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APGADINTAI!
TRECIA KARTA ATAKAVO BERLYNĄ

Taipgi puolė aerodromus Prancūzijoj
LONDONAS, rugp. 26. — Anglų Mosąuito bomberiai 

vakar naktį trečią kartą atakavo Berlyną. Atakos metu 
ašies radio stotys viena po 
kitos sustojo transliavusios.

Pranešimas sakė vienas 
bomberis iš atakos negrįžo. 
Tuo pačiu metu, kiti anglų 
lėktuvai išmetė minas prie
šo valdomuose vandenyse.

Atakos Prancūzijoj.
Vakar dieną Amerikos ir 

Anglijos vidutinieji bombe
riai atakavo tris vokiečių 
aerodromus ir elektros jė
gos stotį vakarinėj Prancū
zijoj. Amerikos bomberiai 
atakavo elektros stotį Ro- 
uene, ir Tricąueville aero
dromą, o anglų bomberiai 
puolė Bernay St. Martin ir 
Beaumont Le Roger aero
dromus. Visi sąjungininkų 
lėktuvai saugiai grįžo.

Berlyno radio pranešimu, NACIAI NUSKANDINO 
sąjungininkų lėktuvai nu
metė bombas šiaurinėj Vo
kietijoj, ir padarė “mažus 
nustolius. ”

Anot žinios iš Stokholmo, 
pirmadieny, kuomet įvyko 
didžioji 700 lėktuvų ataka 
ant Berlyno, būtų buvę dau
giau žuvusių, jeigu naciai 
nebūtų anksčiau evakuavę 
daug moterų ir vaikų iš to 
miesto.

Berlyno gyventojai 
bėga į miškus
BERNAS, rugp. 26.—Die 

Nation pranešimu, berly
niečiai gyvena tikram pa
nike, ir diug jų bėga iš sos
tinės į apylinkių miškus. 
Anot to laikraščio, Berlyno 
gyventojams pravėrė akis 
dideli raudoni plakatai, l:u- 

į rie įspėj o juos apsaugoti sa
vo gyvybes ir turtus. Tą 
plakatą pasirašė propagan
dos ministeris Paul Goeb- 
bels. Toliau sakoma to mie
sto gyventojai krauna ką t ik 
gali į dėžes, maišus ir baga
žą ir bėga kur kas gali.

Prezidentas dar kalbės 
su Churchill
0TTAWA, rugp. 26.—Pir 

mas Quebec konferencijos 
nutarimų paaiškėjo vakar 
pranešimu apie paskyrimą 
Lcrd Louis Mountbatten, 
Anglijos karaliaus giminai
čio, vyriausiu sąjungininkų 
viršininku pietrytinėj Azi
joj. Naujai sudaryta kom a n 
da, kuriai jis vadovaus, bu; 
panaši sąjungininkų koman
dai šiaurės Afrikoj. Jos tik
slas bus pagreitinimas ir 
suintensyvinimas karo prieš 
Japoniją.

Nors cenzūra nepraleidžia 
daug žinių apie Premjerą 
Churchill, yra kalbama, kad 
truputį pailsėjas, ir pasakęs 
savo radio kalbą sekmadie
ny, jis atvyksiąs į Washii g- 
toną tolimesniam pasikall>ė- 
jimui su Prezidentu Roo:;e- 
veltu.

DU ŠVEDIJOS LAIVUS
STOKHOLMAS, rugp. 26. 

—Švedų žinių agentūra pra
nešė žinią iš Gothenburgo, 
kad trys Vokietijos destro- 
jeriai vakar naktį nuskan
dino du Švedijos laivus šiau 
rėš jūroj, prie Danijos.

Užsienių reikalų ministe
rijos pareigūnas sakė jeigu 
tokia ataka iš tikro įvykus, 
Švedijos vyriausybė skaity
tų ją labai rimtu incidentu.

MUS PREZIDENTAS KANADOS SOSTINĖJE

Po Quebeco konferencijos, prezidentas Roosevelt, lydimas britų ministrų pirmi
ninko W. Churchill ir kitų aukštų Amerikos ir Britanijos vyriausybių narių, aplanko 
Kanados sostinę — Ottawa. Atvaizde mūs prezidentas žiūri išsirikiavusią Kanados 
garbės sargybą. Prez. Rooseveltas yra pirmas, kurs būdamas prezidentu, apsilanko 
Kanados sostinėje. (Acme-Draugas Teleph oto).
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IS AERODROMU
Milžiniška ataka Foggia apylinkėj

Nušovė didelį skaičių priešo lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj1, rugp. 26. 

—Šimtai didžiųjų Amerikos bomberių vakar puolė didįjį 
Foggia aerodromą ir 10 mažesnių lėktuvams laukų toje 
apylinkėje. Liberator bomberiai atakavo iš pietryčių pu
sės. o “skraidančios tvirtovės” atakavo iš pietvakarinės 
pusės. Ši ataka tęsėsi dvi 
valandas, ir skaitoma viena 
didžiausių vienkartinių puo
limų šiame kare.

Atakos rezultatai buvo 
geri. 26 priešo lėktuvai bu
vo nušauti, keliolika priešo 
lėktuvų sunaikinta betupint 
ant žemės, visokie aerodro
mo įrengimai ir pastatai su
naikinti ar apgriauti, kuone 
300 priešo lakūnų užmušta 
ar sužeista. Bombos taipgi 
pataikė ant traukinių vago
nų, patrankų, sandėlių ir 
tiltų.

15 lėktuvų žuvo.
Iš trijų dalinių dalyvavu

sių atakose, 15 amerikiečių 
lėktuvų negrįžo.

Pirmoji ataka įvyko dar 
beauštant. Lightning lėktu
vai skrido žemai ir apšaudė 
ką tik rado Foggia apylin- > 
kėj. Tie priešo lėktuvai, ku
riems dar pasisekė pakilti, 
buvo tuoj nušauti.

Už 15 minučių, antra ban
ga tokių pat lėktuvų rado 
didelį sumišimą aerodrome, 
ir vėl apšaudė taikinius, y- 
patingai ant žemės esančius 
lėktuvus. Iš šimtų priešo 
lėktuvų, tik penki tepakilo, •
ir tie buvo nušauti. Light- merikiečių lėktuvus.

ning lėktuvai dar trečią kar 
tą puolė aerodromą.

Jiems dar nebaigus ata
ką, pasirodė aukštai skren
da Liberator bomberiai, ku- 

i rie atakavo Foggia geležin
kelio centrą. Jų bombos su
sprogdino traukinį vagonų, 
apgadino patrankų bateri
jas, sunaikino geležinkelio 
tiltą ir sandėlį.

Praėjus dar pusvalan
džiui, atskrido didžios “tvir 
to vės,” kurioms jau prieši
nosi gan didelis skaičius 
priešo lėktuvų. Tuomet pra
sidėjo didelės orinės kovos, 
kurių metu bomberiai nu
metė bombas ant mažesnių
jų aerodromų aplink didįjį 
Foggia aerodromą.

Skaitoma nusisekusia.
Šios pasikartojančios ata

kos skaitomos labai vyku
siomis. Priešas tokio puoli
mo visai nesitikėjo ir nebu
vo pasiruošęs gintis. Ašies 
kareiviai aerodromuose bė- 
go, šaudė į lėktuvus šautu
vais ir pištolietais, ir net 
mėtė akmenis į juos. Italai 
gyveną netoli nuo Foggiabe 
baimės stovėjo laukuose ir 
džiaugsmingai žiūrėjo į a-

RUSAI VAROSI 
J KIEVO MIESTĄ 
MASKVA, rugp. 26. — 

Rusų kariuomenė varosi pir 
myn visu pietiniu frontu. 
Jie per praeitas 24 valandas 
okupavo dar 60 apgyventų 
vietų į vakarus ir šiaurva
karius nuo Kharkovo, ir su
triuškino daugiau negu 40 
nacių kontratakų žemutiųėj 
Donets bazeinėj.

Žygiuodami į vakarus nuo 
Kharkovo, rusai apsupo 
svarbų Zenkovo geležinke
lių centrą, ir kiti jų daliniai 
pasiekė iki 165 mylias nuo 

I Ukrainos sostinės, Kievo, 
kuris taipgi yra centras na
cių Dnieper upės apsigyni
mo linijų.

Į pietus nuo Izyum, kur 
rusai okupavo kelis vokie
čių įsistiprinimus, dabarti
niu laiku eina didelės kovos.

Prie Voroshilovgrado vo
kiečių tankai anksti ryte 
kontratakavo, bet rusai juos 
atrėmė, užmušdami 1,000 
nacių kareivių, ir sunaikin
dami 23 tankus.

Rusų žygiavimas į Bryan- 
ską dabartiniu laiku sulie
tojo, ir raportai temini pat- 
rolių veikimą tame fronte.

Atskiru biuleteniu, rusai 
pranešė apie sovietų lakūnų 
puolimus ant vokiečių karei
vinių traukinių ir reikmenų 
krovinių prie Unecha irNo- 
vozybkov, ir stotis prie Ba- 
renkovo, Kharzyzhnsk ir 
Ilovaiskaya. Rusų lėktuvai 
taipgi puolė nacių kareivi
nes ir aerodromus į pietus 
ir pietvakarius nuo Kharko
vo miesto.

I

DANIJOJ NUOLAT 
DIDĖJA RIAUŠĖS
STOKHOLMAS, rugp. 26. 

—Stokholmo laikraštis Af- 
tonbladet šiandien pranešė, 
kad naciai kareiviai vienoj 
Copenhageno gatvėj vakar 
naktį paleido šūvius į neri
maujančius danus. Nepasa
koma ar buvo kas užmuštas 
ar sužeistas.

Nežiūrint, kad kasdien 
Danijon atvyksta daugiau 
nacių kareivių, danai vis ke
lia. riaušes. Helsingfors ir 
Ve jie danai paskelbė ben
drą streiką. Naciai paskel
bė karo stovį dar septintam 
miestui, Roskilde.

Laikraštis Dagens Nyhe- 
ter sako 6,000 danų darbi
ninkų sustreikavo ir tuo su
stabdė išdirbimą dalių na
cių submarinams ir karo 
laivams.

TIK VIENA MYLIA NUO SALAMAUA
Prastas oras sulaiko lėktuvų veikla
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rugp. 

26.—Gen. MacArthur štabo narys šiandien pranešė, kad 
amerikiečiai ir australiečiai jau tik vieną mylią nuo ja
ponų Salamaua bazės, tai T 
yra. prie Kennedy’s Crossing 
pietvakariniam aerodr omo 
gale.

Anot jo, vieninteliai japo
nai, kurie dar ginasi žemiau 
Francisco upės randasi pa
krašty prie Dot įlankos. 
Priešas turi šiokią tokią 
liniją nuo Dot iki Nuk Nuk, 
tiesiai į pietus nuo aerodro
mo. Japonai ta linija net 
darė kelias kontratakas.

Prieš dvi dienas austra
liečiai persikėlė per upę ir 
užėmė pozicijas tiesiai į

Amerikiečiai belaisviai

vakarus nuo aerodromo. 
Šiandien, upės šiaurinėj pu
sėj sąjungininkai randa tik 
mažą pasipriešinimą.

Sąjungininkams užėmus 
Salamaua aerodromą, jie 
tada turėtų gerą bazę, iš 
kurios būtų lengva lėktu
vais pasiekti didžiąsias prie
šo bazes Naujoj Britanijoj.

Šios dienos komunikatas GRANDĮ vadovauja
sako nebuvo jokių didelių TAlkfK MKI |A| 
atmainų Naujos Gvinėjos ar liJlJHi
Naujos Georgijus salose, o 
prastas oras sulaikęs didės- Portas Italijos 
nę lėktuvų veiklą.
—

grįš iš Japonijos
LONDONAS, rugp. 26.— 

Tokyo radio pranešimu, Ja
ponija paleisianti apie 1,500 
amerikiečių ir chiliečių tar
pe apsikeičiamu civilių be
laisvių. Anot to pranešimo, 
sutartis nurodo, kad apsi
keitimas turi įvykti spalių 
mėnesio antrą savaitę Mor- 
mugaoje, portugalų Indijoj.

Kiniečiai atakavo 
japonus Fuyang mieste

CHUNGKING, rugp. 26. 
—Kinijos aukštosios ko
mandos pranešimu, kiniečiai 
kareiviai prasimušė į Fuy
ang miestą, šiaurės Cheki-i 
ang provincijoj, užmušė ar 
sužeidė kelis šimtus japonų, 
sunaikino visus priešo įren
gimus, ir tuomet apleido 
miestą.

BERNAS, rugp. 26.—Ra- 
į pasienio 

sako italų diplomatinė misi
ja, kuriai vadovauja grafas 
Dino Grandi, buvęs Italijos 
ambasadorius Anglijai, pa
siekė Lisaboną. Manoma tos 
misijos tikslas esąs užvedi
mas taikos derybų su sąjun
gininkais.

Ši žinia niekur nepatvir
tinta, ir Londono oficialai 
sako neturi jokių žinių apie 
tokią misiją.

Dar kartą perkėlė 
Benito Mussolini
MADRIDAS, rugp. 26. — 

Raportai pasiekią Ispaniją 
per Prancūziją sako marša
las Pietro Badoglio trečią 
kartą perkėlė Benito Musso
lini, kad vokiečiai negautų 
prie jo prieiti ir jį paliuo- 
suoti. Anot šio pranešimo, 
Mussolinis dabar laikomas 
viloje Tuscanijoj, į šiaurę 
nuo Romos. Jis ten perkel
tas iš Ponziane salų prie 
Napolio.

Karaliaus paskelbta 
"Anglijos Karo Dieni

LONDONAS, rugp. 26 — 
Anglijos karalius George 
VI šiandien išleido prok a- 
maciją, kuria sekmadier s, 
rugsėjo 26, paskiriair s 
“Anglijos Karo Sekmad j- 
niu,” atminčiai Angli 
lakūnų ir civilių darbininkų, 
kurie pergyveno sunkiuo
sius laikus 1940 m.

r

rr Himmleris paskirtas 
''teisingumo'' vadu 
LONDONAS, rugp. 26.— 

Tass, ofisialė rusų žinių 
agentūra, šiandien pranešė 
iš Zuricho. kad Adolfas Hit
leris išleido naują įsakymą, 
kuriuo Vokietijos Teisingu
mo Ministerija pavedama 
Reicho administratoriui 
Heinrich Himmler.

i
>
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UŽBAIGĖ STREIKĄ
— 6,000 Brewster Aero- 

nautical korporacijos darbi
ninkų šiandien nutarė baig
ti keturių dienų streiką ir 
tuoj grįžti darban.

Nori paskelbti Bucha- 
restą atviru miestu 

BERNAS, rugp. 26. —

ĮRANKIŲ SUKTYBĖM veikimą paskelbti Romą at-
WASHINGTON, rugp. 26. viru miestu, išrodo, kad duo

— Teisingumo departamen- ta pradžia daugeliui tokių

APKALTINTI KAROf

BORIS, ANTONESCU
APLANKĖ HITLERĮ
STOKHOLMAS, rugp. 26.

—Žinios iš Budapešto sako tas šiandien pranešė, kad 
Bulgarijos karalius Boris ir federalinė ‘ ‘grand jury’ ’ ap- 
Rumunijos Premjeras Ion kaltino 
Antonescu nesenai aplankė 
Adolfą Hitlerį ir tarėsi apie 
dabartinę padėtį Balkanų

I valstybėse.
I------------------------------------------------

IŠ ŠIAURĖS AFRIKOS.
• Sąjungininkų bomberiai 

nuolat atakuoja pietinę Ita-
I n

Texas amunicijos 
dirbimo kompaniją, jos pre
zidentą, ir nuteistą karinin
ką, papirkimu ir suokalbiu 
nuskriausti vyriausybę*

Pirma kaltinama už ne
teisingą įrankių pardavimą, 
o karininkas nuteistas už 
kyšių ėmimą.

veiksmų. Bucharesto la ikras 
tis Curentul vedamą j am 
straipsny reikalavo pasky-; 
rimą neutralios komisi os 
ištyrimui militarinių įrengi
mų tame mieste, ir nori ži
noti ar randasi kokių kliū
čių paskelbimui Buchare to 
atvira miestu.

I

S.

ORAS
Iš ryto lietus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Lord Louis Monntbatten, 
vyriausias sąjungininkų va
das pietrytinėj Azijoj, atvy
ko Washingtonan pasitari
mui su aukštaisiais karinin
kais apie intensyvią kovą 
prieš Japoniją.

IŠ NEW YORKO. — Vė
liausi pranešimai sako maž
daug 500,000 vokiečių iš 
Berlyno persikėlė į Lenkiją.

IŠ LONDONO. — Sabota
žas ir streikai Danijoj vis 
didėja, nežiūrint nacių ka
reivių pastangų danus nu
malšinti.

Visuose okupuotuose kraš 
tuose laukiajna invazijos. d

Split by PDF Splitter



o DIENRAŠTIS. DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rugp.. 27, 1943

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Pavyko bendras trijų 
parapijų komiteto 
susirinkimas

įtariami šnipinėjime priešo naudai 1

Rugp. 22 d. šv. Antano 
Šv. Jurgio ir Šv. Petro pa
rapijų centralinio komiteto 
(Šv. Petro parapijos salėj), 
susirinkime dalyvavo virš 
50 dr-jų bei kuopų atstovų. 
Nežiūrint šilto oro, reikalo 
svarba 
tėvynės

sutrukę patriotus, 
mylėtojus.

P. Medoniui atida-

Nutarta delegatus rinkti 
iš kiekvienos kolonijos. Vien 
balsiai išrinkti sekantieji: 
kun. L F. Boreišis ir Pijus 
Grybas iš šv. Antano pa
rapijos, Stasys Atkočiūnas 
iš Šv. Petro parapijos ir Pet 
ras Medonis iš Šv. Jurgio 
parap. Delegatams nutarta 
atlyginti po $40 iš centrali
nio komiteto iždo.

Kun. V. Masevičius tuo
jau pareiškė duodąs para
pijos sa’ę ketvirtadienio va
karui dykai, ir visas dova
nas. Pelnas bus skiriamas 
delegatų kelionės lėšoms. 
Susirinkusieji kun. Masevi- 
čiaus dovaną priėmė gausiu 
rankų plojimu.

Pakeltas klausimas apie 
“Dirvos” šmeižtus A. L. Ta 
rybos konferencijai. Plačiai
buvo išdėstyta, kad “Dir-i |j Moterų SįMOCOS 
va” ir jos vadovaujama fa- . . . .
šistinė grupė nusistačius 64 kp. SUS irillklITlO

i-

Pirm.
rius susirinkimą, ir paaiš
kinus tikslą, pakviesti kle
bonai: kun. I. F. Boreišis, 
kun. V. Masevičius išreikšti 
savo mintis, ar reikia siųs
ti delegatus į A. L. Tary
bos konferenciją, Pittsburgh, 
Pa., rūgs. 2-3 dienomis. Kle
bonai plačiai ir vaizdžiai nu- j 
rodė reikalą delegatus siųs
ti. Ir visi kiti dalyviai kon- prieš bendrą vienybę Lietu- 
ferencijai pritarė. P. Yar- vos gelbėjimo darbe. Susi
mokąs, Šv. Antano dr-jos rinkimas pasipiktino nešva- 
pirm., pranešė, kad draugija riais 
nutarusi prisidėti prie at 
stovų kelionės lėšų paden 
gimo.

Dr. Fred William Thomas, mis dienomis sulaikyti De- nacių naudai. Ketvirtas 
Mrs. Thęręsa Behrens 
Grace Buchana-Dineen šio- rimu, būk šnipinėję priešo- ke. (Acme-Draugas Telepho-

įta
ir troit, Mich., ryšium su įta- riamas sulaikytas New Yor-

WKT SIDE

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius

P. KEZON 
ir Iždininkas

DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— taikia — 

STRE8
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

8peciallzuoj*
Tame!

Nebūkit rupan- 
člotl neranjęlala 
pakinkliais Gy
venkit liuort nuo 
patrūkimo bėdos.

— BPECIAL —
Iškirpkite šj skelbimą ir priduo- 

klte mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

ISMANKšTIYIMį
Jfieą Skilvio Muskulą Treatmentą. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Crestor of Curtom Appjl.nc for Ž7 yra.
34 S. STATĖ, KM. *10. STA. 41A8 
Daily 1S A M. TU 5; Mon., Irt. TU S P.M.

SMorday Tll 1. Sunday t t» 4.

IM» yra apeclalls raralnlmo bandymas tr 
■•bus kltoss lalkraSfluoea Taipcl. Ms 
pasiSlymas asbue atkartotas.

Skaitlinga legionie
rių konvencija

American Legion Michi- 
gan vai. konvencija įvykc 
rugp. 14 d., Book Cadillac 
Hotel. Moterų Auxiliary sa
vo seimą laikė tuo pačiu lai
ku Statler viešbuty. Daly 
vavo 1,178 delegatų. Atsto 
vavo 30,000 Michigano le
gionierių.

Ona Aksomaitienė buvc 
delegatė Beari Pittinger U- 
nit No. 119, American Le- 
gion Auxiliary. Ji yra labai 
susiinjreresavus suorganiza
vimu Detroite lietuvių Ame
rican Legion posto. D. Ž

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

Nuo administracijos
Detroito savaitiniai dnr. 

‘Draugo” skaitytojai šią 
savaitę vietoj1 ketvirtadienio 
numerį gauna penktadienio 
dėlto/ kad kai kurių kores
pondentų žinios redakciją 
pasiekė taip vėlai, jog jų 
negalima buvo įdėti į ketvir
tadienio numerį. Toliau vėl 
bus savaitiniams skaityto
jams siunčiamas ketvirta
dienio numeris. Korespon
dentų prašome žinias išsiųs
ti anksčiau, kad jas gautu- 
mėm antradienį, arba tre
čiadienio rytą. Dabar karo 
metas ir susisiekimas bei' 
pašto pristatymas ne toks, 
koks buvo taikos metu. Tai
gi, korespondentai prašomi 
įsidėmėti.

I TRU-VISION OPTICAL COIšreikšta padėka dvasios 
vadui kun. I. F. Boreišiui 
už dalyvavimą išvažiavime; 
Dranginams už leidimą nau
dotis vieta išvažiavimui; na
rių šeimoms .už skaitlingą 
dalyvavimą ir svečiams, taip 
gi Goscevskių šeimai už pa- 

. tarnavimą. |
Surengime išvažiavimo pa. 

sidarbavo komisijoj: pirm. 
J. Sakalauskienė, M. Wenz- 

I bergienė ir A. Ambrasienė.
Gautas kvietimas iš ben

dro visų trijų parap. komi-I 
te t o dalyvauti rug. 22 d. 
sus-me reikale Amerikos 
Lietuvių Konferencijos. Kvie 
timas priimtas; nutarta da
lyvauti.

Padaryta platus praneši
mas 
“Šv. 
mas 
rium

i čys, MIC. Nutarta paremti 
šį kilnų darbą skiriant iš 
kuopos iždo $5.00.

Ziniy-žineles
<2.

[t

Antano ir Onos Kratavi- ' 
člų dukrelei kun. J. čižaus- 
kas rugp. 15 d. suteikė krik- 

išto vardus Marijona-Louise. 
Krikšto tėvais buvo Lenard 
Miller ir Anne Mae Shires. 
Kūmas L. Miller su žmona 
ir dukrelėmis buvo atvykęs 
iš Pittsburgh. t. y. Kratavi- 1 
čių artimas giminė, taipgi ir ; 
viešnia Pranė Marčiukonie- 
nė iš Pittsburgh. Puotoj -da
lyvavo ir kun. J. čižauskas 
ir būrelis artimų. Ne tik tė- 

(Nukelta į 3 pusi. 1

t

DR. M. WEINE, O.D.

DR. S. MEINE, OJ).
Moterų Są-gos 64 kp. mė

nesinis susirinkimas įvykc 
rugpiūčio 12 d., parap. mo
kykloje.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Sakalauskienė. Nutarimus 
perskaitė P. Ambrasienė. 
Priimti kaip skaityti.

Išduotas raportas valdy
bos, kad nupirkta dovana 
“Breviorėlis” klierikui Sta
nislovui Sapliui, Marijonų 
seminarijoj ir įteiktas su 
nuoširdžiausiais linkėjimais 
vardu 64 kuopos. Nutarta 
išreikšti padėką kun. I. F. 
Boreišiui už pasitarnavimą 

_____________ gavime puikaus ‘ ‘Breviorė- 
PER “DRAUGO” LABORi ^° ”

DAY PIKNIKĄ SUŽINOSI- r‘ /
ME, KUKIS YRA STIPRĖS- tas komisij°s iš rengto šei- 
NIS: ŽEMAITIS, AR AUKŠ- mYniško išvažiavimo, liepo: 
TAITIS. 18 d. Dranginų vasarnamy

’ prie Lake Erie. Išvažiavi- 
gĮĮBĮSMBgyM——nx > mas puikiai pavyko ir dar 
———————— į ceinyta.

“Dirvos” koliojimais ir 
ardymu vienybės šiais lai
kais.

Kuomet delegatai iš kon
ferencijos sugrįš, prie tin
kamos progos, bus sušauk
tas parapijų centralinio ko< 
miteto susirinkimas.

I ■ j

Delegatams išreikšta lin
kėjimai sėkmingai pasidar
buoti konferencijoj ir grį-1 
žus įnešti į Detroito naujo į 
tėvynės labui veikimo.

Nut. rast. Į

f

I

Sekančiai išdubtas rapor-

apie leidžiamą knygą 
P. Marijos Apsireiški- 
Liurde”, kurios auto- 
yra vyskupas P. Bū-

Res. 6958 So. Talma n Avė. 
Res. Tel. GROvehtll 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 West Marųuette Road

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

M. Są-gos 64 kp.
koresp. A. A...

Mano 29 metą praktikavimai 
jnaų garantavimas 

Optometrieally Aklą Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir tolinegystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
e atsitikimuose egzaminavimas da- 
omas su elektra parodančia ma
čiausias klaidas. Speciale atyda at- 
<remiama i mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimų akys 'atitaisą* 
mos be akinių. Kainos pigiaa kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

Phone YABDS 13*8
Jaunuoliai, kurte nepriimami 

karo aviacijos skyr’nj? ii priežas- ' 
ties spalvų neregSjimo — (eok>r 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO
15 metų patyrimas 

Tel.: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtos* 

3401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

ARTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO j 
Registruoti ir Licensuoti

* ■ OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

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

Office teL YABds 4787 
Namų teL PROipect 1930

TeL YABds 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS \
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tek EEPubUc 7868

Ofiso teL VIBgima 0036 
Beri dencijos tel: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

T«L CANal 0257 .
Res. teL: PROipect 6659

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

Reridendja: 6600 So. Artešan Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Dd 9 v*L vakar*.

Ofiso vaL: 1—3 Ir 8—8:30 P. M
Trečiadieniais pagal sutartį

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

*EXTRA! EXTRA!

I

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

t

REMKITE 
SENĄ.

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

Permainytas 
vardas ir 
adresas

I

TeL YABds 592L
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL YARda 3146

DR. V. A. S1MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

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

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

55

N. KANTER, eav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik viena pora aklų visam rr- 
vanlmul. 8*u*oklt« j*a, leisdami 
Uegumlnuotl ]a* modernUklauria 
metodą, kuri* r**ėjlmo mokelM 

kali sutelkti.
SS METAI PATYRIMO 

pririnkime akinių, kurie pašalio* 
visą akių Įtempimą. ..

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

OPTOMjaBIOTAI
1861 So. Ashl&nd Avennt

Kampas l«-tns
Telefonui CAKAL 0SSS, CMcacc 

ofiso TAidumost
Kasdien i:ll a. m. Iki p. m. 

Trečiad. tr leSted. t;xt *. m.
Iki T:M m.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 pomat,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Tel MIDvay 2886 (Jhicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rito, nuo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki 3: J') $al. vak. 
Nedėliotais uuo 10 iki 12 vaL dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VIKginla 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Trsčtod. ir Sekta. tik auajtarįu*.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir., 6 iki 9 vak.; 
Penkti, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 

H*lrm*dieni*i* p***l «u*itartmą.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

to.

ir 
tas
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HELP WAXTED

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

fltAjms draugas, chicago, inaNOTs
i

5?
5?

HELP VANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI VYRAI IR MOTERYS

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI

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

HOOKER GLASS & PAINT
MFG. CO.

659 W. Washington Blvd.
REIKIA VYRŲ

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

FREIGHT HANDLERS

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

69c Į VALANDĄ 
UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.

$7.59 Į DIENĄ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

l

PENN, R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

FREIGHT

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

3822 W. LAWRENCE AVĖ.

HANDLERS
NUOLATINLAM 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.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

Screw Machine

VYRAMS
Dirbtuvės Darbai

Pagelbininkų 
VYRŲ ar MOTERŲ 
DIENĄ AK NAKTĮ ŠIFTAMS

ATSIŠAUKIT

$42.70
Už Savaitę Pradžioj

$45.75 
PO 30 DIENŲ

PATYRIMO NEREIKIA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

PATYRUSIŲ 
MACHINISTŲ

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

60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKĮ.

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI
DIRBTUVE IR MALONIOS 

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI
Employment Ofisas 

5219 S. Western Blvd.
OFISO VALANDOS:

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

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST

MACHINISTO
Patyrusio prie Defense darbų. 
UNTTED BOILER HEATING 

AND FOUNDRY CO. 
4909 Hohman Avė.

Hammond, Ind.

VYRŲ
HAND SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ
KARO DARBAMS

Mums reikia patyrusių operatorių. 
Ir taipgi turime gerų darbų pra
diniams.

PASTOVUS DARBAI 
BONAI

MUSŲ DIRBTUVĖ PATOGIAI IR 
ARTI VISOKIAI 

TRANSPORTACIJAI

CHICAGO LOCK CO.
2024 N. Racine Avė.

CHICAGO AND 
NORTHWESTERN

Reikia
KLERKŲ 

TROKERIŲ 
DARBININKŲ 
Prie Wood St.

Potato ir Vegetable Yard 
GERA MOKESTIS 

Kreipkitės prie Agento Potato Yarde 
14th & WESTERN

RLY

BŪTINAS KARINIS 
DARBAS 

DRILL PRESS
IR MILLING MACHINE 

DARBININKŲ 
WITTENMEIER 

MACHINERY CO.
850 N. SPAULDING AVĖ.

HELP WAN'TED MOTERYS

REIKIA VYRŲ
Dirbti puikiame Jdiube Virtuvėje 
Padėjėja, Bus boys, Storeroom 
vyrai, Dišių plovėjai ir Dišių ne
šiotojai Gera mokestis, trumpoms 
ar ilgoms valandoms. Uniformos 
duodamos.

UNIVERSITY CLUB
76 E. Monroe.

Taipisčių 
Pasiuntinių 
Stenografių 

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI
SIŪLO GERĄ MOKESTĮ

5 DIENŲ SAVAITE 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

✓

Remkite visus tuos žmo
nes, kurie skelbiasi “Drau
ge’*.

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

KLAUSKIT OFISO VEDĖJO

Jei turi seno metalo: 
rio, bronzos, misingo — 
duok karo reikalams.

IR

LIBBY McNEILL LIBBY
Union Stock Yards

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DAUG GERŲ DARBŲ
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC.

Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.

Pasirinkite Sau Ateitį!—Uždirbkite Gerą Algą!
Ant Vieno iš Sekančių Darbų:

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

GRINDERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

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

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKALĘ 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

ARBA KADA PARODOTE GABUMO.
Jeigu dirbate karinį darbą, tai bukite ten.

Employment Ofisas Atviras Pirmadienį iki šeštadienio 
nuo 8 ryto iki 6 vakaro.

Paimkite Douglas Park “L” iki pat duru (52nd Avė.)

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC. 
2100 So. 52nd Avenue Cicero, III.

/

♦

DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

ir
Acme Steel

SPOT WELDERIŲ

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

SHERMAN-REYNOLDS,

Metai Products
59 E. 26th St.

HELP WAXTED

INC.

MOTERYS

REIKALINGA MOTERIS p Ve ligo
nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki 
Ą popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus. Šaukite— 
LATOTOALE 7371.

REIKIA MOTERŲ
, Reikia prie darbų lankstyti popierl- 
; nius baksus. Reguliaris algos pakė- 
į limas. Dienų ir n akt; šiftai. Atsišau- 
: kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 5 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

MERGINŲ REIKIA
Į Su ar be patyrimo. Pastovūs dar- 
| bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai. '

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

I

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs

/

\

PASIRUOŠĘS PRIIMTI 
IŠŠAUKIMĄ

/

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

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

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

Kompanijos tvarkoma Cafeteria 
parūpina valgį kašto kaina.

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

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

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

Ofisas prie 134th ir Clark Street 
Illinois Centrai 
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

REIKIA TUOJAUS
Machinistų 
Inspektorių 

Screw Machine Operatorių 
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų 
Shear Hands

Stockroom Pagelbininkų 
Paini Sprayers

Assemblers
Truckers ir Darbininkų

★ ★ ★ 
BUKITE IR JUS DALININKAIS 

DIRBKITE SAVO APIELINKES KARO PRAMONĖJE 
UŽ GERIAUSI MOKESTĮ

Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 
Gera mokestis laike mokinimo.

DARBAS IR PIRMENYBE SULIG UŽSITARNAVIMO 
UŽTIKRINAMA IR PO KARO

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

BARRETT-CRAVENS CO.
3255 West 30th St.

MOTERYS HELP WAXTED — MOTERYS

$28.60
Už Savaitę Pradžioj
. $31.20

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKLA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

r

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALĖS
MERGINOS IR MOTERYS 

VIRŠ 17
Jums patiks šie lengvi 
dirbtuvės darbai inoder- 
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 CČRP.
5921 DICKENS

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

ATDARA DAR- 
NUO 8:30 RYTO

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

Drew Pearson, 46 matų 
amžiaus, Washingtono laik
raštininkas, pasiryžęs pri
imti Henry Fordo 80 metų 
amžiaus, iššaukimą, kad pa
tikrinus, kuris judviejų yra 
fiziniai sveikesnis-stipres- 
nis. Pearson komentavo, kad 
Fordo sveikata šiuo metu 
eina silpnyn, gi Fordas, pa
žymėjęs nežinojimą, kokia 
yra Pearsono sveikata, pa
reiškė, jog jis niekuomet ne- 
sijautęs taip gerai, kaip da
bar. (Acrne-Draugas Tele- 
photo)

MERGINOS — MOTERYS
8 vai. į dieną — pastovūs darbai, 
laikas ir pusė už viršlaikį. Lengvi 
darbai, smagi darbo vieta.
STONE ASSOCIATES, INC.

1838 W. 33rd St.
Lafayette 2456

ACME

STEEL CO.

134th — Clark St

CHICAGO

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 

PIRMENYBĘ 
Tuojaus Reikalingi—

★ TOOL AND DIE MAKERS
★ PUNCH PRESS 

OPERATORS
★ ASSEMBLERS— 

VYRŲ IR MOTERŲ
Patyrusių ir Nepatyrusių. 

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą, darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

Vyrų - Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

Skalbyklos Darbams
Pastovus Darbas—Gera Alga

Detroit, Michigan
(Atkelta nuo 2 pusi.) 

vams džiaugsmas iš padidė
jusios šeimos^ bet ir svečiai 
tuo džiaugėsi.

Kratavičiai nors čia augę, 
vienok daug atjautimo yra 
parodę lietuvių reikaluose ir 
aukomis ir darbuose, ypač 
O. Kratavičienė. Jos suma
numas. simpatija lietuvių 
veikimui daug reiškia. Iš 
profesijos ji yra mokytoja. 

Kratavičiai-Krataze yra 
Ace Packing House įmonės 
savininkai.

I

Karo Dirbtuvėj 
MERGINŲ - MOTERŲ 

. Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

Nereikia
NAYLOR PIPE CO.

1230 E. 92nd St
PIRKITE KARO BONUS!

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

INTERNATIONAL SPRING CO.
222 N. Washtenaw Avė.

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
— patyrusiu. prie visokių darbų. 
Mes išmokinsim nepatyrusias dar
bininkes. Geros aplinkybės, pasto
vūs -darbai. CHICAGO FLAG * 
DECORATING CO., 823 S. Wabash 
Avenue.

Majestic Laundry
903 N. California

Juozas Vrulianskas, che
mijos inžinierius, iš Brook
lyn, N. Y., jau antra savaitė, 
kaip Detroite su kompanija 
darbuojasi. Nors šia augęs 
jaunikaitis, vienok mokėda
mas gražiai lietuvių kalbą 
susirado lietuvius, kad su 
jais arčiau susipažinus. Jam 
Detroitas labai patinka. La
bai pamėgo lietuvių laikarš- 
čius, ypač iš Brooklyno laik
raščius. Iš čia augusių ma
žai tokių randasi.

MERGINŲ-
Operuoti power mašinas. Patyrimo 
nereikia.

RO Y ALTO N RŲG CO.
4727 Cottage Grove Avė.

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEM’ATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
PATYRUSIŲ ar NEPATYRUSIŲ 

Dirbti kaipo Veiterkos Ir Soda 
Fountain Patarnautojos. 

SANDVVICH GAMINTOJŲ 
SALAD GAMINTOJŲ 

Dirbti mūsų vidurmiesčio soda foun
tain restarane. Sekmad. ir šventa
dieniais dirbti nereikia. Valgis ir 
uniformos duodamos. Gera mokes
tis, pastovūs darbai, atšišaukite j 

Geo. De Met & Bros., Ine. 
Employment Ofisas antram aukšte.

75 W. Van Buren

VYRŲ IR MOTERŲ Šv. Petro bažnyčioj rugp.
POPIERINIŲ SETUP BAKSŲ 29 d. prasidės 40 valandų at- 

IR KENŲ OPERATORIŲ laidai. Bus svečių kunigų.
Gera mokestis ir pastovus darbai ---------------
patyrusiems Operatoriams prie 
rankinių ir mašinų operavimo dar
bų. Taipgi progos pradiniams iš
mokti gerą

< »

amatą.
TAIPGI

PAGELBININKŲ — 
PAPER LINERS

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

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

COMPANY 
847 W. JACKSON BLVD.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti ra
gai!. (Seneca).

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

«

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

SHIPPING
STOCK BOYS 

TUBE CUTTERS.

KREIPKITĖS KASDIEN J 
PERSONNEL OFISĄ

W. C. Ritchie & Co.

Stasys Atkočiūnas, kata
likų darbuotojas, rugp. 30 
d. išvyksta į rytines valsti
jas atostogų. Dalyvaus ir A. 
L. Tarybos konferencijoj, 
Pittsburgh, Pa.

8801 S. Baltimore Avė.
Mūsų idėjos priklauso nuo 

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

Julė Juškevičienė, nuošir
di lietuvių tarpe darbuotoja; 
Feliksas ir Agnė Stankai, se
ni scenos mėgėjai ir daug 
joj pasidarbavę, atnaujino 
“Dr-go” prenumeratą. Dien
raščiu labai patenkinti.

■ Koresp.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
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” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
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korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentu 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, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Prezidento Roosevelto kalba
KARO PLANAI

Rugpiūčio 25 d. Prezidentas Rooseveltas kalbėjo Ka
nados parlamente Ottawa mieste. Kalba buvo trumpa, 
bet turininga ir nuoširdi. Apie karo eigą jis tik kelis 
sakinius tepasakė, tačiau tie keli sakiniai labai reikš
mingi. Visi juos gerai suprato. Ypač gerai galėjo su
prasti jungtinių tautų priešai — naciai, fašistai ir ja
ponai, kuriems pastaruoju laiku karo frontuose ir bom
bardavimais iš lėktuvų užkurta tikrai karšta pirtis.

Kas liečia tolimesnius karo žygius prieš ašį, Prezi
dentas tik tiek pasakė, kad planai yra padaryti ir kad 
ankstyvesnis besąlyginis pasidavimas Hitleriui ir ki
tiems tarptautiniams gengsteriams labiau apsimokėtų 
negu vėlybesnis. Geriau ir aiškiau pasakyti vargu buvo 
galima. Tai puikiai turėjo suprasti kruvinosios ašies 
vairuotojai, įtraukę veik visą pasaulį į karo liepsną ir 
siekę vergais paversti visų kraštų ir visų tautų žmones.
MĖSŲ AUKAS PATEISINS TIK TIKRA IR 
TEISINGA TAIKA

“Mes aukojam savo energiją ir išteklias ir mūsų sū
nų ir dukterų gyvybę dėl to, kad gengsterių banda tau
tų bendruomenėje atsisako pripažinti padoraus, žmo
niško elgesio pagrindus” — kalbėjo Prezidentas. Dėl 
to buvo įšauktas reikalas sutelkti visas galimas jėgas 
išardyti tą “gengę”, kad būtų galima pašalinti iš tau
tų bendruomenės gengsterizmą. Žvelgiant į ateitį Pre
zidentas pabrėžė:

“Kiekviena iš jungtinių tautų tiki, kad mūsų daro
mą pasiaukojimą gali pateisinti tik tikra ir pastovi 
taika. ”

Vakar ir pirmiau mūsų buvo rašyta teigiant, kad 
Kvebeko konferencijoj ir pokariniam pasaulio sutvar
kymui daug laiko buvo pašvęsta. Prezidentas savo kal
ba tą mūsų teigimą patvirtino.
ATLANTO CARTERIS — NETUŠTI ŽODŽIAI

Prezidentas, trumpai apibudinęs karo tikslus ir pa
sakęs, kad pergalė atneš žmonėms progų į geresnį gy
venimą. į laisvę nuo stokos ir, sutriuškinus tarptautinį 
gengsterizmą, duos laisvę nuo baimės, padarė šį labai 
reikšmingą pareiškimą:

“Aš tik nuotat pykstu ant tų, kurie kelia riksmą, 
kad keturios laisvės ir Atlanto Ėarteris yra nesąmo
nė, nes jie nepasiekiami. Jei jie būtų gyvenę prieš 
šimtmetį ir pusę, jie būtų pajuokę ir sakę, kad Nepri
klausomybės Deklaracija" yra tik menkniekis.’’

Ta pačia proga Prezidentas suminėjo, kad tokie 
tipai, jei seniau būtų gyvenę, būt Magna Carta ir net 
Mozę, kuris atnešė nuo kalno Dešimtį Dievo Įsakymų, 
paneigę.
ATSAKYMAS IMPERIALISTAMS

Iš to, ką Prezidentas pasakė apie keturias laisves ir 
Atlanto Carterį, galime suprasti, kad Kvebeke įvyku
sioj Premiero Churchillio ir Prezidento Roosevelto kon
ferencijoj labai rimtai buvo kalbama apie pokarinę 
santvarką ir kad naujai pakartojo nepakeičiamą nusi
statymą po šio karo įgyvendinti keturias laisves ir At
lanto Carterio dėsnius, kurie garantuoja nepriklauso
mybę visoms tautoms, ar jos yra didelės ar mažos. 
Tai buvo atsakymas imperialistine liga tebesergan
tiems, vis dar tebesiekiantiems mažesniųjų tautų ir val
stybių sąskaita praplėsti savo rubežias, prisiplėšti sau 
turto ir iškelti savo garbę, naikinant ir žudant už save 
mažesnius.__________ . ,~ a .-t -

LAISVĖ VISOMS TAUTOMS IR LIETUVAI
Mes esame tikri, kad Prezidentas kalbėjo visų Kve

beko konferencijos dalyvių vardu. Ir toji kalba atgai
vina visų pavergtųjų tautų viltis po sąjungininkų per
galės ir vėl sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Atgaivinamos ir lietuvių tautos viltys. Reikia sau 
vaizduotis, kiek džiaugsmo ir entuziazmo kils Lietu
vos žmonėse, kai jie išgirs Prezidento Roosevelto žo
džius. Jie dar labiau aukosis, aukos net savo gyvybes 
kovoje su žiauriais okupantais naciais.
MYLĖSI SAVO ARTIMĄ

Kiekviena pavergta ir laisvės ištroškusi tauta džiau
giasi Kvebeko konferencijos nutarimais, perduotais pa
sauliui Prezidento Roosevelto lūpomis.

Kad Prezidentas neoperuoja tuščiais žodžiais mums 
yra aišku iš to, kad jis savo kalbą baigė giliu tikėjimu: 

“Kuomet nors, gal tolimoj ateity, bet kuomet nors 
tikrai, — visi jie atsimins Viešpaties žodžius — “My

lėsi savo artimą kaip pats save. ”

FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 2 ir 3 dienomis, 
Pittsbughe įvykstanti Ame
rikos Lietuvių Konferencija 
buvo priežastimi ir kitų svar 
bių suvažiavimų.

Štąi, trečiadienį, rugsėjo 
1 d., taip pat Pittsburghan, 
suvažiuoja A. L. R. K. Fe
deracijos Tarybos nariai pa
sitarti aktualiais visuome
nės reikalais ir savo veiki
mo centrui — Federacijai 
nustatyti ateities veikimo 
gaires.

Tuo metu, kai ėjo Kvebeko konferencija, kai Prezi
dentas Rooseveltas aiškiai ir griežtai kalbėjo apie ke
turių laisvių ir Atlanto Carterio įgyvendinimą, kai bus 
sudaužytos tarptautinio gengsierizmo gaujos, kai bu
vo siekiama visų jungtinių tautų bendradarbiavimo ir 
karui vesti ir pokarinei pasaulio rekonstrukcijai, So
vietų Rusijoj ambasadoj Vašingtone ir Maskvoje pra
dėjo cirkuliuoti žinios, ka*, girdi, ir Kvebeko ir kitų 
konferencijų nutarimai neturį reikšmės. Aiškiai pasi
sakoma prieš bendradarbiavimą, nes Sovietų Rusija tu
rėsianti turėti patį didžiausią balsą pokariniame pa
saulio tvarkyme. Maskvos laikraščiai savo editorialuo- 
se aiškiai kalbą, kad pokariniame Europos ir viso pa
saulio planavime svarbiausias vaidmuo priklausąs ne 
kam kitam, bet Sovietų Rusijai. Maskva griežtai pasi
sakanti prieš planus įsteigti jungtines Europos valsty
bes, grupuoti valstybes į federacijas, konfederacijas 
ir regioninius valstybių blokus. Maskva ypač griežtai 
pasisakanti prieš sudarymą Rytų Europos federaci
jos. Tai esąs aiškus Sovietų Rusijos priešų padaras.
MASKVA SIEKIA VYKDYTI SAVO PLANUS

Šios žinios dar-labiau patvirtina, kodėl Stalinas ne
dalyvauja bendruose jungtinių tautų vadų pasitarimuo
se ir kodėl jis Maskvoje organizuoja įvairioms Europos 
tautoms komunistiškus komitetus. Jis taip elgiasi dėl 
to, kad nepritaria nei keturioms laisvėms nei Atlanto 
Čarteriui, siekiančiam išlaisvinti pavergtas tautas ir 
atstatyti jų nepriklausomybę. Jis yra užsispyręs vyk
dyti savo atskirus planus — 
nistinti visą Europą ir pasaulį.

Bet gal Maskva tik baugina savo planais, norėdama 
išsiderėti iš Vašingtono ir Londono kažkokių konce
sijų. Bet... ar bus taip ar kitaip — netolima ateitis^pa- 
rodys. Tuo tarpu galima tik apgailestauti, kad Rusija, 
gaudama tiek daug moralinės ir medžiagines pagalbos 
iš Amerikos ir Anglijos savo užpuolikui išvyti, tokiu 
svarbiu momentu įneša į santarvininkų tarpą nesklan
dumų ir duoda progų visuomenėje abejonėms kilti ir 
visokių išvadų daryti.
PASAULIS KOMUNIZMĄ ATMETA

Mes vis tik nenorime tikėti, kad Stalinas būtų tiek 
naivus manyti, jog Sovietų Rusija pajėgs savo komu
nistinę santvarką visam pasauliui primesti. Jis turi ži
noti, kad komunizmas niekur nėra priimtinas. Ypač 
nepopuliarus jis yra Amerikoj ir Anglijoj. Nei bent 
militarinė bolševikų jėga tiek būtų galinga, kad prie
varta savo idėjas “įgyvendintų.” Juk, tiesa, mėginimų 
jau buvo. Tokiu keliu Baltijos valstybėms komunistiš
ki sovietai buvo primesti. Bet juk ir pačioj Rusijoj so
vietai tik policinėmis priemonėmis tegalėjo išsilaikyti.

Esame tikri, kad pokarinis pasaulis kratysią prievar
tos, nes norės gyventi laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu, kuriame diktatorių terorui nebebus vietos.

susovietinti ir sukomu-

-

Trumpa Lietuvos istorija anglu kalba
A. L.' T. Sandara išleido Juozo J. Hertmanavičiaus 

parašytą anglų kalba trumpą Lietuvos istoriją, kurią 
pavadino — “A Brief Sketch on Lithuania”. Leidinėlis 
nėra didelis, bet neblogai išleistas ir iliustruotas įvai
riais vaizdeliais iš Lietuvos.

J. Hertmanavičius, kuris mirė prieš keletą mėnesių, 
nebuvo pilnai kvalifikuotas istorikas, tačiau ouvo dide
lis istorijos mėgėjas. Jis nuolat rinko žinias, vartė ki
tų parašytus Lietuvos istorijos lapus ir kas jo many
mu buvo geriausio, spausdindavo į atskiras anglų kal
ba knygeles, .kurių jis keletą yra parašęs. “A Brief 
Sketch on Lithuania” ar tik nebus labiausiai vykusi 
velionies rašyta istorijėlė, kuri šiuo metu bus naudin
ga praplatinti.

—

Seimas, seimas, — oi šneka, oi rašo;
Laikraščių eilės vienas kitą pašo:
Štai ‘‘Dirva” surinka, štai “Žinios” ‘vedžioja’, 
Draugus, Darbininkus Naujienos vilioją 
Į puotą, viešnagę prie taurės, prie bučkių...

* « *

t
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ALT SUSIRINKIMAS
Po didžiosios konferenci

jos, būteųt rugsėjo 4 d., ta
me pačiame William Penn 
viešbuty bus labai svarbus 
visų Amerikos Lietuvių Ta
rybos narių pasitarimas, ku
riame bus nustatyti galuti
ni planai, kaip įgyvendinti 
konferencijos nutarimus, pa 
sidalinti darbais ir parei
gomis.

Šis susirinkimas, mes taip 
spėjam, bus nemažiau svar
bus kaip ir pati konferenci
ja.

Juk Lietuvą reikia gelbėt ir vaduoti
Nuo Hitlerio, komcų ir raugo—raugeiio
Kurio “Dirva” pauosčius apkvaišo — be melo — 
Susirgo ir serga jau metai iš metų...
Gal būt atsivers jau kitoki ten lapai.
Gal to raugo versmės pasiseks užpilti 
žodžių akmenynais ir minčių smiltynais? — 
Taip svarsto, galvoja nemėgstą “rūgšties”...

* *

Komcų suktybės, jų melas, kvailystės
Lyg Vilnies smarkumu nuo ežero Kremliaus 
Piktais žodžį.ąis taško, melu uor’ skandinti 
Senąją pirkią, kurioj gimė augo, —
Tačiau ją kiti dar gina ir saugo...
Argi tad nereikia sargams numatyt, 
Prieš žiaurias — laukines Vilnis pastatyt 
Stiprią ir vieningą, uolos tvirtos sieną?... 
Svarstytų tikrasis tos pirkios sūnus...

AKADEMIJOS RĖMĖJAI
Mūsų skaitytojai jau pa

stebėjo, kad į rugsėjo 5 die
ną atkeltas ir šv. Pranciš
kaus Akademijos seimas, ku 
ris bus akademijos patalpo
se, netoli Pittsburgho.

Šv. Pranciškaus Seserų a- 
kademijos rėmėjų seimai pa
prastai būna gausingi. Tad, 
gerai, kad rėmėjų valdyba 
seimą atkėlė arti konferen
cijos. Tiems delegatams, ku
rie yra išrinkti ir į vieną ir 
į kitą susirinkimą, nereiks 
du kartu važinėti. Vienu šū
viu nušaus du kiškiu.

•

L.T.T. POSĖDIS
Teko nugirsti, kad Ame

rikos Lietuvių Konferenci
jos proga ir Lietuvių Tau
tinė Taryba posėdžiaus Pitts 
burghe. Mat, tos tarybos na
riai yra pakviesti dalyvau
ti konferencijoj kaipo sve
čiai.

Liet. Tautinė Taryba, kaip 
žinom, daug rūpinasi Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės reikalais.

Ar tačiau Naujienų tas dvasinis “sirup’s” 
Draugų, Darbininkų, Amerikos ponų 
Jėgomis sutvirtint argi bus naudingas 
Didžiajai uolai statyt, išlaikyt?...
O gal gi Žinių konjakas stiprus 
Apsvaigins talkininkų ir dūšias ir protus 
Ir vietoj uolos pastatys miražus
Su laiku išnykt ir pražūt be žinios?..*. 
O gal gi “Dirvos” tas raugas aitrus, 
Kuris priaugino ir usnių ir dygių, 
Pagaliau sumaišytas su stipriu konjaku 
Būtų “pamačlyvas” grumtis su smaku?.., 
Gi “sirup’s” dadėtas į tokią mikstūrą 
Draugams, Darbininkams. Amerikos būrams 
Gal duotų jėgos, gal ūpo dadėlų

r

f

1
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Ir raugas ir sirup’s konjakas, “teliena”: 
Visa tai priklauso prie pirkios tos vienos, 
Kurią ir Vilnis nuo ežero Kremliaus
Ir smakas be gėdos ir dūšios — tas gemblius 
Nori išversti, ■ išnaikint, pražudyt...
Ar juk nereiktų kas savo juk gint. 
Nežiūrint spalvos, nė skonio, nė vertės 
Nors tai gi stovėtų šioj ar kitoj kertėj 
Juk pirkia senoji brangi tik sava...

* * ♦

Žuvo darbininkas
Pereitą trečiadienį vienas 

darbininkas buvo mirtinai 
sukratytas suliejimo gele
žies mažiuos. Jis dirbo kaipo 
elektrikas Hyne ELectric 
kompanijoje, 741 W. Jack- 
son blvd.

Į seimą, į seimą, na. vyrai, kas galit, 
Užmiršę ir “raugus” ir “kvapią telieną” 
Turit gi tėvynę ir silpną ir vieną 
Užmirškit kivirčus, vienybėj tvirtėkit 
Didžiąją kovą iš vieno pradėkit...

Kazimieras, bet ne Rimvydis.
*

Laiškas iš nelaisvės
Mr. ir Mrs. Gustav Wuerst, 

iš Chicagos, pereitą trečia
dienį gavo nuo sūnaus at
virlaiškį iš japonų nelaisvės. 
Atvirlaiškis rašytas vasario 
20 dieną ir ten trumpai pa
rašyta: “Esu sveikas ir dir
bu darže”. Corp. Edwin 
Wuer8t pateko japonų ne
laisvėn kai krito Bataan.

Vakar susitikau gatvėje 
su vienu tinginiu-pabasta, 
kokių pilna dideliuose mies
tuose; kurie nei sėja, nei 
piauna. ale živnastį gauna. 
Sulaikęs prašo manęs dešim
tuko kavos 
pirkti.

—Tamsta 
gali dirbti, 
nėms aš jokios išmaldos ne
duodu, — atsakiau piliečiui.

—Tai ko tu iš manęs no
ri? — paklausė pabasta. — 
Ar nori, kad dėl dešimts cen
tų aš sau koją nusilauščiau?

puodukui nusi-

esi sveikas ir 
Sveikiems žmo-

—Kur rengiesi?
—Važiuosiu maudytis 

Michigan _ ežero 
Ibeach). >

—Gal padaryti užkandžio 
— sendvičių?

i
pliažą

—Nereikia. Kas nori val
gyti, gali vietoj, maudyda
masis pasivalgyti. Ypatingai 
sekmadieniais kai kurių 
pliažų vandenyje pluduruoja 
ne tik visokios sutros, po
piergaliai. bet kartais gali
ma sučiupti net visas aeųd- 
vičius.

z
į
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Skersai Ontario ežerą į Toronto
— PLAUKIAME NIAGAROS UPE. — NETIKĖTA 
PAŽINTIS. — DEGTUKAIS REKLAMUOJA UNIVER
SITETU. — PROFESORIUS KAGALNA LIETUVIŠ
KUS MEDAUNINKUS. — ĮSPŪDŽIAI KARIAUJAN- 
ČIQJ KANADOJ. — MIELI TORONTO LIETUVIAI. — 
PO KVORTĄ DEGTINES PER MENESĮ. — ATGAI
LOJANČIUS MAGDALENOS.
Mūsų automobilis sustojo 

prie Kanados sienos, prie 
tilto per Niagaros upę. Eu
ropoje bevažinėjant iš vie- 
Įnos ; šajjies į kitą į(kyrėja 
muitininkų ir tarnautojų 
klausinėjimai, pinigų regis
tracija; pikta, kai jie išver
čia, išmaišo tavo sandariai 
sukrautus daiktelius. Už tat 
važiuoti per USA — Cana- 
dos sieną — vienas malonu
mas. Ištraukei savo Reentry 
permit — leidimą grįžti į 
Jungtines Valstijas, parodei 
yaldįninkųi ir jis jau moja 
ranka — keliauk.
Pirmieji įspūdžiai Kanadoje 

Pervažiuojame aukštą til
tą tarp dviejų stačių Nia
garos upės krantų. Daili ak
mens tvora iF cemento takas 
tęsiasi mąiles pakrante. Na
mai gražūs, sų gėlynais, pie
velėmis prie kelio, r-----
rodos net geriau išplanuota 
ir tvarkingiau užlaikoma 
Kanados pusėje. Nors sku
bame į garlaivį, bet negali
me prayąžiuoti neiššokę iš 
automobilio pažiūrėki, kaip kelionei.

vienas amerikietis 
ir pasisako dirbąs 
universitete. Ištrau

na dar
kunigas
Niagara.
kia jisai dėžutę degtukų ir
įteikia. Ant jų paveiksiai 
krioklio, universiteto.

— Degtukų dėžutėmis da
rome reklamą savo univer
sitetui, — prataria mūsų 
naujas pažįstamas.

— Ar jau turite tikietą?
— užklausia jis.

— Jau.
— Gaila. Aš juos perku 

dešimtimis. Ko. ne tris kar
tus pigiau. Pabandyk savąjį 
parduoti atgal, aš nąujų pa
rūpinsiu.

Pavyksta. Nemokamą ke
lionę laivu gaunu nuo žmo
gaus, kurį pirmą kartą prieš 
15 minučių sutikau.

Jis buvo toks malonus, 
kad pasikvietė prie bufeto 

Švaru,' ir parūpino užkandžių, ko
kių tik pasirinkau.

Norėdamas jam atsiteis
ti, pakviečiau suvalgyti ke
letą medaupinkų, kurių mąn 
geri čikagiečiai buvo įdėję

MOKINA JAPONŲ 
KALBOS I

Kun. Everett F. Briggs, 
buvęs viršininkas Maryknoll 
misionierių Japonijoj, pa
kviestas į šv. Vardo kole
giją, Worcester, Mass., mo
kyti U. S. jūrų studentus 
japonų kalbos. Kilus karui 
kun. Briggs buvo japonų in
ternuotas, bet Vėliau, Ame
rikai ir Japonijai pasikei
čiant belaisviais,'įskaičių A- 
merikos belaisvių buvo ir 
jis įtrauktas ir grįžo į Ame
riką. (NCWC)

tuviškos širdies ir savo sme-1 SLAPUKE PALIUOSUOTA

gražiai tarp aukšto, uoloto 
kalno krantų giliai vanduo 
teka. Kitur iš po uolos lyg 
koks šaltinis, lyg upokšnis 
krinta, sudarydamas puikų 
reginį.

Staiga mūsų kelias atsi
duria į kariuomenės .stovyk
los va.rtus. Persimetęs šau
tuvą per petį vaikščioja Ka
nados kareivis — sargybi
nis. Kelnaitės aukščiau ke
lių — vasarinė uniforma.

— Turite leidimą?
— Ne.
Kareivėlis toks geraširdis. 

Matosi, kaip jam sunku pa
sakyti, kad be leidimo jis 
negali mums atkelti vartų. 
Nė nebandę ginčytis, pasu
kame aplinkui puikiu, lygiu, 
kietu keliu, pro gerai įreng
tas farmas prie prieplaukos 
Universiteto profesorius ir 
lietuviški medauninkai

Giliai dauboje tarp aukš
tų krantų gerai buvo vaikš 
čioti Niagaros upės krantu 
laukiant garlaivio. Su kun 
Urbonavičium kalbos nepri 
stigsi. Prie mudviejų priei-

ežero jie lik nedaugiausia 
iškilę virš vandens, o ties 
pačia įtaka — senobinė pra- 
ncūzų mūryta, aukštomis 
sienomis apsupta pilis.
20 mailių ežeru

Pūtė vėsus vėjas. Ilgas, 
milžiniškas dūmų kaspinas 
iš laivo dūmtraukio išsidrie
kęs glostė banguojantį eže-

— Lietuviškai paruoštas 
skanėstas, — pratariau pro
fesoriui.

— Kaip juos vadinate?
— Pyragaičiai, medaunin- Kito kranto nesimatė, dyje. 

kai.
— Py ragaiši, —- kartoja 

jis, stengdamasis atsiminti 
ir pridėdamas: — Gen. Kiek 
pyragaičių kelionėje suval
gydinsi, tiek draugų turė
si...
Laivu Niagaros upe

Giliau juodais dūmais 
siduso laivas. Apsisuko 
pėje ir viduriu pradėjo ties
ti į Toronto pusę. Važiavo 
me pačiu rubežiumi tarp 
USA ir Canados, nes čia ru- 
bežius eina viduriu upės. 
Miela stebėti į aukštus, aukš 
tus upės krantus, medžiais 
ir krūmais nuaugusius. Ki
tur uolos stūkso, kitur pa
krantėje kokia didžiulė vie
nuolyno mokykla ar šiaip 
gyventojai. Ant lengvų van
dens bangų suposi meške
riotojų valtys. Juo tolyn, 
tuo krantų skardžiai ėjo 
žemyn, kol prie pat Ontario

genų nenaudoja, leisdami, 
kaip už pavadžio, save ves
ti “voždžiui” — komunistų 
“bosui.”

— Skiriasi, — vėl prata
ria tas pats mielas lietuvis: 
— Rusai komunistei savo 
tėvynę gina, o lietuviai — 
parduoda.”

Atiduodu jam kreditą, pa
sakytą teisingai.

Apsėdome tą pat vakarą 
ilgą vaisių stalą. Jūs turė
tumėte išgirsti gražiabalsių 
Toronto lietuvių: Katkienės. 

, Derveųienės, Jokūbynienės, 
Užemeckienės dainų.

Pradė3 lietuvės dainą, jas 
paremia savo balsais vyrai. 
Skamba tik visa salė. Kiek 
jaunų žmonių jų tarpe! Pa
garbos verti Toronto veikė
jai, kad jų ir dukterys, sū
nūs lietuviško nusistatymo 
ir mielai su tėvais eina į lie
tuvišką susirinkimą.

Jau. ir dyylikta prasidėjo 
o vis dar daina tebeskamba

— Ei pasauli, mes be lais
vės nenurimsim! Laisvas 
varpas laisvėj suskambės... 
taip puikiai laikui pritaikin 
ti žodžiai degė naują ener
giją dėl Lietuvos.

Nuo stalo pakilome, c 
skirstytis nesinori. Taip čir 
mieli, nuoširdūs lietuviai 
Ant stalo stovėjo rūtų ir 
žiedų puokštės. Žalią šake 
lę įkišęs į švarko kilpą vi
sai nuoširdžiai pratariau sa
lę apleidžiant:

— Rūtų šakelė švarko kil
poj, o ilgesys pasiliks šir-

v
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Mrs. Alice Piper, iš Lan- 
sing, Mich., buvusi narė Bri
tanijos WAAF, palių osuo ta 
Bostono uoste padėjus $1.00 
užstato. Ji buvo slap a įsi- 
gavus į vieną prekybinį lai
vą. Ryšium su tuo kaltina
mi ir du jūrininkai, padėję 
jai slapta įsigauti. (Acme- 
Draūgas Telephoto?

Kova su mirtimi
Chicago, IU. — Devynioli

kos metų amžiaus Marie 
Barker kovojo šešias savai- 

| tęs su mirtimi. Jai buvo 
įvykdyta 19 kartų kraujo 
transfuzijos- Mergaitė sir
go reta kraujo liga, kuri su
naikino raudonus kraujo ru
tuliukus.

Mergaitė mirė pereitą tre
čiadienį.

at-
u-

Laivas lengvai ėmė siūbuo
ti, aplinkui nardė žuvėdros. 
Mažesnių laivelių nesimatė
— prie upės įtakos į ežerą, ]įojo y raudonoji stampa. 
ant senobinės tvirtovės bu
vo iškelta raudona vėliava,t 
ženklas, kad ežere stiprokas

Į vėjas, laiveliams pavojingas. 5 
Keleiviai sėdėjo kėdėse 

ant denio. Vieni užkandžiu- | 
vo, kiti stebėjo miesto pla
ną, kur jiems reikės susto
ti, kiti vartė laikraščius, ret
karčiais pakeldami akis ir

(Bus daugiau)

Pereitą sekmadienį įsga-

Acid Indigestion
Rdieved iu 5 minutes of 
double your money back

When eicess stomach acid rausės painful. traffocat- 
ing gas, sour rtomach and heartburn. doctors usuaflly 
prescribe the fastest-acting medicinos knwn for 
synnrtbmatic relfef— medicines Kke t bose in Bell-ans 
Tabietš. No Iaxat)ve. BelI-ans bVings comfdrt in a 
jiffy or double your money back on returu of bottie 
to us. 2pc at all

į
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i GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 

ger a ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to. išdirbę 
;aj nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų

delegatų žiniai
Delegatų registracija pra

sidės jau trečiadienį — rug
sėjo 1 dieną, Villiam Penn 
Hotel 17-tame aukšte (Sil- 
ver Room), prie informaci
jos stalo.

Čia delegatai gaus visas 
informacijas apie kamba
rius ir galės įsigyti bankisto 
tikietus.

Dar kartą primename, kad 
visi delegatai padarytų kam
barių viešbutyje ir bankie
to tikietų rezervacijas, pra
nešant laišku Konferencijos 
Rengimo Komitetui (119 So. 
22nd St., Pittsburgh, Pa.), 
nes dėl de’egatų gausimo 
gali pritrūkti vietos viešbu
tyje ir bankiete.

Konferencija prasidės rug 
sėjo 2 dieną 9:30 vai. rytą 
labai gražiomis iškilmėmis: 
dideliam orkestrui prita
riant, solistai sugiedos Ame
rikos ir Lietuvos himnus ir 
bus atlikta iškilminga dedi
kacija Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų.

Atidaryme dalyvaus Ame
rikos vyriausybės atstovai, 
o Pittsburgho miestą atsto
vaus pats miesto mayoras. 
Todėl prašome delegatus ir

svečius pribūti laiku, kad 
suspėtumėt į atidarymo iš
kilmes. Bankietas (rugsėjo 
2 d. 8 vai. vakare) Lūs taip
gi labai įspūdingas su įdo
mia meniška dalimi, šokiais 
ir nedaug kalbų. ‘

Pageidaujama, kad visi 
delegatai dalyvautų bankie
te, kur turės progos, sueiti 
vieni su kitais į artimesnes 
pažintis, pasilinksminti ir 
pasikelbėti.

Taipgi kurios draugijos ar 
jų delegatai yra nusistatę 
šiuo laiku pirkti karo bonų, 
tegul palaukia iki konferen
cijos ir perka bonus konfe
rencijos metų Pittsburghe, 
kur veiks speciali karo bomi 
pardavimo agentūra.

Visi supranta, kaip svar
bu yra lietuvių stambesniuo
se suvažiavimuose ir prak
tiškai prisidėti prie rėmimo 
Amerikos pergales karo.

Amerikos Lietuvių Kon
ferencijos Rengimo Komite
to Prezidiumas,

Pirm. Pa-J Dargis, 
Sekr. J. Tamkevieius, 
Iždin. P. Pivaronas

gp. 20 d., 1943 m. 
tsburgh, Pa.
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ĮKLAUSYKITE- '
M VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ -PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

ISOPHIE BARČUS
M Iš Radio Stoties
| W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
f KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, S

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
•fj VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT
* “TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

(f

4

II
J

I

YOU NEED AKY HELP? •
,1

t. « • * * ’ - X

gaudydami gražesnius vaiz
dus. Pora valandų praslin
ko kaip niekas. Horizonte 
iškilo Toronto rūmų silue
tai. Kai uoste išlipau, priė
jo trys lietuviai: Balčiūnas, 
Kairys, Pundzienė. Jie rado 
laiko sutikti iš USA atvyks
tantį lietuvį. Iš karto užsi
mezgė nuoširdus lietuviškas 
pasikalbėjimas. Vikrus To
ronto taksi mus nugabeno 
į vaišingus lietuvių Grube- 
vičių namus, kuriuose pora 
dienų apsigyventi buvo vie
nas malonumas. Sprendžiant 
iš šio namo, lietuviai čia iš
taigingai įsirengę.
Rūtelė švarko kilpoj, 
ilgesys —'širdy

Dzūkų, kupiškėnų, žemai
čių gausiai susirinko į To
ronto lietuvių parapijos sa
lę. Kantriai daugiau pusant
ros valandos klausėsi žo
džių apie Lietuvos vargus, 
vienas kitas ašarėle palydė
damas savo tėvų žemės var
gus. ___

— Ar skiriasi lietuviai 
komunistai, nuo rusų, — pa
baigoje iškelia klausimą vie
nas vyresnio amžiaus lietu
vis.

Skirtumo tarp jų vargiai 
rasčiau, nes juk raudonieji 

(•lietuviai neklauso savo lie-

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOBOF 

Ambrosia & Nedai 
BEEHS

kainomJs pristato | alines u kjUrmo (wboleaale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, tu 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
'........................—■ . ................. -

Tifonas SEELEY8760

2314 WE9T ROOSEVELT BOA!) 9

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

’2-W S

ŠMOTŲ 
Kainos 6 IR 

AUKŠ
ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of

Furniture

ALEX
AlESAUSKAS 

and SONS 
Factory Representative.

SilOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
>or appointment cal) —

RKFUBIJC 6051 l|
-------------------

Didysis Ofisas ir Dirbtuve

VENETIAN
MONUMENT COMūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 

f Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

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

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.
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Moterų Gyvenimas ir Veikia

LIETUVAIČIŲ VEIKLA 
ČIKAGOJ IR KITUR

Chicaga, kurioje man ten
ka gyventi, yra garsi lietu
viškomis įstaigomis ir or
ganizacijomis. Čikagos ribo
se randasi vienuolika para
pijų su mokyklomis, dvi li
goninės, Šv. Kazimiero vie
nuolynas su mergaičių aka
demija. Pasukus kiek iš Či
kagos, randasi Tėvų Mari
jonų seminarija ir labdariu 
ūkis su baigiama statyti se
neliams prieglauda. Visų tv 
įstaigų ir organizacijų ašis 
yra dienraštis “Draugas”, 
apie kurį sukasi visas vei 1 
kimas ir visuomenės gyve '■ 
nimas.

Ką duoda mums lietuviš 
kos parapijos, dauguma ii 
mūsų žinome, nes jų visur 
turime. Ką duoda vienuoly 
nai, mokyklos, spauda, trum
pame straipsnelyje nė nega
lima išrodyti. Tenka tik pri 
min i, kad tų visų įstaigų 
išlaikymui daug dirba ir mol 
terys. Taip šv. Kaz. Akade
mijos Rėmėjų draugijoje, 
taip Tėvų Marijonų bendra
darbiuose, taip Labdarių Są
jungoje moterų rasime žy
miai daugiau negu vyrų. Jos 
krupoščiai dirbdamos sei
muose, vakaruose, piknikuo
se, sukelia stambias sumas 
pinigų. Tai duoda galimybės 
tems įstaigoms veikti, čia 
priminiau tik Čikagos mote
ris. Bet turiu mintyje, kad 
suėmus į krūvą visas Ame
rikos moteris būtų didelė 
jėga.
LIETUVOS VARGAI 
IR MES

Šiuo metu gyvename to
kius laikus kada moterys 
šaukiamos dar didesniems 
darbams — gailestingumo 
darbams. Kaip visa žmoni
ja, taip ir mūsų tėvynė Lie
tuva maudosi kraujo ir a- 
šarų klane. Okupantai atima 
viską ką gali. Gi kada tu

rės nešdintis iš Lietuvos tik 
trupinius bepaliks. Mūsų ar
timieji besimaitindami ko
kia putra ar lapų sriuba, 
bus išbadėję, kiek iš jų bus 
paliegėlių, invalidų, kiek 
vargšų našlaičių, baisu ir 
pagalvoti. Palengvėjus susi
siekimui, pasipils balsai šau
kianti pagalbos ir kągi mes 
jiems duosime? Tiesa, ku
rie turės čia giminių, tiem.3 
giminės kiek padės. Bet kas 
padės tiems, kurie giminių tiumai yra begėdiškai trum

pi” — sako rezoliucija. Be 
to, suknios yra tiek trum- 

čiausio padorumo ribas. Pa
siuvimas taikoma šėtoniš
kam seksualinių (lytinių) 
aistrų sukėlimui. z

Tarp kitų dalykų, nuta
rime įrodoma, kad vėliau
sios moterų rūbų mados a- 
naiptol nesančios patrijotiš- 

■ kos, kaip daug kas norėtų 
įkalbėti. Kaip, tik priešingai 
— tokie nepadorūs apsiren
gimai veda tautą prie mora
linio susmukimo.

Springfield, UI., šiomis 
dienomis įvyko The Natio
nal Catholic Women's Uni
on metinis suvažiavimas, 
kuris pakėlė stiprų protes
tą prieš nepadorias šių die
nų moterų madas. Jos priė
mė rezoliuciją, kurioj sako, 
kad per paskutinius kele
lius metus, ypač nuo karo 
pradžios, moterų rūbų ma
dos net prie šlykštumo pri
ėjo. Sporto ir žaidimo kos-

aiškiai priešingas sveikam 
Amerikos patriotiškumui ir 
krikščioniškiems dėsniams.

1

I

Vakaras Žieduose
Apsikaišė sodai 
Kvepinčiais žiedais, 
Mano darže 
Verkiančiais

rūtos 
lašais.

neturi ir kas padės tūkstan
čiams našlaičių?

Praūžus karo audrai, nė- • Pos> kad peržengia papras 
ra abejonės Lietuves mote
rys organizuos komitetus, 
griebsis gelbėjimo darbo. 
Bet ką tu nelaiminga pa
semsi iš tuščio aruodo. Tad; 
dirbdamos savo vietinius 
darbus, pasiklauskime savo 
širdies, ką turime pradėti, 
kad kiek pagelbėjus tiems 
nelaimingiems.
SUSIORGANIZUOKIME
IR DIRBKIME

Štai Pittsburghe susirin
kę visuomenės atstovai 
svarstys gyvuosius mūsų 
reikalus ir Lietuvos šelpi
mo, klausimą gal būt tam ir 
komitetas susiorganizuos. 
Bet, rodos, būtų labai rei
kalinga, kad mes moterys 
suorganizuotumėm kokią 
nors Lietuvos vaikučių glo
bos draugiją. Juk tie vaiku
čiai tai jaunosios Lietuvos 
ateitis.

Konferencijoj gal bus per- 
trumpas laikas tą apsvars
tyti. Bet paplanuokime ir 

: suvažiavusios nors privačiai 
pasitarkime. Gi esant ge
riems norams, galime ir po 

i konferencijos vieną dieną 
pašvęsti svarbiam darbui. 
Tad, be bendrojo komiteto, 
tegul išdygsta ir moterų ko
mitetas ar draugija. Juk da
rbo daug. Bet ir mūsų ne
mažai yra. E. S.

4

KOVA IR PRIEMONĖS
Kita katalikių moterų su

važiavimo priimtos rezoliu
cijos dalis kalba apie kovą 
prieš moterų nepadorius ap
sirengimus. Visos katalikių 
organizacijos raginamos sto
ti į šią kovą, pradedant nuo 
savęs. Suvažiavimo dalyvės 
pažadėjo visais laikais pado
riai rengtis; neiti į maudy
mosi vietas, kur nepadoriai 
apsirengiama; daryti spau
dimą į rūbų siuvyklas ir 
madų centrus, kad gamintų 
padorius drabužius.
SMERKIA RASINĘ 
NEAPYKANTĄ

Pažymėtina dar ir kita 
The National Catholic Wo- 
men’s Union priimta rezo
liucija, kuria griežtai pas
merkiama skleidimas žmo
nių tarpe rasinės neapykan
tos, nes toks darbas yra

f

Anglijos karalienė Elzbieta lanko katalikių klubą Londone ir džiaugiasi dideliais 
katalikių moterų darbais, dirbamais karo reikalams.

Kvepia oras, 
Blaiviu baltumu,
Prie jazmino kero 
Tiktai mes abu

kvepia

Sidabrais išpynėm 
Vakaro svajas, 
Deimantiniais žiedais 
Apibėrėm jas.

Šypsos žvaigždės visos, 
Erdvių sūkury
Ir jaunystės daina 
Manojoj širdyj.

Vakaras praskrido 
Sakalo sparnais, 
Suplasnojo rytas 
Rausvais pažarais.

Penktadienis, rugp. 27, 1943
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KATALIKĖS MOTERYS PLAN LOJA ATEITIES VEIKLĄ

Socialinės Tarnybos Nacionalė Katalikų mokykla, Washington, D. C., pradeda kam
paniją, kad paruošti pakankamą skaičių katalikių socialinių darbininkių pokarinei 
erai. Šiems klausimams svarstyti buvo srusi rinkusios žymios katalikės moterys į San 
Francisco. Ta pačia proga suplanuotas vajus išparduoti U. S. karo ženklų (po 25 cen
tus) už milijoną dolerių. Šiame atvaizde matome: Mrs. E. P. Carville, Nevados guber
natoriaus žmona; Mrs. Robert Angelo iš York, Pa., N. C. C. W. pirmininkė; Miss 
Elinor Falvey iš San Francisco ir Florentin e Schage, taip pat iš San Francisco.

Tamsa prasiblaivė
Štai, jau ir diena,
Dingo mūsų svajos
Ir širdies daina...

Laisvutė

I ną. Uogos verdasi ‘ ‘paliavo- bai tyras, kai išverda, rei 
tuose” puodukuose ir mai
šosi mediniais šaukštais.
Prieš nusunkiant uogas rei
kia virti uždengtame puode. 
Nusunkus jau virti atideng
tame. Vartoj asi baltas cuk
rus. Jo dėti tiek, kiek susi
daro uogų sulčių. Cukrus 
sušildomas atidarytame pe
čiuje. Tai padaroma tuo lai-
——« I v... ~ ~ - *1 I

Mūsų virtuvė
Uogij kisieliai

~ Dar uogų yra. Jas svar
bu konservuoti, nes žinote, 
kad ne visiems užtenka ra- 
cionavimo kortelėse punktų. 
Uogų kisieliai yra ir gar
dūs ir maistingi. Ypač juos 
mėgsta vaikai.

Kisieliams (jellies) daryti ku, kai sultis pradedama 
reikia pasirinkti saulėtą die-i virti. Kad kisielius būtų la-

kia jis išpilti j sušildytą uz- 
boną, ant kurio viršaus už
dedama retas plonas audek
las, pavilgytas karštam van
deny. Turėk paruoštų gerai 
išplautų stiklų, stovinčių 
karštame vandenyje. Išimk 
stiklus iš vandens, nusunk 
visą vandenį, tada pripilk 
pilnus iš uzbono ir padėk 
stiklus saulėtoje vietoje.

Cisnd z f

S500.00 U. S. War Bonais
PER

/ “DRAUGO”
METINI LABOR DAY

e

v

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

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE
r

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 pasilinkspinimų.

Būkite vieni, būkite antri, būkite visi '"Draugo" Labor Day Piknike.
f I
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Praeitais metais waukeganietis, 
sheboyganietis ir cicerietis laimėjo 
pirmąsias dovanas "Praugo” Labor 
Day piknike, Vytauto parke
TADA LIETUS LIJO, 
BET SUVAŽIAVO

Praeitais metais vaukega- 
nietis, Jonas Zekas, dr. Jo
no Zeko tėvelis, laimėjo pir
mąją dovaną, $500.00 U. S. 
War Bonds, antrą laimėjo 
sheboyganietis, J. Ciganskis 
ir trečią — C. Domaglecky 
iš Cicero.

Pr.
Ka-
A.

čikagiečiai, pasimokinki
te iš praeitų me'.ų ir, kiek 
galima greičiau, grąžinkite 
U. S. War Bonų laimėjimo 
tikietukus 
są paštu 
Paduokite 
“Draugo” 
per piknikus Vytauto parke, 
nes jis atsilanko į kiekvie
ną pikniką, kas sekmadienį.
NE TIK LAIMĖJIMAS

į “Draugo” ofi- 
ar kitais būdais, 
agentams ar dnr 
a dministrator iui

VYRIAUSYBE PATENKINA KAREIVIO UŽGAIDAS 5

m., 
vie 
ir

Kitus bonus laimėjo: 
Juška iš Bridgeport, A. 
valiauskas iš Chicago, 
Bisnewith iš Worcester,
Mass., Nagauskas iš Ne- 

z wark, N. J., A. Ambot iš 
Chicago, A. Janušauskienė 
iš Melrose Park, Puodžiūnas 
iš Worcester, Mass., ir 
rafin iš Goodman, Wis.

Se-

ŠTAI, PAMOKINIMAS!
ku-Praeitais metais kai 

rie čikagiečiai buvo nuste
bę, kad tiek daug už Chicago i 
gyventojų laimėjo dovanas 
per “Draugo” Labor Day 
pikniką. Bet, tiesą pasakius, 
čia nėr ko stebėtis, nes či
kagiečiai laukė sugrąžinti 
tikietus per pikniką, o ka
dangi pasitaikė lietus, ma
žiau atvyko į parką ir ne
gavo progos įmesti savo ti
kietus į laimėjimo dėž

! v '•*. . I

“Draugo” Labor Day pi
knike nebus laimėjimo tikie- 
tų surprizas, bet visa eilė 
ir kitų įvairumų.

Pirmą sykį piknikų isto
rijoje bus rodomi judamieji 

i ir kalbantieji paveikslai iš 
karo fronto ir bus daug ki
tų įvairumų ant scencs.

“Movies” rodys Kazys
Aukškalnis iš Gary, Ind.; I
jo tėvas Ignas Aukškalnis šių žemaičių ir aukštaičių, 
yra ilgametis “Draugo” a- kad ištirus, kurie yra stip- 
gentas.

Judomieji paveikslai bus

I

Minėtinos Chicaęai 
dienos -

Rugpiūčio 26 d., 1835 
įsteigtos dvejos kapinės: 
nos prie Chicago Avė.
Lake Shore, o kitos prie 23 
St. ir Wabash Avė.

Rugpjūčio 26 d., 1867 me
tais, miesto taryba gavo 
kvietimą padėti kertinį ak
menį suplanuotai žydų li
goninei. Ligoninę statė Žydų 
Šelpimo Sąjunga.

Rugpiūčio 26 d., 1906 me
tais, Garfield parke atideng
tas Robert Burns, Škotijos 
poetui, paminklas.

Rugpiūčio 26 d., 1920 me
tais, miesto taryba prave
dė įstatymą šviesai taupyti 
įvedant “daylight sąving 
time.”

Rugpiūčio 26 d., 1927 me
tais, Grant parke atidarytas

PADARE SURPR1ZĄ

I

Lordas Halifax, Didžio- 
sios' Britanijos ambasado
rius Amerikos Jungtinėms

laiškais 
PranciŠT 
Rėmėjų

PRANEŠIMAS
Buvo nutarta ir 

pranešta, kad Šv. 
kaus Vienuolyno
dr-jos seimas įvyks rugsėjo 
12 dieną, bet, dėl Amerikos 
Lietuvių Konferencijos Pitts 
burghe, rugsėjo 2 ir 3 die
ną, seimas atkeliamas į sek
madienį, rugsėjo 5 dieną. 
Tokiu būdu lietuvių konfe- 
fencijos dalyviai, kas tik no
rės, ir kuriems rūpės, galės 
dalyvauti ir vienuolyno rė
mėjų seime,' kurin nuošir
džia kviečia,

Seserys Pranciškietės

Bernice Lynch, gyvenanti Washington, D. C., sutarė 
su Corp. Bernard Trainor, kuris šiuo metu su Amerikos 
kariuomene randasi Brazilijoj, susituokti per telefoną. Po 
ilgo kareivio prašymo Karo Departamentas leido panau
doti ilgo tolio (long distance) telefoną susituokimo apei
goms atlikti. Gavusi leidimą mergina trykšta džiaugsmu. Buckingham Memorial Faun Valstybėms, padarė surpri-
(Acme-Draugas Telephoto)

(Atkelta iš 6 pusi.) 
MCSŲ VIRTUVE 

Leisk stovėti visą dieną ir 
naktį. Ant rytojaus uždengk 
kisielių ritinukais (tissue 
paper) pavilgin-tais į bren- 
dę, po to gerai užrišk storu, 
rudu ar geltonu popierių ir 
padėk į šaltą, sausą, tam
sią vietą. Galima vartoti ir 
ištarpytą “parrafin” vietoj 
brendės. Norint išbandyti, 
ar kisielius pakankamai tirš 
tas, pirm pylimo į stiklus, 
užpilk keletą lašų į lėkštelę 
ir padėk į šaltą vietą. Je;

tai bus išvirtas,

Spokane, 
tė Buckingham atminimui Wash., kurį įsteigė ir pa-

_________ laiko to miesto katalikai. 
_____________ Halifax į klubą atvyko ne-

tain. šį fontaną įsteigė Ka- z4 ŪSO klubui,

rodomi šokių pavilione apie resni. Iš kelių atvejų bus
3 vai. popiet. ■ traukiama virvė, kad suži-

i nojus, už pusbačkį alaus, ku
rie yra čempijonai.

Žemaičiai ir aukštaičiai 
registruokits pas Ig. Saka
lą, “Draugo” redakcijos na
rį, ir stokite į didelį virvės 
traukimo kontestą.

Visi darykite deltus pasi-

IEŠKOMA STIPRIŲ ŽE
MAIČIU IR AUKŠTAIČIŲ ■

Vis dar ieškoma stipriau-

------------------------—----- ----------3

Didžiausia Lietuvių

Krautuvė

kare žuvusio jos brolio.
i

Rugpiūčio 27 d., 1900 me-1 pranešus. Čia jis matomas 
tais, Chicago suorganizuota 
Municipal Gas Company.
------------------------------------- “DRAUGO ’ ’ LABOR DAY

su klubo direktorium Dani- 
el Francis Connell. (NCWC)

Murinę soothes, c’eanses and refresbes 
irritated, reddened membranes caused 
by bead colds, driving, winds, movies, 
elose vorlc, late hours. Iree dropper

1

Parduodame Laikrodžius, T .aik- 
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunka, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MlAUSIASl 
KAINAS.
Turine didelį 

p a s i r inkimą
MuziKališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų,

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

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Si Firma Virš 50 Metų
To# Pačios Setanes

Rankose!

. ........................................    y

DIDELIS IŠPARDAVIMAS MISŲ 
MILŽINIŠKO STARO ML'ZTKA- 

LINIŲ INSTRUMENTŲ
PASINAUDOKIT PROGA DABAR 

KOL DAR NEIŠPARDUOTL
TŪBOS, CLARINETAI, TROM

BONAI, SAXAPHONES. FLUTES 
su “cases” — 385.0#, 387-5#,
345.#0 ir $75.0*. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NIŠKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUJKOg, TĘNOR BANJCS — 
$5.50. 38.50. $12.50 iki 335.0S,
STRIUNINIAI BASAI — 360.0#, 
3125.00 ir $15#.C#. BASO UŽ- 
DENGALAS — 312 #0 ŠNICE
LIAI SMUIKOMS, STRIUNINT- 
AMS BASAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — 31.5#. $8.##, 35.#0, 31#.0# 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS —318.50, $Z8.5«, 
385.00 ir 350.06. PĖDAIS, HI- 
BOYS, CYMBOLS, i r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarine- 
tams, Triūboms, Sazaphones Ir 
taipgi Smuikoma ir Gintarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
•14 Maxwell St., Chicago

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puone: LAFAYETTE 8617

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

UR1NE, 
/S EYes

with each bottle. At all Drag Stores.

V/VO’’-

matyti su savo prieteliais PIKNIKAS, BUGSĖJO 6 D., sustingf> tai bus išvirtas, 
per ‘Draugo” Labor Dayil943 M Vytaut0 Pab- jei ne — dar pavirink tru- 
pikniką rugsėjo 6 d., Vytau- > KE 
to parke. XXX ’ P
__________________________________________________________________________

A

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)
Meiliški, Vertingi

PAMINKLAI
MAU ŽOLĖJ AI 

--------I---------------------

ŽENKLAI I

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDTTIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PBODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most BeautifuJ—Most Enduring—Strongcst—Best In The World. 

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

A A
GERALDINE JACOBSEN

Gyveno 4634 So. Hermitage Avė.
Mirė Rugp. 24 d., 1943, 10:30 vai. vak., sulaukus 2 metų amž. 

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime tėvelius Kenneth ir Eugenia 

(po tėvais Nutautaitė}-,' sesutę Joan, senelius Vladislovą ir 
Antaniną Nutautus ir Arthur ir Liliian Jacobsen, 3 dėdes ir 
vieną tetą ir daug kitų giminių, draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas jos senelių Arthur ir Lillian Jacobsen 
namuose, 361 East 70th Place, Tel. Aberdeen 0660.

Laidotuvės įvyks šeštadieni, Rugp. 28 d., iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į* Šv. Kazimiero kapines.

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

Nūliūdę: Tėveliai, Sesutė, Seneliai, Dėdės, Teta ir Giminės.
Laidotuvių Direktorius John F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tel. PULLMAN 1270

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

EVANAUSKAS
Phenes lAKDs 1188-N

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVENUE Phoae YARDS 4M9

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED STREET 713 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VVEST 23ri PLACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
19756 S. MICHIGAN AVĖ.

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFOBN1A A^'E. Phone LAFAYETTE 3573

I

L I. ZOLP
1646 WEST 46th STMElu Phone YARDS 9711

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN
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Lietuviai kariai kovoje už U. S 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimą

Du broliai Vyšniauskai Dėdės Šamo 
kariuomenėje

Pvt. Edwardas Vyšniauskas
Private Edwardas V. Vyš

niauskas (Cherry) yra gi
męs Chicagoje, Aušros Var
tų parapijoje, lapkričio 1 d., 
1917 m. Pradinės mokyklos 
mokslą gavo Aušros Vartų 
lietuvių parapijos mokyklo
je. Baigė Shields ir Kelly 
High School, kur buvo ka
pitonas ir žvaigždė basket- 
ball ratelio.

Corporal Juozapas R. Vyš
niauskas (Crerry) yra gi
męs Chicagoje, Aušros Var
tų parapijoje, gegužės 25 d., 
1919 m. Pradinės mokyklos 
mokslą gavo Aušros Vartų 
ir N. P. P. Š. parapijų mo
kyklose. Baigė Shields ir 
Kelly High School.

Jaunutis būdamas buvo 
“D-go” išnešiotojas Brigh
ton Parke. Išvyko į Jungt. 
Amerikos Valstybių kariuo
menę vasario 23 d., 1942 m. 
Randasi Air Corps skyriu
je. Yra buvęs stovyklose, 
Las Vegas, Nev., March 
Field. Calif., McClellan Field, 
Sacramento, Calif., Camp 
Tanforan, San Bruno, Calif., 
Will Rogers Field, Oklaho- 
ma City, Okla., Hattiesburg. 
Miss. Dabar randasi už jūrų.
I

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DŽIAUGSMAS GALI VIRSTI NULIŪDIMU

Vina Marles, 12 metų amžiaus, susituokus su William 
Nash, 19 metų amžiaus, iš St. Louis, Moz Mergaitė džiau
giasi, kad ištekėjus jai nereikėsią eiti į mokyklą, bet ne
žino dar, ką jai apie tai pasakys autoritetai. (Acme-Drau- 
gas Telephoto)

Išgelbėti iš ežero

Smarkus gaisras North Side

Jaunutis būdamas buvo 
“D-go” išnešiotojas Brigh- 
ton Parke. Išvyko į Jungt. 
Amerikos Valstybių kariuo
menę birželio 13 d., 1942 m. 
Buvo Ft. Štili, Okla. Dabar 
randasi kur tai Anglijoje su 
Signal Corps.

Edwardas, prieš išvyks
tant į kariuomenę, turėjo 
atsąkomingą vietą American 
Can Company.

Yra sūnus Marijonas Vyš
niauskienės, ir brolis “Drau
go” korespondento James R. 
Cherry, Antano Cherry, Cpl. 
Juozapo R. Vyšniausko, ir 
Mrs. Adei Gudinąs.

Corporal Juozapas R. 
Vyšniauskas

Buvo veiklus Lietuvos Vy
čių Brighton Parko 36 kuo
pos, Šv. Vardo D-jos, kitų 
organizacijų ir ratelių na
rys. Daug yra pasižymėjęs 
su garsiais basket-ball, 
base-ball ir soft-ball rate
liais.

Dabartinis jo adresas yra: 
Pvt. E. V. Vyšniauskas, A. 
S. N. 36349272, A. P. O. 29, 
llOth F. A Bat. A, c-o Post- 
master, New York, N. Y.

I

Juozapas prieš išvykstant 
kariuomenę dirbo Grinell 

Company Receiving Room.
Yra sūnus Marijonos Vyš

niauskienė ir brolis “Drau
go” korespondento James R. 
Cherry, Antano Cherry, Pvt. 
Edwardo Vyšniausko, kuris 
dabar randasi kur tai Ang
lijoje, ir Mrs. Adei Gudinąs.

Buvo Lietuvos Vyčių 
Brighton Parko 36 kuopos, 
Šv. Vardo Draugijos ir 
Archbishop Quigley Kuopos 
Knights of Columbus narys. 
Dabartinis jo adresas yra: 
Corporal J. R. Vysnauskas, 
99th Service Sųuadron, 84th 
Service Group, A. P. O. 4716 
c-o Postmaster, New York, 
N. Y.

i
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Rugpiūčio 31 diena yra 
paskutinė diena naudoti se
no stiliaus “B” ir “C” gazo
lino racionavimo knygeles.

TA X "D 7J "D Yr* Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namę Materijola Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j musę jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukšta rūsj LENTŲ — MILLWORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažę, porčię, viškrj, skiepę ir fletę. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namę.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI !

STANLEY LITVVINAS. 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA'LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniala nuo 8 vai. ryto Iki 12 vai. pietą. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki S:80 valandos popiet

Vėlai pereitą trečiadienį 
buvo išgelbėti keturi lakū
nai, vienas iš jų oficeris. nuo 
jūros lėktuvo sparnų, kai 
lėktuvas nusileido į Fox 
ežerą, Lake kauntėje. Lėk
tuvas praktikavo nusileidi
mą.

Gyvenantieji prie ežero 
matė lėktuvą, kai jis palie
tė pirmiausia su uodega van
denį, apsivertė ir nusileido 
ant nugaros. Viena ar dvi 
minutės vėliau buvo mato
ma, kaip keturi vyrai užlipo 
ant sparnų. ,

Joseph Moulin paėmė iš 
rytų pakrantės laivelį ir iš
gelbėjo vyrus. Otto Leh-

Plečiasi susirgimai
Chicagoje vaikų paraly

žiumi susirgimai plečiasi. 
Pereitą trečiadienį užregist
ruota 26 nauji susirgimai 
paralyžiumi.

Nuo liepos 1 dienos mies
te jau užregistruota 226 su
sirgimai paralyžiumi, 23 mi
rė.

i

(

mann tarnautojai pareiškė, 
jog po kelių minučių, kai vy
rai buvo išgelbėti, lėktuvas 
nuskendo apie 20 pėdų van
dens gilumoje.

Padangų patikrinimas i
Rugpiūčio 31 diena yra

paskutinė diena trečiame 
periodiniame keleivinių au
tomobilių padangų patikri- 
mui, kurių savininkai turi 
“C” kortelę.

£

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

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

ii
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Budriko Moderniška Krautuve

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

los. F. Mik, Ine.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

Vakar anksti rytą North | 
Side ugnis sunaikino vieno 
bloko ilgumo namą, kuriame 
buvo įrengta šauni kėglių 
salė ir baras. Salė turėjo 32 
keglinimo kelius žaidimui. 
Minimas namas randasi 
7334 N. Clark. Sakoma, jog 
ugnis sukėlė $125,000 nuo
stolių.

Keglinimo keliai buvo 
vaškuoti ir ugnis perėjo per 
32 keglinimo kelius.

Gaisras prasidėjo iš ryto, 
3:45 vai. Apie 52,000 asme
nų, su naktiniais rūbais, su
bėgo žiūrėti gaisro, nežiū
rint smarkaus lietaus.

Liepsnos apšvietė visą 
apylinkę. John Fogarty, Ro
gers Park policijos stoties 
seržantas, pareiškė, kad 
šviesa nuo gaisro buvo tokia 
didelė, jog buvo galima dirb
ti raštiškus darbus. Degan
tis namas radosi nuo polici
jos stoties už dviejų blokų.

Bowling Moderne,
name gaisro liepsnos iššoko 
200 pėdų į orą.

Inc.,

Lašinrukų istorija Į

Viena moteris važiavo lėk
tuve, ji turėjo šešių savai
čių kūdikį ir keturis svarus 
lašiniukų.

Kada moteris atvyko į 
Los Angeles, ji turėjo kūdi
kį, bet lašiniukai buvo din
gę. Mat, moteris buvo pada
vusi lašiniukus lėktuvo pri
žiūrėtojai, kad ji padėtų 
juos ant ledo. Lėktuvo valy
tojai netyčia lašiniukus iš
metė.

Lėktuvo oro linija pažadė
jo moteriai už lašiniukus už
mokėti, bet negali duoti 
punktų. Lėktuvo prižiūrėto
ja (s’tewardess), kuri gyve
na Chicagoje, pažadėjo su
taupyti 32 reikalingus punk
tus, bet pripažino, jog tai 
ims šiek tiek laiko.

Moteris su kūdikiu ir la- 
šiniukais įsėdo Washingtone 
į Transcontinental ir West- 
ern lėktuvą.

Į

.Sužeisti kareiviai i

Ka-VVashington, D. C.
ro departamentas pereitą 
trečiadienį paskelbė 370 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti penkiuose karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje vienuolika yra chica- 
giečių.

buvo 
ožkos 
bana-

Penktadienis, rugp. 27, 1943

X Dienraštis Chicago Sun 
yra pakvietęs Ateitinihkų 
draugovės tautinį' baletą sa
vo rengiamon Victory Gar- 
den programon spalio 10 d.

X Direktoriai American 
Friends of Lithcania drau
gijos renkasi šiandien, rugp. 
27 d. į Bcston Oyster Hcūse, 
kad per pietus sudaryti vei
kimo planus ateinantiems 
metams. Kons. Petras Dauž- 
vardis bus susirinkimo gar
bės svečias.

šiomis

X Julė Lukaitien® su du
krele ir V. Stimburtenė su 

i anūku Vilčausku — visi iš 
Springfield, UI.
dienomis lankėsi Chicagoj. 
Viešnios yra žymios sąj.un- 
gietės veikėjos: Lukaitiene 
56 kp. finansų sekr., o Stim- 
burienė — korespondentė.

X Akademijos Rėmėjų 
Draugijos buvęs piknikas 
Ryans Woods, Beverly Hills, 
nuoširdžiu visų skyrių pa
sidarbavimu, pelno davė 
$815.00.

X Dievo Apvaizdos para
pijos metinis karnivalas pra 
sidės rugsėjo 19 dieną. Kle
bonas, komitetas ir visa pa
rapija ruošias, kad karniva
las šįmet duotų daugiau pa
rapijai naudos, negu praei
tais metais.

Kaip buvo sugautos 
septynios beždžionės

Pereitą antradienį du ma
ži vaikai paleido septynias 
beždžiones iš jų klėtkų, 
Brookfield Zoo. Pereitą tre
čiadienį beždžionės buvo su
gautos taip:

Pe.'kios beždžionės 
paviliotos su šaltu 
pienu, orandžiais ir
nais, viena beždžionė buvo 
sugauta, kai ji nulipo iš me
džio ir norėjo pačiupti gul
bei už uodegos, ir viena bu
vo sugauta, kai ji įėjo į atsi
gaivinimo vietą ieškodama 
maisto.

Vaikai, kurie paleido bež
džiones, yra Robert Schur- 
heck, 10 metų, 4128 N. Nel
son avė., ir Richard Gomey, 
nebus baudžiami, pagal Ro
bert Bean, Zoo direktoriaus 
padėjėjo, pranešimo. Jis pa
reiškė :

“Tėvai pasakė, jog jie vai
kus prižiūrės. Aš manau, 
kad jie tai įvykdys”.

Didesnis uždarbis 
įnešė į šeimą 
nesantaiką

Viena Chicagos moteris, 
23 metų amžiaus, vienam 
teisėjui taip papasakojo:

“Kai mano vyras, Ernest. 
uždirbo savaitėje $22, mes 
buvom patenkinti ir gražiai 
gyvenom. Paskui atėjo karo 
darbas, jo uždarbis savaitė
je pakilo iki $50 ir jis pra
dėjo sukti sparną aplink ki
tą mergiotę.

“Aš sutikau juos abu kar
tu, ir aš apdaužiau merginą. 
Gailiuos, kad taip įvyko, ale 
ką padarysi.”

Teisėjas išklausęs moters 
istoriją, paskyrė į savaitę 
$27.50 alimonijos. kol divor- 
so byla bus išspręsta.

Merginos turėtų turėti 
daugiau sveiko jausmo ir 
neardyti šeimos gyvenimo. 
Nedaryk kitam to, ko neno
ri, kad jums įvyktų.—
Sužeisti trys vaikai

Pereitą trečiadienį buvo

B.
949

Mėlynos stampos
Rugsėjo 1 dieną įsigalio

ja U, V ir W. mėlynos stam- sužeisti trys maži vaikai, kai 
pos.

Baigiasi galiojimas
Rugpiūčio 31 dieną 

giasi data T, U, V ir W 
donųjų štampų serijoms.

bai- 
rau-

automobilio vairuotojas, 18 
metų amžiaus, užvažiavo 
ant šaligatvio, 404 W. 60th 
str. ir sudavė į vaikus, ku- 
rie žaidė šaligatvyje.

Pirkite U. S. Karo Bonus

U1ARGUTIJ'
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 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

z
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šuo dingo įkandąs 
į ranką

Jūrininkas Myron 
Shure, 17 metų amžiaus,
Fair Oaks avė., Oak Park, 
kuris lavinasi laivyno mo
kykloje. Northwestern uni
versitete, daugiau nebemano 
palaikyti nepažįstamų mo
terų šunų. Rugpiučio 7 die
ną viena moteris lipdama į 
autobusą tarė:

“Palaikyk šunį iki aš įlip
siu į autobusą ir paskui pa
duok man.”

Shure tai padarė, ir šuo 
jam įkando į ranką, šuo ir 
moteris dingo. Surasti šunį 
ir moterį nepasisekė, Shure 
pereitą trečiadienį pradėjo 
imti prieš įkandimą įšvirkš
timus (injekcijas). Shure 
tikisi surasti šunį. Jei šuo 
bus rastas sveikas, tada nu
stos imti vaistus.

X Komp. A. Pocius prieš 
kiek laiko buvo girdėt atsi
sakęs nuo “Muzikos Žinių” 
redaktoriaus pareigų. Buvu
si Vargonininkų Sąjungos 
centro valdybos konferenci
ja tačiau komp. Pocių iš nau 
jo perrinko toms pareigoms.

X Antano ir Onos Radziu- 
kinų sūnu3 pakrikštytas 
vardu Antanas. Kūmais bu
vo M. Jonavičius ir G. Kli- 

. mienė. Radziukinai yra il
gamečiai ‘‘Draugo” skaity
tojai.

X Žebrauskienė, 4203 S. 
Campbell Avė., pastaruoju 
laiku pergyveno sunkią ope
raciją. Jau grįžo namo iš li
goninės ir kasdien eina svei- 
kyn.

X Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos karni- 
valas prasidės rugpiūčio 28 
d. Dovanoms skiriama $750 
U. S. karo bonais.

» —
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Gražiausias Pasirinktinas Jaunavedėms I

I
Suknelių Prieinamomis 

Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

x Jaunavedžiams šyrai ir 
mBT 4 "A \ Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gero. rflJUaa moterų kailiniai, kailiukai, papnoitafa arba 
dotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. «

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės
&
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