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TARIAMASI APIE KARA PACIFIKE
Sąjungininkai stiprėja visuos frontuos

QUEBEC, rugp. 23. — 
Šiandien į konferenciją at
vykus Amerikos laivyno 
sekretoriui Frank Knox, 
numatoma, kad bus daug 
daugiau kalbama apie karo 
veiksmus prieš japonus Pa
cifike, tuo labiau, kad va
kar čia atvyko Amerikos 
karo sekretorius Stimson ir 
Kinijos užsienių reikalų mi- 
nisteris T. V. Soong.

Sudaryta komitetai.
Anksčiau buvo manoma, 

kad pasitarimai sukasi apie 
didinimą pastangų Europos 
frontuose, bet dabar prade
da paaiškėti, kad šioj kon
ferencijoj tariamasi apie 
pasaulio frontus. Iš visko 
duodasi suprasti, kad sąjun
gininkai nemona susilpninti 
nė vieną frontą, kad su
stiprinus kitą kurį frontą.

Konferencija iki šiol yra 
sudariusi sudėtiną Ameri-

ATNAUJINTOS ATAKOS ANT IT ALDO:
a

IŠLIPĘ ANT KIŠKA SALOS JAU PRIEŠO NEBERADO PAVERTĖ SALERNO Į GRIUVĖSIUS
Dar atakavo Napolio geležinkelius
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 23. 

—Šios dienos štabo pranešimu, sąjungininkų lėktuvai die
nos ir nakties metu atakavo Salerno, svarbų Italijos susi
siekimo centrą. Jų 
apgriovė miestą, ir 
geležinkelių centrus

. nose.
Salerno randasi

pakrašty, į pietus nuo Na- 
polio, kur sąjungininkų bom 
bėriai prieš porą dienų n.u- 
metė didelius kiekius bom
bų geležinkelių centruose.

Vokiečiai visais būdais 
bando apginti savo susisie
kimo linijas Italijoj, ir pa
siuntė maždaug 100 lėktu
vų, kad atmušti sąjunginin
kų lėktuvus. Nors šios die-ko-

i kos-Anglijos tolimų rytų 
aviacijos misiją, ir sudėtinį 
Amerikos-Kanados karo pa- 
gelbinį komitetą.

Soong nedalyvavęs vakar 
dienos pasikalbėj i m u o s e, 
bet Prezidentas manęs šian
dien kviesti jį, į diskusijas, 
veikiausiai apie karą prieš 
Japoniją. Daug kam rūpėjo 
apie Soong atvykimą į kon
ferenciją. Prezidento sekre
torius pranešė jog Soong 
atvykęs Prezidento kviečia
mas.

Politinėj srity nujaučia
ma, kad tariamasi apie pri
pažinimą prancūzų tautinio 
išsilaisvinimo komiteto, ir 
kitų okupuotų kraštų poli
tiką.

Rusijos pranešimas apie 
pakeitimą ambasador i a u s 
Washingtone nė kiek nelie
čia Quebec einančių disku
sijų.

JAPONAI PUOLĖ 
KINIJOS SOSTINE

CHUNGKING, rugp. 
—Norėdami atkeršyti
dvi dideles amerikiečių ata
kas ant jų Hankow bazės, 
didelis skaičius japonų lėk
tuvų šiandien atakavo 
Chungking. Kiniečių mažie
ji lėktuvai ir priešlėktuvi
nės patrankos privertė juos 
pasitraukti, neišmetus bom
bų ant šio miesto.

Jau praėjo du metai nuo 
paskutinės japonų atakos 
ant Chungking.

UŽĖMĖ KITA SALA 
PRIE K1SK0Š

WASHINGTON, rugp. 23. 
—Iš atsiimtos salos, ameri
kiečiai ir kanadiečiai pasi
leido tolyn ir okupavo ma
žą Segula salą, 20 mylių į 
rytus nuo Kiška. Galimas 
dalykas, kad japonai tą sa
lą naudojo obzervacijai, bet 
laivyno pranešimas sako 
tik, kad nebuvo ant jos ras
ta japonų.

Tam pačiam komunikate 
sakoma amerikiečiai Kiško
je rado tris japonų mažy
čius submarinus, kurių ma
tomai japonai 
gadinti.

Amerikiečiai 
čiai šiuo laiku
pozicijas Kiška ir 
Aleutian salose.

nespėjo su-

ir kanadie- 
stiprina savo 

kitose

23.
už

Franco negaus ginklų
LONDONAS, rugp. 23.— 

Iš žinių matyti amerikie
čiai, po pasitarimų su an
glais, atsisakė parduoti 
Gen. Francisco Franco gin
klų, kurių jis šiomis dieno
mis buvo prašęs.

Iki. šiol nežinoma kaip tuo 
reikalu nusistatė Anglija, 
kadangi jos užsienių reika
lų ministerija matomai dar ris vakar skrido virš pieti- 
negavo to Franco prašymo, nės Švedijos.
ir jokių žinių tuo reikalu 
neduoda.

bombos 
paliko 

lieps-

Italijos

Amerikos kariuomenės dalinys, pilnai apsiginklavęs ir pasiruošęs smarkioms 
voms su japonais Kiška saloje. Bet kaip nustebo, kuomet invaziniais laiveliais išlipę 
ant salos neberado nei vieno japono. Pajutę, kad bus riestai, japonai, pasinaudodami 
.užėjusiu rūku, pabėgo iš salos. (Acme-Dra ugas Telephoto) S

Turi paruošusi šešių punktų planą
LONDONAS, rugp. 23.—Šiandien pranešta, kad šve- 

dijon atvykęs suomių amatninkų unijos pirmininkas Eero 
Vuori, su pasiūlimu taikos plano baigimui karo tarpe Suo
mijos ir Rusijos. Praneši-> 
mai sako jis tą šešių punktų 
planą perdavęs britų trans
porto ir darbininkų unijos 
vadui Arthur Deakin.

nos komunikatas sakė są
jungininkai nušovė 28 prie
šo lėktuvus, vėlesni rapor
tai sako buvo nušauta 33, 
tad per praeitas keturias 
dienas sąjungininkai iš viso 
nušovė 114 priešo lėktuvų.

Septyni sąjungininkų lėk- 
j tuvai negrįžo iš atakos šeš
tadienio naktį ir sekmadie
nį. Britų bomberiai šešta
dienio naktį pradėjo ataką 
ant Salerno, o Amerikos vi
dutinieji bomberiai atakavo 
tuos pačius taikinius dienos 
metu vakar.

NORI NUVERSTI SAKO VOKIEČIAI 
ITALIJOS KARALIŲ NELEIDŽIA TAIKYTIS

CHIASSO, rugp. 23.—Vir BERNAS, rugp. 23.—Ita- 
tus Mussolinio vyriausybei,, lijos laikraščiai pirmą kar- 
ir sąjungininkams okupavus tą atspaude žinias apie tai, 
Siciliją, Italijoj smarkiai 
veikia požeminis organas, 
kuris dabar veda vajų nuver 
timui Italijos karaliaus ir 
Badoglio vyriausybės.

Anot keleivių iš Sicilijos 
ta organizacija sudaryta iš 
krikščionių socialistų, libe- kad Italija nevirstų karo 
ralų radikalų, ir komunistų lauku ten esantiems vokie- 
partijų.

Nežiūrint daug areštuota bandant Italiją okupuoti, 
organizacija skleidžia tūks
tančius lapelių, kuriais rei
kalaujama Italijos pasitrau 
kimas iš karo, ir išvarymas 
nacių kariuomenių iš Itali- bijodami tolimesnių bomba- 
jos.

Popiežius turi turėti 
baisa taikos sudaryme

SPRINGFIELD, UI., rugp. 
23.—Amerikos Catholic Cen 
tral Verein 88-tam seime 
Vyskupas Aloysius J. Mu- 
ench, Fargo, N. D., sakė 
Šventasis Tėvas turėtų gau
ti vietą prie taikos stalo, 
kadangi jis senai reikalauja 
teisingos ir labdaringos tai
kos.

Arkivyskupas Sam u e 1 
A. Stritch, Chicago, ragino 
taiką sudaryti krikčioniškos 
kultūros rėmuose. Anot jo, 
taika neturinti būti kerštin
ga nei karo laimėjimų dali
nimas.

kad naciai draudžia Italijai 
pasitraukti iš karo. Prane
šimu iš Chiasso, Badoglio 
vyriausybės pirmas susirū
pinimas esąs ištraukimas 

,+Italijos iš karo, bet vyriau
sybė tuo pačiu rūpinantis,

, nepasiruošusi padėt’ rusams 
išvaryti septynias divizijas 
vokiečių kareivių, kurie da
bar yra suomių teritorijoj: 
jei būtų reikalinga, Suomija 
atleisiant iš pareigų Vaino 
Tanner, suomių finansų mi- 
nisterį, kuris Maskvai ne
patinkamas asmuo; Anglija 
ir Amerika turi užtikrinti 
Suomijos ateitį pagal At
lanto čarterio, kuris pripa
žįsta mažoms tautoms pil
nas teises.

čiams, ir sąjungininkamsTie šeši punktai yra: Šuo 
mija pasiruošusi su Rusija 
susitaikyti, bet geresnėm 
sąlygom negu 1940 metais; 
Rusija turi garantuoti Suo
mijos suverenumą; Sąjun
gininkai turi užtikrinti Suo
miją, kad jai pristatys mai
sto, anglies ir aliejaus, ir 
Anglija turinti parūpinti 
rusų kooperaciją dėl tų da
lykų transporto; Suomija niai susisiekti su Rusija.

i

Pranešama taipgi, kad 
maždaug 75 nuošimčiai Mac 
chi lėktuvų dirbtuvės dar
bininkų vis dar streikuoja,

Atakavo japonų 
geležinkelius Burmoje

NEW DELHI, rugp. 23.— 
Amerikos vidutinieji bombe 

iriai vakar sunaikino rekor
dinį skaičių vagonų, atako
se ant japonų valdomų ge
ležinkelių Burmoje.

Sakoma anglai savo laiku 
patarę suomiams tiesiogi-

ŠVEDAI APŠAUDĖ 
SVETIMA LĖKTUVĄ

NEW YORKAS, rugp. 23. 
j —Švedų Motais radio pra
nešimu, švedų priešlėktuvi
nės patrankos iš kelių vietų 
šaudė į svetimą lėktuvą, ku

STOKHOLMAS, rugp. 23. 
—Svenska Dagbladet šian
dien pranešė, kad dvi dirb
tuvės Danijoj buvo sabotaž- 
ninkų išsprogdintos, nežiū
rint karaliaus ir vyriausy
bės prašymų danams liauti 
sabotažavimo veiksmų.

Stokholmo Tidningen ra
portu, danai ir toliau sabo- 
tažuoja geležinkelius ir trau 
kinius, kuriais vežami vokie 
čiai kareiviai.

Reikia daug moterų
CHICAGO, rugp. 23. — 

Margaret A. Hickey, pirmi
ninkė moterų patarimo ko
misijos prie War Manpower 
Commission, šiandien pa
reiškė moterų advokačių 
seimui, kad Amerikos karo 
industrijai bus reikalinga 
maždaug trečdalis visų A- 
merikos moterų suvirš 14 
metų amžiaus.

i

UZEMt KAINA PRIE SALAMAUA
Artinasi prie didelio japonų aerodromo
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS Australijoj, rugp. 23. 
—Amerikos ir Australijos 
kareiviai prisiartino prie 
Salamaua japonų bazės po 
to, kaip jie užėmė kalną ku
ris dominuoja tą apylinkę, 
ir japonų ten esantį aero
dromą.

To kalno užėmimui padėjo

sąjungininkų lėktuvai, kurie 
‘smarkiai bombavo japonų 
susisiekimo linijas visu Hu- 
on įlankos pakraščiu, nuo 
Salamaua iki Lae, šiaurėje.

IŠ WASHINGTONO. — 
Selective Service viršinin
kas Lewis H. Hershey šian
dien pranešė, kad iki atei
nančių metų pradžios bus 
reikalinga draftuoti bent 
443,000 tėvų.

IŠ LONDONO. — Iš didė
jančio nacių lėktuvų pasi
priešinimo Italijos Ir Sicili
jos frontuose, matosi, kad 
vokiečiai turi sukoncentra
vę didelius kiekius savo lėk
tuvų Italijos aerodromuose.

IŠ WASHINGTONO. — 
Prezidento Roosevelto kal
ba Ottawa mieste trečiadie
ny bus transliuojama per 
radio 11 vai. ryte (Chicagos 

Į laiku).
IŠ QUEBEC. — Anglijos 

informacijų ministeris Bra- 
cken pranešė, kad čia vyk
stanti konferencija nusta
čiusi labai svarbius ateities 
karo veiksmus.

NORMAN DAVIS 
LANKOSI ANGLIJOJ

LONDONAS, rugp. 23.— 
Anglijon atvyko Norman 
H. Davis, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus direktorius, 
apžiūrėti Raudonojo Kry
žiaus centrus šiame krašte. 
Drauge su juo keliavo G. 
Stewart Brown, tos organi
zacijos rekliamos viršinin
kas.

SAKOMA GRANDĮ 
VYKSTA LISABONON

MADRID, rugp. 23.—Ne
patvirtintos žinios sako Ita- 

i lijos grafas Dino Grandi va- 
J žiavęs per Ispaniją, pakeliui 
į Lisaboną. Grandi neva e- 
sąs fašistų tarybos priešas, 

. ir buvęs vienas tų, kuris 
reikalavo Mussolinio rezig
nacijos.

vimų.

Daugiau amerikiečiu 
pasiekė Anglija

LONDONAS, rugp. 23.— 
Šiandien pranešta., kad dar 
keli tūkstančiai amerikiečių 
pasiekė Angliją. Kareiviai 
perplaukė konvojuje. Jokių 
nepaprastų nuotikių kelio
nėje nebuvę.

Japonų pranešimu, 
rikiečiai bandę išlipti 
lombangara saloj, bet

ame-
Ko-

buvę

Berlyno radio pranešė žinią 
iš Romos apie didžiulę aud
rą, kuri sukėlė potvynius ir 

atmesti, žinia nepatvirtintai apliejo Romos miestą.

RUSAI U2EME KHARKOVO MIESTĄ
Naciai sako miestas nebereikalingas
LONDONAS, rugp. 23.— 

Nacių aukštoji komanda 
šiandien pripažino, kad vo
kiečiai neteko Kharkovo 
miesto, didžiausios nacių 
bazės pietinėj Rusijoj. Anot 
DNB, nacių žinių agentūros 
pranešimo, Kharkovas nu
stojęs vertės kaipo susisie
kimo ir reikmenų centras, 
ir vokiečiai pasitraukdami 
srunaikinę visus svarbesnius 
to miesto įrengimus.

Rusų pranešimas sakė 
dabar vyksta didelės kovos 
į vakarus nuo paties miesto. 
Anot to pranešimo, nacių 
vadai taip desperatiškai
kovojo, kad siuntę naujus 53 priešo lėktuvus.

De Gaiille sako dar bus 
daug kruvinu kovu

NEW YORKAS, rugp. 23. 
—Londono radio praneši
mu, Gen. Charles De Gaulle 
nesenai sakė, kad karas ei
nąs prie pabaigos, bet dar 
būsią daug kruvinų kovų. 
De Gaulle kalbėjo prancūzų 
kareivių šiaurės Afrikoj in-

rezervus prieš rusus, nežiū
rint, kad tie naujai atvykę 
kareiviai buvo išvargę ir ne-

I gavo pasilsėti. 
Laimi 3 frontuose.

Šios dienos sovietų ko- spekcijos proga, 
munikatas sako rusų ka- - ~ ~
riuomenės £ 
Spas Demensk, Bryansko 
šiaurėje, ir Donets bazeinė- 
je. Prie Bryansko, anot pra
nešimo, rusai vis žygiuoja 
arčiau miesto ir nuolat stip 
rina savo pozicijas.

Rusai sako visuose fron
tuose jie užmušę 9,500 na
cių kareivių, sunaikinę 187 
vokiečių tankus ir nušovę

progresuoja prieiŽuVO LuftWdff6 VfldflS

Raportai iš Švedijos sako 
Gen. Hans Jeschonnek, na
cių aviacijos viršininkas, 
žuvęs sąjungininkų atakoj 
ant Peenemuende. Anksčiau 
naciai sakė jis ‘'staiga mi
ręs,” bet nepadavė mirties 
priežastį.

l

ORAS
Šilta. Ryte gali lyti.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Kunigų Vienybės 
nauja valdyba

Lietuviai įteikia tanką Jungtinių Valstybių kariuomenei

Sugrįžo karys
Šios savaitės pradžioje į 

civilinį gyvenimą grįžo ra- 
Kunigų Vienybės seimas šytojas Antanas Vaičiulai-

rugpiūčio' 11 d. naujon Ku- tis, išbuvęs kariuomenėje 
xuiigų Vienybės valdybon iš- penkis menesius.

rinko: pirmininku — kun. Kariuomenėje Ant. Vaičių 
Juozą A. Karalių (antriems laitis buvo praskirtas į avia- 
metams iš eilės) Shenandoah ei jos technišką dalinį. Išė- 
lietuvių parapijos kleboną; jęs apmokymo kursą, Ant. 
sekretorium — kun. Joną Vaičiulaitis susirgo ir buvo 
Balkūną, Maspetho lietuvių patalpintas karo ligoninėje, 
par. kleboną; iždininku — 
kua. J. F. Baltusevičūj, 
Scrantono šv. Mykolo para
pijos kleboną.

Vicepirmininkais yra pro
vincijų pirmininkai (jų yra 
septyni). Kunigų Vienybės 
Lietuvai šelpti komisija pa
likta ta pati, tik ji papildy
ta kun. J. K. Miliausku, per
nai ėjusiu iždininko parei
gas.

Seimas buvo gausus ir la
bai sėkmingas. Dalyvavo 42 
atstovai. Jo darbai turės di
delės reikšmės ateičiai.

Naujoji Kunigų Vienybės 
vadovybė jau pradėjo eiti 
savo pareigas.

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office Tel. HEMlock 4748

DR. J. J.-SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m. 

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

2423 West Ma%quette Road

Miami Beach, Floridoje. Gy
dytojų komisijos rekomen
davimu, kariuomenės vado
vybė atleido karį Ant. Vai
čiulaitį į atsargą su pažy
mėjimu, kad garbingai at
leidžiamas iš kariuomenės, 
kurioje jis ištikimai ir ver
tingai atliko šaliai savo pa
reigą. i t- , j

Vieną dieną pabuvęs Broo- 
, klyne, rašytojas Ant. Vai
čiulaitis išvyko į Mariana- 
polj, kur kiek pailsės po il
gos kelionės iš Miami Beach. 
Ateinančią savaitę jis grįš 
Brooklynan ir pavaduos “A-1 
merikos” redaktorių.

Mūsų rašytojas yra. gerai 
nusiteikęs, nors ir turi li
gos išvarginimų žymių. Tu
ri planų naujoms novelėms 
ir vienai didelei iš lietuviš- Į •
ko gyvenimo apysakai para
šyti. Yra vilties, kad dar 
šiemet gali pasirodyti Ant. 
Vaičiulaičio apysakų knyga.

i Perka bombanešį
Philadelphia, Pa. — 

tuviai čia ne juokais

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS !
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit nipaa- 
člotl nerangiai, 
pakinkliais. Gy
venkit lluost nuo 
patrūkimo bodo..

O I A L —— 8 P E
Iškirpkite šj skelbimą, ir priduo- 

kite mums pirm 39 dienų laiko ir 
mes sutelksime jums
DYKAI — E1EKTROS VEIKIMO 

ISMANKftTINlMA
Jūsų Skilvio Muskulų Tr.-atmentą.

NfiRA KO GERESNIO Už

Crector of CuMom Appltancea for T7 yra 
S« S. STATĖ, RM. »10. STA. 41«8 
Daily !• A M. TU 3; Mon.. Fri. Til 9 P.M.

ItaturHay TU t, hsuulay * to 4.

Al. yru M»wlall. nrMnlmo bandymą, tr 
nebus kitom laikraJ^luooo. Taipgi. M. 
putOlymaa nobna atkartotas.

Lie- 
dar- 

buojasi, kad sukėlus $50,000 
nupirkimui bombanešio. Ko- 

' miteto pranešimu, tam rei
kalui jau sukelta virš $3,000. 
Philadelphiečiai turi vilties, 
kad tikslas bus pasiektas.

i 
j

Waterbury, Conn. — Dr. 
Frank J. Hill (Aukštikal- 

Č*a i nis), kuris ilgas laikas, kaip 
vietos lietuvių tarpe prak-

Darbuojasi trims bom- Lietuvis profesorium 
banešiams nupirkti

Brooklyn, N. Y. —
sudaryta lietuvių komitetas 
visai New York valstybei, tikuoja. mediciną ir dalyvau- 
kad sėkmingiau pravedąs ja iįetuvių veikime, šiomis 
trečiosios karo paskolos va-. di8nomis paskirtas viešo. 
jų. Komitetas yra nutaręs. sios sveikato8 profesorium 
kad visos tos valstybės lie- No Dakota universltete. 
tuviai sukeltų iki vieno mi- Į 
liono dolerių ir kad už tuos 
pinigus būtų nupirkta trys 
bombanešiai.

Komitetą sudaro keturių 
laikraščių redaktoriai: “A-

— J. Laučka,
— J.
— P.
— J.
radio

merikos”
“Naujosios Gadynės’’
Stilsonas, “Tėvynės”
Bajoras, “Vienybes’’
Tys^iava ir lietuvių 

į valandų vedėjai J. Ginkus 
r J. Valaitis.

Beje, dr. F. J. Hill pas
tangomis Bronson knygyne, 
Waterburyje, sudaryta ne
mažas knygų ir brošiūrų a- 
pie Lietuvą rinkinys.

Acid Indigestion
Relieved m S minutes or 
double your money back

When eicess stomach acid causes painful. suffoeat- 
ing gas. sour stomach and heartburn. doctors usuaUy 
prescribe the fastest-acting medicines known for 
symptomatic relief—medicines likę those in Bell-aas 
Tablets. No lazative. Bell-ans brings comfort in a 
jiffy or double your monęy back on retura of bottle 
to us. 25c at all frnggistj.

Adv. Jonas J. Grigalius, Bostono miesto korporacijos legali o departamento narys 
ir So. Bostono Lietuvių Piliečių draugijos pirmininkas, įteikia Įeit. pulk. Lee H. Tuck- 
er užrašą (plaąue), kad būtų pridėta prie lengvosios tankos, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos nupirktos karo bonais vertės $45,000. Toji draugija pardavė už tą su
mą karo bonų jos suruoštame lietuvių masiniame susirinkime birželio 6 d. š. m.

Iš kairės į dešinę stovi: adv. Kazys Kalinauskas, William P. Burkinsshaw, Villiam 
A. Amsie, adv. Jonas Grigalius, pirmininkas; A. J. Namaksy, iždininkas; Katrina Na- 
maksy, Įeit. pulk. Tucker, Juozas Lekys, raš iininkas, adv. Juozas Cunys, Suffolk dis- 
trikto prokuroro asistentas, ir dr. Antnas L. Kapočius (Kapochy).

Bostono Lietuvių Pi- si pakenkti katalikų veiki- h D tlnVft
rl r-a 11 ori irta siiHinštas mui na+ ndaiitilrH»i ircj • ■ UUIUTJ

ir su kitais. Dabar, adv. Jo- nrjrnifiioS 
nui Grigaliui pirmininkių- r ■*
jaut yra tvarka ir taika.
Suprantama, “zirzlių” buvo 
ir yra, bet juos galima ant 
vienos rankos pirštų suskai- micijas kun. Pr. Bulovas, 
tyti, kurie bando pakišti ko- kuris su kitais marijonais 
ją pirmininkui ir kitiem nuo kunigu įšvęstas rugpiūčio 8 

i širdiems valdybos nariams, d. Primicijantui Mišiose šv.
Jie neseniai
“S-ra” zirzė, bet draugijos Laurinaitis, Raugalas ir dr 
rimta valdyba yra nusitei-, Andruška, MIC.. Kun. Pakal- 
kus nudirbti dar didesnius uis pamokslą pasakė, 
darbus — karo bonų parda
vinėjime ir kovoje dėl Lietu
vos nepriklausomybės ir lais

Rap.

draugijos suruoštas mui. Taip pat nesutikdavo 
susirinkimas karo

So. 
liečiu 
masinis 
bonams parduoti buvo tik
rai sėkmingas. Draugijos pir 
mininkas adv. Jonas Griga
lius daug darbavosi, kad 

. būtų kuo daugiausia bonų 
parduota, ^tm nuoširdžiai 
gelbėjo ir kiti vaidybos na
riai. Reikia pažymėti, kad 
dabartiniu laiku toji drau
gija pavyzdingai tvarkosi ga 
baus pirmininko adv. Gri
galiaus vadovybėje. Praei
tyj. ypač kada toji draugija 
buvo sandariečių vadovybėj, 
tai neatsižiūrėdami, jog jos 
nariais yra daugumoje ka
talikai, visuomet stengdavo-! vės.

Brooklyn, N. Y. — Rug
pjūčio 15 d. Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje laikė pri-

ir laikraštyj tarnavo kunigai: Paulionis,

Po visam parapijos salėj 
buvo puota primicijantui pa 
gerbti.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

DIRBTUVES

Mane 28 metų praktikavimu 
jūsų garantavimu 

Optometrieally Akrą Specialistu
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra parodančia ma
čiausias klaidas. Specialė atycja at- 
ireipiama j mokyklas veikūs.

KREIVOS AKYS ' 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimų akys 'itttitol I 
aras be akinių. Kainu pigias kaip 

pirma. 
4712 South Ashland At.

Phone YARDS 1371
Jaunuoliai, kurie neuriimami 

karo aviacijos riryr*n • ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bliodness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’\S
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa.

I

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

i

I -.
I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUO6IMCIO RATOM8.IMSU«#
■ lfov
"Can

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corooration. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikala
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA UBTUVIŲ FTNANMNB {STAIGA 

— 46 Metai Sekmtaf* PataasavtaM t —

KEISTOJO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 1118 J<M. M. Mozerta, Sec’y. S2M SO. HALSTED ST.

libeoa; iarnincs

.vimo.

■

Ofisas ir Altinių Dirbtavi 

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENA

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav-

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6034

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų visam gy- 
vanlzaul. Saugokite laa. laiadaml 
liegaamlnuotl Jas modernltklausia 
metodą, kuria regėjimo "»skalsa 

geli sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

prtrtakin-H- akinių, kurte pašalina 
via* aklų ttompimų. ..

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kamuųa lS-toa
Telefonaa: GAMAI, MIS. Cbtoagc 

OTVO VALAKUOS:
Kaadlaa • :*• a. m. jki (:>• a. m. 

TraOad. Ir Mttad. •:*• a. a. 
«ta V:M » m.

■

|

i

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

s
"akis EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 

Registruoti ir Licensuoti
OPTOMETRISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

Tel OANal 6122

DR. BffižIS

TRU-VISION OPTICAL CO
i DR. M. WEINE, O.D.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND STOGEON 

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YAEdi 4787
Namų teL PRO«pect 1930

TaL YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIBgima G036 
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 tr 5—8:30 F. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel YARd* 582L
Bes.: KENvood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas užAnrytn.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TaL OANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

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

Residencija: 6600 8o. Artesiir Ave- 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Dd B ved. vakar*.

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

LIETUVIAI DAKTARAI
; 4

I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS £ 

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MIDvay 8880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irto, nuo 2 iki t 
vai. popiet ii nuo 7 iki 8:3') įai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUSGA8 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

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

pagal sutartį.

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

DR. AL. RAČKUS _
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS' PRIIMA:

Kasdien nuo 2:06 iki 8:00 vaL
Trečiad. ir Sekm. Ūk ■untariu*.

DR. EM1LY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDsie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkt, Seštad. 8:30 iki 9:30 vak, 

Sekmadieniai* pagal KMitarim*.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

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

I

t
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PATTERSON, KNUDSEN Minės parapijos 
APLANKO HAWAII

HONOLULU, rugp. 18.— 
Karo sekretoriaus padėjėjas 
Robert Patterson ir Gen. 
William S. Knudsen, karo 
sekretoriato produkcijos di
rektorius, atvyko Hawaiiun 
inspekcijai. Drauge su jais 
keliauja ir aukšti karinin
kai.

auksinį jubiliejų
Philadelphia, Pa. — šv. 

Kazimiero parapijos auksi
nio jubiliejaus iškilmės bus 
spalių 3 d. Sudarytas komi
tetas jau darbuojasi, kad ju
biliejus kuo gražiausiai pa
sisektų. Komitetan pavieniai 
veikėjai ir draugijų atsto
vai įeina.

t “DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVAYTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb 9488-9489

—> n

K s

HEI.P WANTED MOTERYS HELP VVANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

HELP 4VANTED — VYRAI

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

HOOKER GLASS & PAINT 
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.

i

At.
t

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

FREIGHT HANDLERS

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

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo S:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS

Acme Steel

MARCIJONA YUREVIČIENE
(Duktė mirusių Antano ir Magdalenos Klimų)

Gyveno 931 West 33rd Place. Mirė Rugpiūčio 21 d., 1943, 
4:45 vai. ryte.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskričio, Jurbarko 
parapijos, žindaičių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Kazimierą-; 2 sūnus 
Tamošių ir marčią Marijoną, ir Raymond; anūkes Dianą ir 
Sandrą; 5 seseres—Marijoną ir švogerį Kazimierą Sirus, Oną 
ir švogerį Antaną Urboną, Domicėlę ir švogerį Benediktą 
Vizgirdą, Beatriče ir Margaret; 4 brolius, Antaną, Clifford, 
Juozą ir St. Sergt. Frank, U.S. Kariuomenėje; švogerį Antaną 
Slauter ir šeimą; švogerį Joną Grigą ir kitas gimines.

O Lietuvoje paliko uošvį Tamošių Jurevičių; brolienę 
Leonorą; švogerį Joną Yurevičių ir kitas gimines..

Kūnas pašarvotas Antanas M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avenue. „

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Rugp. 25 d., 1943 m. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus atlydėta .į Šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pa- 
žįstamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Marti, Anūkės, Seserys, Švogeriai, 
Broliai, Uošvis, Brolienė, ir Giminės.

Laidotuvių direktoritfs: Antanas M. Phillips. Telefonas: 
Yards 4908.

l AIGi III
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 1 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

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

I

0

v

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

69c Į VALANDĄ 
UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.

$7.59 Į DIENĄ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

bo-

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

VYRAMS
NUOLATINIAI DARBAI 

Gera Transportacija 
Svarbioj Pramonėj 

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

PATYRIMO NEREIKIA
40 VAL. SAVAITE 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN
CHEMICAL

co.
1029 W. 35th St.

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

VYRŲ
Bile amžiaus. Diena ir naktį dar-/ 
bai — pagelbėti prikrauti valgio > 
vagonus dėl Defense dirbtuvės! 
cafeterijos.

CROTTY BROS.
5335 S. WESTERN

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

3822 W. LAWRENCE AVĖ.

SVARBIAI KOMPANIJAI
REIKIA

NEPATYRUSIŲ VYRŲ
Štai proga netik pagelbėti karo 
eigai bet ir užtikrinti sau PASTOVU 
darbą kada karas pasibaigs. 40 vai. 
savaitėje su laiku ir puse už virš
laikį. Puikios darbo sąlygos ir gera 
mokestis su proga įsidirbti.

MR. R0WE
EUGENE DIETZGEN & CO. 

2425 Sheffield Avė.
(2400 NORTH — 1000 WEST) 

LINCOLN 3300

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

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

MERGINŲ
Išmokti dirbti prie konvertų 

lankstymo ir konvertų spaustuvės 
mašinų. Pastovūs darbai, gera mo
kestis, nėra atleidimo iš darbo.

CENTRAL ENVELOPE

MERGINOS IR MOTERYS 
VIRŠ 17

Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai moder
niškoje mūsų dirbtuvėje.

APMOKAMAS POILSIO LAIKAS 
CAFETERIJA

GERA TRANSPORTACIJA 
PUIKIOS DARBO 

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

BELMONT RADIO CORP'
5921 DICKENS

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

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

AND

LITHOGRAPH CO.
426 S. CLINTON

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs
$28.60

Už Savaitę Pradžioj
$31.20

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

MERGINOS — MOTERYS
8 vai. į dieną — pastovūs darbai, 

į laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
I darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCIATES, INC.

1838 W. 33rd St.
Lafayette 2456

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ IR MOTERŲ 
VYRAI

DARBININKAI
VAIKINAI ,

Mes 
kioj 
dirbti su draugingais ir pagelbs- 
tančiais žmonėmis.

PATYRIMAS NEREIKALINGA 
100^ KARO DARBAI 
AMŽIUS NESVARBU 

Laikas ir pusė virš 40 vai. abel- 
nai 48 iki 50 vai. jei tik norite 
Aukštos ratos.

turim labai gerų darbų pui- 
dirbtuvėj kur jūs galėsite

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

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

Atneškit gimimo liudijimą, sočiai 
securitv korta ir įgaliojimo laišką 
kad galit stoti prie naujo darbo.

Ofisas prie 134th ir Clark Street. 
lllinois Centrai 
ties atveža artiĮNinnuv'
REGULIARIAI 
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO 

8:30 IKI 12:30.

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKTT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJATEIKIT TUOJAUS

SHERMAN KLOVE CO. 
3531 W. 47TH ST.

ŠTAI YRA
PROGA !

100% KARO DIRBTUVĖJE 
DfiL 

NEPATYRUSIŲ VYRŲ 
Mes išmokinsim jus gerai sekan
čiuose amatuose, kaino: 

MOLDERIAIS
(Synthetic Gumoj
SATURATORS

MATERIAL HANDLERS
Šie amatai mokės jums didelius 
dividentus po karo ir duos jums 
darbą nuolatiniai.
Mes taipgi turim daug darbu pa- 
tyrusiems vyrams. Atsišaukit ar 
pašaukit dėl smulkmenų:
MR. NICHOLS — AUSTIN 6180

Victor Gasket Co.
5750 Roosevelt Rd.

TARNAITES IR VALYMUI 
MOTERYS

TAI TIKRA DARBO VIETA. PA- 
togios valandos moterims su šeimo
mis. Nuo 9:30 ryto iki 4:10 popiet. 
Pradinė mokestis $72.00 su pakėli
mu po trumpos tarnystės. Atsišau
kite prie Housekeeper.

Y. M. C. A. HOTEL
826 S. Wabash

ACMEAPSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuo jaus 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. P0LK STREET
Tel. CANAL 5510.

STEEL CO

f

MERGINŲ — MOTERŲ 
PATYRUSIŲ AR PRADINIŲ 

Prie įdomių lengvų assembly dar
bų. 100% svarbūs karo gamybos 
darbai; taipgi:

ARMATURE WINDERS 
SOLDERERS 
TESTERS IR 

INSPEKTORIŲ 
Gera mokestis, pastovūs darbai 

proga įsidirbimo.
FRACTIONAL MOTORS CO. 

1501 N. Halsted St.

★ 134th — Clark St.
I

Vyrams - A+yda
VISI STIPRUS VYRAI !

Mums reikia jūsų pagelbos karo 
darbams. Mes turim nepaprastų 
progų su aukštu mokesčiu vyrams 
kurie gali atlikti sunkius kilnojimo 
darbus.

VAN NORMAN MOLDING CO.
6441 S. Statė St.

i CHICAGO

MONUMENT CO.Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

KREIPKITĖS PRIE MES 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

— ...

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Labai gero#

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

rfišten moterų kailiniai, kailiukais papnottais arba 
cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

su PARDAVIMUI

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75 
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
BULLARD BORIN G MILL 

ENGINE LATHES 
TURRET LATHES

Reikalingi dirbti dirbtuvėje vakari
nėje dalyje miesto. Gera transpor
tacija. Atsišaukite į
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St

Of tau tėvai...
Los Angeles. — Rugpiū

čio 20 dieną priemiesčio na
me rasti šeši badaujantieji 
vaikai. Jų būklė prasta. 
Jauniausias vaikas, 1 metų, 
buvo nugabentas į ligoninę. 
Kiti vaikai, nepasiekę 16 
metų amžiaus, buvo rasti 
alkani. Kaimynai pareiškė, 
jog tėvai išvykę į Kansas

Z

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

100% karo pramonė

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų 

VYRŲ ar MOTERŲ 
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIITAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

Lėktuvnešiai išplaukė 
iš Gibraltaro

LONDONAS, rugp. 23. — 
i Vichy radio pranešimu iš 
Algeciras, Ispanijos, penki 
lėktuvnešiai laivai vakar 
dieną neva atplaukę Gibral- 

I taran, ir nakties metu iš-
PLATTNKITE "DRAUGĄ”! plaukę Viduržemių jūron.

MERGINŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS SKALBYKLOS 

DARBAMS 
GERA MOKESTIS 

5 DIENOS SAVAITĖJE 
ATSIŠAUKITE 

PILGRIM LAUNDRY 
1711 Miluaukee Brunswick 9000

Mažoj geroj įstaigoj south sidės 
dirbtuvėj kur randasi draugiškos 
ir puikios darbo sąlygos, užtenka
mai šviesos, vėsumo ir šilumos 
žiemos laiku.'

Reikia Vyrų

PARSIDUODA — MEDINIS NA
MAS, 3 fletų — 5, 6 ir 4 kamba
rių (4 kambariai randasi atike) 
garadžiai, lotas 37^x125 pėdų. 
Rendos gaunama $120.00 į mėnesį 
ir yra pačiam savininkui gyvenimas. 
Randasi geroj apielinkėj, pusė blo
ko nuo parko ir pusė bloko nuo 
gatvekario ir krautuvių. Kaina — 
$9.000. Kreipkitės nrie SAVTNTNKO 
««1« S. TROY STREET. CHICAGO.

MOTERŲ IR MERGINŲ
PATARNAUTI PRIE VALGIŲ 
DEFENSE DIRBTUVĖJ. TRUM
POMS VALANDOMS AR PILNO 
LAIKO. VIRTUVES IR RESTA- 
RANO DARBAI. PARDAVĖJŲ 
REIKIA DĖL LUNCH VVAGON.

ATSIŠAUKITE 
INFORMATION D ES K 

4100 S. KEDZIE AVĖ.
Crotty Bros.

STOCKROOM VYRO 
MECHANIKŲ 

MECHANIKU PAGELBININKŲ 
PAPRASTŲ DARBININKU 

SPRAY GUN OPERATORIŲ 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

WELDERIŲ
Šie darbai abelnai 50 vai. savaitėj 
mokant laiką ir pusę virš 40 vai., 
ar virš 8 vai. darbo by kurią dieną 

TAIPGI
Nepatyrusių Darbininkų

PARSIDUODA
2649 W. 43rd ST. — $300 įnešus ir 
balansą mokant po $30 J mėnesį 
nupirksit Storą ir 4 kambarių namą 
su atiku ir apdengtais porčiais. 
Storas tinkamas visokiam bizniui. 
Kreipkitės sekančiai: JANATA — 
4257 W. Cermak Rd.. Lawndale 4949.

RENDUOJASI 5 kambarių fletas. 
Geroj apielinkėje. Pirmam aukšte, 
karšto vandens šiluma. Pageidauja
ma Lietuvių šeima. Kreipkitės 7025 
S. ARTESIAN AVĖ.

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

Kreipkitės prie Housekeeper. 
EDGEWATER BEACH HOTETj 

5349 Sheridan Rd.

MOTERIS AR MERGINA
Stenografistė kuri moka vartoti 
Dictaphoną ir rašyti shorthand. 
Yra puiki įstaiga bendradarbiautu 
GAR WOOD INDUSTRIES, 

INC.
301 W. 37th St.

PARSIDUODA — 6 kamb. mūro 
bungalow, furnicos šiluma, pleiste- 
riotas beismentas su seklyčia ir 
virtuve. Tile maudyklė, puikios sąly
gos, 2 karam garadžius, gera trans- 

I portacija. 5043 S. ARTESIAN AVĖ,

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

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

COMPANY
847 W. JACKSON BLVD.

tvarkoma virsta neproduk
tinga jėga, taip kultūra, nu 
stojusi religijos, tampa lyti
mi be turinio. (“Ruomu- 
va”).

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

J*.

BORIN ART 
PRODUCTS CORP,

Wants
GIRLS AND W0MEN 

ALSO LABORERS
GOOD STEADY JOBS. APPLY

BORIN EMPLOYMENT OFFICE

1331 S. CICERO AVĖ.
Mūsų idėjos priklauso nuo 

amžinybės, o mūsų veikimo 
formos nuo mūsų dienų sko-
nio. — Prof. Eretas.

Kas dažnai skaito, tas pa- 
Kaip gamta kultūros ne-

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti Te
gali. (Seneca).

t
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays

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” bringis best resuits.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina 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 ............  4.50
Trims mėnesiams ...................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Džiugios žinios iš karo fronto
Prieš kiek laiko įvykęs aiškus persilaužimas karo 

frontuose sąjungininkų naudai, vis smagesnių žinių at
neša. Paėmus Messiną, visa didžioji sala su kitomis 
mažesnėmis aplink salomis jau visiškoje jungtinių tau
tų kontrolėje.

Pacifike užimta Kiška ir varomasi gerokai pirmyn, 
parodant priešui, kad Amerikos karo jėga yra tokia, 
jog jie, nepaisant kiek kariautų ir kaip ilgai, atsilai
kyti nepajėgs. Visa iniciatyva yra perėjusi į amerikie
čių ir sąjungininkų pusę.

Rusijos fronte vokiečiai buvo priversti pasitraukti iš 
Kharkovo, kur buvo įsistiprinę nuo 1941 m. spalių mėn. 
24 d. Atrodo, kad načiai, rusų armijų stumiami, visu 
frontu traukiasi atgal. Savo traukimąsi vokiečiai aiš
kina tuo, kad, girdi, jie tai darą tiksliai, norėdami su
siaurinti karo frontą. Bet, jei būtų manę, kad strategi
niu atžvilgiu nebuvo gera lysti taip giliai į Rusiją, 
jie ten pačioj pradžioj nebūtų lindę. Aišku, jei tik būtų 
turėję jėgų, vokiečiai būtų ėję dar gilyn į plačiąją Ru
siją. Kad šiandien jie traukiasi, traukiasi ne iš gero. 
Rusų kariuomenė, apginkluota Amerikos ir Anglijos 
karo pabūklais, gerai išpylė jų kailį ir dėl to nebeatsi- 
laiko.

Bet čia dar ne viskas. Amerikos ir Anglijos lakūnų 
ekspedicijos į Italiją, Prancūziją, Vokietiją ir kitas a- 
šies valdomas vietas, griauna priešų stipriausias pozi
cijas, silpnina jų pajėgumą ir daužo jų viltis atsilai
kyti.

Tad, nežiūrint kokius didesnius karo žygius ateičiai 
sudarys Kvebeko (Quebec) konferencija, jie bus ir geri 
ir pasekmingi. * ,

Pergalė, atrodo, yra užtikrinta. Tai mes sprendžia
me iš paskutiniųjų dienų karo eigos. Tačiau, nema
nykime, kad tai įvyks be tolimesnių didelių pastangų 
ir pasiaukojimo. Dar neatėjo laikas perdideliam opti
mizmui. Kad įvykęs persilaužimas karo frontuose mū
sų pusėn ir toliau mus džiugintų naujais laimėjimais, 
turime dar daugiau dirbti ir dar daugiau aukotis. Sa
vo šauniąją kariuomenę turime aprūpinti geriausiais 
karo pabūklais, maistu ir visu kuo kitu. Tuo būdu''mū
sų pergalė bus dar tikresnė ir pagaliau, greitesnė.

Roosevelto ir Churchillio konferencijas nei Litvinovui 
su Maiskiu neleido jose dalyvauti. Pagaliau, kai šiuo 
nepaprastai svarbiu momentu Kvebeke įvyksta Roose- 
velto-Churchillio konferencija, Stalinas anuos vyrus — 
Maiskį ir Litvinovą visai atšaukia ir į jų vietą paski
ria nežinomus komunistų komisarus. e
KĄ TAI REIŠKIA?

Gali kas kaip nori aiškinti šį Stalino elgesį, visvien 
prieis prie vienos ir prie tos pačios išvados — Stalinas 
nenori bendradarbiauti su demokratijomis, nes poka
rinio pasaulio pertvarkyme ir rekonstrukcijoj jis turi 
visai skirtingą programą ir atskirus planus. Kad taip 
yra, buvo progų matyti. Štai, tik keli pavyzdžiai: An
glija ir Amerika stovi už Baltijos valstybių laisvę ir 
nepriklausomybę, Stalinas siekia pasiglemžti jas sau; 
jungtinės tautos pripažįsta Lenkijos vyriausybę .už
sieny, Stalinas nutraukia su ja santykius ir-Maskvoje 
organizuoja savo komitetą Lenkijai; Prezidentas Roose
veltas griežtai reikalauja Vokietijos besąlyginio pasi
davimo, Stalinas oficialiai tam nepritaria, bet organi
zuoja savo komitetą Vokietijai. Be to, neįsileista ame
rikiečių ir anglų karo ekspertų, neduota veikti Rusijoj 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, palaikyta geri ir nor
malūs santykiai su Amerikos užpuolike Japonija.

Atsižvelgiant į tą visą, netenka stebėtis, jei kai ku
rie politikos ir karo žinių komentatoriai nueina taip 
toli su savo įtarinėjimais, kad, tiesa nedrąsiai, bet vis 
tik spėlioja, ar tik Rusija neina prie separatinės (at
skiros) taikos.

Kaip ten nebūtų, Stalino elgėsis yra keistas ir jis 
gali iššaukti vienakių ar kitokių staigmenų.

Trys atstovai iš Kalifornijos
Mums pranešama, kad Los Angeles lietuviai, nors 

viena tolimiausių ir mažiausiai skaitlingų liet, koloni
jų, bus atstovaujama Pittsburgho lietuvių konferenci
joje mažiausia trijų atstovų —: nuo SLA, šv. Kazimie
ro parapijos Liet. Kultūros ir Labdaros klubo.

Įvertindami losangeliečių susirūpinimą lietuviškais 
reikalais, tikimės, kad ir kitos tolimesnės kolonijos ne
atsiliks.

SPAUDOS APŽVALGA j
- .......... =... . (T

Žodis "izoliacionistams"
“Amerika” pastebi:

“Rytinių Valstybių Tautininkų” centro valdyba nu
tarė nedalyvauti Amerikos Lietuvių Konferencijoje. 
Nutarimas paskelbtas trijuose laikraščiuose. Jį priė
musiais skelbiasi 12 asmenų. Jų tarpe yra bent du, 
kurie kitų organizacijų susirinkimuose yra balsavę 
už atstovus į konferenciją...

“Vienybės” redakcija tą “nutarimą” įdėjo, bet ir 
savo nuomonę prieraše pareiškė, kad tas centras sa
vo nutarimu pasielgė ir nelogiškai, ir neetiškai. “Vie
nybė” aiškiai pasisakė už konferenciją ir joje daly
vavimą.
Dvylikos Brooklyno ir apylinkės tautininkų pasisa
kymas, mūsų nuomone, yra gryno nesusipratimo pa
darinys. Visi esame laisvi turėti savo nuomonę, todėl 
neginčysime tos teisės ir Amerikos Lietuvių Konfe
rencijos “boikotuotojams”. Tik mums gaila, kad jie 
izoliuojasi iš lietuvių vienybės. Tikrai jie nežino, ką 
darą. Tebūnie jiems atleista.”

hngfinės Tautos ir Stafisas
Paskutinių dienų Stalino laikysena jungtinių tautų 

viršūnes gerokai surūpino. Surūpino ir visuomenę. Ir 
ne be reikalo.

Tiek daug rėmus rusų kariuomenę ir ginklais, it mais
tu, ir kitokiais būdais, su rusų politikos vairuotoju ne- 
besusikalbama. Kai jau nebėra pavojaus Maskvai ir vi
sam kraštui, kai Amerikos ir Anglijos pasisekimai Vi
duržemy, Pacifike ir bombardavimas iš oro vokiečius 
verčia trauktis atgal, Stalinas užsimanė drumsti jung
tinių tautų nuotaiką.

1 ' t *
PIRMESNI ŽENKLAI

Jau prieš kiek laiko, kai Maskva atšaukė iŠ Londono 
savo ambasadorių Maiskį ir iš Vašingtono Litvinovą, 
buvo paskleista įtarimų, kad Stalinas “stato ožį”. Jie 
buvo atkviesti Maskvon kaip tik prieš Vašingtono kon
ferenciją praėjusį pavasarį. Kiek Maiskis, tiek ir Lit- 
vinovas buvo laikomi geriausi ir palankiausi tarpinin
kai tarp Vakarų demokratijų ir paties Stalino. Jiems 
rūpėjo, kad Sovietų Rusijos santykiai su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis ir Didžiąja Britanija būtų geri.

Kiek žinoma, Stalinas nei pats važiavo į Prezidento

... • • ■

A. L. R. K. Federacijos Tarybos nariams
A. L. R. K. Federacijos Tapybos nariams dar kartą 

maloniai primenama, kad tarybos suvažiavimas bus š. 
m. rugsėjo 1 d., trečiadienį, 10 vai. ryte, William Penn 
viešbutyje, E ir F kambariuose, Pittsburgh, Pa.

Visi tarybos nariai (Federacijos centro valdyba, aps
kričių pirmininkai ir sekretoriai, katalikų laikraščių re
daktoriai, centraKnių organizacijų centrų pirmininkai 
ir sekretoriai) maloniai kviečiami būtinai dalyvauti ta
rybos suvažiavime. Taip pat maloniai kviečiami visi 
lietuvių katalikų visuomenės darbuotojai, ypač kunigai.

Pagal Federacijos Konstituciją, Federacijos Tarybos 
suvažiavimas pavaduos Federacijos kongresą, kurio 
šiemet nebus. Suvažiavimo darbotvarkėje bus šie klau
simai:

Centro valdybos pranešimai, Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus, L. K. F. Spaudos Biuras, Lietuvių Kultūrinis Ins
titutas, dalyvavimas Amerikos Lietuvių Taryboje, cen- 
tralinių organizacijų veiklos stiprinimas ir kt.

Visiems tarybos nariams, dalyvausiantiems suvažia
vime, iš anksto nuoširdžiai dėkoju, šia proga Federa
cijos Tarybos narius, .apskričių ir skyrių valdybas pra
šau pasirūpinti atitinkamai dalyvauti Amerikos Lietu
vių Konferencijoje, įvyksiančioje š. m. rugsėjo 2-3 d.d., 
Pittsburgh, Pa., ir ją vigais galimais būdais paremti.

Juozas B. Laucka, Federacijos pirmininkas

Atvaizde parodoma, kaip japonai pagrobę Kiška salą daugiau kaip prieš metus joj 
buvo įsistiprinę ir atlikę didelių militarinių įrengimų: sukonstraktavę aerodromą, pa
statę geležinkelį, pravedę kelius ir daug ki ta. Tai atlikę patys turėjo bėgti viską pa
likę. Tą patį jie- turės daryti ir iš kitų salų, jei nenorės žūti. (Army Air Force Photo; 
Acme-Draugas Telephoto)

Pavydas privedė prie 
žmogžudystės

San Francisco.— Pvt. Ed- 
ward P. Daphne, 27 metų 
amžiaus, kuris grįžo į namus 
iš Kentucky, pereitą sekma
dienį, buvo nušautas graikų 
ortodoksų bažnyčioje, kai 
jis stovėjo prie altoriaus. 
Prie altoriaus žvakės degė.

Kareivio nužudytojas sė
dėjo bažnyčios viduryje, 
tarp kitų besimeldžiančių 
asmenų. Jis išbėgo į savo 
automobilį, vėliau pasidavė 
į policijos rankas.

Jis prisipažino esąs Pete 
Raftopoulous, 52 metų am
žiaus, likerio krautuvės sa
vininkas, ir prisipažino, jog 
prieš šešis mėnesius jis šo
vė į Daphne, San Francisco 
gatvėje, bet nepataikė.

Raftopoulous tvirtina, jog 
Daphne buvo atsakomingas 
dėl jo žmonos Mary, 30 me
tų amžiaus, divorso, kuris 
įvyko gruodžio mėnesį, 1942 
metais-.

Lietuviu Diena karo 
tonams pardavinėti

Antradienį, rugpiūčio 24 
d., vėl paskirta lietuviams 
pardavinėti karo bonus Tre- 
asury Departamento įreng
tame kioske (boct) prie 
Statė ir Randolph gatvių. 
Ši kartą, darbą užims kata
likių Moterų Sąjunga ir šv. 
Teresės draugijos narės. Iš 
Moterų Sąjungos darbuosis 
H. Statkienė, H1. Vengeliaus- 
kienė ir O. Paurazienė. Iš 
teresiečių, vardų neteko su
žinoti. Visi, kurie galite ir 
manote pirkti karo bonus, 
nuvykite į didmiestį ir pir
kite iš lietuvių kiosko, nes 
kreditas tenka lietuvių var
dui.

Pardavinėjimas prasidės 
nuo 10 vai. ryto ir tęsis lyg 
8 vai. vakaro. S.

Amerikos Jungtinių Val
dybių geografinis centras 
yra Smith county, Kansas 
valstybėje.

Padidėjo girtuoklystė
Philadelphia. — Kunigas 

John W. Keogh savo kalbo
je, per iškilmingas šv. Mi
šias, kurios buvo laikomos 
septyniasdešimts antrame 
metiniame abstinentų suva
žiavime, statistikos davi
niais nurodė, jog padidėjo 
girtuoklystė moterų ir jau
nuolių tarpe.

Sumažėjo civilių 
gyventoju

Washington, D. C.—Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
tarp balandžio 1 d., 1940 m. 
ir kovo 1 d., 1943 metų su
mažėjo 3,100,000 civilinių 
gyventojų, nežiūrint gau
saus gimimo. Apie tai pra
neša Census bureau.

Sumažėjo iki 128,200,000 
nuo 131,300,000, arba 2.4 
procentais.

Brazilija turi 27,318 mai
lių upių, tinkamų navigaci
jai.

• Kai Įvyko pirmiau šovi- 
mas, Daphne pareiškė poli
cijai, jog jis yra buvęs aukš
tesnėje mokykloje vienoje 
klasėje su Mrs. Raftopou
lous.

Mirė mKijunoriu vadas
LOndon. — Kunigas Ad

liam Paton, 56 metų, Tarp
tautinės Misijonorių Tary
bos sekretorius ir Tarptau
tinės Misijų apžvalgos re
daktorius, mirė pereitą šeš
tadienį, Kendal, VTestmor- 
land.

IVVVUV 11

Rugpiūčio 31 diena yra 
paskutinė diena patikrini
mui trečiame periode kelei
vinių automobilių padangų, 
kurių savininkai turi- “C” 
kortelę; baigiasi data dėl 
T, U, V ir W serijos raudo
nųjų štampų.

Nubaustas
Chicago. — Namų savi

ninką kuris išmetė šeimą su 
keturiais vaikais, Chicagos 
teismas jį nubaudė $100.

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

!y

I KLAUSYKITE-
I VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS Ę PROGRAMA 
ra Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kūocycles
m 

išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

r?-/'—. — — ' ' — — — — — — — —. — — . -jie

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

f

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB

OF 

Ambrosia & Necfar 
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
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LIETUVAITES VICTORY GARDEN HARVEST FESTIVAL KOMITETE

I

dieRugsėjo 9, 10 Ir 11 
nomis Chicago lietuviai tu 
rėš progos savo daržovėmis 
ir gėlėmis prisidėti prie di
džiulės parodos, kuri ren
giama Soldiers Field stadio
ne, ir gali dar laimėti do
vanų, kurių bus $2,500.00 
vertės.

Dabar* karo metai. Mais- 
to reikalinga daugiau, negu 
paprastai. Jei norim turėti 
įvairių produktų, reikia pa
tiems auginti. Dėlto šįmet 
visur matome žmones savo 
darželiuose auginant daržo-’ 
ves. Jei karas tęsis ilgiau, 
kitą met bus galima maty
ti dar daugiau darželių.

Kad suįdominti yisus dar
želiais ir parodyti kitiems, 
kas gali ‘būti juose užaugi
nta, rengiama didžiulė paro
da, į kurią bus suvešta įvai
rių daržovių ir gėlių.

Parodą ruošia Chicago 
dienraštis “The Sun”. Trys 
Chicago lietuvaitės taip pat 
pakviestos į talką. Jos yra: 
Josephine Miller, Irene Man
kos, Lietuvių Studentų klū- į 
bo ir valdybos narė, ir Lu
cille S. Dagis, raštininkė 
Keistučio klubo ir kitų or
ganizacijų.

Jos buvo pakviestas daly
vauti bankiete, Palmer 

, House, ir pasitarti su Mrs. 
King, parodos manager, kaip 
geriausiai įvykdyti šį paren
gimą. Pasirodo, kad lietu
viai visur pageidaujami.

Lietuviai galėtų gerai pa
sirodyti šioje parodoje sa
vo daržovėmis ir kenuotu 
maistu. Jei kas išaugina di- 
džiausį kopūstą, buroką, ar 
taip kokią daržovę; arba, jei 
kas išaugino nepaprastai į- 
vairią kokią daržovę ar gė
lę; arba gražiausią, galės 
prisidėti prie parodos ir dar • 
laimėti dovaną. Bus kaspi
nai, trofejos ir karo bonai 
ir štampos.

Norintieji prisidėti su sa
vo daržovėmis, gali siųsti, 
ar susižinoti, su Mrs. King, 
per Chicago Sun, 400 W. 
Madison St.

Programoj bus daug įvai
rumo. Įžangos nebus. Visi 
galės susipažinti su visokio
mis daržovėmis ir gėlėmis.

Daržų mėgėjai kviečiamii 
kreipti dėmesio j visa tai.

“L.”

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
‘ ‘Draugą”.

4

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

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

Budriko Moderniška Krautuvę i

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

---------- S

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STARO MUZIKA- 

LUSIŲ INSTRUMENTU
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŽPAKDUOTL
TŪBOS, CLARINFTAI, TROM

BONAI, SAKAPHONES, FLUTES 
su “cases” — $»o.05, $27.55,
$45.*0 ir $75.M. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOIJNAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TEN O R BANJCfe — 
$6.50, $8.55, $12.50 iki $35.05.
8TRIUNINIAI BASAI — $60.08, 
7125.00 ir U55.C5. BASO UŽ- 
DENGALAS — $13.8#. 8MIČE- 
T.TAT SMETKOMS, STRIUNINI- 
AMS BASA M S, VIOLAS- IR CEL- 
LO — $1.55, $2.55, $5.50, $15.05 
Ir $15.00. Striūnos dėl visų vlrš- 
minėtų instrumentų, BAS8 ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50, 
$35.00 ir $50.05. PEDALS, HI- 
BOYS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
braas ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tama, Triūboms, Saiaphones ir 
taipgi Smuikoma ir Guitarama

GOLDSTETJPS MUSIC SHOP 
•14 Maxwell St., Chicago

ls kairės į dešinę: Lucille S. Dagis, Irena Maukus ir Josephine Miller. Jos laike, 
niatūrinę parodos dekoraciją.

DAINUOS ONA 
SKEVERIŪTfi

Radio klausytojams bus 
smagu praleisti 15 minutų 
besiklausant Peoples Furni
ture Co. radio programos 
šiandie, 7 vai. vak. iš sto
ties WGES. Dainuos Ona 
Skeveriūtė. Be to, bus mu
zikos, pranešimų, įdomybių.

Rap. XXX
K

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius; Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- _ 
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turine dideli 

p a s i r inkiroą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

si seselių pranciškiečių prie- 
teliai ir paremti arbatėlę. 
Finansinė parama seserims 

X.labai reikalinga.

7:30 vai. vak. parapijos sa
lėj. Malonėkite visos narės 
susirinkti ir naujų atsives
ti. Narės, kurios turite lai
mėjimo knygutes, malonėki
te sugrąžinti šiam sus-me, 
nes rugp. 28 d. įvyks arba-

Toiva of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis svarbus sus-mas į- tėlė pas pirm. E. Gedvilienę, 
vyks rugpiūčio 24 d., parap. 4639 So. Hermitage Avė. 
svetainėj, 7 valandą vak. 
Visi nariai malonėkite susi
rinkti ir naujų narių atsi
vesti. Turime tinkamai pri
siruošti prie centro išvažia
vimo, kuris įvyks rūgs. 5 
d., labdarių ūky. Valdyba

Ii
I
!

ir bus laimės traukimas. Vi
sas pelnas eis seimui. Ma
lonėkite sus-me skaitlingai 
dalyvauti. Valdyba

Town of Lake. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 8 

—---------  skyr. susirinkimas įvyks
Tovvn of Lake. — Šv. Pran rugp. 24 d., parapijos sve- 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų tainėj, 8 vai. Nariai malo- 
3 skyr. mėnesinis susirinki- nėkite atsilankyti ir naujų 
mas įvyks rugpiūčio 24 d., narių atsivesti. Valdyba

Jos. F. Budrik, Ibc.
3241 So. Halsted Si.
Tel. Calumet 7237—4591

__________________________

A
t

A
MONIKA GUDELIAUSKAS

(po |ėvals Simona vlčtfiiė)
Gyveno 3728 Deodar Avė., 

Indiana Harbor, Ind.
Mirė Rugpiūčio 22 d.. 1943. 

7:15 vai. vakare sulaukus 51 
metų amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno rėdybos. Raseinių ap
skričio. Skirsnemones parapi
jos. šad palšės kaimo. Ameri
koje išgyveno nuo 1903 metų.

Paliko dideliame iruliūditne: 
vyrą Agatoną; du sūnus Frank 
ir Gust: dukterį Marijoną
Trusha ir žentą Anthony: se
serį Anna Welch (Gricius); 
6 anūkus Katheleen, John, 
Gust. Maris. Joscph ir (Mi
chaelį ir daug kitų giminių ir 
pažįstamų. O Lietuvoje pali
ko seserį Marijoną Banys ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Prusiecki 
Funeral Hotne. 3831 Main St., 
Indiana Harbor. Ind.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugp. 26 d.. 1943 m. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėta į šv. Pranciškaus para
pijos bažnyčią. Indiana Har
bor. Ind.. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdr; Vyras. Sūriai. 
Ditk*'. Seserys, Anūkai. 

ir Gimtaės.
laidotuvių direktorius: — 

Julius Prusieckt. Telefonas— 
Ind. Harbor 288-

gandę pabėgo. Automobilio 
vairuotojas sako, jog jis ne
matęs išversto vaiko iš ve
žimėlio gatvėje.

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Rankoee.1

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos *

PER9ONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The IVorid. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT' MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Meiliški, Vertingi
PAMINKLAI

Pasi tikėjimo 
Mumis

Automobilis užmušė 
vaiką gatvėje

R’obert Lubert. 5 metų 
amžiaus vaikas, 316 South 
Hoyne, mirė pereito pirma
dienio rytą kauntės ligoninė
je nuo sužeidimo, kuris įvy
ko, kai automobilis į jį su
davė. Pranešama, kad du 
vaikai išvertė Robertą iš ve
žimėlio į gatvę, kai jie stū
mė vežimėlį. Staiga užvažia
vo automobilis. Vaikai nuši

JOHN A. KASS
JEVVELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Puune: LAFAYETTE 8617

Town of Lake. — Šv. Pran 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
3 skyr. rengia arbatėlę pir
mininkės Elenos Gedvilie
nės namuose, 4639 So. Her
mitage Avė.

Kviečiami atsilankyti vi-

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigto 1889 m.)

j

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FU N ERA L HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

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

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9-6 vaL

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
EAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonai CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

Jf "D W "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis?

Atvykite į mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVV’ORY 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, visky, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

NARIAI
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 4661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAIJFORNIA A VE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 710 W. 18th STREEI

Telephone YARDS 141R

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th STKEluj Phone YAEDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Pbones YARDS 1138-33

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVEST 23rd PLACE 
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.

Phone CANAL 2513

10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1276
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimu

Žymus Lietuvos Vyčių veikėjas Dėdės 
Šamo kariuomenėje

Corp. Petras Nevedomskis
Corporal Petras Nevedom- 

škis yra gimęs Chicagoje, 
N. P. P. š. parapijoje, kovo 
28 d., 1918 m. Baigė N. P. P. 
Š. lietuvių parapijos mokyk
lą ir Tilden Tech High 
School.

Išvyko į Jungtinių Ameri
kos Valstybių kariuomenę 
sausio 7 d., 1942 m. Buvo 
Fort Sill, Oklahoma, ir da
bar randasi Ft. Jackson, So. 
Carolina. Abiejose vietose 
buvo mechanikas.
ir pristato trokus ir auto
mobilius reikalingus kari
ninkams. * ’ 'S .

Prieš išvykstant kariuo-

menėn dirbo Liąuid Carbo- 
nic korporacijoj.

Yra sūnus Jono ir Pran
ciškos Nevedomskių, ir bro
lis Lietuvos Vyčių veikėjos 
Mrs. Helen Cherry, Stasės, 
Onos ir Kazimiero Nevedom
skių.

Petras buvo veiklus narys 
Lietuvos Vyčių Brighton 
Parko 36 kuopos ir šv. Var
do Draugijos. Pasižymėjo 
su Lietuvos Vyčių soft-ball 
rateliu.

- FDabartinis jo adresasyra: 
Cpl. P. Nevedomskis, Ser. 
Btry. 695 F. A. Bn., A. P. O. 
312, Ft. Jackson, S. C.

IŠVYKO Į DŽIUNGLES MISIONIERIAUTI

Penki kunigai ir vienas brolis redemptoristai neseniai 
išvykę j Coari apylinkę, Brazilijoj, pagal Amazonės upę, 
kad įsteigus misiją. (NCWC)

Kova jūrose

Kakanoso žievė išgelbėjo vienuolikę 
jūrininku japono vandenyse

I
I

i

Sutaiso

Paskirta pečiu kvota
Kainų administracijos ofi

sas pereitą šeštadienį pra
nešė, jog pečių (krosnių) 
racionavimas šiandien įsiga
lioja. Racionuojami visokios 
rūšies šildomieji ir virimo 
pečiai, Chicagos metropoli
jos area iki rugsėjo 30 die
nos paskirta 8,307 vienetų.

V •

Mirė parvykęs į tėvo 
laidotuves

t A ■ r .

Vienas kareivis, 19 metų 
amžiaus, iš Maywood, perei
tą savaitę buvo parvykęs į 
tėvo laidotuves. Pereitą pir
madienį minimas kareivis 
mirė, kaipo paskendimo au
ka. Kareivis maudės East 
Loon ežere, netoli Wauke- 
gan, ir ten paskendo. Mano
ma, jog ežere jį ištiko mėš
lungis (raumenų sutrauki
mas).

* f

Pagrobė iš krautuvės 
seifą

Chicago, UI. — Iš Legion 
likerio krautuvės, 1956 W. 
Division vagys pagrobė sei
fą, kuriame buvo $1,200, ir 
cigariečių už $5,000- Racine 
avė. policija pereitą pirma
dienį smarkiai ieškojo va
gili-

Sekmadienį, rugpiūčio 22 
d., įsigaliojo Y raudonoji 
stampa.

5500.00 U. S. War Bonais
PER

“DRAUGO”
METINI LABOR DAY

i

*

DIDELI PIKNIKĄ
i

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

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE

Kur tai New Georgia, Sa- 
lomon salos. — Lt. John F. 
Kennedy, sūnus buvusio 
ambasadoriaus Joseph Ken
nedy, ir jo sutorpeduoto lai
vo dešimt jūrininkų grįžo, 
galima sakyti, iš mirties 
nasrų, rugpiūčio 8 dieną.

Po savaitės, kada jie bu
vo dingę, praktiškai kal
bant, buvo manoma, kad jų 
jau nebėra gyvų. Kitas PT 
laivas nuvyko per priešo 
vandenis išgelbėti vyrų. Gel
bėjimo laivas sužinojo kur 
yra vyrai iš vietos gyvento
jo, kurį jie pasiuntė su ka- 
;kanoso žieve ir toje žievėje 
buvo išrašyta raidės SOS 
(gelbėk mūsų laivą, arba 
gelbėk mūsų sielas). Vietos 
gyventojas nuvyko į ameri
kiečių bazę su kakanoso žie
ve per japonų linijas.

* * *

Tie nuotykiai prasidėjo 
rugpiūčio 1 dienos vakare.

Trys torpediniai laivai, iš 
jų bazės, patroliavo. Japonų 
naikintuvas puolė laivą, ku
riam vadovavo Kennedy ir 
laive buvo dvylikos vyrų 
įgula. Laivas buvo perskel
tas į dvi dalis.

Įgula buvo įmesta į van
denį. Kai kurie liko sužeis
ti. Gazolinas paskendo liep
snose. Viena dalis laivo ne
degė.

Kennedy, pasižymėjęs 
plaukikas Harvard univer
sitete, plaukdamas ant nu
garos, traukė Patrick’ą H. 
McMahon’ą, 39 m., mašinis
tą, iš Los Angeles, tris mai
les.

t

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

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

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

Kitą vakarą PT laivas at
vyko per japonų kontroliuo
jamą apylinkę ir išgelbėjo 
amerikiečius vyrus.

Liepos mėnesį income 
tax $541,037,288

Washington, D. C. — Bu- 
reau of Internal Revenue 
pereitą sekmadienį pranešė, 
jog liepos mėnesį income 
tax buvo surinkta $541,037,- 
288, pereitais metais tą mė
nesį'buvo surinkta $62,872,-

Plečiasi paralyžiaus 
■liga

Chicago, UI. — Per 
sekmadienį buvo pranešta 
dar keturi nauji susirgimai 
vaikų paralyžiumi už mies
to ribų. Mieste ir kauntėje 
dabar yra 245 susirgimai, 
nuo liepos 1 dienos 27 mirė.

“Mes laikėmės prie prie
šakinės laivo dalies apie 12 
valandų”, pasakė Kennedy. 
“Ir mes jį palikom, kai bu
vo viršuje viena pėda van
dens.”
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X Eva Lukas iš Worces- 
ter, Mass., sesuo sesers La- 
yolos, redaktorė “St. Casi- 
mir’s Academy’s Flashes”, 
šiuo laiku lankosi pas savo 
sesutę. Sveikina .visus bu
vusius vorcesteriečius.

X Auna Kaskas praeitą 
sekmadienį koncertavo Wa- 
shington, D. C. Chicagoj An- 
na Kaskas ir Rapolas Juš
ka koncertuos spalių 3 d., 
Civic Opera House. Visas to 
koncerto pelnas skiriamas 
kun. J. Navicko vardo fon
dui.
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i X J. Mackevich, Standard 
Federal Savings and Loan 
Assn. pirmininkas, ir audi
torius J. Varkala. Lietuvių 
Prekybos Buto išrinkti at
stovais į Amerikos Lietu
vių Konferenciją, Pitts-

/burgh, Pa.

Pavogė žiedą
Chicago, III. M Viena mer

gina, 28 metų amžiaus, nu
siskundė Gresham policijai, 
jog koks tai vyras pavogė 
naktiniame klube jos žiedą, 
kuris yra $500 vertės. Mer
ginos “draugas” dingo iš 
klubo. Mergina pareiškusi, 
jog ji pažino minimą vyrą 
kelias savaites.

X L. šimutis posėdžiavęs 
LRKSA reikalais Wilkes 

I Barre, Pa., ir aplankęs savo 
į brolius Stasį ir Petrą Kana
doj jau grįžo Chicagon ir 
vakar pradėjo eiti savo pa
reigas.

X Liudvika Paliulienė, Vi
sų Šventųjų parapijos suma
ni ir pavyzdinga veikėja, 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncerto tikietų išplati
no daugiau kaip 50. Sekti
nas pavyzdys kitų kolonijų 
komitetams.

Penki dingo ežere
Ann Arbor, Mich. — Pen

ki Ann Arbor gyventojai 
rugpiūčio 21 dieną paskendo 
Portage ežere, 15 mailių į 
šiaurvakarius nuo Ann Ar
bor, kai motorinis laivelis 
apsivertė.* * #

Po kelių dienų jie nuvyko 
į kitą salą ir surado drau
giškus vietos gyventojus. 
Kennedy išrašė raides ka
kanoso žievėje. Tos raidės 
ženklino pagalbos šauksmą. 
Vietos gyventojas su kaka
noso žieve nuvyko į jų bazę, rugpiūčio 16 dienos.

Išgelbėjo du jaunuolius
Michigan ežere, rugpiūčio 

21 dieną, pakrančių sargyba 
išgelbėjo du jaunuolius,ku
rie, laivelyje plūduriavo nuo
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X Stasys Rakauskas, bu
vęs Visų šventųjų parapijos 
vargonininkas, kuris rugpiū 
čio 20 dieną išvyko į ka
riuomenę, praeitą sekmadie
nį trumpam laikui buvo par
vykęs į Chicago aplankyti 
savo žmoną ir artimus. Ka
reivio uniformoj labai šau
niai atrodo.
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X Dievo Apvaizdos para
pijos pradžios mokyklinio 
amžiaus vaikai šįmet susi
rinks mokslui į moderniš
kus kambarius, kurie iki šiol 
buvo skiriami aukštesnei 
mokyklai (bažnyčios rūmuo 
se). Senoji mokykla bus pa
naudota kitiems reikalams.

X Onos Vaznienės, Town 
of Lake veikėjos, du sūnūs 
Kazimieras ir Bruno, tar
naują kariuomenėj, buvo ke- 
letai dienų parvykę namo 
paviešėti pas tėvus. Kariuo
menės gyvenimu abu paten
kinti.
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Telefonas SEELEY 8760

231* WEST ROOSEVELT ROAD 4

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik gallrta. Ir jus 
dėvėtą parlor setą nemeskite * 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų-
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ŠMOTŲ 
Kainos

Kompani-

« AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

X Visų šventųjų parapi
jos naudai karnivalas šią 
savaitę vyksta prie klebo
nijos. Karnivalas žmonių 
gausiai lankomas.

X John Zaikis, Jr., Atei
tininkų draugovės narys, 
nuo liepos mėnesio jau dėvi 
U. S. kariuomenės unifor
mą, tačiau dar lanko Loyo- 
los universitetą, medicinos 
fakultetą, kurį baigs atei
nančią žiemą.
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X Kazimieras Oksas, 2900 
S. Wells St., praeitą trečia
dienį išvyko j kariuomenę.
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