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MIRUS KARALIUI BORIS SUIRUTE BULGARIJOJ
Sesių metų princas užėmė sostą

Bulgarijoj gali įvykti revoliucija
LONDONAS, rugp. 29 — Vakar vakarą mirus Bulgari

jos karaliui Boris III, Balkanų valstybėse jaučiama di
delė krizė. Mirusio karaliaus vietą tuoj užėmė jo šešių 
metų sūnus, princas Simeon, titulu karalius Simeon H. 
Kraštą dabar valdys minis- 
terių taryba, kuri paskirs 
regentą veikti jo vietoj, kol 
jis pasieks pilnų metų.

Karalius, 49 metų am
žiaus, mirė maždaug savai
tę po vizito pas Hitlerį. 1 
Mirties priežastis nepasa
koma, nors girdisi visokie jis neva pareiškęs norą pa-

JAPONAI PASITRAUKĖ IŠ BAIROKO
Šimtai jų žuvo Kula įlankos vandenyse
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rugp. 

29 — Japonai antrą kartą sustojo kovoję ir pabėgo nuo 
amerikiečių, šį kartą iš Bairoko uosto, New Georgia sa
loj, Solomonuose. Bet atvirkščiai nuo jų pabėgimo iš 
Kiskos, jų dabartinis pabė
gimas jiems kainavo šim
tus kareivių.

Pribaigimas paskutinio 
japonų garnizono New Ge
orgia saloje praeitą ketvir
tadieny buvo praneštas Gen. 
MacArthur vakar 
komunikate. Pietų 
laivyno oficieriai 
smulkesnių žinių 
žygį.

Anot Admirolo
F. Halsey štabo nario, šim
tai japonų buvo užmušta 
kuomet amerikiečių torpe- priseis amerikiečiams 
diniai laivai Kula įlankoj laidoti žuvusius japonus.

dienos 
Pacifiko 
suteikė 

apie tą

William

kulkosvaidžiais apšaudė ir 
nuskandino japonų kareivi
nius laivus, kurių kiekvie
nam buvo nuo 80 iki 250 ja
ponų.

Anot to pranešimo, Bai- 
roko apylinkės okupavimas 
užtikrina pribaigimą 10,000 
japonų, kurie randasi Vila. 
Japonai dabar turi tik vie
ną bazę. Bouganville saloj 
šiaurės Solomonuose.

Tas štabo narys dar pri
dūrė ir tai, kad veikiausiai 

pa-

SEPTYNIŲ VAIKŲ TĖVAS PASIRINKO KARIŠKĄ DARBA

Peter Werp iš Kansas City, Kansas, 36 metų amžiaus septynių vaikų tėvui, draf- 
tuotam į kariuomenę, buvo pastatyta sąlyga: į kariuomenę stoti, arba j karo darbą 
eiti. Jis pasirinko pastarąjį, čia jį matome pietaujant su žmona ir vaikučiais po fizi
nio egzaminavimo. Prieš tai jis buvo vieno banko klerkas. (Acme-Draugas Telephoco).
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Vatikanas skelbs Romą 
atviru miestu?

NEW YORKAS, rugp. 29 
— Vatikano radio praneši
mu Anglijai, klausytojai 
buvo prašomi šiandien klau
sytis Vatikano radio. Pra
nešėjas sakė, kad tuoj po 
Šv. Mišių transliacijos iš 
Šv. Petro bazilikos bus pa
darytas svarbus praneši
mas anglų kalba.

SUNAIKINO JAPONŲ 
RADIO BURMOJE

NEW DELHI, Indija, 
rugp. 29 — Amerikos bom
beriai atakavo japonų radio 
įtaisymus Thazi kryžkely, 
centralinėj Burmoj, kur su
naikino didelį sandėlį, ir nu
metė bombas ant geležinke
lių.

Švedija protestuoja 
atakas ant jos laivu 

STOKHOLMAS, rugp. 29
— Švedija vakar pristatė 
Vokietijai protestą už nus- 
kandinimą dviejų jos laivų 
rugpiūčio 25 d. Protestas 
pavadino tai rimtu inciden
tu ir reikalavo, kad Vokie
tija imtųsi priemonių, kad 
tokie dalykai nepasikarto, ų. 
Anot žinių, >protestas sakęs 
tokie incidentai labai su
jaudinę Švedijos visuome
nės opiniją.

RUSAI PRASIVERŽĖ 
PRO SEVSK MIESTĄ
LONDONAS, rugp. 29 — 

Maskvos pranešimu, rusų 
kariuomenės iš okupuoto 
Sevsk pradėjo naują ofen
syvą, kuri gręsia Bryansko- 
Kievo geležinkeliui, užėmė 
dar 50 kaimų ir užmušė 
2,500 vokiečių. Kiti rusų 
kariuomenių daliniai jau 
pasiekė 100 mylių į vaka
rus nuo Kharkovo, ir dabar 
žygiuoja į pietus, Poltava 
link.

Į pietvakarius nuo Voro- 
shilovgrado, Donetz upės 
frontu, sovietai vis dar sėk
mingai praveda savo ofen
syvą. Berlyno radio prane- 

! Šimu, rusai praplatino savo

i

Prancūzai naciu armi
joj pasidavė rusams
NEW YORKAS. rugp. 29 

— Vakar dienos Maskvos 
radio pranešimu, rusai Bry
ansko fronte nustebę, kuo
met keli kareiviai nacių u- 
niformose pakilę, iškėlę ran
kas, ir sušukę “Lai gyvuo
ja Prancūzija-” Suimti ne
laisvėn, jie pasiaiškino, kad 
jie prievarta buvo privers- poziciją Mius sektory.
ti kariauti su vokiečiais, ir 
kad jie esą prancūzai paei
ną iš Alsac-Lorraine apy
linkės.

Karalius sako abdikuos jeigu naciai 
užvaldys visą Daniją

Nacių ultimatumas stato reikalavimus
STOKHOLMAS, rugp. 29 — Gaunami raportai sako 

Danijos karalius Christian X grąsinęs abdikuoti jeigu Da
nijos vyriausybė priimsianti Vokietijos ultimatumą pa
vesti visą kraštą nacių mi itarinei kontrolei. Sakoma ulti
matumą, kurį iš Berlyno atvežė Vokietijos ministras 
Werner Best, reikalauja k a- ^ad tuomet vyksta 
ro stovį, karinius teismus, svarbūs dalykai, 
kurie galėtų įvykdyti mlr- iš Danijos sakė 
ties bausmę
kams, draudimą streikuoti, 
nacių kontrolę visai danų 
spaudai, didelę piniginę pa
baudą Odense miestui, kur 
sukilimas prasidėjo.

Vyriausybė rezignavo
Vakar naktį staiga b^ o 

nukirsta telefoninis susisie
kimas tarp Švedijos ir Da
nijos, kas dažnai reiškia,

sabotažni ri

■

geležin- 
Napolio 
Italijos

liūs miręs nuo peršovimo, 
kiti sako nuo nuodų, treti 
sako nuo kokios tai ligos.

Manoma, kad Bulgarijoj 
gali kilti revoliucija, kuri, 
kartu su sąjungininkų in
vazija, sudarytų labai dide
lį pavojų visam Hitlerio 

'pietrytinės Europos frontui.

SAKOMA VENGRIJA Ž""05

IEŠKOS TAIKOS
STOKHOLMAS, rugp. 29 

— Politinės opozicijos va
dai Vengrijoj, matydami 
reikalavimus dėl taikos Ita
lijoj ir Suomijoj, šiomis 
dienomis ragina vyriausybę 
ištraukti Vengriją iš karo.

Vienas raportas iš Švei
carijos, kurį transliavo 
Londono radio, sakė kara
lius buvęs pašautas begrįž- 
tant iš pasimatymo su Hit
leriu. Kiti raportai sako jis 
susirgęs tuoj po grįžimo iš 
Hitlerio štabo rūmų, kur 

gandai. Vieni jų sako kara- sitraukti iš ašies. Raportai 
iš Turkijos kurį laiką sakė 
karalius turėjęs daug rū
pesčio išvengimui revoliu
cijos, kuria bulgarai norė
ję nutraukti santykius su 
Vokietija. Dauguma Bulga
rijos gyventojų yra antivo
kiško nusistatymo, o vy
riausybė buvusi provokiška.

|
Gestapo suėmė Lebrun

bombe- 
numetė

ir Poncet
BERNAS, rugp. 29 — Ži

nia iš Prancūzijos pasienio 
laikraščiui Gazette de Lau-

kokie 
Keleiviai 
premjero 

Erik de Scavenius vyriau
sybė jau rezignavusi.

Protestuodamos. prieš 
naujuosius vokiečių reika
lavimus, Danijos amatninkų 
unijos išleido įsakymą ben
dram streikui.

ORAS
Bus šilčiau.

Vokiečiai vis dar smar
kiai priešinasi rusams 
Kharkovo, ypatingai ,prie 
Psel upės, bet rusai pralau
žė jų liniją pietuose tarp 
Psel ir Vorksla upių, kurios 
plaukia į Dnieperj.

Anot Red Star žurnalo, 
vokiečių kariuomenės buvo 
priverstos pasitraukti iš 
Lebedin skers Psel upę, ir 
išrodo, kad ruošiasi rimtai 
kovoti tos upės vakariniam 
krante.

Rusų žygiavimas davedė 
juos iki 15 mylių nuo 
kovo.

Vokiečių raportas 
naciai Kharkovo ir 
apylinkėse smarkiai kovoja 
prieš didesnius rusų kariuo
menių dalinius. Anot to ra
porto, rusai turėję didelius 
nuostolius, įskaitant ir 161 
tanką.

Du žemės drebėjimai I
Rugp. 29—Vakar vakarą 

Los Angeles ir apylinkių 
miestuose buvo jausta du 
žemės drebėjimai. Drebėji- teinančio rugsėjo 1

Zen-

sakė
Orei

Suparaližavo judėjimą 
pietinėj

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rugp. 
29 — Karo aviacijos kari
ninkai vakaj* pareiškė, kad 
nuolatinis sąjungininkų 
bombavimas geležinkelių 
pietinėj Italijoj beveik vi
siškai suparaližavo 
kelių judėjimą nuo 
iki abiejų pietinės 
galų.

Didieji Amerikos 
riai vakar dieną
bombas Napolio apylinkėje, 
ir Sulmonoje, 100 mylių į sanne praneša, kad vokie- 
rytus nuo Romos. Kitos čių Gestapo suareštavo 72 
vietos, kurias amerikiečiai amžiaus Albert Lebrun, bu- 
dienos metu bombuoja ir vusį Prancūzijos preziden- 
britai nakties metu, yra Vi- tą, ir Andre Francois-Pon- 
11a Litema, Sapri, Taranto, cet, buvusį Prancūzijos am- 

I ir Foggia.
.v ' Atnaujintose atakose, a- 

i merikiečių bomberiai vakar 
numetė bombas ant geležin-i Greitai įvyks trijų 
kelių Benevento apylinkėj, 
o patys didieji bomberiai 
pirmą kartą atakavo gele
žinkelius Sulmona apylin
kėj. Marauder lėktuvai puo
lė Caserta, netoli Napolio, 
o anglų Wellington bombe
riai vakar naktį numetė di
džiąsias bombas ant geležin
kelių Salerno apylinkėj, į 
pietus nuo Napolio.

Ašis rodo didėjantį pasi
priešinimą ore virš Italijos. 
Vakar dienos ir nakties ko
vose sąjungininkai nušovė 
20 ašies lėktuvų, ir prara
do 9 savo lėktuvus.

tbasadorių Berlynui ir, kaip 
tik prieš karą, Romai.

Vokie
tija Danijoj įvedė militari- 
nę diktatūrą. Anot vėliau- | 
šių pranešimų, danų jūrei
viai nuskandinę savo laives, 
kad jie nepatektų vokie
čiams. Danų kareiviai ka
riauja su vokiečiais.

IŠ NEW YORKO — Per 
radio gaunamos žinios sa
ko minios demonstruoja už 
taiką Sofia, Bulgarijos sos
tinėj. Mirus jų karaliui, bul
garai akmenimis apmėtę na
cių pasiuntinybę Sofijoje.

IŠ LONDONO — Naujai 
išleistu įsakymu, Berlyno 
gyventojai draudžiami nak
ties metu apleisti savo na
mus. Iš gyventojų pastan
gų pabėgti nuo sąjunginin
kų atakų ant Berlyno, kil
davo didelis sumišimas ir 
s”isikimšimas visuose ke
liuose, vedančiuose iš Ber
lyno.

Naciu vadas Norvegijoj 
i apleido savo vietą

LONDONAS, rugp. 29 — 
Tass radio pranešimu iš

, Maskvos sakoma Gen. Ni- 
. kolaus von Falkenhorst, 
nacių viršininkas Norvegi
joj, nustojo ėjęs savo parei
gas po nesusipratimų su 
Joseph Terboven, Hitlerio 
paskirtu komisaru Norvegi
jai. Generolas atsiprašęs 
neva dėl nesveikatos.

Naciai nori pribaigti 
prancūzus patriotus
BERNAS, rugp. 29—Tri

būne de Geneve pranešimu, 
penki tūkstančiai nacių ka
rių atvykę Haute Savoie 
daly Prancūzijos. Jiems į- 
sakyta likviduoti pasiprie
šinimą prancūzų patriotų, 
kurie slapstosi kalnuose to
je apylinkėje.

ta-

WPB SUMAŽINO 
POPIEROS SVORI

— Karo produkcijos 
ryba nustatė naujus svorius
ir suprastino kokybę šešių 
kategorijų rašymui 
sdinimui popieros. 
tatymas įeis galion

ir spau- 
Tas įs- 
nuo a- 
d.

valstybių konferencija
LONDONAS, rugp. 29 — 

Šiomis dienomis pasirodo 
vis daugiau ženklų, kad ne
tolimoj ateity įvyks kon
ferencija tarpe Prezidento 
Roosevelto, Premjero Chur
chill o, ir Premjero Stalino. 
Manoma, kad tokiam pasi
tarime svarbiausiu diskusi
jų punktu bus atidarymas 
antro fronto Europoje.

DIDELĖ ATAKA ANT NUREMBERGO

Militarinis kabinetas 
valdys Bolivija

LA PAZ, Bolivija, rugp. 
29—Vakar buvo kalbama, 
kad Prezidentas Enriąue 
Penaranda paskirs ištisai 
militarinį kabinetą vieton 
užvakar rezignavusio ka
bineto. Atstovų kabineto 
susirinkime prasidėjus kri
tikai vyriausybės elgesio 
baigimui streiko Catavi ka
syklose praeitą žiemą.

Taipgi puolė aerodromus Prancūzijoje
LONDONAS, rugp. 29 — 

Skrisdami giliai Vokietijon, 
anglų lėktuvai numetė daug 
didelių bombų Nuremberge, 
nacių parodų ir dirbtuvių 
mieste. Pranešimas nesako 
kiek bombų iš viso buvo nu
mesta, bet žinoma, kad jas 
numetė didžiausias skaičius 
bomberių, kokis dar skrido 
taip žemai tokiai atakai. 
Šioj atakoj, ir kitose ant 
Ruhro apylinkės ir aerod
romų ir geležinkelių Pran
cūzijoj ir kitur okupuotoj 
Europoj, dingo 33 sąjungi
ninkų lėktuvai. *♦

Tai buvo aštunta ataka 
ant Nurembergo, kur ran
dasi Diesel motorų, elekt
ros gamybos ir alumino dir
btuvės. Vokiečiai siuntė 
daug mažųjų lėktuvų prie-

šintis bomberiams, ir teigė, 
kad jie nušovę 62 sąjungi
ninkų lėktuvus.

Atakos kitur
Iš visų davinių matėsi, 

kad anglų lėktuvai numetė 
daugiau negu 1,500 tonų 
bombų, kaip kad jie nume
tė ant šio miesto šio mėne
sio 10 d., kuomet buvo už
mušta maždaug 2,500 asme
nų, ir 45,000 to miesto gy
ventojų liko be pastogės..

Ataka ant Nurembergo į- 
vyko po to, kaip kiti anglų 
lėktuvai apšaudė vokiečių 
traukinius Britanijoj, lai
vus prie Dunkirko, Gosnay 
elektros stotį, o amerikie
čių lėktuvai atakavo Poix 
aerodromą, ir didieji bom
beriai atakavo kitus nacių 
taikinius.
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Atsišaukimas į New Yorko valstijos 
lietuvius

Didžiojo New Yorko ir New Yorko 
valstijos lietuviai pasiryžo sukelti 
$1,000,000 ir nupirkti Amerikai kelis 
didelius bomberius
Nuo vasario mėn., 1942 

m., New Yorke-Brooklyne 
gyvuoja Lietuvių Karo Bo
nų Komitetas, kurio vyriau
siu tikslu yra raginti Di
džiojo New Yorko ir visas 
New Yorko valstijos lietu
vius pirkti kuo daugiausiai 
karo bonų ir surašyti, kiek 
lietuviai jų nuperka, kad už 
tai gavus mums priklauso
mą kreditą. Iš pradžių ko
mitetas veikė gana gyvai ir 
iki šiol jau yra karo bonų 
užregistravęs už apie $700,- 
000. Bet, susirgus komiteto 
pirm., J. Garšvai — veiki
mas truputį aprimo. Tuo 
“aprimimo” laikotarpiu bu
vo pravedamas ir taip vadi-) 
namas PT karo laivukų va
jus balandžio mėnesy. Šia
me vajuje dalyvavo ir New 
Yorko valstijos lietuviai.

į

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE

i

kurie buvo pasiryžę karo 
bonų išpirkti už $400,000 ir 
lietuvių kreditui gauti bent 
vieną PT laivuką. Laike to 
vajaus lietuviai karo 
nupirko už nemažą 
bet iki šiol dar nėra 
surašyta už kiek ir
tik ateitis parodys, ar ihės 
esame investavę tiek pinigų, 
kad mūsų kreditui priklau
sytų vienas PT laivukas.

Kadangi buvęs pirminin
kas rezignavo, Treasury De- 
partment, War Finance Gom- 
mittee, Chief of Foreign Ori- 
gin Mr. J. Austin Daly; lie
pos 29 dieną sušaukė lietu
vių komiteto susirinkimą, 
paprašė daugiau veikti ir ( 
rekomenduoti naują pirmi
ninką. Buvę susirinkime, 
vienbalsiai rekomendavo Tė
vynes redaktorių P. Bajorą. 
Po to, liepos 20 d. minimas 
pareigūnas P. Bajorui atra
šė laišką, kuriame, pranešė, 
apie paskyrimą pirmininku 
ir, be kitko, rašo sekamai:

“This letter will evi- 
dence the Treasury De- 
partment’s approval of 
your appointmėnt and par
ries with it our veiy best 
wishes for the success of 
your work. Ycur appoint- 
ment as Chairman covers 
the Statė of New York, 
and i n setting up your 
Committee we trust you

bonų 
sumą, 
pilnai
todėl

Pirmadienis, rugp. 30, 1943

Yorko

will give representatk>n to New Yorko valstijai), vice 
yoiir Upštate friends, pirmininkai — kun. J. Bal- 
whosė ectoperation is ve- kūnas ir J. Stilsonas, karo 
ry essehtial to the suc
cess of your work. This 
Department iš sure that 
thfe Lithuanian American 
Coinmunity will be glad 
to cooperate with you in 
yoūr efforts to further 
the Treasury Department’s 
War Bond Campaigns, and 
any assistžhee this office 
ean render, wė trust you 
will not hesitale to call 
for.”

Naujai paskirtas pirmi
ninkas rugpiūčio 12 d. su
šaukė komiteto narių susi
rinkimą, kuriame pasitarta 
bėgamaisiais karo bonų par
davinėjimo bei lietuvių kre
ditui užrašinėjimo reikalais, 
ir perorganizuota pirmiau 
buvusi komiteto valdyba, ku 
ri dabar susideda iš sekamų 
Didžiojo New Yorko veikė
jų:

Pirm. P. Bajoras (visai

bonų surašinėjimo sekr. J. 
Laučka, užrašų sekr. J. Bo
ley ir iždin. A. Mikalauskas.

Tame posėdy labai rimtai 
pasikalbėta ir apie besiarti
nantį Amerikos Trečiosios 
Karo Paskolos vajų, kuris 
prasidės rugsėjo 9 d., šiais 
metais. Laike šio vajaus vi
soje Amerikoje turi būti su
kelta $15,000,000,000 (pen
kiolika bilijonų dolerių), šia 

j me vajuje turės gerai pasi 
rodyti ir visi Amerikos lie
tuviai. O kad gerai pasiro
džius Didžiojo New Yorko ir 
visas New Yorko valstijos 
lietuviams, nutarta praves
ti tarpe lietuvių vajų šukė 
limui $1,000,000 ir už tuos 
pinigus nupirkti tris didelius j 
bombanešius, kurių kiekvie
nas kainuoja po $300,000, ir 
už likusius $100,000 nupirk
ti dar bent kokį karui rei
kalingą padargą.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Nei&neskite savo senų išdėvStų rakan
dų, tfet paveskite mums juos perdirb
ti Ausų pilnai {rengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui sėnų rakandų, vartojant

Mano 29 metų, przktikatbnas 
jūsų garzntavimis 

Optometriczlly Akių Specialistei
Palengvina akių įtempimą, kurą 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervub- 
tumo, skaudamą, akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystį. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 
«e atsitikimuose egzaminavimas da- 
-omas su elektra parodančia ma- 
■iausias klaidas. Specialėatyda at- 
-einiama i mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys ~ a fWži» 
■mm be akinių. Kainos pigia* kaip 

4712 South Ashland Ar.
riMM ZAADS

Jaunuoliai, kurie nepriimami 
karo aviacijos skyrių priežas
ties spalvų neregėjimo — (ooior 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS 

Sekretorius 
DABARTINE 
DIVCDENTŲ 
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

KTKES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit ropan- 
člotl nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit JluoM nuo 
patrūkimo bėdos.

C I A L —— 8 p E
Iškirpkite SJ skelbimu ir prisuo

kite mums pirm SO dienų laiko ir 
mes suteiksime Jums
DYKAI — FT.EKTROS VEIKIMO 

IfiMA NEMINIMĄ
Jūsų Skilvio Muskulu Treatmente

NĖRA KO GERESNIO V2 

•Sukta £ewiee 
Creator of Custom Appllancea for 27 yra 
SS S. STATĖ, RM. »10. STA. 41(18 
Daily lt A M. TU 5; Mon. Iri. Til 0 P.M.

SMardar "Til 1. Sunday 1 te 4.

M* yra .prrl.ll. rnrirtnlmo bandymas ir 
nobuo kltooo lalkrai/luoae. Taipsi. 
paaiOiynuu fcobua atkartota*

I

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo 'dirbtuvę pertalsėm
vien tik geriausius, matėriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokią spalvą ir audinių aptraukiami materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
414® ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

• »- -> < r — - ■- - — r. - f

— —

I

kia mums, tokio didelio did
miesčio ir tokios didelės 
New Yorko valstijos, lietu
viams! Tai atsiekti mums 
nebus sunku, jei visi pasi
ryžusiai ir pasišventusiai 
dirbsime.

Apie tolimesnę šio reika
lo eigą bus pranešta vėliau, 
o dabar — visi prie darbo! 
Gražaus, patriotingo ir 
mums visiems privalomo dar 
bo!

Karo 
dyba:

Nutarta prie besiartinan-l nas ir A. Mikalauskas. Pra- nusitaria ir nuperka dide- 
čio vajaus rengtis išanksto kalbos įvyks Apreiškimo pa- liūs bomberius. Ką gi reiš- 
ir atsišaukti j visus Didžio- rapijos salėje, kampas No. 
jo New Yorko ir visos New 5th ir Havemeyer Sts., Bro- 

valstijos lietuvius, klyn, N. Y. •
prašant jų kuo širdingiau- Didžiojo New Yorko ir 
šiai ir suvienytomis jėgomis New Yorko valstijos liėtu- 
veikti. Suorganizavimui lie- viai: kaip matote iš to, kas 
tuvių komitetų New Yorko aukščiau pasakyta, mums 
valstijos kolonijose išrink- visiems prisieina atlikti di- 
ta komisija, į kurią įeina delį ir patriotingą darbą — 
keturių vietinių laikraščių mes rengiamės Dėdei Šamui 
redaktoriai: Amerikos 
Laučka, Naujosios Gadynės 
— J. Stilsonas, Tėvynės — 
P. Bajoras, Vienybės — J. 
Tysliava ir lietuvių radio 
valandų vedėjai J. Gintus 
ir J. Valaitis, ši komisija 
netrukus pagamins atsišau
kimus ir kuo veikiausiai iš
siuntinės kolonijų veikė
jams. Bet ir pirm gavimo 
minimų atsišaukimų, kolo
nijų veikėjai, kuriems pasi
taikys šį rašinį skaityti, pra
šomi pasitarti su kitais vei
kėjais ir be jokio vilkinimo 
suorganizuoti komitetus ir 
apie jų sąstatą pranešti pir
mininkui P. Bajorui, 307 W. 
30th St., New York, N. Y. 
Apie tai, kas reikia veikti

, toliau — visiems bus paaiš- 
, kinta. j

_. _ . 10 šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti
Rugsėjo menesio vajaus :

a 1»1 i _____ ________________________________ ____

J. paskolinti (ne dovanoti) $1,-
' 000,000

Todėl visi Didžiojo New 
Yorko ir New Yorko valsti
jos lietuviai rengkitės prie 
besiartinančios Amerikos 
Trečios Karo Paskolos, ku
ri prasidės rugsėjo 9 dieną. 
Rengkimės su dideliu pasi
ryžimu. Kur kas mažesnės 
Amerikos lietuvių kolonijos

Bonų komiteto vai-

F. Bajoras, 
Kun. J. Balkūnas, 
J. Stilsonas,
J. Laučka,
J. Boley, 
A. Mikalauskas.

IĮ

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. TVEINE, O.D.

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Pirmad., Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

Antrad. ir Ketvirtadieniais Nuo 10 ryto iki 10 vak.

paakstinimui nutarta rugsė
jo 26 *d. surengti didelį mas- 
mitingą, kurio surengimui į 
komisiją išrinkta: J. Gin- 
kus, S. Strazdas, J. Stilso-

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Ntao Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOMS 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 182S
- Eįg.-lf Pritaiko Akinius.

■HIHM Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirMnvS

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

EXTRAI EXTRAl
Permainytas 

vardas ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQLOR 
8529 So Halsted St.

Phone YARDS «054

I

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 
Nedėliomis pagal sutartį.

Offico teL YARds 4787 
Namų teL PROspect 1930

vak

Tel YARdi 2246

DR. G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Ofiso teL VIBginia 0036
Rezidencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—8:30 P. M 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921.
Bes.: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6JCIŲI
8TATYBAI — REMONTAViMUt ARBA REFINANSAVIMUI

(mt Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUBMETTE PROGĄ DARARHNfMB 9010198 

NUO—«(W0 RAT0M8.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mftsų Įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami fr Ufei $5.000.00 tpdranstl pėr Federal Savings and Loan ta- 
aunnee Corporation. link**** 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo. , ~
SENIAUSIA IR 8YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 jok M. Mozeris, Sec’y. 8236 80. HALSTED ST.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik rlana pora aklu Tisam gy- 
▼•ninraL Saugokite Jaa. įeiadami 
Itegaamlnuotl jaa modernMktaurta 
metodą, kurt* regėjimo mokslas 

gąU sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

prtrtakline akiniu, kurie pašalina 
vtee aklu ttempiin*. ..

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveniu 

Kampas l»-toa
Tai Mastai CAMAL MMB, Chlmga 

OFUO VALAKDOet 
Kaadlaa 1:11 a. m. Iki 1:1* p. m.

OPTOMETRISTAI '

■

Tai C&Nal 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 West 66th Place 

TeL BEPnblic 7868

TeL CAN&I 0257
Rez. UL: PROspect 6659

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

Rezidencija: 6600 Se. Arterian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 P-P 

8 Iki 9 vaL vakar*.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•YDYTOJAS IR OHEEtURGAS 

m AKZNTU8 PRITAIKO

744 VVest S5th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-19

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penkiadieniais 
Valandos: 16-12 ryte, 2-6, 7-9 P.M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labos)

TeL MIDway 2880 Chicago, I1L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL irto, nuo 2 iki 9 
▼ai. popiet ir nuo 7 iki 8:5') vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 Ai 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFI8O VALAND08:

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

pagal sutartį.

DR. EMKY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel LAFayette 0694 

Jeigu Neatsiliepaana — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS!
Pirm., Antr., Ketvfr., 6 iki 9 vak.;
Penkt, Šeštad. 8:30 iki 9:30 vak. 
Rairmadienlala Dairai «n«itarfrn%.

Ofiso TeL............... VIRgtoia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:06 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik Muttariua.

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.*

to.

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

ir 
ta*
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REIKIA MOTERŲDRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVEKTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489

HELP KANTU) — VYRAI

5 — VYRŲ — 5 
Reikia keturių warehouse vyrų ir 
vieno shipping derk pagelbininko 
nuolatiniems darbams atsakomin- 
goje pramonėje.
VAUGHAN’S SEED STORE

601 W. Jackson

DAUG GERŲ DARBŲ
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC.

Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.

REIKALINGA MOTERIS p ve ligo
nio patarnauti, nuo 1* vaL ryto iki 
4 popiet Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAWNDALE 7371. Acme Steel

VYRAI

Company

Sodalietės ruošias 
konferencijai

REIKLI VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau- . ------ . .. . 6kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

DARBININKŲ
MĖSOS PAKERIŲ

72 %c į vai. Laikas ir pusė už virš
laikį. Pastovus darbai, patyrimo 
nereikia.

C. A. BURNETTE CO.
944 W. 38th Place.

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

Darbininkų ir Pagelbininkų

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

SHOT1VELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vaL vak. 

visą savaitę.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

VYRŲ reikia prie lengvu paprastų 
darbų. Atsišaukite J

CENTŲRY ELECTROTYPE CO.
547 S. Clark St.

Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

bo- PATAISYMO

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 Net 3. 
13th & Clark Sts.

MACHINISTŲ
Gabūs pataisyme abelnų Machine 
shop įrengimų, kaip tai LATHES 
-BORING MILLS—DRILL PRES- 
SES—INDUSTRIAL TROKUSirtt 
Pastovūs darbai. Pokarinės pro
gos. 6 dienos savaitėje. Svarstoma 
algų pakėlimai 4 kartus į metus.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISĄ N

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS

1409 S. Cicero Avė.

RIGGERS

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
---- IT —

GRINDERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

IMKITE GERA DARBA ČIA ŠLANDIENĄ! 
Švarus Darbas—Bonai už Naktinį Darbą ir Overtime.

Modemiška Karinė Dirbtuvė, Puikiausia Transportacija. 
Dirbtuvėje Įvėsta Canteen Aptarnavimas Maistu Sulyg Lėšų.

MERGINOMS
18 Metų Amžiaus 

Ar Suvirs

REIKALAUJA ABU VYRŲ 
IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MELL O PER AVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE
RA PRADINE MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUL

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

KEIKIA VYKŲ
Dirbti puikiame kliube 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.

MOKANTI PERKELTI IR SUS
TATYTI MAŠINAS IR ĮTAISUS. 
PASTOVUS DARBAI. POKARI
NES PROGOS. 6 DIENOS SA
VAITĖJE. SVARSTOMA ALGŲ 
PAKĖLIMAI 4 KARTUS Į ME
TUS.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
ŲFISAN 

TAYLOR FORGE &
PIPE WORKS

1409 S. Cicero Avė.

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 Pirmadieni 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.

$28.60
Už Savaitę Pradžioj

I $31.20

PO 30 DIENŲ
PATYRIMO NEREIKTA

JOHN F. JELKE CO.
2650 W. Polk

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.

FREIGHT HANDLERS HEI.P WANTED MOTERYS

UŽDIRBKIT 
ir 

IŠMOKIT 
dėl

PERGALES

Ofisas prie 134th ir Clark Street. 
iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

69c Į VALANDĄ 
UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.

$7.59 I DIENĄ
KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

REIKALINGA viduramžiaus MOTE
RŲ. Lengvi dirbtuvės darbai svar
bioje dirbtuvėje, nuolatiniai darbai. 
CHICAGO MACARONI CO.. 2148 
Canalport, (arti 22 ir Morgan).

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

3822 W. LAWRENCE AVĖ.

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dykai slack siūtai prie dirbtuvės 
darbų.—Patogi Canteen paruošia , 
gerą valgį,—gera pradinė mokes
tis,—viršlaikis,—6 dienos savaitėj. 
OFISAS: 3840 W. 2«th STREET.
ATDARI: 11:30 RYTO IKI 8 VAK.

Main Employment Ofisas: 
2145 S. 54th AVĖ.— CICERO
Atdara: 8 ryto iki 4:30 p.p. 
PIRMAD. PERDĖM* ŠEŠTAD. 
Atneškit Pilietybės Prirodymus 
Douglas Park “L” iki Durų
HURLEY MACHINE CO.

REIKIA TUOJAUS
Machinistų 
Inspektorių 

Screw Machine Operatorių 
Turret Lathe Operatorių 

Layout Darbininkų A
Shear Hands

U

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

Iliinois Centrai 
ties atveža arti

-

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

ACME

STEEL CO.
134th Clark St

Screw Machine
Pagelbininkų 

VYRŲ ar MOTERŲ 
DIENA AR NAKTĮ ŠIITAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST

DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

ir

SPOT WELDERIŲ

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

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIŲ 

BAR VYNIOTOJŲ 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

LENGVAI PASIEKIAMA 3 GATVfi- 
KAKIŲ LINIJŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MUSŲ PERSONNEL DE- 
PARTMENTE MALONIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE VISKĄ.

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

su- 
ap-

/

SHERMAN-REYNOLDS, INC
Metai Products
59 E. 26th St.

VYRŲ dėl Shipping Room. 
Pastovūs darbai.

4
Gera mokestis. 
Atsišaukite j

DEER PARK
400 N. St.

BAKING CO. 
Louis Avė.

Taipisčių 
Pasiuntinių 
Stenografių

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI 
SIŪLO GERA MOKESTĮ 

5 DIENŲ SAVAITE 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Stockroom Pagelbininkų 
Paint Sprayers

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

CHICAGO

Assemblers

SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
— patyrusių. prie visokių darbų. 
Mes išmokinsim nepatyrusias dar
bininkes. Geros aplinkybės, pasto
vūs darbai. CHICAGO FLAG & 
DBC.ORATING CO.. 823 S. Wabash 
Avenue.

WAREHOUSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos 
Kreipkite* prie Superintendent

MIDLAND VVAREHOUSE
1524 W. 15th St.

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

KLAUSKIT OFISO VEDĖJO

LIBBY McNEILL & LIBBY 
Union Stook Yards

Truckers ir Darbininkų
★ ★ ★ \ 

BUKITE IR JUS DALININKAIS 
DIRBKITE SAVO APIELINKĖS KARO PRAMONĖJE

UŽ GERIAUSI MOKESTĮ
Jei esate nepatyrę atsišaukite ir mes išmokinsim. 

Gera mokestis laike mokinimo.
DARBAS IR PIRMENYBĖ SULIG UŽSITARNAVIMO 

UŽTIKRINAMA IR PO KARO
MATYKITE MR. CARU — TARP 8:30 RYTO IR 4:30 POPIET

BARRETT-CRAVENS QO.
3255 West 30th St.

HELP VANTED — MOTERYS HELP WANTED

Karo Dirbtuvėj 
MERGINU - MOTERŲ 

Lengviems 
Dirbtuvės Darbams 

Išmokti 
AUTOMATIC 

WELDING 
Jokio Patyrimo

Nereikia
NAYLOR PIPE CO

1230 E. 92nd St
į PIRKITE KARO BONUS!

MOTERYS

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

222 N. Washtenaw Avė.

MERGINŲ
Operuoti power mašinas. Patyrimo 
nereikia.

ROYALTON RVG CO.
4727 Cottage Grove Avė.

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

Kreipkitės prie Housekeeper. 
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ IR MOTERŲ 
PATYRUSIŲ ar NEPATYRUSIŲ 

Dirbti kaipo Veiterkos ir Soda 
Fountain Patarnautojos.

SANDVICH 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 į

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

75 W. Van Buren

12 — MERGINŲ reikia pakuoti pi- 
ragaičius (cookies). Labai gera mo
kestis. atsišaukite j
’ DEER PARK BAKING CO.

400 N. St. Louis Avė.

GEROS DRESIŲ OPERATORES 
PUIKIOS RANKOMIS SIUVĖJOS 

Prie aukštos rūšies dresių. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.
MOUNTAIN HOME SPORTSWEAR 

223 W, Jackson Blvd.

Mašinoms Operatorių 

REIKIA
SIŪTI PIIRŠTINES VALDŽIAI 

GERA MOKESTIS 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAI
KĮ DIRBANT ŠEŠTADIENIAIS.

J. A. DUBOW MFG. CO.
1907 MILWAUKEE AVĖ

MERGINOMS
LENGVI DIRBTUVES 

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

COMPANY
847 W. JACKSON BLVD.

PROSYTOJŲ
PUSĖTINAI PATYRUSIOS 
PRIE PUIKIU PREKIŲ.
ALTERATION HELP

PUSĖTINAI PATYRUSIŲ 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ— 

5 DIENOS SAVAITĖJE.
WEATHERED MISSES SHOP 

950 N. MICHIGAN AVĖ.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “ Drauge”.

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.

★ 
★

★

Philadelphia, Pa. — Vie
tos ir apylinkės sodalietės 
ruošiasi prie antrosios me
tinės konferencijos, kuri šį
met bus spalio 17 d., šv. Jur
gio parapijoje.

Tam tikslui jau nuo bir
želio mėnesio delegatės iš 
kiekvienos parapijos laiko 
susirinkimus, kad geriau 
prisirengus šiai konferenci
jai. Trečiasis toks susirin
kimas įvyko rugpiūčio 22 d. 
Aušros Vartų parapijoje, 
Chester, Pa.

Be delegačių, dalyvavo 
kun. E. Paukštė, kun. V. 
Vartusevičius ir kun. V. Vė- 
žis.

Šiame susirinkime nusta
tyta konferencijos progra
ma, kurioj bus reprezentuo
jama. kiekvienos parapijos 
Sodalicija.

Dalis programos bus pa
švęsta paskaitoms sekančio
mis temomis: 1. Eukaristi- 
ja ir sodalietė, 2. Pamaldu
mas į švenč. Panelę Mariją, 
3. Katalikiškoji spauda ir 4. 
Pasauliečių apaštalavimas.

Kad geriau supratus ir 
pasinaudojus tomis paskai
tomis, delegatėms bus duo
ta keliolika minučių po kiek
vienos paskaitos klausimams 
statyti.

Nors dar yra daug laiko, 
bet jau iš anksto kviečiame 
sodalietės ruoštis šion kon
ferencijom Delegatės pasi- 
ryžusios padaryti šią kon
ferenciją įspūdingesne, kad 
kiekviena sodalietė galėtų 
ko naudingesnio pasimoky
ti ir vėliau įgyvendinti So- 
dalicijos veikime.

Prieš baigsiant susirinki
mą, vietos klebonas kun. E. 
Paukštė reiškė pasitenkini
mą gražiu delegačių veiki
mu ir palinkėjo daug sėk
mių. Delegatės dėkingos ku
nigui E.- Paukštei ir Ches- 
terio sodalietėms už malo
nų priėmimą ir svetingumą.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 19 d., 2 vai. 
popiet, šv. Andriejaus para
pijoje (North Side, Phila.).

Delegatė

Vyrų - Moterų
PATYRIMO NEREIKIA

Skalbyklos Darbams
Pastovus Darbas—Gera Alga

Majestic Laundry
903 N. California

VYRU IR MOTERŲ
POPIERINIŲ SETDP BAKSŲ 

IR KENŲ OPERATORIŲ

Gera mokestis ir pastovus darbai 
patyrusiems Operatoriams prie 
rankinių ir mašinų operavimo dar
bų. Taipgi progos pradiniams iš
mokti gerą amatą.

TAIPGI
SHIPPING PAGELBININKŲ — 
STOCK BOYS — PAPER LINERS 

TUBE CUTTERS.
KREIPKITĖS KASDIEN Į 

PERSONNEL OFISĄ

W. C. Ritchie & Co.
8801 S. Baltimore Avė.

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

★ ★★★★★ ★★★ 
★

★

★

★

★

For 
For 
For 
For 
For
ADVERTISE

Help! 
Sale! 
Rent! 
Service I 
Results I

In America’s Greatest 
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488
LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

KARO FILMOS BUS RO
DOMOS PER “DRAUGO” 
PIKNIKĄ VYTAUTO PAR
KE, RUGSĖJO 6 D., 1943.
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THE UTtfbAjtkAN DAILY FKIEND

334 South Oakley A. e. Chicago, Illinois
PubiLLcd Laay, except Sundays, 

by the 
LITHUANIAN CA1HOL1C PRESS SOCIETY 
A membcr of the Catholiu Press Association 

6A0' per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Jijero; 3c per ccpy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

-DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

Užsieniuose:

$7.00
4.00
2.00
1.50 
.75

$6.00
3.50
1.75
1.25 
.75

Metams ... .--------
Pusei metų ______
Trims mėnesiams . _____  ___
Pinigus neikia, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos, pareikalavus*

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo- 
na tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
jasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus- prisiųstus raštus ir ypač 
ccreapondencijas sulig savo- nuožiūras. Korespondentų prašome rašyti 
.rampai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 
arpu* pataisymui, ir- vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
torespondencijps laikrašlitr nededamas.

Entered as second-Class Matter. March 31, 1916 at Chicago, Iii.. 
Juler the Act of March 3, 1879.

$8.00
4.50
2.50

Tautos reikalai ir j# rėmimas
7 MILIJONAI DOLERIŲ INSTITUTU T

Vykdant pernai mirusio Pasadenoje, Cai., John H. 
Eagle testamentą, paaiškėjo, jog savo palikimo apie 
7,000,000 dolerių jis užrašė Kalifornijos Technologijos 
Institutui tame mieste — tyrinėjimų įvairiose mokslo 
šakose praplėtimui ir įvairiems tos aukštos mokyklos 
fondams. Institutas jau ir dabar turi proporcionaliai 
didžiausią tyrinėtojų-mokslininkų skaičių tarpe Ameri- 
kos aukštųjų mokyklų

Ši žinelė yra charakteringa ir įsidėmėtina. Mes lietu
viai dejuojame, kad mūsų Lietuva užmiršta, kad lietu
vio kilme prisipažinti dar neretai vengia nevienas jau
nas amerikonas, kad mes daug kame nustumti. Kodėl 
taip yra? Daugiausia todėl, kad vidutinis amerikonas 
mažai apie Lietuvą tėra informuotas. Kur Lietuvos 
Istorija anglų kalba, kur knygos apie Vilnių, apie Klai
pėdą, apie lietuvių laimėjimus prie Žalgirio ir bendrai 
tūkstantmetinę kovą už laisvę? Jų nėra, kaip nėra netgi 
literatūros apie lietuvių pradėtą drąsią ir didelę bylą 
su naciais Klaipėdoje 5 metai prieš karą, apie kelias
dešimt tūkstančių vietovardžių pakeitimą Rytų Prū
sijoje, tų vietų lietuviškumą, kaip nėra reagavimo į 
tūkstančius straipsnių Amerikos spaudoje, kur Lietu
vos reikalai klaidingai nušviečiami.
MŪSŲ INSTITUTAS

Liet.
atlikti. Bet jis lietuvių nebuvo reikiamai paremtas. Ma
žai atsirado tikrai reikalą suprantančių. Didesnė dalis 
iš Lietuvos atvykusių rašytojų, žurnalistų bei šiaip su
gebančių rašyti žmonių, taip pat vietoje būti lietuviš
kų įstaigų surinkti ir pagelbėti dirbti tą darbą, buvo 
ir tebėra išsklaidomi vis labiau ir labiau.
LAIKAS SUKRUSTI

Kultūrinis Institutas galėjo daug minėto darbo

Svartnosioy konferencijos išvakarėse
REIKŠMINGOS LIETUVIAMS DIENOS

Ši savaitė Amerikos lietuvių gyvenime turi ypatin
gos reikšmės. Rugsėjo 2 ir 3 dienomis Pittsburghe į- 
’vykstanti Amerikos Lietuvių Konferencija huvo gana 
seniai laukiama. Ji buvo laukiama nuo to laiko, kai 
mūsų tėvų kraštas — Lietuva buvo ^okupuota. Patrio- 
tingoji visuomenė laukė darbų ir žygių, kurie ją vie
nytų ir kordinuotų jos pastangas ir tremtiniams šelpti 
ir padėti Lietuvos žmonėms išsilaisvinti.

Tiesa, buvo šis tas daryta paskirų organizacijų. Vė
liau susidarė Lietuvai Gelbėti Taryba, kuri prieš pora 
metų pasivadino Amerikos Lietuvių Taryba. Taryba, 
kiek jai sąlygos leido, dirbo. Stambus darbas buvo at
liktas 1940 m. spalių mėn. 15 d. suorganizuojant lietu- kotų kelių Lietuvai ginti ir lietuvių garbę išlaikyti. Ne 
vių delegaciją pas Prezidentą Rooseveltą, kurio pasa
kyti delegacijai žodžiai atgaivino lietuvių, tautos vil
tis Lietuvą ir vėl atstatyti laisva ir nepriklausoma val
stybe. fr daugiau naudingų darbų ALT atliko, Tačiau 
via. buvo jaučiama, kad bent kartą reikia suvažiuoti į 
krūvą visų grupių, organizacijų ir draugijų vadams, 
kad lietuvių vienybę labiau sustiprinti, kad tarybos 
veiklą praplėsti, kad tai veiklai vesti suorganizuoti me
džiaginę paramą, kad visų Amerikos/ lietuvių vardu 
dar kartą pakartoti nepakeičiamą nusistatymą už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę.

✓

AMERIKOS KARO PASTANGŲ RĖMIMAS
Patriotiškoji Amerikos lietuvių visuomenė yra prak

tiška. Ji žino, kad tik sutriuškinus tarptautinius geng- 
stcrius — nacius, fašistus ir japonų militaristus bus 
gaima Lietuvą ir kitas diktatorių pavergtas tautas iš
laisvinti. Todėl ji visais savo galimumais remia Ame
rikos ir sąjungininkų karo pastangas. Kad toji para
ma būtų dar stipresnė, Amerikos Lietuvių Konferen
cijoj bus sudaryti atitinkami planai. Todėl šis konfe
rencijas dienotvarkės punktas ir bus patsai svarbiau- 
»as. , ♦ ,

Neabejojame, kad konferencija svarstys ir kitus ak
tualius šių dienų klausimus, surištus su Amerikos ka
ro pastangų rėmimu ir Lietuvos nepriklausomybės at- 
steigimu. Daug dėmesio taus kreipta į tremtinių šelpi
mo reikalus ir į px>karinį Lietuvos atstatymą bei šel
pimą karo nukamuotų Lietuvos žmonių.

Svarbiai konferencijai linkėtina geriausio pasisekimo 
pravesti tokius nutarimus, kurie labiau suvienytų lie
tuvių visuomenę Amerikos pergalei pagreitinti ir 
tavai išlaisvinti.

Jei per tris karo metus tas klausimas buvo apleistas 
— sukruskime bent dabar. Reikia atrasti lėšų institu
tui, lietuviškam biuleteniui ir knygoms aukščiau minė
tais klausimais išleisti anglų kalba, reikia glaudesnio 
Lietuvos įstaigų bendradarbiavimo su į čia atvyku
siais Lietuvos piliečiais, su Lietuvos reikalus ginan
čiais amerikiečiais. Daug kame lėšų klausimas yra vie
nas svarbiausių. Nepagailėkime tad Lietuvos reikalų 
gynimui bent trupinių nuo savo stalo, jei geresnio kąs
nio gailimės. Ano amerikono pavyzdžiu pasekę eikime 
į pagalbą savą jam institutui, kad tyrinėtų, rašytų, ieš-

tiek mums, kiek mūsųr vaikų -vaikams lietuvių garbė 
yra svarbi. ' L. J. K.

Pradedant išsijudinti
“Tėvynė’’ rašo:

“Chicagiečiai jau kuris laikas nupirko bomuerį. Phi- 
ladelphiečiai praveda vajų nupirkimui didelio bombe- 
rio. Newyorkiečiai rengiasi dideliam vajui sukelti ka.- 
ro bonais milijoną dolerių ir nupirkti kelis bombe- 
rius. Bosconiečiai taipgi praveda kontestą nupirkimui 
bomberio. Worcesteriečiai praveda didelį karo bonų 
perdavinėjimo vajų. Daugely kolonijų rengiamasi 
prie Amerikos Trečiosios Karo Paskolos vajaus.

Tai vis geri ir girtini ženklai! Juk mes norime A- 
merikai pagelbėti ir norime, kad Lietuva būtų išlais
vinta. Bet vien norų neužtenka: reikia dirbti ir at
likti realų darbą, reikia prisidėti pinigais Ir visomis 
išgalėmis. O kai gerai veiksime ir daug atliksime — 
smagu bus gyventi laisvoje Amerikoje ir orąsiai ga

lėsime prašyti Lietuvai laisvės ir nepriklausomybės.
Kurioje kolonijoje dar neveikiama — subruskite' 

Kur dar nėra suorganizuotų komitetų vienu ar kitu 
būdu Amerikai padėti — reikia juos tuojau suorga
nizuoti. • , ». t t * t.

Pradėjome gerai išsijudinti. Judėkime-veikime dar 
geriau. To iš mūs reikalauja šių dienų padėtįs. To rei
kalauja mūsų amerikoniškai-lietuviškas patriotinis 
nusistatymas.”

Lie-

Dėl Wettes atsistatydinimo i*Ir
Dėl Sumner Welles, Jungtinių Valstybių pasekreto- 

ri&us, atsistatydinimo daroma įvairiausių spėliojimų, 
kurių dauguma visai nedaug pagrindo teturi. Lietuviai 
p. Welles atsimins tuo, kad jis 1940 m., Sovietų Rusi
jai okupavus Baltijos valstybes, padarė stiprų pareiš
kimą vyriausybės vardu ir agresorių griežtai pasmerkė. 
Jo pareiškimas Baltijos ir visų kitų pavergtų tautų 
gyvenime turi daug reikšmės ir pasiliks istorišku do- 
kumentu. , H * , i 1 *.

Kiek kaštuoja šis karas
Valstybės iždo 

skaičiai rodo, 1 
valstybės iždo metų pirmas 
mėnuo — liepos — pareika
lavo karo vedimo reikalui 6 
bil. 500 mil. dolerių išlaidų. 
Šios išlaidos buvo vienu bi
lijonu dolerių mažesnės, ffei 
birželio mėnesį.

Jfetrukus prasidės mokslo metai. Lietuviai katalikai 
turi žinoti, kad jų vaikams vieta lietuviškoje katalikiš
koj mokykloje.
K ’ . . ..   T — —»

Pranešimas apie vieno 
mėnesio išlaidas karui vesti 
leidžia kiekvienam paklaus
ti, o kiek kaštuoja šis karas 
visoms valstybėms?

Prekybos Departamento 
apskaičiavimu, dabartinis

i

»—■

.. ..

Kunigaikštytė Marianna 
von Moltke Detroite fede- 
ralių detektyvų (FBI) ap
klausinėj akna ryšium su ki
tais sulaikytais asmenimis, 
kurie įtariami šnipinėjime 
nacių naudai. (Acme-Drau- 
gas. Telephoto)

Jau suaukojo 
$i,owja

Roehester, N. Y. — šv. 
Jurgio parapijos lietuviai 
pasiekė savo tikslą : L. T. T. 
darbams paremti suaukojo 
$1,000.00.

Tą sumą sukelti pagrei
tino piknikas,, kurį surengė 
parapijos komitetas rugp. 
21 d., parapijos darže ir sve
tainėj. Piknikas- buvo su
ruoštas kaip surprizas su
tikti mūsų kleboną kun. J. 
Bakšį, iš atostogų grįžusį,

Ročesteriečių kilnus dar
bas baigtas. Lai kitų kolo
nijų lietuviai paseka mūs 
pavyzdžiu.

Pinigai bus įteikti Amer. 
Lietuvių Konferencijoj per 
Federacijos- skyriaus- atsto
vą. V. J. A.

WeBes sako Preziden- 
tas priėmė jo 
rezignaciją

WA9HINGTON, rugp. 27. 
—Šiandien pranešama, kad 
Sumner Welles pranešęs 
svetimų valstybių ambasa
doriams Washingtone jog 
Prezidentas Rooseveltas pri
ėmęs jo rezignaciją iš už
sienių reikalų sekretoriaus 
pareigų Iki šioL nėra jokių 
pranešimų apie tai. iš prezi
dentūros.

Raportai apie jo rezigna
ciją jau buvo girdimi kelias 
dienas tam atgal, nors jokio 
patvirtinimo tiems rapor
tams nebuvo.

i paskelbti karas nuo jo pradžiom iki 
kad naujų šių metų liepos 30 d; Jung

tinėms tautoms kaštavo 300 
bilijonų dolerių, o Ašies tau
toms — 115 bil. doleri* Tai
gi iš viso šis karas žmonijai 
jau kaštavo 415 bilijonų do
lerių. Kitų metų birželio 30 
d., jei karas dar tęsis, jis 
bus kaštavęs daugiau pusės 
trilijono dolerių. Pirmasis 
pasaulinis karas, atsakingų 
bankinių įstaigų apskaičia
vimu* kaštavo 227 bil. 425 
mil. dolerių.

Praėjusiais iždo metais 
(1942 m. birželio 30, 1943

PK3DENF0 KMBA 
RUSIJOS SPAUDOJE
MASKVA, rugp. 27. — 

Rusijos laikraščiai vakar 
atspausdino Prezidento Roo 
sevelto Ottawk pasakytos 
kalbos tekstą, bei Preziden
to ir Premjero Churchillo 
sudėtinius Quebec pareiški
mus, be jokių komentarų.

PREZIDENTO ŽMONA 
NAUJOJ ZELANDIJOJ
AUCKLAND, rugp. 27.— 

Ponia Eleanor Roosevelt, 
Prezidento žmona, šiandien 
atvyko Naujon Zelandijon. 
Ji aplankys čionai esančius 
Amerikos kareivius, ligoni
nes ir Raudonojo Kryžiaus 
centrus.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ | 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS """ASS™. •
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles j 
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, I

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT į 

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

£
—

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS pasirinkimas 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 11., • •1

Jaunavedžiams Šyrai ir
Suknelės—mūsų Specialybė.

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

4
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BR1DAL SHOP
1711 W. 47th Street Tel. Y ards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

e

Dvigubam

17 ANGtUUCASUJ ŽUVO
BIRMINGHAM, Ala., rug

piūčio 29- 
sprogime Sayerton anglies
kasyklose vakar naktį, sa
koma žuvo 17 angliakasių. 
Manoma 25 kiti vyrai, dar 
gyvi užverstoj kasyklos aik
štėj. 26 angliakasiai buvo 
sužeisti, ir tuoj nugabenti 
į Norwood ligoninę.

m. liepos 1) karas- atskiroms 
valstybėms kaštavo tokias 
sumas:

Anglijai — 18 bil. 168 mll. 
dbll KarAdai — 3 bil. 27 
mil. dol.; Vokietijai. — 26 
bil. 120 mil. dol.; Japonijai 
5 bil. doLJungtinėms Ame
rikos Valstybėms — 77 bil. 
dolerių.

Tifonas SEELEY 8760

231# ĮVEST ROOSEVELT ROAD

IR 
AUKŠ
ČIAU

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

a
7--------------------------

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYK IT 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 j| kair 
NAUJĄ savo
dirbtuvėj. Di-_ 
delis pasirin-™ 
kimas visokią 
spalvą apdan 
falą.

■ • ’ C2-jų • 
ŠMOTŲ 
Karnos

Į
»-■ E ąč/

B

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

I
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7 Bulovas, A. Šeputa ir Au- 
gūnas, po primicijų ir atos
togų, rugpiūčio 24 d. grįžo 
į Marijonų seminariją, Hins
dale, iii., kad dar per me
tus pagilinus teologijos 
mokslą.

X “Draugo” metinis pik
nikas artėja. Juo arčiau La-X Darios-Girėno vardo

Kareivių Motinų, klūbas iš- |jQr Day, tuo gausiau plau- 
rinko dvi atstoves į Amer. įįa ofisan tikietų knygutės 
Lietuvių Konferenciją: O. 
Biežienę ir Milerienę. Be to, 
dar ir aukų liuosnoriai su
dėta. Kaip žinoma, užpraei
tam klubo susirinkime su
manymą atstoves siųsti ko
munistės buvo sugriovusios. 
Ir šiame susirinkime jos bai
siai triukšmavo, tačiau šį 
sykį nieko nelaimėjo. Pasi
rodo, kad ir šiam klubui rei
kės valytis nuo komunistų, 
kaip ir Keistučio klubui. Sar
mata patriotinėms draugi
joms, kai jas nori ūž nosies 
vedžioti sabotažninkai ko
munistai ir savo tautos iš
davikai.

.*; ste

Nuoširdžiai NULIŪDIMOJ valandoje

I

■r iv
Bridgeport.

„t*

mui. Kviečiame ir neprikišu- j kojame visiems gerašir-
_________________________,džiams aukotojams, kurie

Melšime Visagalį Viešpa
tį, kad Jums ir visiems
tiems, kurie yri Jums bran- gos 5 kuopos bus antradie- 
gūs, gausiai palaimintų. nio vakare, ragp. 31 d., 7:30

Šv. Kazimiero Seserys, vai., parapijos salėj. Turime 
Visų Šventųjų parapijoj . svarbių pranešimų iš centro

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 
JOSŲ PATOGUMUI;

1410 South soth Avonue. Cteete
Tslrf omus CICERO Sos

6812 Šo. Weštėrn A*Sm

Telefonas Grovėhill 0142
Mūšų patarnavimas yra greitai, m&nd&gtte D 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

prasidės rūgs. 8 d. Teko nu
girsti, kad mokytojos šrįž 
ta tos pačios seselės: Leo 
darda ir Consumafea.

Džiaugiamės ir sveikina

_ I >
Sodalicijos sus-mas. šv. 

Teresės Sodalicijos sus-mas 
įvyks rūgs. 7 d;, parapijos 
salėj, 7:30 vai. Visos narės 
malonėkite atsilankyti, nes 
yna naujų reikalų svarsty-

U. S. War Bonds laimėti. 
Visi savo tikietus turi grą
žinti prieš pikniką.

X P- Dabušinskienė, 4606 
S. Paulina St., jau ketvirtą 
kartą aukoja savo brangaus 
kraujo Raud. Kryžiui. Ji sa
ko: į frontą negaliu vykti, 
sūnaus neturiu, tad nors 
tuo būdu dėduosi prie karo 
laimėjimo. Be to, pati nega
lėdama važiuoti į A. L. Kon
ferenciją, paaukojo $5.00. i Mayfield. Ky., buvo išrink- 
Daugiau tokių kilnių mote
rų. ■, <«

Durant, Okla. — Daisy 
Melvin Coles, pasižymėjęs 
Amerikos kompozitorius, iš

Roėėlsnd.
dėkojame mūsų didžiai gerb. 
klebonui, kun. J. Paškaus- 
kui Už taip gerą ir tėvišką 
širdį, kurią jis parodė pa
darydamas specialę kolektą 
mūsų naudai.

Labai įvertiname šią pa- 
galbą, ypač dabar, pradžioj 
mokslo metų;

Taip pat nuoširdžiai dė-

Pranešimai
Bridgeport. — L. G. F. 1- 

mo skyriaus susirinkimas į- 
vyks ne antradienį, kaip vi
suomet būdavo, bfet dieną 
anksčiau dėl svarbios prie
žasties. Prašome tai patė- 
fhyti ir Susirinkti pirmadie
nio vakarą, rugp. 30 d. 7:Š0 
vai. vakare,, mokyklos kam
barin. Bus išduotas rapof- 
tas iš buvusio pikniko ir ap
tariami kiti svarbūs reika
lai. Valdyba

. Kreipkitės į - . ‘

ANTHONY B. PETKUS

X Dr. Petras T. Brazis, 
vienas mūs jaunosios kar
tos gydytojų, aukojo $5.00 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencijai — Lietuvos reika
lams. Dr. Brazis yra Šv. Kry 
žiaus ligoninės gydytojų per
sonalo narys. Savo ofisą li
goniams priimti turi adre
su 6757 S. Western Avė.

X Anna Kastas ir Rapolo 
Juškos koncerte, spalio 3 d., 
svečių bus net iš Detroit. 
Viena veikėjų ten deda pas
tangų, kad sudaryti didesnę, 
grupę ir bendrai atvykti į j 
Chicago dainos meno puotą. 
Lauksime. ..

«<

X Ona Mačekonienė, 3345- 
W. Pierce Avė., džiaugiasi 
gavus linksmą žinią nuo sa
vo sūnaus Prano, tarnaujan
čio kariuomenėj. Rašo, 
Labor Day parvažiuos 
mo aplankyti motiną, 
seseris ir draugus.

X Kunigai marijonai: J. 
Petrauskas, A. Gurklys, Pr.

So. Chicagos žinutės
Lankosi pas tėvelius. Ka

rys B. Baltuška su savo žmo
na. Irena, lankosi pas tėve
lius Chicagoje, 7622 Dante 
Avė. Taipogi iš Kansas City 
yra atvykę atostogų E. C. 
Quinn, dukrelė sočikagiečių 
A. M. Teličėnų. Linkime 
linksmai pasisvečiuoti pas 
savuosius.

tas parašyti muziką dėl A- 
merikos operos: Praised be 
the Name of Jesus (tegul 
būna garbinamas Jėzaus 
Vardas). Operai žodžius pa
rašė Zėlma O’Riley, iš Auš- 
tin, ir svarbiausią rolę dai
nuos Orą O’Rilėy, iš Durant. 
Planą operai pagamins Nttet- 
ropolifan Opera Co., New 
York.

I
1

per 
na
tris

Vyks atostogų. Mūšų pa
rapijos duosni aukotoja ir 
piknikų šeimininkė S. B. Va
siliauskai žada vykti atos
togų j Michigan valstiją. 
Ten pailsėjus, Šuštiprėjus 
sveikatoje grįš į Chicagą 
nigs. mėn. ir imsis darbo — 
ruoštis prie didžiojo parap. 
pikniko Vytauto parke, rūgs. 
19 d. Laimingų atostogų.

_______
Mokslo mėtų pradžia. Jau 

baigiasi vaikų atostogos. 
Vėl turės grįžti į mokyklos 
suolus, kad semtis moks’o, 
Katalikų tėvų pareiga siųs 
ti vaikus į parapijos mokyk-

. lą. Mūsų parap. mokykla

jjr g
m

KREIPKITĖS PRIE MES 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

vEnetian
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEEN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEKLEI 6103

f
T\ K "D X T2 Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 

Namq Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!
Atvykite j mūsų jardą ir apžifirSkite st»- 
ką Ir ankštą rūšį LENTŲ — MILEDI?* 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažg, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kasiink pertaisymo namq.

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

AA
JUOZAPAS RtCHINAITIS 

Mirė rugp. 28 d., 1943, 1:15 
vai. po pfėtų, sulaukęs pusės 
amžiaus.

GimS Lietuvoje, Suvalkų 
rėd. Pilviškio -parap.. Zationir/ 
kaime.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdirrte 

dukterį Matildą Tucker, jos 
vyrą Louis, adūkę Marilyn. 
anūką Pranciškų, gimines P. 
F. C. .Martiną Digtj, Pvt. Ed- 
ward Diglj. abu U. S. Army, 
ir Kazimierą Diglj, sesers duk
terį Adelę Draugelienę ir jos 
šeimą Branch, Michigane, ir 
kitas gimines, draugus ir pa- 
žstamus.

Kūnas pašarvotas namuose, 
10240 S. Commercial Avė., te
lefonas SOUth Chicago 2748.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį, rugsėjo 1 d. ,iš»namų 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Juozapo parap. bažnyčią ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už Velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvIečiArtie višuš 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, žentas, A- 
nūkai, Giminės, Draugai ir 
Pažįstami.

Laidotuvių Direktorius J..F. 
Eudeikiš, Tel. Yards .1741.

at

APROBAVIMAS I» PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITVINAS, 
Genėtai Maoager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: SelCntadlenlMš ntfo < vai. ryto Iki Ii vai. pietų. 

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto Iki 6:20 valandos popiet

..... ................... .......... .. -.........................
į

I

aT

broNIslava 
MAtULiENE

(po tėvais Zajaj įskaitė)

Gyveno: Hart. Michigan.
Mirė Rugpiūčio 28d.. 19M3m..
6:45 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Katino apskričio. Joniškčs pa
rapijos. Valdmtnių kaįmo.

Amerikoj išgyveno 38 metus

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą; 4 sūnus An
taną. Stanislovą ir Prančišk>ų 
ir jų šeimas ir Joną (U. S. 
Navy); 2 dukteris Bronislavą 
Yaeęrer Ir jos šeimą ir Teklę 
Moore; 6 anūkes; 2 brolius 
VladišTd'vą Zajauską. Kastan
tą Zajauską ir jų šeffnai; se
serį Teklę Mikotaitiertę Ir jos 
šeimą; 2 pusbrolius Pranciš
kų Zajauską ir jo šeimą ir 
Kazimierą Zajauskį; švogerką 
Oną Miklošienę ir jos šeimą 
(r daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų,

Lietuvoje paliko seserį Brū
žiną ir jos Šeimą.

Kūnas pa&rvotas Hirt, 
Michigan.

Dėt platesnių informacijų 
pašaukit Cicero 78$3.

Nuliūdę: Vyrks, Sanai Drfk- 
trt-ys. AlMfcM. nrrthat. Sesno. 
Piv-brollai. švogerką. Jų fid- 
ittos h- Kitos Giminės.

A

į ir reikia prisirengt! išvažia- 
■’^kad Svirnui rugsėjo 5 d. Kurie 

’ norės troku važiuoti; turi
užsiregistruoti pas Gudus. 
Trokas iškis 11:30 vai. ry
to. Į abi puses kainuos 50c. 
Visus kviečiu dalyvauti iš- ■ 
važiavime, nes pelnas ski-j 
riamas senelių prieglaudos 
reikalams. Valdyba

I
■s

(

t

«

f

T

j

F

sančias atvykti ir j
i syti prie Sodalicijos, ___
kartu darbuotis parapijos 
reikalais.

’vj*. h.»o.
30. atritino* dtt vtau rtri- 

instnimentą. BASE ir 
: DRUMS — I1S.5V, til.se, 
ir $S0.0«. PEDATJt, HI- 

CTMBOLS, 1 r DRUM 
3 pataisomi jums palau- 

MOUTH PIECE visiems 
Ir “reed” instrumentams

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Vaikas ima ir žvakės
liepsną, kad graži.

-------- -------- -------.—a

Ši Firma Virš 50 Metų
Ton PaėioH fieimna

Rankose!

. .. ...... ———, ....................... - -
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUŽIN FU N ERA L HOME
Gėriau^ pšterftttaias — Moteris patarnauja.

PHONlt 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Mumis
Rekordas—

.-u r. j,

Rudeninis piknikas. Šv. 
Juozapo parapijos paskuti
nis rudeninis piknikas įvyks 
rūgs. 19 d., Vytauto pirkę. 
Parapijonai prašomi tą die
ną rezervuoti savo piknikui. 
Piknikų sezonas jau baigia
si. Dar kartą galėsime visi' 
parapijos pramogoj daly
vauti. Lauksime visų. Rap.,

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuve

! Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius įr Deitnnn- 
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
Visorius auk
sinius daiktus 
už PRIENA-

.MIAUSIAS 
KAINAS.
Tūrthfe didelį 

pasirinkimą .
•Mušiitališkų Instrumntų, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų Visorių muzikalių 
daiktų.

Taksom Laikrodžius, Laikro
dėlius, Žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Murikalius instrumen
tus.

JOHN A KASS
JEMELĖY — WATCHMAKEE

— MUSTC

4216 ARCHER AVENUE 
Pmihh: LAĖAYĖTTE 8817

I
1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITICįNAL COSTl 
PARTIClLAR, PĖOPLE PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS

DISTRIBt'TORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worid.

BUY Ū. S. WAR BONOS WITH THJE SAVINOS
KREIPKITĖS PRHE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių,

J. LIULEViClUS
ttŽB 80. CAlAFlMHnA A«E. phone fcAFAYETTR SSH

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAVSKAS
8319 LITUANICA AVĖ. PRoMn ŽAROS) JLLM-M
- ■ ................... ........ . ..^s- s.—......... ■ . —

LACHAWICZ IR SŪNUS
2S14 WĖST 2SH PLACt Phone CANAL 2S1S
SKYRIUS; 4t E. 108th ST.
10756 S. MICRTGAN AVĖ. TeL PULUIAN 1270

r < rf irt t r i

L BUKAUSKAS
lttžl 80. MIUHIOAN AVft. PhoM PUL1JIAN MM

• ■ • — . _ —

ANTANAS M. PHILLIPS
IB07 LBTANICA AVENUK Phone YARDS 49M

ŽU m j

Remkite tuos biznierius, kurie 
ę&sinasi "Drauge"
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Lietuvis Šiaurės Afrikos fronte

komiteto narys prieš išvyks
tant į kariuomenę. Dirbo In- 
dicoot Johnson Co., prie 
transportacijos. Mėgo vaidi-

Lietuviai kariai kovoje už U. S 
• laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Sgt. Pranas Indulis

Sgt. Pranas Indulis dabar
randasi S Afrikoje Jis j Dė- |||jnOj$ |eęjOnjerių 
dės Šamo kariuomenę įsvy- v. «
ko 1940 metais, kovo mė- suvažiavimas 
nesį.

Sgt. Pranas Indulis gimė minois vabtyMs Ameri- ■ 
. 1916 metais, gegužės 8 die- k°.3 posėdžiavo

ną, Kingston Pa. Užbaigė sestadien4- sekmadienj ir 
Vidurinę mokyki, Bingham- siandien bai?ia “TO 
ton, N. Y. Priklausė prie šv. Po3ėdžiai vyko Srerman 
Juozapo parapijos ir buvo "“būtyje Chicagoje.

Illinois valstybės legionie
riai savo seimą atidarė Tri
būne oro jėgų parodoje, Chi
cagoje.

šeštadienį, sekmadienį ir 
pirmadienį (šiandien) įvyko 

NOKĘ-JO IŠSIKEISTI PER- Ulinois legionierių dvide- 
PLEŠTĄ PENKINĘ, PATE- šimts penktasis metinis SU
KO KALEJIMAN. važiavimas.

Chicago, UI. — Birželio 25 šeštadienį buvo priimta į 
dieną atsitiko taip. Vienas legionierių eiles 300 asmenų, 
vyras, 55 metų amžiaus, bu- kurie buvo paliesti iš antro- 
vo Madison ir Halsted gat- jo pasaulinio karo, 
vių šaligatvyje. Bijodamas, 
kad nebūtų apvogtas teatro 
susigrūdime, vyras skaitė 
pinigus, kurių buvo $40.

Tuo laiku negras čiupo už 
pinigų. Vyras tvirtai laikė 
ir pinigai buvo pusiau per
plėšti. Negras su pusiau 
perplėštais pinigais paspru
ko.

Bet pinigų pusės paliko 
pas vyrą ir tos pusės turėjo 
serijų numerius, išskyrus 
tik penkinę ($5). Vyras nu
vyko į iždo departamentą su 
pusiau perplėštais pinigais 
ir gavo $35.

Pereitą penktadienį neg
ras, 33 metų amžiaus, pasi
rodė Federal Reserve banke 
su pusiau perplėšta penkine 
($5) ir laukė iškeitimo. Jis 
buvo sulaikytas, kol policija 
atvyko. Negras prisipažino, 
jog jis yra tas žmogus, ku
ris perplėšė anam žmogui 
pinigus ir pabėgo. Negras, 
kuris vadinasi Gilbert Gar- 
ner, gavo 9 mėnesius kalėji- 
mo. • ’f||

s CHICAGO, inJNOIS

ŽAISLAIS BANDO VAIKUTI IŠ MIEGO PAŽADINTI

Bernardas 
Ona Indulis 
Burbos gi-

moterystę
l

nimus ir tenisą.
Prano tėvas 

miręs, o motina 
(Burbaitė, kun.
minaitė) dabar vadinasi Mi- 
kalojūnienė ir gyvena 
Danus avė., Binghamton, 
Y.

*
Praeitą šeštadienį “Drauge” buvo plačiai rašyta apie 

Jimmy Wood, kurs jau 120 dieną, kaip miega (serga mie
go liga) ir visos gydytojų pastangos eina veltui, kad jį 
išbudinus. Buvo panaudota net. muziką. Dabar jo antro 
gimtadienio sukaktuvėse motina nupirko jo mėgiamų 
žaislų tikėdama jais vaiką išbudinti. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Minneapolis, Minn. 
teismo rūmus, pereitą penk
tadienį, atvyko 49 metų am
žiaus vyras. Jis teisme išpa
sakojo visus savo vargus ir 
kančias, kurias turėjo pa
tikti nuo gyvačių. Tas vy
ras pareiškė, jog jis gyveno 
“minties ir kūno terorą”. 
Vyras gavo nuo žmonos, 41 
metų amžiaus, divorsą, jo 
žmona dabar gyvena Sleepy 
Eye, Minn.

49 metų amžiaus vyras, 
kurio vardas Jonas, pavar
dė nesvarbu, kaltino savo 
žmoną, jog ji namie laikė 
nuo dešimties * iki dvylikos 
barškuolių gyvačių, Siamese 
apgaubtą kobrą, Afrikos ža
lią mambą ir kitokių gyva
čių, visos nuodingos.

Į .Sužeisti kareiviai i

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
27 d. paskelbė 71 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vio pavardę, kurie buvo su
žeisti Š. Afrikos, Pacifiko ir 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių frontuose. Keturi vyrai 
yra sužeisti iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Pirmadienis, rugp. 30, 1943
~~ ■■■ „ ..„--a

arkidiocezijos 
mokyklose, a- 
kolegijose ir

f

Perplėšti pinigai
vagi

Žuvę kareiviai

Kapelionas nujautė, jog žus kovoje...
šioje žemėje ir laukia mane, 
kad ateičiau pas Jį laikyti 
egzaminą dėl amžinos tarny
bos”. Dvi dienas prieš gau
siant šį raštelį, Flynn’ai ga- 
vovo pranešimą, jog jų sū
nus yra “žuvęs kovoje, są
jungininkų invazijos metu 
Sicilijon”.

Kunigas James P. Flynn, 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariuomenės kapelionas, 
iš Crookston vyskupijos, 
prieš išvykstant iš Tuniso į 
Siciliją, paliko raštelį, kad 
tas raštelis būtų pasiųstas 
jo tėvams, jei jis negrįžtų.

Mr. ir Mrs. John J. Flynn,Mr. ir Mrs. John J. Flynn, 
iš Crookston, Minn., gavo iš 
savo sūnaus raštelį, parašy
tą liepos 31 dieną, tame raš
telyje pasakyta: “Jei jūs 
gausite šį laišką, žinokite, 
jog Visagalis Dievas nutarė, 
jog aš užtektinai gyvenau

Vyras teisme pasakė, jog 
jo žmona turėjo devynių pė
dų Indian python, ji šliau
žiojo po namą ir kėlė triukš
mą ir jis turėjęs kęsti min
tyje ir kūne terorą.

Vyras pareiškė, jog vieną 
kartą apgaubta kobra išsi- 
liuosavo name ir įlindo į šil
to oro registerį. Kai žmona 
tą gyvatę traukė už uode
gos, vyras sakosi stovėjęs 
sargyboje su šluota.

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas rugpiūčio 
27 dieną paskelbė 124 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo penkiuose karo fomtuo-. 
se. žuvusiųjų skaičiuje trys 
yra iš Chicagos.

Ouebec yra apie 96 
procentu kataliku

Sąjungininkų konferenci
jos įvyko Quebec’o mieste, 
senovės Naujos Naujos 
Prancūzijos sostinėje, kur 
apie 90 procentų, iš 150,000 
gyventojų, yra katalikai 
Quebec yra ketvirta seniau
sia kolonija šiaurės Ameri
kos kontinente, ir čia dau
giausia yra katalikų.

Trys popiežiai iš 
Sicilijos salos

Londonu — Sąjungininkų 
okupavimas Sicilijos prime
na faktą, jog trys popiežiai 
yra kilę iš Sicilijos, šie po
piežiai yra kilę iš Sicilijos: 
Šv. Agathus (678—682), jo 
įpėdinis šv. Leonas H 682— 
683) V ir Steponas H (768— 
771). Sakoma, jog Šv. Aga
thus turėjo daugiau kaip 
100 metų, kai buvo išrinktas■ 
popiežiumi, ir mirdamas tu
rėjo- 107 metus.
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Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

i' 
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Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL ĮOGO k. Sekmadienio va

kare • valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

*
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Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.
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Budriko Moderniška Krautuvą

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

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

190,000 Chicagoj 
lankys katalikiškas 
mokyklas

Chicagos 
katalikiškose 
kademijose,
universitetuose ateinantį mė
nesį lankys 190,000 studen
tų. Apie tai pranešė New 
World.

Ta proga tenka paraginti, 
jog lietuviai katalikai savo 
vaikus leistų į katalikiškas 
mokyklas, nes labai svarbu, 
kad lietuvių' vaikai gautų 
katalikišką auklėjimą, nes 
katalikiškas auklėjimas duo
da tvirčiausius pagrindus 
gyvenimui. Katalikiškas auk
lėjimas ir mokymas jauni
mui duoda tikrą pažiūrą į 
gyvenimą. O šiais laikais la-

Amerikietis 4 dienas 
gulėjo tarp japonų

Amerikos jėgos New Geo
rgia. — Pvt. George Dudley 
Belgrade, Me., liko sužeistas 
kovoje, kai buvo užpultas 
Mundos airportas. Jis ketu
rias dienas ir naktis gulėjo • , -, , , , bai svarbu turėti sveiira palauke, netoli japonų kanuo- . . ■
menės, New Georgia džiung
lėse, ir išliko gyvas.

Jo kompanija vadovavo 
užpuolime ir žengė pirmyn 
per kulkosvaidžių ugnį. 
Kompanija atsitraukė 200 
jardų. Dudley paliko sužeis
tas užpakalinėje linijoje.

Dudley pasakė, kad jis 
girdėjo kiekvieną vakarą 
vežant japonų patrankas, o 
rytą jos buvo atgal traukia
mos. Po kelių dienų jo kom
panija jį išgelbėjo. Apie tai 
gauta žinia rugpiučio 25 die
ną.

žiūrą į gyvenimą.

Įdomiausias piknikas

Šiais metais, rugsėjo 6 die
ną, Labor Day, bus pats 
šauniausias ir įdomiausias 
“Draugo” piknikas. Visi at
vykite į Vytauto daržą.
j

Tūkstančiai vaikų gabe
nama iš vakarų Vokietijos į 
Lenkiją ir Austriją, kad iš
vengus oro puolimų. Katali
kai gyvai susirūpinę religi
nio auklėjimo problema.
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PER

“DRAUGO”
METINI LABOR DAY

f

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

PATOGIAME IR VEŠIAME VYTAUTO PARKE
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.
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