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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”
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BRITAI OKUPAVO FOGGIA
Didesnė dalis to miesto jau sugriauta
LONDONAS, rūgs. 28.— 

Didelis skaičius britų bom- 
berių vakar atakavo Vokie
tijos industrinį centrą Han- 
over. Tai buvo antra ataka 
vienos savaitės laikotarpy. 
Pirmieji raportai nurodo, 
kad suvirš 60 nuošimčių to 
miesto dabar tik griuvėsiai. 
Komunikatas sako tūkstan
čiai sprogstančiųjų ir pade
gančiųjų bombų numesta 
ant to miesto.

Hanover mieste randasi 
viena didžiausių sintetinės 
gumos dirbtuvių visam kon
tinente, didelė aliejaus per
dirbimo stotis, daugybė m! 
žesnių dirbtuvių, ir trys di-Į

dėlės geležinkelių stotys, 
j Vakar padaryta ataka buvo 
I keturdešimts aštunta * ant 
šio miesto šio karo metu.

Mažesnis dalinys puolė 
industrines dalis Brunswick 
miesto, 35 mylias į pietry
čius nuo Hanoverio, o tre
čias dalinys puolė Emdeną, 
kur dar dega dideli gaisrai, 
kilę po amerikiečių atakos 
vakar dieną.

Naktinėj atakoj britai pra 
rado 38 bomberius. Iš ma
žųjų lėktuvų, kurie skraidė 
virš Olandijos ir šiaurvaka
rinės Vokietijos, dingo vie
nas. Nušauta septyni priešo 
lėktuvai.

Kiniečiai komunistai RUSAI IGNORUOS 
vadinami išdavikais ALIJANTUS-BROWDER
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ba-Britų Aštuntoji Armija artinasi prie Foggia — didelės oru ir žeme susisiekimo 
zės, iš kurios aliantams patogi bus pulti ne tik vokiečius Italijoj, bet ir jų įsistipri- 
nimus Balkanuose. Tuo tarpu Amerikos Penktoji Armija laužo vokiečių liniją ir artėja 
prie Neapolio. (Acme-Draugas Telephoto)

CHUNGKING, rūgs. 28. 
— Įtempti santykiai tarp 
Gen. Chiang Kai-shek tauti
nės partijos ir Kinijos ko
munistų dar labiau paaštrė
jo kuomet liaudies politinė 
taryba šiandien-kaltino- ko
munistus nepaklusnia elge- 
sena ir prieštaraujančiais 
veiksmais. Tarybos rezoliu
cija ragino kiniečius komu
nistus atsižadėti komuniz
mo, likviduoti savo “sovie
tinę organizaciją,’’ ir inkor
poruoti savo raudonąją ar
miją į Kinijos tautinę armi- r.
M-

Kinijos komunistų partija 
karo su japonais metu pa
laiko savo nepriklausomą į 
armiją, ir nesenai perspėjo,! 
kad niekas nebandytų ją pa
naikinti.

GARY, Ind., rūgs. 28.— 
Amerikos komunistų parti
jos sekretorius Earl Brow- 
der vakar perspėjo, kad An 
glija ir Amerika gali būti, 
paliktos .už durų kuomet 
ateis laikas politiniai peror
ganizuoti Europą ir Aziją, 
jeigu Rusija laimėtų karą 
be didelės militarinės pagal
bos iš sąjungininkų. Brow- 
deris reikalavo tuoj atida
ryti antrą frontą Europoje, 
ir sakė jeigu būtume tai pa
darę šį pavasarį arba šią va
sarą, tai karas Europoj jau 
būtų buvęs baigtas.

Tarpe kitko, Browder ir 
vėl pakartojo savo pareiški- 
mą, kad negalima tikėtis 
jog Rusija atsisuks prieš 
japonus.

I

I

NACIAI SAKO ATSIĖMĖ 
SPLIT UOSTA

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Berlyno radio šiandien sakė 
vokiečiai kareiviai atsiėmę 
Split uostą ir miestą Jugo
slavijoj, kurį jugoslavai par
tizanai užėmė tuoj po Itali
jos pasidavimo. Anot prane
šimo, vokiečiai atėmė tą mie 
stą iš Badoglio kareivių ir 
jugoslavų partizanų, kurie 
veikią kartu.

Tuo pačiu laiku praneša
ma, kad jugoslavai partiza
nai iš užimto kalnų miesto 
Savnik dabar gręsia vokie
čių bazei Niksic, Monteneg- 
roje. Jugoslavų išlaisvinimo 
armija vakar transliavo ži
nią apie užėmimą Savniko. 
Sakoma taipgi, kad partiza
nai valdo Zadljak ir susisie
kimo linijas tarpe nacių ba
zių.

Jugoslavų biuletenis sako 
prie Sinuj, šiaurėje, dar 
vyksta aštrios kovos. Taip
gi minėta, kad kovos už Su- 
sak, Fiume apylinkėj, dar 
tebevyksta.

SPROGIMAI LISABONE
LISABONAS, rūgs. 28.— 

Eilė sprogimų sukrėtė Lisa
boną šiandien. Sakoma spro
gimai įvykę nesenai įgrotuo
se amunicijų kroviniuose. 
Keletas kareivių užmušta ir 
keliolika sužeista.

Lėktuvo nelaimėj žuvo 
k amerikiečiu

NEW DELHI. rūgs. 28.— 
Dvidešimts asmenų, jų tar
pe keli Amerikos karininkai 
ir kareiviai, žuvo antradie
ny Amerikos transporto lėk
tuvui nukritus netoli C.al- 
cutta.

Gelžkeliiį darbininkai 
gaus algų pakėlimą 
WASHINGTON, rūgs. 28.

—Prezidentūra šiandien pra 
nešė jog geležinkelių darbo 
taryba rekomendavo bent 4 
centų valandai algų pakėli
mą 300,000 darbininkams. 
Taryba raportavusi Prezi
dentui, kad visiems tiems 

, darbininkams priklauso, tojes 
algų pakėlimas einant “Lit- 
tle Steel” formule.

O R A S
Šilta. Gal bus lietaus.

TUO GAUTA TRYLIKA AERODROMŲ 
■- 

Okupavo dar tris miestus, varosi pirmyn
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 28. 

—Stiprus britų mechanizuotų jėgų dalinys pasivarė 25 
mylias per maršalo Kesselringo linijas ir užėmė sparbųjį 
aerodromų centrą Foggia, ir jo 12 mažesnių aerodromų. 
Oficialus raportas sako priešakinis aštuntos armijos da
linys įžengęs į tą miestą vakar po pietų, ir tuoj pribaigė 
nedidelę opoziciją.

Tuo pat laiku Gen. Clark vadovaujama penktoji armija 
pasivarė nuo dviejų iki penkių mylių į šiaurę Salerno apy- 

j linkėj. Naciai smarkiai priešinasi penktąjai armijai. Be
žygiuojant, penktoji 
ir Melfi miestus.

Suimti vokiečiai
viai nusako, kokios

į

yra kovos tarpe amerikiečių 
ir nacių, pripažindami, kad 
daugiau negu pusė jų divizi
jos kareivių žuvo.

Šios dienos vokiečių ko
munikatas sakė anglų-ame
rikiečių spaudimas pietinėj 
Italijoj jau padidėjęs, ka
dangi jiems vis pristatoma 
daugiau kariuomenės.

Greitas žygiavimas.
Į šiaurę nuo Salerno britai 

kareiviai 
mylias.

*štabo
vokiečiai

® i nuostolius aštuntosios arm-v sąjungininkai, iš lėto žygiūo 
jos fronte, bet iš visko ma
tėsi, kad naciai nelabai prie
šinosi britams.

Sąjungininkų žygiavimas

armija okupavo Lioni, Castelnuovo

I

pasivarė dar dvi

pranešimas sakė 
nukentėjo didelius

belais- . pOggįa fouvo toks greitas, 
aštrios , , . » ,kad pnesas neturėjo progos n Iri a-m n Į

ten esančius aerodromus su
naikinti. Vienas štabo na
rys pareiškė, kad sąjunginin 
kų pasivarymas rytuose su
darė pavojų vokiečiams Na
polio apylinkėj.

Apart svarbiųjų aerodro
mų, Foggia taipgi skaito
mas vieškelių centru, nes 
šeši dideli vieškeliai veda į 
jį iš visų pusių.

Varydamiesi į rytus nuo 
Salerno’ sąjugininkai rado 
šiek tiek didesnį pasiprieši
nimą. Kalnuose Nocera link 
vyksta durtuvų kovos, bet

ja pirmyn. Jeigu sąjunginin
kams pasiseks užimti šį cen
trą, tai jie stovės Napolio 
lauko krašte.

Duota Senatui užgirti 
Stettinius paskyrimą 
WASHINGTON, rūgs. 28. 

—Prez. Rooseveltas šian
dien formaliai pridavė Sena
tui Edward R. Stettinius 
nominaciją, patvirtinimui j 
užsienių reikalų sekreto
riaus padėjėjo vietą.

. . . •. ! --t .., ' •
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Lakūnas nuskandino 
du submarinus
WASHINGTON, rūgs. 28. 

—Laivynas šiandien kredi
tavo Lt. Robert P. Williams, 
26, sunaikinimu dviejų sub- 
marinų, sužalojimu trečio, 
ir gal apgadinimu ketvirto. 
Williams tai atliko bėgyje 
šešių savaičių.

Pirmoj atakoj Williams 
numetė bombas ant subma- 
rino plaukiančio virš van
dens. Antras lėktuvas tą 
submariną pribaigė. Destro- 
jeris išgelbėjo 33 submari- 
no įgulos narius.

Sekantį rytą Williams pa
stebėjo palengva kylančio 
submarino periskopą. Nume
tus bombas ant jo buvo ma
tyti aliejaus ant vandens. 
Ši ataka skaitoma kaipo 
“gal sugadinusią” submari
ną.

Už dviejų dienų Williams 
padarė trečią ataką, šį kar
tą ant submarino virš van
dens. Viena jo bombų spro
go tuoj po submarinu, ku
ris greit nuskendo. Sprogi
mas vandenin įmetė penkis 
nacius, kurių trys išgelbėti.

Ketvirtą kartą Williams 
numetė bombas ant subma
rino po to, kaip kitas lėktu
vas jį buvo apšaudęs. Sub- 
marinas greit pasisuko ir 
pradėjo skęsti. Destrojeris 
išgelbėjo maždaug 30 to 
submarino vyrų.

I.Ap- rovske, kurį rusai okupavo.
Rusai varosi pirmyn Balt 

rusi joj ir priešakiniai jų da
liniai ten jau gręsia Gome
liui, Mogilevui ir Vitebsku! 
Pietuose rusai vis spaudžia 
Kievą, Kremenchugą, Dniep 
ropetrovską ir Melitopolį.

Maskvos pranešimas sakė 
paskutinė nacių bazė Kau
kaze, Temryuk, buvo vakar 
sunaikinta, ir kad naciai 
šimtais pasiduoda rusams. 
Rusų lėktuvai nuolat puola 
priešo koncentracijas Dniep 
ro pakraščiuose, ir skrenda 
į vakarinį krantą, kur sprog 
dina nacių kareivinius trau
kinius ir geležinkelių lini
jas.

Dnieperis perpildytas naciu lavonais 
Rusai gręsia dar septyniems miestams 
MASKVA, rūgs. 28.

leisdami savo piaskutines po
zicijas rytiniam krante, na
ciai kareiviai bėga į Dniep
rą, bandydami kaip norint 
pasiekti vakarinį krantą. 
Rusų lėktuvai bombuoja ir 
apšaudo bėgančius nacius, ir 
didesnė dalis nacių žuvo ant 
krantų arba pačioj upėj. Ra
portai iš fronto sako nacių* 
lavonai užpildo Dnieprą.

Rusai jau praplėtė savo 
pozicijas 300 mylių linija 
rytiniam Dniepro krante, 
nuo Kievo iki Dniepropetrov 
sko, ir ruošiasi galutiniam 
persikėlimui per tą 3,200 
pėdų pločio upę. Kiti rusų 
daliniai jau persikėlė per 
upę, bet nėra pranešimų, 
kad jie būtų įsistiprinę kur 
norint vakariniam krante.

Rusams pribaigiant na
cius rytiniuose Dniepropet- 
rovsko priemiesčiuose, na-

Prez. Roosevelt šiandien pa- smarkiai kontratakuoja 
skyrė Edmund C. Wilson ru®U dalinius puolančius Ki- 
atstovauti šį kraštą sąjun- evą, ir nacių artilerija, iš pa- 
gi ninku Viduržemio komi- ties Kievo apšaudo rusų po- 
sijoj.

IŠ WASHINGTONO. — 
Gen. Marshall šiandien pa
reiškė, kad bereikalingas 
Kongreso kritikavimas Karo 
Departamento par e i g ū n ų 
tiktai kenkia karo pastan
goms.

Prezidentas nori duoti į

Puerto Rico savyvaldą
Į

į Du naciu šnipai gavo 
po 30 metu kalėti
NEW YORKAS, rūgs. 28.

—Emest Lehmitz ir Erwin 
De Spretter šiandien buvo 
nuteisti po 30 metų kalėti. 
Jie dvylika dienų atgal per
traukė prieš juos užvestą 
bylą ir prisipažino esą kalti Churchill šiandien kal- 
rinkimu žinių ir jų perdavi- j ^ooo moterų, ryšium
nru Vokietijai. proponuojamu pianu imti

WASHINGTON, rūgs. 28. 
—Specialiam pranešime Kon 
gresui, 
šiandien
pravesti įstatymą,

Alijantai stiprina Velia
Lavella salą

NEW YORKAS, rūgs. 28. 
—Tokyo radio vakar prane
šė, kad nežiūrint japonų 
lėktuvų atakų, sąjunginin
kai vis pristato daugiau ka
riuomenės į Velia Lavella į būtų duota Puerto Rico gy- 
salą, Solomonuose. Praneši
mas taipgi sakė du sąjungi
ninkų transportai buvo pa- duotas Amerikos generali- 
degti.

Prez. Rooseveltas 
prašė Kongreso 

kuriuo
I

ventojams save valdyti. Fe
deralinis autoritetas būtų

niam komisionieriui.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš INDIJOS — Amerikos 

bomberiai vėl atakavo japo
nų pozicijas Akyabe, Bar
nioje.

IŠ KINIJOS — Kinijos 
vyriausybe ir vėl atmetė 
taikos pasiūlijimą iš Japo
nijos, ir reikalauja Japoni
jos besąlyginio pasidavimo

IŠ LONDONO — Premje-

Mac ARTHUR VAROSI Į MADANGA
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifi.e, 
rūgs. 28.—Gen. MacArtt ur 
vadovaujami kareiviai, ku
rie nuo rugsėjo 12 užvaldė 
90 mylių pakraštį nuo Sa i- 
maua iki Finschhafen, dabar 
pradėjo varytis į Madanf ą,
170 mylių pakraščiu į šia- r- 
vakarius. Sąjungininkai vei
kiausiai žygiuos į tą pv .ę 
per platųjį Markham slėnį, 

šios dienos komunikatas 
pranešė apie užėmimą Sage-

rak miestelio, apie 70 mylių 
į pietus ir truputį į rytus 
nuo Madang. Tai buvo pir
mas pranešimas apie stūmi- 
masi į tą pusę. Sagerak yra 
aštuonios mylios į šiaurva
karius nuo užimto Kaiapit, 
kur dideli transporto lėktu
vai pristatė australiečius 
kareivius.

Šiuo laiku australiečiai 
smarkiai puola paskutinias 
japonų apsigynimo linijas 
prieš Finschhafeną.

DIDELES ATMAINOS 
JAPONŲ KABINETE
NEW YORKAS, rūgs. 28. 

—Japonijos vyriausybės ka
binetas šiandien sušaukė ne
paprastą trijų dienų seimo 
posėdį, kad įvykdyti pakei
timus japonų vyriausybėj. 
Bus panaikinta imperijos 
planavimo taryba ir pramo
nės ministerija, ir bus su
daryta naujas municijos 

į portfelis.

visas moteris iki 50 m. am
žiaus kariniems darbams.

IŠ WASHINGTONO. —

zicijas. Į šiaurę ir į pietus 
nuo Kievo rusai laiko tie
sias linijas pagal Dnieprą.

Palieka reikmenis.
Bėganti naciai palieka di

delius krovinius visokių 
reikmenų rytiniam krante, 
ypatingai Nizhnedniepropet-

Vokiečiai okupavo 
Corfu salą-Berlynas
LONDONAS, rūgs. 28 — 

Berlyno radio šiandien sake 
vokiečiai kareiviai išlipę 
Corfu saloje, prie šiaurva
karinio Graikijos kranto 
Anot pranešimo, vokiečiai 
ten išiipo po to, kaip ita'a' 
kareiviai ten atsisakę pri
imti vokiečių ultimatumą 
jiems pasiduoti. Pranešėjas 
sakė vokiečiai po trumpos 
kovos užėmę tą salą ir suė
mę kelis tūkstančius belais
vių.
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LIETUVIAI DAKTARAI
DR. P. ATKOČIŪNAS

DANTISTAS
1446 So. 49th Court, Cicero

Antradieniais, Ketvirtadieniais 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-8, 1-9 P.1L 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir Šeitadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

6757 So. Western Avė.
* * V = = W. » a. '< •.

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

nįMcai įtarti. - -
Ofiso TaL ................VLBgini* 1386

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL
TwiWU k kw, tfk MMb

08. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

(729 So. Ashland. Avė.
(2-tros lubos)

TeL MUhray 2880 • Chicago, Ui
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki • 
vaL popiet ir nuo 7 iki a:30 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 iki £2 vai. dleng

DR. ENILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS , 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2888

VALANDOS:
Pirm., Ant!.. 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.

North

Krito su orlaiviu

Martin
•ii i ii ' I- - * .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Gražiausias Pasirinkimas

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS pasirinkimas 

SIUTŲ IR KAILIŲ.

WHOLESĄLE 
FURNITURE 

ĘROKEB 
Everything ta the line of

TAUPYKITE mtoų
jam! Irįjji *5,00jf.t>

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

Netoli Omahos yra didelė 
orlaivių dirbtuve
Bomber Plant. Kai orlaiviai 
sudėti, Tomas Zenkevičius 
mėgindavo juos, ar viskas

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

KREIPKITE PRIE’ ' - • -

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

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEBETOA ĮMOKĖTI -------------- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

IAS IR DARBAI
tas ir So. Omahos prokura
torius.

Ht.«Ęuygu ibiai

LVINGS mjdlOAN ASSOCIATION
J<m. M. Monrte, 8®c'j. S2M 80. HALSTED I

MONARCH LIQLOB

Jurgio par. svetainėje, Sal- valdybai, 
mon ir Venango gatvės. nes skai

Visų Phila ir apylinkių žinoti Šv 
parapijų sodalietės kviečia- tėtėms, 
mos skaitlingai dalyvauti Po sus 
ąv. Mišiose ir konferencijo- buvo pe 
je. Prašomos pranešti savo kurias p:

NAZ/HfLg
f

MILĖS

—> . , l—»------------------- ---

<įr-

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liegauiį kad graži
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Trečiadienis, nigs. 29, 1943
t

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED — VYRAT

LANGŲ VALYTOJO
LOOP OFISŲ BUDINKE 
Pastovūs darbai, 8 vai. į dieną.

222 W ADAMS ST. 
ROOM 948.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

PASTOVUS DARBAI 
MEKANISKŲ GABUMŲ

Jauniems ir senesniems vyrams. 
100% Defense darbai. Turi būti 
gabūs su renčiais ir t-t.

TAIPGI PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pašaukit PERSONNEL Ofisą 
VICTORY 0700. 
Ar atsišaukit i

DffiNRASTO DRAUGAS, CBSgAGG, TEDNOTS

HELP WANTED MOTERYS

REIKIA

“DRAUGAS” HELP VAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9483-9189

HELP WANTED — VYRAI

KARŲ VALYTOJŲ
SVARBUS KARO DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA
Matykite Pullman Foreman.

FREIGHT NICKEL PLATE

HANDLERS COACH YARDS I

NUOLATINIAM DARBUI 93rd & Blackstone Avė.

W. F. HEBARD
EQUIP. CO.
2433 S. Statė St.

VYRŲ
DĖL STOCKROOM 
$40.00 IKI $45.00

Į SAVAITĘ PRADEDANT 
PATYRIMO NEREIKIA

Švarus vidui darbas. Darbas die
nomis. Puikios progos greito įsi
dirbimo. Atsišaukite tuojaus.

MALING BROS.

MOTERŲ
100% Karo Darbams

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

Atsišaukit
2742 W. 36th PLACE

(Tęsinys)
Bankietas

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPO RATION

MERGINŲ AR MOTERŲ
Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėi. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir Illinois 
Centrai R.R.
viršlaikiu.

KIDD &
2249

Gera mokestis

COMPANY
Calumet

*

su

VYRŲ
Karo Gamyba Dabar

Po Karo Ateitis

811 S. Wabash.

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir naktį darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
4521 North Kedzie

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

DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

Patyrimo nereikia. Pastovūs 
bai, laikas ir nusė už viršlaikį. 

Atsišaukite

4435 S. WESTERN BLVD.

dar-

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWEFER'S BAKERY
939 Armitage

Mums reikia dviejų vyrų mūsų 
Valymo Departmente. Jokių spe
cialių gabumų nereikalaujama.

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

REIKIA KLERKO
-f. I

Maliavos ir Hardware krautuvėje. 
Turi būti patyręs.

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

VYRAI IR MOTERYS

HELP tVANTED MOTERYS

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai.' Rašykite: Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. ADAMS

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

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

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

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS 

Dienomis ar vakariniais Sitais. 
60c Į VALANDĄ 

PASTOVUS DARBAI

TARNAIČIŲ
House Vyrų ir 
Vacuum Vyrų.

Aukščiausia mokestis, malonios 
darbo sąlygos, pilno laiko darbai.

MATYKIT MISS FAUT 
HOUSEKEEPING DEPT.

SENECA HOTEL
200 E. Chestnut St.

nuo 8:30 ryto iki

ar

popiet.
CHICAGO 

4200 S.
j Employment Ofisą nuo 9 

iki 12 popiet.
3959 W. Ogden — Room 302

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ryto

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAI PROMONEI

CABINET MAKERS — SAWYERS 
ir ASSEMBLY VYRŲ. 49 vai. sa
vaitėj, laikas ir pusė virš 40 vai. 
Geros darbo sąlygos.

PARKHOLME DISPLAY CO.
606 S. Independence Blvd.

Centrai Envelope 
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

&

MERGINA

Už knygvedę (bookkeeper ). Turi 
būti patyrusi. ,

GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

PARDAVIMUI

-TIKĖKIT AR NE!

PO PERGALĖS
Ar jūs vjėl ieškote darbo? Mes norim nuolatinių, darbininkrj darbams 
dabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams ir 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarius Laike Mokinimo. ,
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAREHOUSE PAGELBININKŲ
GEKATKANSPOKTACIJA

Madison, Milwaukee, Division, Halsted, Ogden, Randolph, Lake St. 
gatvėkarių linijoms. Lake St. “L,” Washington Blvd. Motor-Couches. 

Netoli Northwestern ir Union stočių.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 "VVASHINGTON BLVD:

KLAUSKITE MR. VIAL

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų
TARNAITĖMS

Jūs galite pirkti už kaina tiktai 
$9.700 gražų kampinį 2 aukščių ir 
beismento mūro namą Ciceroje ne
toli Western Electric. 5 ir 5 kamba
rių. Karšto vandens šiluma. Taipgi 
vienas kambarys su maudyne beis- 
mente. Apdengti porčiai. , Insuliuotas 
naujas stogas. Namas naujai tuck 
pointed. 2 karam garadžius. Labai 
gera transportacija. Galite tuojaus 
apsigyventi pirmam aukšte. $2.000 
įnešti. Ne vėluokite!

JOHN O. SYKORA
2411 So. 52nd Avė.
Phone.- Cicero 453.

--------T’-________

MEDŽIO DIRBĖJŲ

$80 00 i Mėnesj.
Atsišaukite į . 

PERSONNEL DEPT.
ROOM 200 /

DIRBTUVĖS
..

BELT SANDERS — HAND SAN-
DERS — CABINET MAKERS — 
W00D TURNER — TRIM SAW-

YERS IR PAPRASTŲ 
DARBININKŲ d ■ 

ir no karo, 
t šeštadie-Laikas ir pašė 

niais.

CURTIS CASKET CO. 
1214 W. Van Buren St.

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

DARBININKŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
PRIE ŠIŲ DARBŲ

TURI BŪTI FIZINIAI TINKAMI Foundrės

(NEAPRIBUOTO AMŽIAUS)
Darbininkų

134 N. LASALLE ST.
_____ ________  • ‘

R AD I O
Jtis dabar galite prisidėti prie pro- 
gresyvės kompanijos apturėdami 
puikią po karo ateitį. 100<& karo 
pramoga. Užsldirbįcit. kol išsimokin- 
sit kaipo:

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Gaiviu Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

SEWTNG MACHTNE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJU su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
forma ir civiliniems drabužių. Klau
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. ‘ 1060 W. Adams

$145.00 iki $172.00 į Mėnesį
Pamatuojant Valandine Rata

KIEK TAI VIRŠLAIKIO MOKANT LAIKĄ IR PUSE

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place

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

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftsi. Atsišau
kite • asmeniškai
5

Geras Valgis Paruošiamas Mūsų Canteen
GEROS DARBO SĄLYGOS—APMOKAMOS ATOSTOGOS

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS
Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS:

PIRMADIENIAIS PERDĖM ŠEŠTADIENIAIS
Nuo 8 Ryto iki 4:30 Vai. Popiet.

SEKMADIENIO RYTAIS

Nepatyrusių Vyrų
Išsilavinimui kaipo

LATHE ir MILLING MACHINE! 
OPERATORIAIS. BENCH HANDS 

IR ASSEMBLERS 
GERA MOKESTIS

Vertingas Išsilavinimas.
Puikios progos nuolatiniams po 
karo darbams. Randasi taipgi darbų

ABELNIEMS DIRBTUVES 
DARBININKAMS

Hannifin Mfg. Co. ‘
i ij 621 S. Kolmar

nuo 8:30 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

iki

ar 
iki

3959 W. Ogden — Room 302

popiet.
CHICAGO 

4200 S.
j Employment Ofisą, nuo 9 

12 popiet.
ryto

Nuo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

LENGVI PORTE R DARBAI
40 vai. ) savaitę. Valandos nuo 4 
popiet iki lf vidurnakčio. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. už vlršlaikj. Klaus- , 
kitę Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

FOUNTAIN PORTERIŲ 
IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis—geros valandos.
KESSEN DRUGS 

908 WUson Avė.
Tel. ARDmore 1900.

PIRKITE KARO BONUS! ,

Kas pats sau neliepia, tai 
visuomet bus priklausomas 
nuo kitų.

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

Seimui pasibaigus, eita va 
karieniauti. čia erdvingame 
akademijos valgkamharyje 
svečius, dalyvius, pasitinka 
maloni muzika. Šią orkest- 
rėlę sudarė Pranciškiečių 
postulantės su smuikomis.

Bankietas puikiai priruoš
tas; valgis geras, skanus; 
programa gyva, smagi. Ban- 
kieto vedėjas kun. Ernestas 
Vasiliauskas, Homestead, 
Pa., lietuvių parapijos kle
bonas.

Gerai pasisotinus, vakaro 
vedėjas pradeda programą, 
kuri susideda iš kalbų, dai
nų, smuikos ir liaudies dai
nų. ■

Pirmiausiai postulančių 
choras, padainavo tris dai-' 
neles: “Ah kaip gražu” ir 
“Kur sapnų grožybė’’ (A. 
Vanagaičio) ir “Gimtinė ša
lis” (J. V. čižausko).

Po šių dainų, į dalyvius 
maloniai prabilo kun. Jonas 
Misius, Dangun žengimo pa
rapijos klebonas, Pittsburgh, 
Pa., neseniai pasveikęs iš 
po operacijos. Po jo kalbos, 
sekė Anastazijos Medonie- 
nės du smuiko solo “The 
Lašt Rose of Summer” (Leo 
Auer) ir “Second Mazurka’’ 
(Wieniawski). Tikra artis
tė. Savo smuiką žavite ža
vėjo klausytojus.

Programos paįvairinimui 
vakaro vedėjas perstatė Sta
sį Gabaliauską, “Lietuvių 
Žinių” redaktorių iš Pitts
burgh, po kurio kalbos Ci
nikai palinksmino visus so-

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

For Help! 
For Sale!
For Rent 1
For Service I 
For Results!

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

< Darbų čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MTNIMUM 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

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

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

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

lo ir duetu. Jų dainoms pa
sibaigus, viena dalyvė iš 
Brooklyn, N. Y., kurios var
do neteko sužinoti, pajuoki- 
no visus savo artistišku pa- 
deklamavimu.

Postulančių orkestrėlė vėl 
pasirodė, gi ją sekė Marytė 
Gabrytė, postulantė, su smui 
ko solo. Po šios gabios jau
nos smuikininkės, visa pub
lika linksmai dainavo kele
tą liaudies dainelių “Oi 
džinui, džium, karklyno 
žvirblelis”, “Lakštingalėle ” 
“Ant kalno karklai siūbavo” 
“Oi tu Ieva Ievuže”, ir •‘Ei
sim broleliai namo”. Ir ant 
galo Lietuvos himnas.

Aukos
Pirmas rėmėjų skyrius, iš 

Šv. Jurgio parapijos, Chica
go, III — $100.00.

Antras rėmėjų skyrius, iš 
Brighton. Park, Chicago, III.
— $50.00.

Trečias rėmėjų skyrius, iš 
Town of Lake, Chicago, III.
— $41.00.

šeštas rėmėjų skyrius iš 
Šv. Kazimiero parap., Pitts
burgh, Pa. — $75.00.

Tryliktas rėmėjų skyrius 
laišku — $30.00.

A rėmėjų skyrius iš Pitts
burgh, Pa. — $100.00.

Raudonojo Kryžiaus vie
netas per Sofiją Barčus iš 
Chicago, III. — $17.00.

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių apskritis iš Chicago, III.
— $5.00.
1 '^Labdarių 1 kuopa, Chica
go, III. — $3.00.

Naujas skyrius iš West 
Pullman, Chicago, III. iš pir
mo parengimo — $65.55.

McKees Rocks — Pitts
burgh, Pa. šv. Vincento Mo
terų klubas — $10.00.

Šv. Vincento Parap. Tre
tininkų draugija, Pittsburgn, 
Pa. — $5.00.

Tėvai Pranciškonai per 
tėvą Justiną Vaškį, Pitts
burgh, Pa. — $30.00.

šv. Rožančiaus draugija 
iš Brooklyn, N. Y. — $30.00. 
Pavienės aukos

Didžiai gerb. prelatas My
kolas Krušas, Naujos Kop
lyčios Fondui — $200.00.

Antanina Leščinskienė iš 
Chicago, UI. — $25.00.

A. Vaišvilienė
m. — $25.00.

Julė Pukelienė
UI. — $10.00.

S. Stanevičia
UI. — $10.00.

Jadvyga Lesčauskaitė iš 
Chicago, UI. — $10.00.

M. Okonis iš Chicago, UI.
— $5.00.

M. Jaukštienė iš Chicago, 
III. — $5.00.

A. Juška iš Chicago, UL
— $5.00.

A. Juška iš Chicago, UI.
— $5.00.

M. Gečienė iš Chicago, UI.
— $5.00.

M. Ambutienė iš Chicago. 
UI.

P. Vaičekauskienė iš Chi
cago, UI. — $5.00.

J. ir R. Mazeliauskai iš I
Chicago, III.

I

• v
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• v
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• v
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Chicago,

Chicago,

Chicago,

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

$5.00.

$5.00.

(Bus daugiau)
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

»&BA9&AS
TWr. LITHUANIAN DAILY FRIEND

2U4 Soeth Oakley Avė. - - . Chicago, lllinois
Publisbed Daily, except Sundays,

by the 
LITHUANIAN CATHDLIC PRESSSGCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brangs best results.
DRAUGAS ’ •

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.— _________ «

Preuumeratos kaina Chicagoje. ir Cicero—paštu: 
Metams *.......................................................................
Pusei metų ...................... .................. .......... w............
Trims mėnesiams .....................................................
Dviem mėnesiams .....................................................
Vienam menesiui ........................................................

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

Metmns ...............
Pusei metų. ....
Trims mėnesiams

r ;_. _ ____________
Skelbimų kainos prisinnčiaijiog pareikalavus.

$8.00 
4.50 

_ , __________________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo- 
m tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
F laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
k :spoDdencljas sulig šp-o nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 

apai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
tr r ais- pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
k*., ^spondencijos laikraštin nededamos.

7!atered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
U ler the Act of March 3» 1879.

Dar trūksta vieno bilijono

Penkiolika bilijonų dolerių — tai milžiniška pinigų 
s ma. Už tą sumą amerikiečiai turi išpirkti trečiosios 
U. S. karo paskolos bonų. Pradžioj gal kas ir abejojo, 
ar bus galima per vieną mėnesį tiek bonų parduoti. Da
bar visos abejonės išblaškytos. Keturiolika bilijonų jau 
sukelta. Trūksta tik vieno bilijono, kuris paskutinėmis 
šios savaitės dienomis, trečiosios paskolos vajui bai- 
gį uitis, su kaupu turės būti sukeltas ir bus sukeltas.

Paskutinėmis dienomis Chicaga ir Cook ccunty turės, 
p? si judinti. Šis miestas ir apylinkės tik apie pusę savo 
kvotos dar teišpildė. Matyt, stambieji bonų pirkėjai 
paskutinėms. dienoms bortams pirkti pinigus pasilaikė. 
Kiek tenka patirti, lietuviai savo dalį su kaupu bus 
jau atlikę. Tačiau, kas dar būtų trečiosios paskolos 
bonų nepirkę arba kas dar už didesnę pinigų sumą 
g< i nupirkti, tuoj turėtų tai padaryti.

Kaip svarbu yra skolinti savo vyriausybei pinigų, ir 
a škmti, berods, nereikia. Mūsų sūnūs įvairiuose karo 
frontuose savo kraują lieja, gyvybes į pavojų stato už 
Ameriką, už pavergtųjų tautų išlaisvinimą, mūsų gi 
ši jnta pareiga yra dirbti, aukoti ir skolinti savo su
taupąs vyriausybei, kad mūsų karius karo frontuose 
apakinti visokiais reikmenimis. Juo geresniais karo 
paoūklais jie bus aprūpinti, juo mažiau kraujo pralies, 
juo mažiau gyvybių karo dievaitis pareikalaus ir, be 
ta pergalė greičiau bus laimėta.

-kiekvienas nupirktas U. S. karo bonas padeda mū
sų narsiems karo vyrams fronte_ ir artina taiką, kurios 
vi. is pasaulis didžiausiu nekantrumu laukia.
DIRBKIME ORGANIZUOTAI

Amerikos Lietuvių Konferencija, buvusi Pittsburghe, 
p’ čiai svarstė, kaip sėkmingiau ir vieningiau dėtis prie 
Amerikos karo pastangų. Priimta specialė rezoliucija 
ir nutarta prie Amerikos Lietuvių Tarybos sudaryti 
devynių asmenų komitetą. Tam komitetui sudaryti ALT 
p:3kyrė V. T. Kvietkų, LRKSA sekretorių, dr. M. Vi- 
njką, SLA sekretorių, ir J. Laučką, ALRKF pirmininką. 
Šia trys vyrai tuojau išsiuntinėjo draugijoms ir kuo
ps ms tokio turinio laiškus:

“Rugsėjo 2-3 dienomis, 1943, Pittsburgh, Pa., įvy
ko Amerikos Lietuvių Konferencija, kurioje nusista
tytą Trečiojo U. S. Karo Paskolos Vajaus laiku su
kelti 10 milijonų dolerių.

Mes, kaip lietuviai amerikiečiai, patys pasiskyrė- 
me didelį uždavinį, kuris turi būti įvykdintas.

Mes remiame savo vyriausybę ir mūsų pinigai ves 
, mūsų kovą.

Suvienytos pastangos duos mums galimybės paro- 
. dyti, kokiu pajėgumu lietuviai Amerikiečiai prisideda 

prie karo pastangų rėpiimo.
Mes prašome jus prisidėti prie šio svarbaus projek- 

įto susisiekiant—sueinant į kontaktą su kitų draugi
ją. viršininkais sudarymui jūsų apylinkėje komiteto 
pardavimui U. S. karo bonų, instruktavimui pirkėjų 

. vartoti aplikacijos, formos sekciją antrą (Section2), 
kurią išpildę priduotų jūsų apylinkės komitetui dėl 
cuskaičiavimo (tabulation). Vajui užsibaigus, rezulta
tų rekordą malonėkite pasiųsti Wm. T. Kvetkas, Box 
02, Wilkes-Barre, Pa.

Atsiekti rezultatai ėis mūsų kreditan ir atvaizduos 
mūsų pastangas suradimui Lietuvai draugų atkovoji
mui jos laisvės ir nepriklausomybės.”

Teko nugirsti, kad į šį laišką draugijos atkreipė 
rimto dėmesio, skaitė jį susirinkimuose ir jo paraginti 
nariai pirko U. S. karo bonus.

Šis komitetas bus papildytas ir ateityje Amerikos lie
tuviai dar planingiau ir vieningiau dėsis prie Ameri 
kos karo pastangų.

I i

Kam tarnauja komunistų lyderis
KOMUNISTŲ NUSISTATYMAS

Ne vieną kartą jiii buvo rašyta ir įrodyta, kad Ame
rikos komunistų partija nėra valstybinė partija. Ji nė
ra amerikoniška partija. Ji nėra ‘ištikima Jungtinių 
Valstybių demokratinei santvarkai ir jos institucijoms. 

Amerikos komunistų partija yra, buvo ir bus Sovie
tų Rusijos agentūra. Kad taip yra, praėjusį sekma
dienį savo kalbomis patvirtino komunistų partijos ly
deris Earl Browder.

Jisai, kalbėdamas Chicagoj ir Gary, ne už Amerikos 
interesus kalbėjo, bet gynė svetimą valstybę, Rusiją. 
Browderis pavadino svajotojais tuos, kurie tikisi, kad 
Sovietų Rusija kuomet nors kariaus prieš Japoniją. Kal
bos apie davimą santarvininkams bazės Sibire kare prieš 
Japoniją, esąs pavojingas nonsensas.

Browderis vadina blogos valios žmonėmis, kurie ma
no, kad pasiseks uždėti sovietams tokią naštą kare to
limuose rytuose (prieš japonus), kokią ji neša Euro
poje. Sovietai nevešią karo prieš Japoniją už mus t. y. 
už Ameriką.
JIS KALBA PRIEŠ AMERIKĄ

Browderis yra Amerikos pilietis ir vadas Amerikoj 
veikiančios politinės partijos. Manytum, kad jo parei
ga būtų kalbėti ta linkme, kad Amerikai būtų geriau, 
kad Amerikos sąjungininkai (Sovietų Rusija) ne tik 
save gintų, bet kariauti iki galo, iki visi priešai, ir na
ciai ir japonai, bus sutriuškinti. Bet jis kalba prieš 
Ameriką, kalba už svetimą valstybę, lyg būtų paties 
Stalino taip kalbėti įgaliotas.

Nors Browderis ir Maskvai tarnauja, bet vis tik bai
siai negražu iš jo pusės buvo taip kalbėti.
/

NEDĖKINGUMAS

Kai naciai užpuolė Sovietų Rusiją, Amerikos sun
kiausiomis susisiekimo sąlygomis skubino pristatyti jai 
reikalingą karo medžiagą, kurios pagalba šiandien už
puolikai baigiami išvyti. Bet kai japonai ptfolė Ame
rikos teritoriją, Maskva nė simpatijos Vašingtonui ne
malonėjo pareikšti. Ir kai šiandien Rusija, su ameri
kiečių ir angių pagalba, baigiama nuo nacių apvalyti, 
Amerikos komunistų partijos lyderis išdrįsta pasakyti, 
kad už tą visą gerą sovietai nė piršto nepajudins prieš 
žiaurų Amerikos priešą — Japoniją.

Juk ir Anglija, kaip ir Rusija, yra Amerikos sąjun
gininkė. Bet Anglijos vyriausybės atstovai pakartoti
nai yra pasakę, kad, sumušus Hitlerį, visos anglų karo 
jėgos bus atsuktos prieš Japoniją. Vadinas, anglai yra 
nuoširdūs sąjungininkai ir įvertina Amerikos pagalbą 
žūtbūtinėj kovoj prieš Hitlerį. Maskvos agentas Brow- 
deris visai kitokiu tonu kalba. Vis tik gailai kad taip 
yra.
BROWDERIS NEPASIKEITĖ

Kas gi, pagaliau, yra tasai Browderis? Pirmojo pa
saulinio karo metu, būdamas dar jaunas vyras, slaps- r
tesi nuo kareiviavimu. Už slakeriavimą buvo areštuo
tas ir sėdėjo kalėjime. Prieš šį karą jis slapta (svetimu 
pasu) važinėjo į Maskvą ir dėl to vėl buvo patekęs į 
bėdą — į kalėjimą. Prieš 1941 m. birželio mėnesį (prieš 
vokiečių puolimą Rusijon) Browderis buvo didžiausias 
izoliacionistas. Anglų karą prieš Hitlerį 
rialistiniu ir kapitalistiniu karu. Be to, 
Rooseveltą koliojo pikčiausiais vardais, 
reikalą stiprinti Amerikos saugumą ir 
kiems netikėtumams.

Tad, Browderis nepasikeitė, kaip nepasikeitė ir Ame
rikos komunistų partija.

vadino impe- 
ir Prezidentą 
kai jis matė 
rengtis viso-

S

Lietuvos žmonės kovoja
LKFSB paduoda, kad iš Švedijos gautame praneši

me mus informuoja, kad Lietuvoje veikia net kelios 
slaptos draugijos, kurios, nežiūrėdamos didelio pavo
jaus, veda kovą dėl nepriklausomybės. Dar kartą pa
tvirtinamos žinios, kad mirė vysk. Kukta ir vysk. Stau
gaitis ir kad Kaišedorių vyskupu dabkr yra J. E. vysk. 
Matulionis. Visi kiti vyskupai yra gyvi ir, kaip pra
nešime sakoma, drąsiai kovoja dėl žmoniškų teisių, dėl 
savo ganomųjų. Slapti laikraščiai yra paplitę po visą 
kraštą ir turi didelės įtakos į vietinius gyventojus. Vo
kiečių “Civilinė Administracija” turi daug sunkumų su 
atkakliu lietuvių pasipriešinimu, ypač dabar, kai lietu
viai sužino apie vokiečių nepasisekimus visuose fron
tuose, lietuvių pasipriešinimas auga. Kovoje dėl nepri
klausomos Lietuvos tarp visų Lietuvos žmonių jau
čiama didelė vienybę.

^== ... 
LABDARYBE

Lietuvių. R. K Labdarių Sąjunga; kun. Anicetas 
Liukas, dvasios vadas ir iždininkes, 4557So.Woed^ 
St,, Chicago, UI.; Anastazas VataočkSr pirmininkas;

•K. J odelis ir St Cibulskis, Qna
Jasparienė, raštininkė; N. širviaskas, finansų rašti
ninkas. - ___ ~ ___ _ ___ _
=========

Svarbus labdarių 
centro susirinkimas

Labai svarbus Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungos su
sirinkimas bus trečiadienį, 
rugsėjo 29 d., 7:30 vai. va
karą šv. Kryžiaus parap. 
salėj,. 4557 So. Wood St. Vi
sų kuopų atstovai būtinai 
privalo atvykti, nes turės 
išduoti pilnus raportus iš. 
rudeninio labdarių pikniko 
ir grąžinti pinigus už par
duotus tikietus, taip pat pel
ną nuo kuopų stalų. Reikia 
tikėtis, kad visos kuopos jau 
turi, smulkmeniškas apys
kaitas, nes tam darbui at-. 
likti buvo užtektinai laiko. 
Susirinkimas norės žinoti, 
kiek pelno tame dideliame 
piknike padarėme senelių 
prieglaudai baigti statyti. 
Be to, reikia visas sąskai
tas — bilas atmokėti. Pik
niko metu daug atsirado, 
kurie pažadėjo aukoti prieg
laudai. Prašome juos atvyk
ti į šį susirinkimą ir savo 
auką įteikti.

Nuoširdžiai prašome d. g. 
prelatą M. Krušą, kun. Ig. 
Albavičių, kun. J. Paškaus- 
ką, kun. A. Brišką ir kun. 
A. Linkų, kurie išrinkti į 
prieglaudos komisiją, atsi
lankyti į šį susirinkimą, kad 
bendrai pasitarti tolimes
niais prieglaudos statybos 
darbais.

Prašome ir garbės narius 
dalyvauti ir patiems patir
ti^ kas šiuo metu Labdarių 
Sąjungoje yra veikiama.

Pageidaujame, kad mūsų 
susirinkimus lankytų aps
kričių ir draugijų valdybos 
ir padėtų mums dirbti dide
lį ir svarbų darbą. Kai visi 
rūpinsimės, dirbsime ir au
kosime, senelių prieglaudą 
greitai užbaigsime įrengti.

Anast. Valančius, pirm.

- , - -----------------------------------------------------------

ja tvarkiu Tvarkoj dirbant 
smagiau yra dirbti ir dau
giau galimą nuveikti.

Prieš kiek laiko buvo nu
tarta daryti vieša rinklia
va. Reiktų šį nutarimą įgy
vendinti. Artimiausiame ce
ntro susirinkime paaiškės, 
kokie yra tokiai rinkliavai 
galimumai.

Be to, prie artimų ir svar
bių darbų priklauso Labda
rių Sąjungos seimas, kuris 
turės įvykti lapkričio mė
nesyje. Kad seimas būtų pa
sekmingas, reikia iš anksto 
gerai prie jo prisirengti. Ru
gsėjo 29 d. susirinkime pla
čiai apie seimą tarsimės.

A Valančius

trečiadienis, rūgs. 29; 1943 

ir A Vanagaičiui už progra
mos išpildymą, Sophie Bar
čus. Kreditas priklauso cen
tro komisija, ypač Kaspa
rui- Yodeirui, Stasiui Cibuls
kio, A Vedančiai ir visomę 
labdarių kuopoms-už šaunų 
piknike pąsldarbayimą. Dė
kojame gausingai publikai, 
kuri nuoširdžiai parėmė,-lab
darių darbą. Piknike kalbas 
pasakė: kun. A Briška. (jis 
ir penkinę sidabru, aukojo), 
kun. J. Paškauskas, kun. K. 
Barauskas, kum J- Jąnčius, 
kun. J Dambrauskas ir kun. 
A. Linkus. Pirmininkavo A, 
Valančius, pavadavo K. Yo- 
delis. Ypač ačiū visiems au- 
kotojams. / Vaidyba

Iš labdarių 
1-movioio^os

Town,_ of: Lake,. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko rugį- 
sėjo 14 d. parap. svetainėj. 
Sus-mas buvo skaitlingas. 
Naujų narių prisirašė: Ona 
Saučiuvėnas, 5143 S. Pauli
na ir K. Jonienienė.

Iš centro pikniko rapor
tavo B. Cicieniepė ir E. Ged
vilienė. Pelno padaryta $314 
ir tikietų išplatino už $20, 

-Pirm. E. Gedvilienė dėkojo 
visiems už prisidėjimą prie 
išyažiavimo ir kurie, pasi
darbavo.

M. O. Vaznienč centrą pi-
tai piknikas, bus nukeltas-,į,, knike laimęjp veršį 
kitą sekmadienį spalių 17 d. da paaukoti labdariams. La

bdariai už- tokią gausią au
ką dėkoja. Vazniąms.

Nutarė turėti susirinki
mus kas antrą sekmadienį 
mėnesio. Labdarys

Spalių 1Qdieną 
grybausime

Rudeninio pikniko komisi-* 
ja, besidžiaugdama, dideliu 
to pikniko pasisekimu, nu
tarė surengti dar vieną pik
niką šiemet tame pačiame 
labdarių ūkyje. Tai bus spa
lių 10 d., o jei tą dieną lytų,

kitą sekmadienį spalių 17 d.
Tai 

kas. 
grybų 
žiavę 
sikūrę grybus kepsime. Be 
to, turėsime ir kitokių už
kandžių ir gėrimų.

Šio pikniko smulkmenas 
aptarsime centro susirinki
me rugsėjo 29 d., Šv. Kry
žiaus parap. salėj. Dėl to 
prašome į susirinkimą gau
singai susirinkti. .

K. Vodelis

bus pats grybų lai- 
O labdarių miškuose 
daugybė. Taigi, suva- 
grybausame, ugnį su-

Padėka
Labdarių Sąjunga dėkoja 

visiems, kurie kuo nors pri
sidėjo prie rudeninio pikni
ko pasisekimo. Pirmoje vie
toje kunigams, klebonams už 
garsinimą iš sakyklų ir at
silankymą ; dienraščiui 
“Draugui "už platų kasdie
ninį pikniko garsinimą; 
“Margučio” radijo valandai

Aukos pfiegląudai
Labdarių centro raštinin

kė Ona Jasparienė per ru
deninį pikniką surinko se
nelių prieglaudai aukų iš šių 
geradarių:

Po $10.00 aukojo.: V„ Spi- 
rauskas, Jonas ir Agnietė 
Stašaitis, Benediktas ir A- 
melija Navickis, Ignas Jau
čius (labd. ūkio darbinin
kas).

Po, $5.00: J; Brazauskas, 
Domicėlė Gedžius, A. Kišo-, 
nas, A. Miksonas, J. Šult? 
zas, Marcijona Rudokienė; 
M. Zakarauskienė, Alek. Mic 
keliūnas, Ona Kačinskienė; 
Ona Petraitienė, Bernice Va- 

(Nukelta į 5 pusi.)

pavyko. Tai parodo mū- 
visuomenės susidomėji- 
labdarybės darbais. Už- 
Labdarių Sąjunga nuo- 

už paramą.

Vienus dwbus atlikom, 
kiti laukia

Rugsėjo 5 d. buvęs labda
rių piknikas labdarių ūkyje „ -F ‘ J 4 "■ ‘ ' - J
sutraukė tūkstančius žmo
nių ir visaįs žvilgsniais ge
rai 
sų 
mą 
tat
širdžiai dėkoja 
Dėkoja draugijoms, kurioms 
buvo išsiuntinėti laiškai ir 
beveik visos draugijos pri
siuntė ar pridavė pinigus už 
joms pasiųstus tikietus. Ku
rios būtų dar negrąžinusios, 
prašome Siųsti ižcįiiinkui 
kun. A Linkui, 4557 So. 
Wood St., Chicago. Galite 
taip pat atvežti tiesiog į su
sirinkimą, kuris bus trečia
dienį, rugsėjo 29 d. šv. Kry
žiaus parap. salėj. Paskiri 
asmenys, kurie paėmėte ti
kietus platinti, taip pat pra
šomi tuoj atsiskaityti, ne
laukiant kelių metų ar pus- 
mečio. Reikia paruošti tin
kami raportai. To reikalau-
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Dalyvė
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Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpėtų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

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

kare 9 valandą.
\VHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

l

Avė. 
1943 m., 
sulaukęs

Kilo iš

A
BOLESLOVAS JONUTIS

Gyveno 3615 S. Union 
Mirė Rugsėjo 25 d., 
5:24 vai. po pietų, 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje.
Stulgių par., Butvilų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Murauskaitė), dukterį Bronis- 
lavą Ir žentą Edvardą Deme- 
fecką, 2 sūnus Juozapą ir 
Pvt. Benediktą (U. S. Army) 
ir marčią Julią, 2 anūkes — 
Sandrą Demereckas ir Joyce 
Catherine Jonutis, švogerką 
Julią Putramentas ir jos šei
mą ir kitas gimines Ameri
koje. Lietuvoje 2 brolius Pran
ciškų ir Joną, seserį Petronė
lę ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Rugsėjo 30 d. 8-tą vai. 
ryto iš koplyčios bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Duktė, 
žentas Sūnai. Marti. Antikės, 
Broliai, Sesuo ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Yards 4908.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
teikiamas dykai i 

STANLEY LITVINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: 8ekmadlenląl« nuo 8 vaL ryto Iki 12 vai. pietų. 

Kitomla dienomis — nao 7 valandoa ryto Iki 5:30 valandos popiet

- t

DABAR Materijoj Už Dar Žemomis Kainomis!
’S M Y if,

Atvykite | mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLW0EK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERUOLĄ — 
dė£ garažų, porčių, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EĘ8PER^AIS 
kaslink pertaisymo namų.

Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

L I. ZOLP
1646 WE8T 46th STK£*U

710 W. 18th STREET

Diena ir Naktį

2314 WEST 23rd PLACE

TeL PULLMAN 1270

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE Iš anksto pasižadėjo
E. Paulienė, Ona Rudokie- 

nė, B. Lindžienė, B. Rudo
kienė, M. Navickienė, An
gelą Apčeliauskienė, Ona 
Kundrotienė, K. Simąnavi- 
čienė, E. Malinauskienė, S. 
Junokienė, Anelė Graibienė, 
K. Laučienė, M. Barštienė, 
Žilienė, A. Sipavičienė, M. 
Stankiūtė, J. Rudytė, M. 
Grencaitė ir k. ARD 6 sky
riaus narės, puikiai darba- 
vusios ĄRD centru piknike, 
praeitą sekmadienį Vytauto 
parke ir padariusios gražaus 
pelno. Už ‘ ‘Draugo” atstovo 
atėjimą joms į talką, iš ank
sto pasižadėjo pasidarbuoti 
būsimam kitais metais dnr. 

’ “Draugo” koncerte, Sokol 
Hali. Iš anksto joms dėko
jama .už tai.

Reikia pripažinti, kad bri- 
ghtonparkietės moterys yra 
puikios valgių gamintojos.

Raporte ris

miausia pradėta
mieste Bayonne, Prancūzi
joje, 1671 metais. Nuo to 
miesto ir durtuvas gavo var
dą.

(Tirs laikraščiams 
popietes nažininų 

WASHINGTpN, nigs' 28.
—Specialus atstovų komite
tas šiandien pareiškė, kad 
tuoj pradės investigaciją iš
tirti tolimesnį
laikraščiams popieros 
kių.

rioje susispietę skyriai sa 
vo darbu ir vieningumu vei 
kime ištiesė pagalbos 
ką jaunai lietuvaičių

Atgaivinta Šv. Pran- I 
ciškaus Vienuolyno
KCIUBJŲ dT'JOS dpskriiis lių įstaigai. Tačiau po kiek

ran-
sese-

NULIŪDIMO VALANDOJE

Chicago lietuvių parapijo
se gyvuoja daug įvairių dr- 
jų ir organizacijų kuopų, ku
rios savo veikimu palaiko 
lietuviškas katalikiškas į- 
staigas, nešančias garbės 
mūsų tikėjimui ir tautai.

Mirė profesorius
Prieš porą savaičių mirė 

kunigas Silvio Rosalini. S. 
J., švento Rašto profesorius. 
Jis dėstė šv. Raštą Grego- i 
rian univtrsitete. Pas šį pro
fesorių daugelis amerikiečių 

pir- studijavo šv. Raštą.

laiko aplinkybės taip 
dėjo, kad apskritis nutrau
kė veikimą. Bet matant tos 
įstaigos didelį pasišventimą 
ne tik mokyklose, bet ir mi
sijose, ir norint Šv. Pran
ciškaus seserims dar dau
giau medžiaginiai padėti, 
atgaivinta apskritis. Rūgs. 
22 d. uolios ir duosnios-ka
talikiškų įstaigų geradarės 
A. Leščinskienės name įvy 
ko pirmas apskrities susi
rinkimas, kuriame dalyva
vo daug atstovių iš visų sky
rių. Didelio džiaugsmo su
teikė atsilankymas prelato 
M. Krušo, kuris savo kalbo
je nupasakojo seselių Bra
zilijoj veikimą ir jų sun
kią vargo naštą.

Nutarta veikti, kiek ap
linkybės leis, ir artimoj a- 
teityje rengti didelį bendrą 
parengimą.

Apskrities valdybon įėjo:1 
dvasios vadu pralotas M. 
Krušas, pirm. A. Snarskie- 
nė, I vice pirm. B. Cicienie- 
nė, II vice pirm. V. Gečienė, 
rašt. J. Pukelienė, ižd. Ant. 
Leščinskienė, iždo globėjos: 
H. Širvinskienė, A. Auksu- 

' tienė ir O. Rakeckienė. Ko- 
resp. B. Cicienienė ir R. Ma- 
ziliauskienė.

sumažinimą
kie-

Durtuvų vardas
Durtuvai (bayonets)

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Prieš keletą metų buvo 
suorganizuota Chicagoje ir 
Šv. Prane. Vienuolyno Rė
mėjų dr-jos apskritis, ku-

LABDARYBĖ
(Atkelta iš 4 pusi.) 

luckaitė, Mr. ir Mrs. Gurs
kis, Kazimieras Kundrotas, 
W. Milasb, D. Antanaitis, J. 
Šamas, Z. Bogatovicz, Frank 
Šliužas, Marcelė Undraitis. 
Emma Beinoris ir Antonette 
Rudalis.

Po $2.00: J. Budreikis, V 
ir Ona Eicas, James Matui. 
P. Rumšą, Petronėlė Navurs- 
kis, Sophie Varanauskas, J. 
Bite, J. žerolis, Anna Kun- 
dra, P. Urbonas, J. Geštau- 
tas, Rozalija Bernotienė, V. 
Malinauskienė, M. Sadaus- j 
kienė.

Po $1.00: Albina Sro-ginis | 
K. Ūkelis, O. Labanauskia- į 
nė, Harriet Lapinskas, A. į 
Tasher, S. Butkus, P. Poška, | 
V. Simonaitienė, D. G.užins- 
kas, Louise Valaitis, St. Ge- 
deminas, 
Kapsas, 
Šūnaitė, 
torienė, 
Masdauskis, P. Samulis, Ste- 
11a Wojtas, V. Deveikienė, 
Harriet Walkoski, Mr. ir 
Mrs. Petkus, Ona Urbikas. 
Agota Simutis, Sophie Pa- 
šakarnis, M. Žukauskienė. O. 
Rakauskienė, Mrs. C. Vertel- 
ka, J. Andruskevicz, Julija 
Rastenis, A. Čeponienė, Mrs. 
P. Gadeckis, M. Juozaitienė, 
Agota Daugotas, Cecilija 
Kumskis, Mr. ir Mrs. Dam
brauskas. « j

Kitų surinktos aukos bu3 
paskelbta vėliau.

Ta pačia proga pranešu, 
kad rudeninio pikniko dova
nas laimėjo šie: veršį — Nr. 
2680 (O. Vaznis); paršą — 
Nr. 8636 (Jos. Kaules); pen
kis dolerius — Alek. Micka- 
liūnas. Ona Jasper ;

< , A.
JONAS LEŠINSK1S

' ' ■ ' ' • • * 1 s k

Gyveno: 4633 S. Wood St. 
Mirė /-ugs. 28 d., 1943 m.,

11-tą vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Vilkaičių kai
mo. Amerikoj išgyveno 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Julijoną; 2 dukteris — 
Sofiją Turas ir jos vyrą Ed- 
ward, ir Orą; 3 anūkus; 2 
p'usseseres — Marijoną Mik
šienę ir Agotą ir jų š linas; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Antaną ir jo š*imą.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 46 5 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks penktad-, spalio 1 d. Iš 
koplyčios 9:30 vai. ryto buą 
atlydėtas į šv. Kryžiaus par. 
bažnyč.ą. kurioje įvyks gedu- 
ingos pamaldos už velionio sie

lą. _ Po pama'dų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
žentas, Anūkai, Punsaeserės Ir 
kitos Gimines.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis, tel. YARds 1741.

ALEKSANDRAS 
STANEVIČIUS

Gyv.: 6817 So Talman Avė.
Mirė- rūgs. 27 d., 1943 m., 

9:55 vai. vak., sulaukęs senat
vės amžiaus

Gimę3 Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Tauragės par.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Oną (po tėvais Sadaus
kaitė); 4 sūnūs Juozapą, An
taną, Adomą ir Aleksandrą; 
dukterį Julijoną Dovgalo ir 
žentą Jurgį; 2 marčias; 5 anū
kus; švoge.ką Viktoriją Mačiu- 
kaitienę ir šeimą; švogerį A- 
domą Sadaus ą ir šeimą; ir 
daug kitų giminių,, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas paša-votas koplyčioje, 
2438 West 63rd St. Laid.tuvės 
įvyks penktad., spalio 1 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gimimo šv. Pane
lės Marijos par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę: — -Moteris, Sūnai, 
Duktė, Marčios, Anūkai. š»o- 
gerka, švogeris ir Gimines,

Laid. direkt. Lachaivicz 
Sūnai, CANal 2515.

Budriko Moderniška Krautuvė

L. Vengelis, J. N. 
Magdalena Kava- 

P. Pinks, O. Zala-
Petronėlė Frank

Po sus-mo namo šeimi
ninkė atsilankiusias pavai
šino.

KREIPKITES PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI’ pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
krantams pilną patenkinimą

A
3241 So. Halsted St
Tel. Calumet 7237—4591

Skolingai Pinigus
"-vr T.-./r* r'

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

“PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

SUPREME
f" 8AVINGS and LOAN

AŠSOČIATION *
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
DABARTINI 
DIYTDENTŲ 
RATA

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVE.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS 

PAGERBIMAS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagna ir 
Jūsjj finansiškam stoviui prieinamas.
: -T*' .* • <1; ’V-v *• • t x »

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOŠT MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški* Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

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

DISTRIBUTORS OF THĖ FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—-Strongest—Best In The Worl<L 

BUf U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS
KREIPK TTlftK PRIE ---

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ĘSTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštai, ir Sekm. 9-6 vaL

NARIAI

Lietuviu

AMBULĄN 
Patarnavimas

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miešto 
Dalyto.

LACHAW1CZ IR SŪNUS

SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phone CANAL 2511

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir klius 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI AUSI ASl 
KAINAS.

Turime didelį 
: p a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kaliikų Knygų, Stygų, Rekor- 
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas ir Miif> ir alfas Instrumen
tus.

1751 W. 47th Street

JOHN A. KASS
JEWELEY — tfATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puune: LAFAYETTE 8617

10821 SQ. MICHIGAN AVE.
L BUKAUSKAS

Phone PULLMAN M61

ANTANAS M. PHILLIPS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dienų Ir Naktį

totoO SOUTH HERMITAGB AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4382-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727 
RADIO PROGRAMAS —8:00 mL Pirmad ir Ketvirtad. vak.

8307 LITUANICA AVENUE te YABDS 4M5

4348 SO. CALIFORNIA A*1L
h MULEVIČIUS

8U4 SO. HALSTED STREET

Phone LAFAYETTE 8573

P. J. RIDIKAS

Tete^hono TĄRDB 141>

Phone YARDS 0781

Split by PDF Splitter
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iStebuklingu būdu išvengė mirties

Automobilis apdaužė tris krautuves,
jaunuolis ir mergina sužeisti

Pereitą antradienį trys 
krautuvės buvo dalinai ap
laužytos. Jaunas vyras ir 
jauna moteris yra gydomi 
po stebuklingo jų išvengimo 
mirties. Tai yra nepaprastas 
įvykis automobilių nelaimė
je.

Automobilio vairuotojas 
buvo Leo Moir, 21 metų, 
5821 So. La Šalie, ir auto
mobilyje buvo jo kompanijo
ne Viola Rausch, 25 metų. 
8664 Vincennes. Abu buvo 
nugabenti į šv. Bernardo li
goninę. Moir'ui. galimas da
lykas, buvo sudaužyta gal
va ir mergina buvo viduji
niai . sužeista. Pranešama, 
jog Moir gavo paleidimą iš 
armijos prieš du mėnesius, 
po to kai jis buvo sutrenk
tas jeep.

Englewood policija pareiš
kė, jog Moir greitai važiavo 
pietuose Wentworth, ir jo

i automobilis neteko kontro
lės. Automobilis susidavė į 
pašto dėžutę ir paskui svir
duliuodamas metės į vaisti
nę (drug store), 6300 Went- 

| worth. Automobilis išdaužė 
stiklus ir dalinai įvažiavo į 

i krautuvę, sudaužydamas pa
rodos dėžes.

Automobilis dar greitai 
bėgdamas davė į krautuvės 
kambarį tolimame gale vais
tinės. perėjo skersai kori- 

i dorių ir įvažiavo į ornamen- 
I tų krautuvę, 6310 So. Went- 
Įworth, sudaužė visus paro- 
• dos langus prieš įvažiuojant 
jį įvairenybių krautuvę, 6312 
. So. Wentworth.

I Visi langai paskutinėje 
krautuvėje buvo sudaužyti 
ir buvo išversti ramsčiai, ku
rie laikė antrą aukštą.

Vaistinės vedėjas pareiš
kė, jog trijose krautuvėse 

' nuostolių sukelta apie $10,- 
000.

DmfttAM® CRaVCaS, CHICAGO, HIINOIS Trečiadienis, rūgs. 29, 1943

Įvykis Sicilijos kaimo aikštėje

Mažos mergaitės dideli klausimai su
tiko kariuomenės kapelioną Sicilijoje

Ottawa, Ont. — Laikraš
tis “The Register”, rugsėjo 
26 dienos, paduoda įdomų 
Kanados kariuomenės kape
liono pasikalbėjimą su Sici
lijos maža mergyte.

Pasikalbėjimas įvyko vie
no Sicilijos kaimo aikštėje, 
kur kunigas Joseph Wil- 
helm, iš Hamilton, Ont., ka
nadiečių kariuomenės me
chanizuotos dalies kapelio
nas. po ilgos ir dulkėtos ke- i 
lionės sustojo. Kunigas Wil- i 
helm sėdėjo jeep’ėje prie 
vairo ir rakė cigaretę. Jis 
buvo apsirengęs trumpai ir! 
marškiniai buvo lengvi. Tik • 
romėniška apykaklė sakė. I 
jog jis yra kunigas.

Dešimt metų mergytė su
sidomėjusi romėniška apy
kakle (koleratka), nedrąsiai: 
priėjo prie jeep ir paklausė, 
itališkai: “jūs esate kuni
gas?”

“Taip, esu kunigas, mano 
mažoji”, — atsakė kapelio
nas. kuris gražiai kalbėjo 
itališkai.

“Romos katalikų?” 
mergaitė paklausė.

“Taip”.
“Bet Sicilijos kunigai

sirėdo taip, kaip jūs esate 
apsirengę”, — pasakė jauna 
mergaitė.

ne-

Kun. Juozas Dambrauskas ir Rengiamoji Komisija 
Kviečia Jus

-I-
AUŠROS VARTŲ RUDENINĮ PIKNIKĄ 

Sekmadienį, Spalio (Oct.) 3 d., 1943 
Aušros Vartų Parapijos Rūtų Darže

2327 West 23rd Place
PIKNIKAS PRASIDĖS 4 VAL. PO PIKTŲ IR TĘSIS IKI VĖLUMOS
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Ramus žemėje, smarkus ore

Lakūnas, kuris mėgsta japonų zero 
lėktuvui čiupti už uodegos

l
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Bong turi silver star, oro 
medalį ir Distingui’hed Fly- 
ing Cross su Oak Leaf 
Cluster.

Apie šį garsų vyrą žinia 
gauta' rugsėjo 26 dieną.

ka-

Denver, Colo., mieste, ant rezidencinio distrikto nukri- 
to didelis keturių inžinų karo lėktuvas — bombonešis 
Nukritęs lėktuvas užsidegė. Nuo jo užsidegė ir keturi na
mai. ( Acme-Draugas Telephoto)

Kur tai Naujoje Gvinėjoje. 
— Jis yra tik 22 metų am
žiaus, bet jo apskritas, dau
giausia cherabiniškas vei
das, jo nekaltos mėlynos 
akys, ir jo nosis išvaizdą su
daro daug jaunesnę. Jis yra 
ramiausias vyras savo 
reivių dalyje — žemėje.

Bet ore jis yra didelis ko
votojas, priešui be pasigai
lėjimo ker^a.

Vienuoliką japonų lėktuvų 
numušė žemėn, jis barge da
linasi su Capt. Tom Lynch, 
iš Catasaąua, Pa., kaipo pa
sižymėjusiu vyru pietvaka
rių Pacifike.

Vyras, ramus žemėje, bet 
smarkiai veikiąs ore, yra 
Bong — Richard I. Bong. 
pirmasis leitenantas. Jo 
draugai lakūnai daugiausia 
žino kaipo Bing Bong.

Karo belaisviai nori 
pamatyti Chicagos 
"griuvėsių"

Apie 100 vokiečių karo 
belaisvių iš Camp Grant, ku
rie dirba kenavimo įmonėje, 
Sycamore, De Kalb kauntė- 
je, buvo nustebinti, kai jie 
pereitą pirmadienį sužinojo, 
jog Chicago nebuvo bom
barduota ir visai nepaliesta.

Šerifas pareiškė, jog vie
nas belaisvis prašė, ar nega
ilėtų jis pamatyti Chicagos

J te griuvėsių. Jis buvo įtikintas, 
yra farmos vyras, iš Poplar, j jOg Jungtinių Amerikos Vai' 
wis.

X Šiandie šv. Mykolo — 
vardinės visų Mykolų ir Mi- 
kalinų, kurių aplink mus y- 
ra daug: prelatas Krušas, 
Marijonų seminarijos prof. 
kun. Urbonavičius, MIC., Šv. 
Petro ir Pauliaus parapijos 
klebonas kun. švarlis, Auš
ros Vartų parapijos vikaras 
kun. Jodka, vienas Standard 
Federal Savings and Loan 
Ass. direktorių Jasnauskas 
ir k. jų draugų sveikinimus 
ir “Draugo” redakcija įpina 
nuoširdų linkėjimą sveika
tos.

Šiek tiek nusišypsojęs ka
pitonas kapelionas Wilhelm 
atsakė: “Kai mes esame ka
riuomenėje mes tada dėvim 
rubus, kaip kareiviai. Kana
doje mes nešiojame sutanas 
(ilgus rūbus) kaip ir jūsų 
kunigai.”

Mergaitė pasakė: “Kuni
gai cigariečių nerūko.”

“Tai”, — pasakė kapelio
nas, “yra privilegija kariuo
menės kapelionams.”

Šiek tiek patylėjus, 
gaitės galvoje kilo 
klausimas:

“Kunige, ar jūs vedęs?”
Šiek tiek nustebintas, jis 

atsakė: “Ne, mano kūdiki, 
katalikų kunigai niekada ne
veda.”

Paskui mergaitė nušvitu
siu veidu priėjo arčiau ir pa
bučiavo kapeliono rankas.

mer- 
kitas

Buvo pabėgusios
Pereitą pirmadienį iš mo

terų kalėjimo Dwight buvo 
pabėgusi moteris Dorothy, 
28 metų, ir 18 metų amžiaus 
mergaitė. Tos mergaitės pa
vardė Bessie Wilson. Mer
gaitė nuteista kalėj iman me
tams, o moteris nuteista ka
lėj iman 199 metams. Abi 
buvo greitai sučiuptos.

Įsigolioja sekmadienį

Svarui sviesto reikės 16 punktų
Kornams vacuum pakuo
tiems Whole kernel numuš
ta du punktai ^bus 19 punk
tų), ir kitiems kornam3 
mušta 3 punktai (bus 
punktų).

j
Lr

I

vienam

gamin- 
punktų

Kainų administracijos ofi
sas vakar pranešė, jog sek
madienį įsigalioja nauja 
punktų lentelė dėl mėsos ir 
pieniškų produktų.

Smarkiai pakilo punktų 
vertė sviestui. Svarui svies
to punktų vertė pakelta nuo 
12 iki 16 punktų, taigi pa
kelta sviesto svarui keturi 
punktai aukščiau. Punktų 
vertė mėsos daugumai pasi
liko nepakeista.

Pagal naują punktų vertę, 
pirkimas vieno svaro sviesto 
pareikalaus suvartoti visas 
raudonas štampas 
asmeniui savaitėje.

Farmų (namuose 
tas) svarui sviesto
vertė pakelta nuo šešių iki 
dešimties punktų.

Creamery (dirbtuvėse ga
minamam) svarai sviesto 
punktų vertė pakelta ketu
riais punktais, taigi dabar 
bus 16 punktų.

Kai kuriems sūriams 
(cream, neufchated, cottage, 
cream spread ir group UI) 
pakelta vienas punktas.

šalia sviesto, dar apie 40 
pakeitimų buvo padaryta.

Išimta iš racionąvimo jau
čio, veršio, avies ir barono 
smegenys ir inkstai, kiaulės 
ausys, uodegos, inkstai ir 
snukiai, kenuotos kiaulės 
kojos ir smegenys.

Žaliems ar Wax 
(beans) numušta 
tai (dabar bus 8

binzams 
du punk- 
punktai).

* * *

Palyginti yra naujokas 
tarp kovotojų pilotų, kurie 
jau virš metų dalyvauja šio 
fronto kovose, Bong numušė 
žemėn devynis zero japonų 
lėktuvus, vidutinį bombone
šį ir dive bomberį. Jis turė
jo penkias ar šešias perga
les. Jis skrido šimtas pen
kiose kovos misijose, ir jo 
P-38 rodo 360 valandų.

Bong meilė skridimui, du 
metus praleido mokytojų ko
legijoje, bet jo galvoje buvo 
skrajojimo mokykla.

Nepanašus į kitus pilotus, 
L. Salvatore. 26 metų am- mėgata čiUpti japOnU
Saus, navy metalsmith. grį- xra lėktuvui u<,dego8' 
žo į namus iš rytinio pa. i Ji* naudoja nepaprastą grei- 
krančio pereitą pirmadienį, į 
kad sulaikyti jo laidotuves, 
kurios 
liktos.

Jo
Frank ________ ____ r
penktadienį buvo informuo- paprastai .
U, kad jis mięė Cineinnati dal!™u)a baI1 lr kiek'

stybių kontinentas visai pa
silieka nepaliestas.

X Brighton Parke Šv. My
kolo šventės proga daugelio, 
namuose skambės linkėjimai. 
Pav., bizn. Mikalinos Janu
šauskienės, 4601 S. Wash- 
tenaw Avė.; veikėjos Mika
linos Jurkšienės, 4353 So. 
Maplewood Avė.; “Draugo” 
pramogų rėmėjo-darbuotojo 
Mykolo Petkelio, 2553 W. 
43 St.; bizn. Vykolo Vertel- 
kos, 4406 S. Talman Avė. ir 
k.

nu-
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Miręs" jūrininkas 
grįžo sulaikyti savo 
laidotuves

Clarksburg, W. V., —

turėjo būti dėl jo at- 

tėvai, Mr. ir Mrs.
Salvatore pereitą

nų lėktuvą iš priešakio.
Jis buvo peršautas penkis 

kartus, vieną kartą sunkiai.
Jis yra ramiausias žmo

gus sąuadrone. Bong yra ne- 
Jis

Matyti "velniukas" 
pasipainiojo

Viena pora moterystėje iš
gyveno trisdešimt metų. Vis
kas buvo gerai. Pereitą pir
madienį 48 metų moteris 
teisme pareiškė, kad jos vy
ras 1942 metais, liepos 8 die
ną'pabėgo, po 30 metų ve
dybinio gyvenimo.

Jei jau išgyveno trisde
šimt metų kartu, galėjo iri 
toliau gyventi, 
vyrui po kojų pasipainiojo - pagerbti jo varduvių 
koks “velniukas”. Jei būtų proga ruošiamas vakaras, 
turėjęs vyriškas kojas — Kun. Bruno yra labai popu- 
būtų galėjęs “velniuką” nu- teras jaunimo tarpe, bet jį 
įspirti. Tikrai būtų pasirodęs mėgsta ir senesni žmonės.

X Dain. Ona Piežienė šian 
die 8 vaL ryto giedos solo 
Šv. Jurgio bažnyčioje per 
iškilmingas prel. Mykolo 
Krašo Mišias šv. minint sa
vo vardadienį. Po pamaldų 
mokyklos vaikai parapijos 
kalėj išpildys programą jų 
klebonui pagerbti.

X Kun. Bruno Griniui, Vi- 
Ale matyti sų šventųjų parapijos vika-

esąs tikras vyras.
Minimoji pora gyveno La 

Grange.

ligoninėje. Šeima užsakė gė
lių ir nupirko kapinėse lotą 
(vietą), kurią Salvatore ap
lankė pereitą pirmadienį.

Jų sūnus grįžo ir išaiški
no. kad jis buvo pametęs 
maždaug prieš trejetą mė
nesių piniginę ir identifika
cijos pažymėjimus. Salva
tore skaitė apie jo laidotu
ves laikraščiuose.

Šautuvas
1656 metais išrastas 

nis šautuvas.

Pirkite karo bonus.

i

vieną vakarą pagamina 
cocoa oficieriams, kurie at
vyksta į jo palapinę.

ori-

Žuvo chicagiefis
•

Kearney, Neb. — Kearney 
armijos oro bazė rugsėjo 27 
dieną paskelbė devynių žu
vusių vyrų pavardes, kurie 
žuvo, kai keturių inžinų lėk
tuvas sudužo netoli Colum- 
bus, Texas. pereitą šeštadie
nį. žuvusiųjų skaičiuje yra 
seržantas iš Chicagos.

1412 metais stengrafija 
išrasta.

Penki mirė po vyno 
išgėrimo

Kalamazoo, Mich. — Pe
reitą sekmadienį penki as
menys turėjo vyno baliuką, 
paprastame namuke, Kala
mazoo River.

Mirę yra: Roy Frieling, 
36 metų, iš Kalamazoo; jo 
brolis Earl, 45 metų, iš 
Evansville, Ind.; William 
Foster, 52 metų, negras; Ju- 
anita L. Sanders, 54 metų, ir 
George Rako, 51 metų, visi 
iš Kalamazoo.

Frieling brolis mirė perei
to pirmadienio ryte Bron- 
son ligoninėje. Netrukus po 
to buvo rasti lavonai kitų 
asmenų namelyje. |

X Jurgis ir Eleonora Ge
dvilai šiomis dienomis iš 
Town of Lake išsikėlė gy
venti į West Side, adresu 
2216 S. Leavitt St. Jurgis 
Gedvilas yra sūnus žinomos 
veikėjos Elenos Gedvilienės.

X Juozas Janušauskas, sū 
nūs Brighton Park biznierių 
J. ir M. Janušauskų, 4601 
S. Washtenaw Avė., gavęs 
“furlough” iš kariuomenės 
parvyko namo kaip tik savo 
motinos Mikalinos vardadie
niui. Motinai tai buvo di
džiausia vardinių dovana.

X K. Aukškalnis, sūnus 
“Draugo” agento J. Aukš- 
kalnio Garyje, praeitą sek
madienį prel. J. Maciejaus- 
kui pagerbti suruoštoje va
karienėje Gimimo Panelės 
šv. parapijos salėje, rodė 
judamus paveikslus.
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