI

“There will be biro rytinį užkampį), šitokį 
pasaulio didžiųjų galybių su 
sigrupavimą skatina istori
nės, rasinės ir ekonominės 

„priežastys. Tarp baltosios 
rasės europiečio (bet kurios 
tautos, neišskiriant nei an
glų) ir amerikiečio šis ka
ras padarys dar didesnius 
skirtumus psichologine-dva- 
sine prasme. Jei Kristaus 
pranašystę apie, vieną avy- 
dę ir vieną ganytoją žmo
nijos istorijoje laikyti rea
liai galimu įvykiu, tai tokc 
laiko arpis turėtų sekti rea
lizavus nuoširdumą visoje 
žmonijoje po gal būsimų ka 
rų tarp minėtų ir panašių 
“super-states.”

(Bus daugiau)

l

(Bus daugiau)

Į TEISMĄ, KAD PAMATYTI SAVO ŽMONĄ

n, t iiiiii.irti

Gavęs “furlough” seržantis Oliver Baird linksmas 
žiavo namo, kad pamatyti savo žmoną. Parvykęs sužino
jo, kad žmona serga ir randasi ligoninėj. Jos tėvai uždrau
dė jam ją aplankyti. Oliveris tad kreipėsi į teismą. Tei
sėjas panaikino tėvų draudimą ir Acme fotografas matė
svarbos juodu pasimačiusius nufotografuoti. (Acme-Drau- kiškas galybes (“super-sta- 
gas Telephoto) „ * >

va

Vakarų kaimynų galį su
liepsnoti.

Gen. Michailovich patri- 
jotų ir komunistiškų parti
zanų tarpusavio kovos da
bartinėje Jugoslavijoje esąs 
mažas pavyzdys tokioms ga
limybėms. Laikraščiuose ir 
žurnaluose nekartą skaitė
me, kad Stalinas Rusijoje y- 
ra sudaręs vyriausybes ir o- 
kupacines kariuomenes bent 
septynioms Europos valsty
bėms, kad į Rusiją neįlei
džiamas Amerikos Raudona 
sis Kryžius ir karo žinovai. 
Toliau, būsimiems rasiniams 
karams Waymack pramato 
jau anksčiau Lin Yutang žo
džiais minėtą galimybę, nes 
Kinijai ar net tai pačiai su
muštai Japonijai nereiksią 
kehų šimtmečių pasidaryti 
galingomis geltonosios ra
sės tautomis. Apie trečią bū
simo karo galimybę jis se- • 
kančiai u ž s i m i n ė : “We 
should be stjll greater idiots 
if we did not recognize that 
Britain and America could 
'drift apart after military 
victory.”
5. Vienos avydės ir vieno 
ganytojo belaukiant

Viršminėtieji mokslo žmo
nės ir daugelis kitų yra įsi
tikinę, kad pokariniame pa
saulyje tautinis ir militari- 
nės jėgos susigrupuosiančios 
į tris milžiniškas savaran-

Aukščiausi medžiai augj 
Australijoj. Jie išauga iki 
200 metrų.

Dažnai karo pranešimuo
se pastebima, kad priešas 
traukdamasis atgal nuo gi
namųjų miestų ar kaimų, 
viską sunaikino,
tvomi priversdamas laimė
tojus kitur ieškoti maisto 
ar pastogės. Ši taktika lai
koma reikalinga bei išmin
tinga geram karui.

Nors kalbama apie kovų 
tvarką, nuostolius, sunkeny
bes, mažai kas pagalvoja a- 
pie gyventojus, kurių trobė-1 
šiai, laukų derlius, gyvuliai, 
sunaikinti. Nekalti gyvento
jai priversti badauti. Paguo
džiama posakiu, “kare to 
reik tikėtis.”

Tas ar jai panašias min
tis kartojant valanda iš va
landos, kyla klausytojų šir
dyse baisi neapykanta prie
šo, kuris, viena minute su
sprogdina gražius ūkininkų 
arba menininkų darbus. Ki
tais žodžiais, skiepijama ar
timo neapykanta, kas, ne
žiūrint daromos ar patirtos 
skriaudos — nėr krikščio
niška.

Prisiminkime seną pasaką 
apie vilką ir aviną. Vilkas

tęs” ar kitokiais vardais va*

i

L

K. J. Prunskis

Asthma Mucus
Coughing, Gasping

Thanks to a Doctor’s prescnption called 
Mendaco, thousands w palliate terrible re* 
curring attacks of chuking. gasping. cough
ing. vrheezir.g Eronchial Asthma by helping 
nature remove thick excess mucus. No d o peš, 
no smokes, no injections. Just tasteless, 
pleasant tablets. The rapid. dellghttul pal- 
liative action commonly_ helps nature hrir.g 
welcome sleep—a “God-ser.d.” A printea 
Siarantee vrapped around each packagę or 

e n daro insures an immediste refund oi 
the full cosc unless you are completely sat- 
isfied. You have everything to gain and 
nothing to Jose under this positive money 
back guarantee so get Mendaco irom, your 
druggist today for only 60c. r

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė
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NAUJAS ABATAS

Kun. Cu'.hbert McDcnald 
neseniai Leaventworth, Kan
sas vyskupo Paul C. Shulte 
palaimintas nauju abatu Šv. 
Benedikto vienuolyno, At- 
chison, Kansas. Jis yra tre
čias to vienuolyno vyskupas 
ir septintas prezidentas 86 
metų senumo Šv. Benedikto 
kolegijos Atchison mieste.

(NCWC)

Į tautinę šventovę — 
Kanados Liurdą

Vikriai geležiniais bėgiak 
lėkė mūsų vagonas, nešda
mas į šv. Onos garsiąją 
šventovę. Iš vienos pusės 
statūs, daugiau 2,000 pėdų 
kalnai, iš kitos pusės — šv. 
Lauryno upė. Lašnojo, kai 
22 mylias pravažiavę išli
pome. Mus sutiko redempto-

aviną nusitvėręs sakė suė- ristų kunigas, guminiu ap 
siąs jį, nes sudrumstė upe- siaustu užsimetęs ir nuvedė 
lyje tekantį vandenėlį, kuri 
vilkas lakė. Avinas teisinosi 
nebuvęs arti upelio. Vilkas 
tad sakė: “jeigu pats ten 
nebuvai, tai vistiek tavo tė
vas ar brolis ten buvo.” Vil
kas prarijo aviną.

Nejaugi lyginsime priešu~ 
vilkams, kuriuos būtinai reik 
išnaikinti, nes jie vilkų gi
minės, tad pavojingi? Ištik-1 
rųjų menkas būtų krikšč?> pasveiko iš jį varginusio 

ligos. Nuo to laiko daup 
kas čia Dangaus pagalbo 
ieškojo. Koplyčioje paveiks 
las išpieštas: miške darbi

stebuklingojon koplyčiom
Pirmoji koplyčia čia atsi

rado 1658 m., kai tie šia 
vieta skendo laivas ir ka: 
jūrininkai padarė įžadą pa
statyti koplyčią, jei liks gy 
vi. Jų malda buvo išklau 
syta. Jau bestatant koply 
čią darbininkas Louis Gui 
mont, vos padėjęs tris pir 
muosius akmenis pamatams

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius. Auksinius ir Deiman 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kil.. 
visokius auk
sinius daiktus- 
už PRIENA
MI A U S I AS I 
KAINAS.
Turime didel) 

p a s t r mkirr>-
Mutikališkų Instrumntu. Muz- 
kališkų Knygų. Stygų Rekor 
dų ir kitų visokių rnimkalv 
įaiktų.

Taitjom Laikrodžius, Laitu- 
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunc
inąs ir Muzikalius Tnst nuro
tus.

nies pasiteisinimas, kad prie 
šas nėr mūsų artimas, kai 
gerai suprantame evangeli
jos žodžius ir Kristaus p?- 
vyzdį atleidžiant tiems, ku
rie prikalė prie kryžiaus.

Teisingas lietuviškas prie
žodis — “ylos maiše nepa
slėpsi”, dera visgi prisimin
ti, kad maišas gali būti s‘o- 
ros medžiagos, kurią yla ne- 
tuojaus pradurs. Kas rodos 
teisėta, patartina žmonių a- 
kimis žiūrint, gali būti vi
sai nekrikščioniška. Kiek
vienas žmogus bus mums 
artimas nepaisant, kurios 
tautos jis bebūtų nors sun
ku tą suprasti kai priešas 
skriaudą mums daro.

A.B.C.J

)OHN A. KASS 
IEWELRY — WATCHMAKF.I 

— MTJSIC

1216 ARCHER AVENIU 
Pmmc: LAFAVFTTF, ssr

X
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Palermo miestas, Sicilijoj, 
įsteigtas finikiniečių.
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padėti 
laimėt: 
sunkiai

Atgarsiai Pittsburgho konferencijos
Konferencijos išvakarėse, 

visose Amerikos lietuvių ko
lonijose .visur tik skambėjo 
kalbos apie delegatus, apie 
kelionę, apie bendrą sutar
tiną visų Amerikos lietuvių 
dalyvavimą tikslu 
greičiau Amerikai 
karą ir palengvinti
vargstantiems broliams-se- 
sėms lietuviams, nukentėju- 
siems, anot prof. Pakšto, 
dėl įvykusio turgaus tarp 
Hitlerio ir Stalino.

Visų dvasia pakili, entu 
ziazmas nepaprastas; visais 
Amerikos patogiais susisie 
kimo būdais net iš tolimiau
sių Amerikos pasienių, trau
kė Pittsburghan rinktinė lie 
tuvių visuomenė užsidegus? 
geriausiais norais, gražiau 
siais sumanymais. Lyg bite
lės skrido į vieną bendrą 
avilį, bendram koriui austi 
Taip ir įvyko, — ir neapsi
vilta!

Gera rekliama
Tiesa, prieš tai nors bu 

vo pasklydę visokių negeis 
tinų nuomonių ir abejoniv

J
★ ★ i

★

kas link ruošiamos konfe
rencijos, bet tas nieko nesu
trukdė, o tik daugiau išrek
lamavo.

Buvo manyta, kad skirtin
gų pažiūrų ir nevienodų nu
sistatymų žmonės nesugebės 
susitarti ar tai dėl maldos 
ar dėl rezoliucijų arba kad 
ir dėl pačios vadovavimo 
tvarkos.

Pasirodo, apsirikta! Ir 
visų didžiausias nustebimas, 
kad A. L. T. taip grausmin- 
gai, energingai ir su pilnu 
iš anksto pasiruošimu ati
daro naują lietuvių isterijos 
lapą, — kame jau seniai tū
nojo tarybos suformuluoti 
planai Lietuvos rėmimo ir 
atstatymo darbe.

Pirmoji diena
Ketvirtadienio rytą 9:30 

jau buvo pripildyta didižiu- 
lė William Penn viešbučio 
salė delegatais, kurie susi
kaupę sėdėjo ir atrėmę sa
vo žvilgsnius į garbės pre
zidiumą sekė aukštai gerbia
mus Amerikos pareigūnus

\ ★ ★

Padėkite Savo Karo Bonus, Namą ir Inšiurino 
Popieras, ir Kitas Brangenybes j—

APSAUGOS DĖŽĘ 
(Safe Deposit Box)

Atsilankykite i—

DISTRICT NATIONAL BANKĄ 
1110 West 35th SU KUlAJNl'JCM,

kur rasite pilną pasirinkimą dėžių nuo $3.00 metams 
pridedant taksus.
LIETUVIŠKAS PATARNAVIMAS.

★ ★

%

★

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap- 

’ dėvėtą par’or setą nemeskite
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture Kompani- 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
galų.

* •

2-j 
ŠMOTŲ 
Kainos ClATJ

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231» WEST ROOSEVELT ROAD *

ir patį konferencijos akty-' 
vųjį personalą.

z Po Povilo Dargio, komi
sijos pirmininko, aiškios ir 
trumpos kalbos, tarybos pir
mininkas Leonardas šimu
tis atidarė konferenciją, pa
kviesdamas kun. švagždį su
kalbėti maldą.

Malda tikrai buvo graži, 
Į turininga ir visiems padarė 
gilų įspūdį.

Prasidėjo darbymetė. Vei
kla nuosekli. Vaizdas didin
gas ip jaudinantis, įtemptas 
lyg smuiko styga. Dėl1 to 
tat konferencijos tonas švel
nus ir skambėjo ne tik anuo 
laiku, bet visur ir visada: 
Mūsų šalis pavergta ir kan
kinama trokšta laisvės! O 
mes visokeriopai remdami 
kariaujančią Ameriką, tei
sėtai prašome ir reikalauja
me didžiųjų vyry, Roosevel- 
to ir Churchillio jųjų paža
dų laikytis — sugrąžinti ne 
tik mums, bet ir mūsų kai-. 
mynams ramų pirmykštį gy 
venimą ir laisvų demokratiš
kai pagrįstą santvarką lcr- 
rią tironai mums išplėšė.

Toks tat mūsų šios kon
ferencijos tikslas, tokia tat 
mūsų bendra — visų Ame
rikos lietuvių rezoliucija.
Devenienės kalba, 
Griniaus referatas

I

I

Visų kalbėtojų žodžiai į- 
nešė daug gyvumo ir susi
domėjimo liečiant paverg
tus kraštus. Ypač Devenie- 
nės, neseniai atvykusios iš 
Lietuvos paskaita, daugu
mą sujaudino net iki ašarų.

Buvo daug įdomių kalbė
tojų, bet manau jųjų pas
kaitų turiniai pasirodys 
spaudoje. Griniaus referatas 
jau pasirodė brošiūros for
moje.

Kalbant apie konferenci
ją bendrais bruožais, būtų 
netiksliai nesuminėjus jo
sios ir silpnesnių pusių. Kaip 
tat, gal iš mandagumo ne
prisilaikyta nustatyto kal
bėtojams laiko. 0 patys kai 
kurie , kalbėtojai sau valiai 
rezervavosi ir gaišino bran
gų laiką svaidydami nudė
vėtus išsireiškimus ir be
prasmius sakinius kuklioje 
auditorijoje.

Tarpais jau buvo lyg pa
gadinta pakili nuotaika, pa

vieniai, mandatų ir delega- tas, kaip paprastai visus su- ir visokie susidainavo har- žienės ir Skeveriūtės balsai 
tams ženklelių išdalinimų 'įdomindamas gyva kalba. Ir moningai ir jųjų tie darniai — solo ir nuosaikios bei 
laike. Bet gal buvo sunku vėl visų aštrus dėmesys, ak-į skambą akordai pasklydo ne trumpos protarpiais kalbos. 
+o c cmnlVmano c _ 1- J  t________ r,  1 ' — , •tas smulkmenas permatyti- tyvus darbas be kliūčių ir tik po lietuvišką visuomenę, Po vakarienės pasilinksmi- 
ir jų išvengti. vieningas, lyg vienos dide- bet po visą Ameriką ir už-

lės šeimos pasitarimas, čia sienį, nes ten buvo ir sve-Ugninga K. Pakšto kalba
Visų atslūgusią nuotaiką, ir glūdi konferencijos įdo- timtaučiai raporteriai, ku 

pagaliau pataisė prof. Pakš- miausias punktas, kad visi

nimais ir šokiais baigta pir
mosios dienos programa.

(Pabaiga bus)

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

į
“-J:

... i . y- .

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

KREIPKITE PRIE

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

- GVARANTUOTI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

I

rie viską sekė ir atžymėjo 
amerikoniškoje spaudoje.

Išvadoje to vieningo su
sitarimo nustatyta gairės ir 
pasidalinta pareigomis dėl 
ateities veikimo.

Vakarienė
darbo, 

metu
Po dienos įtemto 

bendros vakarienės I
dvelkė šeimyniška nuotaika, 
kurią lydėjo malonūs O. Bie-

Tylintieji banditai
Pereito ketvirtadienio va

kare du banditai pagrobė 
$158 iš Daniel Montesano’s 
likerių krautuvės registerio, 
833 E. 79th str. Abu bandi
tai laike holdapo tylėjo, nie
ko nekalbėjo.

PLATINKITE "DRAUGĄ”

[nelaukite- 1 
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nno ugnies namas, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jurrjs polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokią nemalonumą.
“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 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.

0

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTI C MA- 
TKRIOLA8 NATŪRALUS GUM 
SPALVOS DANTŲ PLETTOMS.

natjor y aIvaIaIIA dantv 
KŲAIKS " vIlOIVlIVpLKITOS

$12.50
IKI $39.50 U2 KIEKVIENĄ

Neatalduoda. Be mkonlo Natūralia mpal- 
voa. Neblunka. Vlmoj Saly ilnomoa dantų 
pleltoa. Permatomom crymtal clear pleltoa.

Plnnkanoa rankama. maaltarėm, Paten
kinimam > ar mtaotaa. Mmterlola* labai pa- 
nafaim | remtini. Vienam dienom talrnymų 
patarnavimam. ApakaMtarirnaa veltai.

I Darome p'eitas (spanFttas ir Į 
gautas tik iš laisniuotų dentistų Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Anhland 2nd FI. Mon. 2251
Atdara ano • iki t. Mtad. ana • 11d 4.

KALBAMU IlKTiVItKAI

8845 W 2«th St 2nd Fl. Lsw. 2908 
30 N. Doarbom Rm. 804, Sta. M49
Vldurmlaačlo vai. *—(. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nno * Iki 1.

Darome p’eitas (spaustas ir 
(tautas tik iš lafsnluotų dentistų

I

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

LEO NORKUS. Jr.
MSTRIBUTOB

OF

Ambrosia & Neclar
BEER S

kainomis pristato Į alines ir ki-Urmo (wholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808 Į 
— ... . K
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šeštadienis, rūgs. 18, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Parapijos’ piknikas. Rūgs.
19 d., Vytauto parke įvyks 
Šv. Juozapo parapijos pas
kutinis šįmet piknikas. Kleb. 
kun. V. černauskas kviečia 
visus parapijonus, svečius, 
draugus ir pažįstamus at
vykti j pikniką pasigerėti 
rudenėjančia gamta, pasisve 
čiuoti. Gausus atsilankymas 
suteiks ne tik mums daug 
malonumo, bet ir medžiagi
nės paramos parapijos bė
gantiems reikalams. Pradžia 
12 vai. dieną. Lauksime vi
sų.

r DfflKRAftTB DKAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PranešimaiTPiknikas svetainėj
TT. Marijonų Bendradar- 

bių 21 sk. rengia pikniką 
rugsėjo 19 d. Sv. Antano 
parapijos svetainėje 3 vai. 
popiet.

Kadangi oras jau šaltes
nis ir dažnai lyja, tai suma
nyta dėl patogumo ir sotau- 
pymo gazolino rengti pikni-

I

Town «f Lake. — Drau
gystė Šv. Pranciškos Rymie
tės Moterų ir Merginų lai
kys mėnesinį susirinkimą 
rugsėjo 19 d., 1 vai. popiet 
parapijos mokyklos kamba
ryje.

Nut. rast. Sophie Knapp f

JJZ
I 
i

si prie susidariusių aplin
kybių. Šv. Mišios įvyks pa
prastu laiku: 8, 9, 10 (su
ma), 11:15, 11:45 ir 12:15.

—---------------

Minės globėjos dieną. Šv.
Teresės Sodalicija laikyta- 

, me sus-me nutarė iškilmin
gai švęsti šv. Teresės dieną ką svetainėj.
spalių 3. Rytą dr-ja “in cor-' Bus gera muzika ir no- 
pore” 8 vai. eis prie šv. Ko- rintieji galės gerai pasilink- 
munijos, po šv. Mišių įvyks sminti. Nereikės nei šalčio 
bendri pusryčiai parap. sa- kentėti, 
lėj, o popiet visos narės 
vyks į Anna Kaskas kon
certą Civic Opera. Valio, so- 
dabetės!

v t

Vaišins piknikierius. Ži
noma So. Chicago piknikų 
šeimininkė B. Vasiliauskie
nė su savo pagelbininkėmis 
stropiai ruošiasi svečius pa
vaišinti gardžiais valgiais 
parapijos piknike. Bus viso 
ko ir nekainuos nei vienas 

- “ration point”. Prie stalų Į 
patarnaus Šv. Teresės So- 
dalieijos narės. I

Parapijos mokykla. Džiu
gu pranešti, kad į mokyklą 
sugrįžo visi buvusieji mo
kiniai ir dar prisidėjo 10 
naujų. Viso dabar yra 42. 
Kleb. kun. V. Černauskas ir 
seselės mokytojos džiaugia
si tėvų katalikų susiprati
mu ir pildymu savo parei
gų, t. y. auklėjimu savo vai
kučių taip kaip tikėjimas 
reikalauja^

nei lietaus bijoti. 
Bus gerų dovanų.

Kadangi Tėvų Marijonų 
Kongregacija šįmet švenčia 
30 m. jubiliejų, nuo įsikūri
mo Chicagoj, ir kadangi Tė
vų Marijonų veikimas yra 
visiems žinomas, todėl mū
sų skyrius didžiai įvertin
damas Tėvų Marijonų dar
buotę visuomenės labui, kvie 
čia lietuvius kuo skaitlin
giausiai atsilankyti į pikni
ką. Pelnas, koks bus, eis 
Tėvų Marijonų naudai.

Paremkime kūnų tikslą, 
už kurį Dievas gausiai at
lygins. Kviečia Komisija

Cicero. — Svarbus susi
rinkimas Visų Šventųjų dr- 
gystės įvyks nedėlioj, rug
sėjo 19 d. 1 vaL popiet pa
rapijos mokyklos kambary
je. Ateikite Visi nariai. Bus 
prisaikdinami 12 naujų na
rių. Rašt. E. W. Mikutis

Rytoj, rugsėjo 19 d. 1 vai. 
popiet paprastoj vietoj įvyks 
dr-jos Lietuvos Ūkininko mė 
nesinis susirinkimas. Prašo
ma narių susirinkti. Nariai 
atsilikę su mokesčiais ma
lonėkite užsimokėti.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

✓

Kleb.
prane-

Šv. Mišių tvarka, 
kun. V. černauskas 
še, kad kasdieninės šv. Mi
šios bus laikomos ne 8 vai 
kaip buvo, bet 7 vaL Visi 
prašomi įsidėmėti. Taikoma-

4

Kiek per sekundę 
prageriama!

Amerikonai, aišku, patys 
didieji įvairių apskaičiavimų 
mėgėjai. Jie viską iki smulk
menų apskaičiuoja — jie ve
da įvairias statistikas, štai 
neseniai apskaičiuota, kad 
Amerikoje kas sekundė pra- 

• geriama 77,64 dol., o per 
vieną dieną gėralams išeina 
net 6,708,000 dol. O nuo pro- 
hibicijos panaikinimo, t. y. 
nuo to laiko, kada laisvai 
leista Amerikoje pardavinė
ti svaiginamieji gėralai, iš 
viso esą išleista per 8,000,- 
000,000 dolerių. Į

Taigi iš to matyti, kad a- 
merikiechi ne tik viską a-1 
merikonišku tempu dirba, 
bet ir geria.

Lankosi pas tėvelius, ži
nomų parapijonų J. V. Bal
tuškų name, 7622 Dante Av., ’ 
begalo daug džiaugsmo, nes 
šiomis dienomis jų sūnus ka 
rys Albinas parvyko savus 
aplankyti net iš tolimos ka
ro stovyklos Iceland. Visi 
džiaugiasi pamatę Albiną 
sveiką ir patenkintą karo 
tarnyba. Linkime jam sma
giai p r aleisti ‘ ‘ furlough ’ ’ 
pas savuosius ir vaišingam 
Chicago mieste. Rap.

Amerikos Jungtinėse Val
stybėse randasi 40 skirtingų 
rūšių barškuolių gyvačių.

ROŽIŲ IR LELIJŲ 
CHORAS BUDRIKO 
RADIO PROGRAMOJ

Budriko radio programa 
bus rytoj sekmadienį, rūgs. 
19 d., 9 vai. vakare, Chica
go laiku, iš radio stoties 
WCFL, 1000 kil. Programoj 
dalyvaus Rožių ir Lelijų 
choras, kuris yra pasiruošęs 
padainuoti daug gražių liau
dies dainų. Be to, didelis ra
dio orkestras išpildys žavė
tinų muzikos kūrinių.

Šias programas savo lė
šomis leidžia Juozo Budriko 
Radio ir Rakandų Krautu
vė adresu 3241 So. Halsted 
St.

Jei neatsidaryfų...
Jei parašiutistui iššokus 

iš lėktuvo nuo 750 pėdų 
aukštumos parašiutas neat
sidarytų, jis nupultų per 8^ 
sekundos laiko. Jei parašiu-|gą’

vienos

Galima bus 
atitiesti kupras

Paskutiniu metu
Leningrado klinikos vedėjas 
profesorius Kuslikas išrado 
naują būdą kuprotiems žmo
nėms operuoti. Iki šiolei, 
kaip žinoma, tokios opera
cijos būdavo daromos paša
linant keletą šonkaulių, kas 
žymiai susilpnindavo ligonio 
krūtinės ląstą. Profesorius 
Kuslikas 5—6 šonkaulius, 
kurie sudaro kuprą, pačia
me reivumo išlinkime, per
kerta, perkirstųjų šonkaulių 
galus sujungia, o nereika
lingus šonkaulių likučius pa
šalina.

t

Paskutiniu metu profeso
riaus Kusliko klinikoje jau 
buvo operuoti 25 kuproti 
žmonės. Visos operacijos pa
vyko visai gerai. Po keturių 
dienų ligoniai jau galėdavo 
pasėdėti, o po 1C—14 dienų 
— jau vaikščioti.

Iš tiesų, šitas medicinos 
laimėjimas labai svarbus.

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks antra
dienį, rugsėjo 21 d. Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj 7:30 vaL vakare. Narės 
bei nariai maliniai kviečia
mi kuo skaitlingiausiai su
važiuoti ir pasitarti svar
biais reikalais. Valdyba

t

A A

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Town et Lake. — Drau
gija šv. Elzbietos laikys mė
nesinį susirinkimą sekma
dienį, rugsėjo 19 d. 1 vai. 
popiet parapijos mokykloj. 
Prašome visų narių skaitlin
gai susirinkti, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstyti.

Valdyba

DVI MODERN18KOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

*>812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
Jūsii finansiškom stoviui prieinam a*

KRAUSS
Golembiewski)

15 d.. 1943, 6:15

ONA
(po tėvais

Mirė Rūgs, 
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimė Lenkijoje.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą. Juozapą, 6 dukteris Ber- 
nice Zaleski ir žentą Ray- 
mond. Laura, J-osephine, Hel- 
en Korper ir žentą Antaną, 
Anna ir Florence: sūnų Ches- 
ter: 6 anūkes; seserį Bernice 
Golembievski švogerj Ignatz 
ir jų šeimą; brolį John Go- 
lembiewski brolienę Mary ir 
jų šeimą (Cincinnati, Ohio); 
2 pusbrolius John Lukovski 
ir Anton Lukowski ir jų šei
mą; brolienę Anna Golem- 
biewski ir jos šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugu ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
4623 So. Wentworth Avenue. 
Tel. Boulevard 3116. Laidotu
vės įvyks pirmadienį. Rūgs. 
20 d. 1943 m. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus .nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. Nuliūdę:

Vyras, Dukterys, Sūnūs, 
žentai. Anūkai. Sesuo, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

%
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Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Pasitikėjimo 
Mumis 

Rekordas—

K

K

PERSONAL1ZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPEE PREFEžT PACHANKIS PRODUCT1ONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOU^ MONTELLO GRANITE 
Mosi Bcautiful—Most Enduring—Strongcst—Best In The Worid.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1646 WEST 46th STiMGKi

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

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

MAŽEIKA
3313 O'ILAJNIVA AVĖ.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
x 4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 
M Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubHc 4298 
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TREČIAD. IR ŠEŠTADIENIAIS — Rugsėjo (Sept)SEKMAD
19, 22, 25, 26. 29,. SPAL.-OCT. 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20^ 23, ir 24
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PRADŽIA :
SEKMAD. 4 vai. popiet. — TREČIAD. ir ŠEŠTAD. — 6 vai. vak.

Dt BROLIAI SUSITIKĘ INDIJOJ

X Dievo Apvaizdos para
pijos bazaras prasidės sek
madienį, rugsėjo 19 d. Sako, 
šįmet bazaras bus daugiau 
įvairesnis ir prašmatnesnis.

DVTA I PRASIDEDA DIDŽIULIS 1C.kos IIIFNII__ I iVJ DIEVO APVAIZDOS PARAPIJOS-18-tos KOLONIJOS |Q UICHU
16. NEPAPRASTŲ — LINKSMŲ DIENŲ 16 R * PARAPIJOS SALEJE, 18th ST. IR UNION AVĖ.BAZARASLINKSMŲ DIENŲ 16

Šių metų Bazaras bus daug įdomesnis - daug linksmesnis negu kada dar buvo. — $50.00 dovanų - Visokių įvairenybių - Valgių ir gėrimų 
-Gera muzika. Nuoširdžiai kviečiame visus ir iš visur —KUN. KLEB. A. C. MARTINKUS IR PARAPIJIEČIAI

Didingos ir reikšmingos iškilmės 
Įvyksta sekmadienį, Soldier Field

Svarbus pulk. Armstrong Įspėjimas 
kariuomenės amžiaus vyrams

Samuel A. Stritch, Chica
gos arkivyskupas, kuris rū
pinasi šventos valandos pa
sisekimu.

toji Valanda — viešai mal
dausime Dievo, kad Ameri
ka laimėtų pergalę ir įvyktų 
pastovi taika. Tenka many
ti, jog Šventos Valandos iš
kilmėse gausiai dalyvaus 
lietuviai katalikai ir mal
daus Gerojo Dievo, kad ne 
tik Amerika laimėtų karą ir 
atneštų gražią taiką, bet: 
taip pat maldausime, jog 
Dievas padėtų lietuviams at
gauti laisvę ir nepriklauso
mybę.

Iškilmės įvyksta sekma
dienį. rugsėjo 19 d., 6 vai. 
vakare.

Pereitą sekmadienį, rugsė
jo 12 dieną. Chicagoje, 
Soldier Field stadione, turė
jo įvykti Šventoji Valanda

pergalę ir taiką, bet dėl lie
tingo oro tą sekmadienį ne
galėjo įvykti didingos i_ 
gražios iškilmės. Šventoji 
Valanda buvo nukelta į kitą 
sekmadienį, rugsėjo 19 die
ną.

Sekmadienį, rugsėjo 19 
dieną Chicagoje, Soldier 
Field stadione. įvyksta šven-

“Ar Girdėjai 
apie OtMiolių 

Medu • ’

Gerai vyksta karo 
bonų vajus

Washington, D. C. — Tre
čios karo paskolos bonų par
davinėjimas pereitą ketvir-

Pulkininkas Paul G. Arm
strong, Illinois Selective 
Service direktorius sako, jog 
daugelis užregistruotų ka- 
nuomenes amžiaus vyrų ne
praneša savo drafto tary
boms apie kūdikio gimimą 
jų šeimoje, pakeitimo darbo 
arba apsigyvenimą nauju 
adresu, nors apie tai buvo 
įspėta.

Nesenai buvo atsitikimų, 
jog drafto tarybos pašaukė 
kariuomenėn vyrus, kurie 
turėjo kūdikius prieš 1942 
m., rugsėjo 15 dieną. Jie bu
vo pašaukti todėl, kad nepa
informavo savo tarybą.
RAGINA PRANEŠTI

tadi9ni pasiekė $7,679,000,- 
c" 000. Apie tai pranešė iždas.

Pereitą ketvirtadienį buvo 
ir parduota trecios karo pa

skolos bonų už $2,620,000,- 
000. Trečioje karo paskolo
je yra numatyta parduoti 
už 15 bilijonų karo bonų 
vertės.

Pirkite Karo Bonus.

Pulk. Armstrong ragina 
visus užsiregistravusius ka
riuomenėn, kurie turi savo 
vaikų, kurių sulaukė prieš 
rugsėjo 15 dieną 1942 metų, 
arba turi priimtų vaikų 
prieš gruodžio 8 dieną 1941 
metais, pranešti apie tai vie
tos drafto taryboms.

Kai kurie vyrai, pirmiau 
turėjo nesvarbius darbus 
karo pastangose, pakeitė 
darbus, ir dabar jie dirba 
karo atžvilžiu svarbius dar
bus. Ir apie šį savo darbo

pakeitimą jie nepranešė vie
tos drafto taryboms. Tokie 
vyrai yra raginami tuojau 
apie tai pranešti drafto ta
ryboms.
GRĘSIA BAUSME

Pulk. Armstrong 
j jog tie vyrai nusikalsta Se- 
1 leetive Service įstatymui, 
kurie pakeitė savo gyvena
mas vietas ir nepraneša 
drafto tarybai naujų vietų 
adreso. Už nepranešimo nau
jo savo adreso gręsia kalė
jimas net iki penkių metų, 
sako pulk. Armstrong. Pulk. 
Armstrong ragina visus apie 
naujas savo gyvenamas vie
tas tuojau painformuoti, 
drafto tarybas.

^Obuolių “MedusM

PALAIKO NATŪRALI DRĖGNUMĄ...

ŠVIEŽUMĄ
ŠVIEŽI! Štai kaip Obuolių “Medus” gelb
sti užlaikyti Old Gold’s rinktinius taba
kus. Jis yra padarytas iš grynų obuolių 
sunkos; šis naujas' drėkinimo elementas 
teikia apsaugojimą tabakų reikalingų pa
silikti šviežiais kelionėj link jūsų.
Ką Obuolių “Medus” Padaro Tabakams.

Obuolių “Medum” apkrapijus ant Old 
Gold tabakų, kol kiekvienas siūlelis su
drėksta, įskaitant puikų Latakia—ir kiek
vienas siūlelis yra apsaugotas nuo su
džiūvimo. Ir jis yra visai be skonio.
Ką Obuolių “Medus” Teikia Jums...

Palaikydamas šviežumą ir drėgnumą 
Old Gold’s rinktinių tabakų Obuolių 
“Medus” pagelbsti jums turėti rūkymo 
smagumą, kurį puikus mišinys tabakų 
teikia. Pabandykit pakelį Old Gold’s. 
Tuomet tikrai žinosite, ką Obuolių 
“Medus” jums reiškia.

P. tortlord Comrony 
—EitoblUMd 1760

« < p&t Ą TT Pasekmė* be&alK- 
T1A/JAU ko tyrimo paskelb
to RraderS TM<e**t liepos mėnesi 
pereitą metą, kada apskaitoma 
nuošimčiais, rodo, kid Old Gold 
buvo: *

14'% MAŽIAU nikotino 
10% MAŽIAU gerklę er- 

ziančiy tars and resins.
T«i yra vidnttnė e kltq bandytų 
eigaretų.

S

APSAUGOJA
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Remkite 
Ataką 
Su Karo 
Bonais!

k

•Siu nauja* <lrėgmZ*-i elementas 
pirmiausia buvo iirastvs.. Kart
om Regionai Rcsrarch Labo- 
ratory of the V. S. Depart
ment of AgTiculture. Mes jj 
vadiname Obuolių “Medus."

t/t w TTCVVTTrC* Sammy Kaye’s Band ir Giiesta, Trečiad. 7 v. v. WBBM • Bob Crosby 
Ivlu/lUO I Ixll£«O« jr jo Orchestra, Sekmadienį 9:30 v. v. WMAQ.

Aplankė Chkagę
Lt. John^Roosevelt, U. S. 

N. R., sūnus prezidento, pe
reitą ketvirtadienį, buvo su
stojęs Chicagoje.

Amerikos kariuomenės seržantas William L. Boarman 
netikėtai susitikęs su broliu kun. Leon Boarman, CSC. 
Prieš šešis metus šis kunigas išvyko misionieriaus parei
goms tarpe bengaliečių stabmeldžių. Dabar dar eina ir 
kariuomenės kapeliono pareigas. (NCWC)

Nepaprastas įvykis

Filmų žvaigždės žavėjo Chicagą
Chicagoje peeritą ketvirta

dienį įvyko nepaprastas da
lykas. Buvo Hollywood Ca- 
valcade Show. Didingas 
show įvyko Soldier Field 
stadione, kuriame dalyvavo 
apie 100,000 karo bonų pir
kėjų ir žiurėjo nepaprastus 
Hollyvood žvaigždžių pasi
rodymus.

Chicagos susigrudusl mi
nia pereitą ketvirtadienį iš
pirko daugiau kaip 
milijonų karo bonų, 
karo paskolos.

Didelės iškilmės

už 200 
trečios

X ’ Kaz. Boguslovas, bu
vęs “Draugo” intertaipistas, 
tarnaująs kariuomenėj, pa
keliui į kitą stovyklą, buvo 
porai dienų sustojęs Chica
go, aplankė savo seną darba
vietę ir išvyko į Detroit, ap
lankyti gyvenančias ten se
seris.

X La Verne Bonzek, jau
na lietuvaitė, laimėjo pirmą 
ją “Draugo” Labor Day pi
kniko dovaną — U. S. War 
Bond $250.00. Ji yra baigu
si šv. Genovaitės parapijos 
mokyklą dabar lanko

Hipnotikas vagis apvo
gė viešbučio krautuvę

Miss Marie Jeffus, 23 me
tų amžiaus, 4335 Hazel str., 
Palmer House Gift Shop 
manedžerio padėjėja, pareiš
kė policijai, jog gerai apsi
rengęs kostumeris pervėrė 

va_ ją su savo žvilgsniu, pereitą 
„v ketvirtadienio vakarą ir išė- uz

panija pradėta rugsėjo 9 
dieną ir bus tęsiama iki spa
lių 2 dienos.

Irvin L. Porter, Chairman 
of the Cook County War 
Finance Committee, pareiš
kė, jog iki trečiadienio 
karo buvo parduota _
$301,000,000 vertės karo bo- į° ™ 5500 vertės 
nų, neįskaitant tų karo 
nų, 
Hollywood Cavalcade.

bo-
kurie buvo parduoti

įvyko 
Chicagos gatvėse, kai Holly- 
wood žvaigždės pasirodė 
žmonių akivaizdoje, žmonės 
gausiai pirko karo bonus.
FILMŲ ŽVAIGŽDE 
PABUČIAVO MAYORĄ 

t
Filmų žvaigždė Miss Bet- 

ty Hutton atvyko prie Ran
dolph gatvės. Miss Betty 
Hutton sustojo ir paprašė, 
kad mayoras Kelly pasilenk
tų, Majoras Kelly pasilenkė 
ir filmų žvaigždė Betty jį 
pabučiavo. Mayoras šypso
jos ir nušluostė lipstikus 
nuo savo veido, o tūkstan
čiai šaukė ir džiūgavo.

( Trečios karo paskolos bo
nų kvota Chicagai ir Cook 
kauntei buvo numatyta par
duoti per 6 dienas $210,000,- 
000, o parduota $301,000,- 
000. Chicagos ir Cook kaun
tės kvota yra $746,348,400.

Trečioji karo bonų kam-

54

Širdies smūgis
William M. MacKay, 

metų amžiaus, 17 So. Stone
str., La Grange, pereito ket
virtadienio vakare mirė nuo 
širdies atakos, kai jis ir jo 
žmona žiurėjo Soldier Field 
filmų žvaigždžių pasirody
mus, karo bonų vajaus pro
ga-

I

Pasižymėję vyrai
Karo departamentas 

reitą ketvirtadienį pranešė 
138 oficierių ir kareivių pa
vardes, kurie buvo papuošti 

'•pasižymėjimo ženklais už 
heroizmą pietvakarių Paci
fiko ir šiaurės Afrikos kovo
se. Penki vyrai iš Chicago 
area papuošti pasižymėjimo 
ženklaįs. keturi iš jų yra iš 
Chicagos.

pe

i

Platinkite įdomiausią laik 
raštį, kurio vardas —“Drau
gas”.

kų žiedų.
_ z *

Mergaitė pasakė, jog ji 
matė kaip žiedai buvo ima
mi iš parodos dėžutės, T 
ji negalėjo pajudėti iki tas 
žmogus į ją žiurėjo perve
riančiu žvilgsniu, ir tas žmo
gus šaltai išėjo iš krautuvės 
su pavogtais žiedais.

300 ežerų

Notre Dame high school. Ji 
labai džiaugiasi tokia laime. 
Jos motinėlė — nuoširdi ir 
sena “Draugo” skaitytoja. 
Taip pasitaikė šiais metais, 
kad penki 

tet laimėtojai
“Draugo”

X TUlie
“Draugo” 

| laimėtoja
nors laiškas buvo rašytas 
pažymėtu adresu, 1340 W. 
Cullerton Avė. Jei kas pa
žįsta ją, prašomi pranešti a- 

“ Draugas”

iš šešių dovanų 
yra nuolatiniai 

skaitytojai.
Stein, trečia dnr. 
U. S. War Bond 
dar neatsišaukė,

Vermont’e yra daugiau pie laimėjimą, 
kaip 300 ežerų. nori atsiskaityti.
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GERAI ŽINOMA

BLENDED 
DEGTINĖ

86 PROOF

(Neišvežiojama)

1600 S. WABASH AVĖ.
CALUMET 8566

OPEN UNTIL 8 P. M.

MADISON LIQUOR CO. <Not mo 
5630 W. MADISON ST.

ESTEBROOK 5300
OPEN UNTIL. 10 P. M.
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