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DANAI NEBIJO NACIU ■ STREIKUOJA
ATAKAVO ITALIJOS AERODROMĄ

Kovose nušovė 21 priešo lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rugp. 21. 

—Didieji Amerikos bomberiai vakar numetė daug bombų 
ant Viterbo aerodromo, kuris randasi į šiaurę nuo Romos 
miesto, Italijoj, o vidutinieji 
bomberiai prasimušė pro 
didelį skaičių priešo lėktu
vų ir atakavo Aversą gele
žinkelius prie Napolio. Ame 
rikiečiai čia nušovė septy
niolika ašies lėktuvų. Tai 
buvo iki šiol didžiausias 
pasipriešinimas iš priešo ori 
nių jėgų.

Mitchell bomberiai, sau
gojami mažųjų lėktuvų, die
ną ir naktį atakavo trans
porto centrus Civita Vec- 
chia apylinkėj į šiaurvaka
rius nuo Romos.

Kiti lėktuvai dienos metu 
atakavo geležinkelius pieti
nėj Italijoj, o mažieji bom
beriai puolė susisiekimo li
nijas Sardinijoj.

Iš viso amerikiečiai nušo
vė 21 priešo lėktuvą, o są
jungininkai atakose prara- 

* do 15 savo lėktuvų.

DALIS ŠIŲ LAIVŲ PA BĖGO, DALIS SUNAIKINTA
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2,000 užmušta Danijos sukilime
Streikuoja devyniuose miestuose
STOKHOLMAS, rugp. 31. — Čia gaunami iš Danijos 

raportai sako bent 2,000 asmenų, buvo užmušta kovose 
tarpe danų kareivių, jūreivių ir civilių prieš nacius oku
pantus, kurios prasidėjo anksti sekmadienio rytą. Nežiū

KINIEČIAI UŽMUŠĖ 
DAUG

CHUNGKING, rugp. 31.
— Kinijos aukštos koman
dos komunikatas šiandien 
pranešė, kad dabar vyksta 
aštrios kovos prie japonų 
okupuoto Kinhwa, svarbaus 
geležinkelių centro Cheki- 
ang provincijoj. Pranešimas 
sakė vienam sektory priešas 
smarkiai nukentėjo pirm 
negu pasitraukė.

DETROITAS, rugp. 31.— 
Mrs. Theresa Behrens, 44 
metų, šiandien prisipažino, 
kad ji esanti Vokietijos 
agentė. Anot vieno Detroito 
laikraščio, ji 'sakėsi, žinoju
si ką daranti, bet dabar sa
ko geriau mirti, negu sėdėti 
kalėjime.

SOVIETAI PRIBAIGIA 
NACIUS TAGANROGE
MASKVA, rugp. 31. — 

Vokiečių kariuomenės dali
niai, kurie paspruko iš Ta- 
ganrogo, greitai traukiasi 
atgal Kalmius upės link, o 
Taganroge rusai šiuo laiku 

j pribaigia tuos nacių kariuo
menės likučius, kurie dar pa 
siliko pačiam mieste. Yna 
galimybių, kad rasai nuva
rys bėgančius nacius iki pat 
Mariupol, 100 mylių į vaka
rus.

Rusai varosi gilyn į Uk
rainą visu frontu, kuris nu
sitiesia iki 400 mylių į šiau
rę.

Sovietų kavalerija ir me- 
chanizuotos divizijos, besi
varydami į priešo užnugarį 
iš Amvrosievka, 50 mylių į 
šiaurvakarius nuo Tagan- 
rogo, ir į pietus, kur užėmė 
Veselo Voznesenskaya, prie 
Azovo jūros, užėmė suvirš 
150 kaimų ir miestelių.

Tuo pat metu, kiti rusų 
daliniai iš pozicijų rytuose 

i nuo Taganrogo pasivarė ir 
užėmė tą miestą ir uostą. 
Tarp Taganrogo ir Veselo 
Voznesenskaya sugauta tūk 
stančiai vokiečių kareivių, 
kurie dabar turės pasiduoti 
arba žūti.

Netekus Taganrogo, na
ciai neteko savo pietų fron
to centro, ir tas laimėjimas 
davė akstino kitiems rusų 
daliniams žygiuojantiems į 
vakarus Dnieper upės link, 
visa linija siekiančia iki 
Svesko, 80 mylių į pietus 
nuo Bryansko.

Rusų kareiviai taipgi užė
mė Yelnya miestą, 45 my
lias į rytus nuo Smolensko, 
ir vis varosi artyn to nacių 
laikomo centro.
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Anglai bombavo nacių dirbtuves
Amerikiečiai atakavo nacių aerodromų
LONDONAS, rugp. 31.— 

Anglijos didieji bomberiai 
vakar naktį atakavo svar
biuosius nacių industrinius 
miestus, Muenchen-Gladbaoh 
ir Rheydt, o Mosąuito bom
beriai tuo pat metu puclė 
Duisburg. Tuo baigta dviejų 
dienų atakų pertrauka, ir 
keturi metai karo Europos.

Atakose dingo 28 anglų 
bomberiai. Vokiečių radio 
pranešimai sakė 25 bomls- 
riai buvę nušauti, ir pripa
žino, kad abu tie mies' ii 
sunkiai nukentėjo.

Anot nacių, gyventojai Vanderville, ir elektros jė- 
nukentėjo, ir smarkiai buvo — vr—;
apgadinta bažnyčios, mo-
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Danijos karalius Christian peržiūri savo valstybės laivyną. Tai buvo dar prieš tai, 
kas dabar dedasi tam krašte. Dabar dalis šių laivų pačių danų sunaikinta, o dalis pa
bėgo į Švediją. Karalius ir vyriausybės nar iai suimti. Nežiūrint nacių paskelbto da
nams mirties stovio, visam krašte sabotaža vimas, priešinimasis okupantams pasiekęs 
aukščiausį laipsnį. (Acme-Draugas Telephoto)

Greit puls Japoniją: Churchill
Negalėjo dalyvauti konferencijoje

Tuoj bus puolama Japonija
QUEBEC, rugp. 31.—An

glijos Premjeras Churchill 
savo kalboje šiandien pareiš 
kė, kad nesenai įvykusioj
konferencijoj pirmoj vietoj mai to nusistatymo 
buvo svarstoma padidini-I keis, 
mas karo prieš Japoniją, Ir [ 
kad kadangi Rusija 
Japoniją nekariauja, jai bū- noma jis tuo kalbėjo

atidarys antrą frontą Euro
poje tik tuomet, kada bus 
galima tikėtis pilno milita- 
rinio laimėjimo. Anot jo, 
jokie politiniai išvedžioji- 

nepa-

Premjeras sakė jis laukia 
pj.ieš trečio fronto atidarymo. Ma

Berlynas sako alijantai 
ruošiasi invazijai 
STOKHOLMAS, rugp. 31.

— Vokietijos užsienio, rei
kalų štabo narys Berlyne 
šiandien pareiškė svetimų 
valstybių korespondentams, 
kad jų žvalgyba pranešusi 
apie sąjungininkų ruošimąsi 
naujai invazijai. Anot jo, 
rytinėj Tunisijoj, Sicilijoj, 
ir Orane renkasi daug viso-

apie kių laivų ir tas neva nuro
tų buvę nei šiaip nei taip to- ■ Japoniją. Šiuo laiku, jis sa- do, kad sąjungininkai mano 
je konferencijoje dalyvauti, kė, Anglija tegali 
Jis pareiškė viltį tačiau, kad 
greitu Laiku įvyks Jungti
nių Tautų konferencija, ku
rioje galės dalyvauti ir Ru
sija.

Churchill sakė jis nekal
tinąs Rusiją už reikalavimo 
antro fronto Europoje, bet ro pabaigą esąs veltui Ir nie 
pabrėžė, kad sąjungininkai kam gero neneša.

(
I i kovoti 
prieš japonus iš Indijos.

Savo kalboje Churchillas 
taipgi minėjo 
kad Prancūzija ir vėl 
laisva, vieninga ir nepriklau 
soma. Jis taipgi sakė, kad 
by koks spėliojimas apie ka-

užtikrinimą,
bus

pulti pietinę Italiją arba 
Prancūziją. Jis pridėjo dar 
ir tai, kad 300,000 prancū
zų kareivių sukoncentruota 
Orane. ’ <£ / W

Šias žinias pranešė Švedi
jos laikraščiai.

kyklos, ligoninės, reziden
cijos ir vieši pastatai.

Atakavo 50 kartų
Muenchen-Gl a d b a c h

Rheydt randasi apie 18 my
lių į vakarus nuo Duessel- 
dorf, apylinkėj, kuri jau 
apie 50 kartų buvo atakuo
ta. Abiejuose miestuose ran 
dasi didelės karo dirbtuvės 
ir labai daug visokių sandė
lių.

Sekdami didžiųjų bombe
rių atakas, amerikiečių Ma- 
rauder lėktuvai šiandien
puolė nacių aerodromą Lille- nustatytas kainas.

rint, kad naciai pribaigė 
dviejų dienų sukilimą, jiems 
gręsia naujos bėdos pasėko
je bendrų streikų, kuriai 
danai paskelbė protestuoda
mi prieš nacių militarinę 
diktatūrą.

Nežiūrint nesuderin amų 
raportų, nemanoma čionai, 
kad Danijos karalius būtų 
abdikavęs. Danijos karaliui 
beveik įkalintam Sorgenfri 
palociuj, ir vyriausybės na
rius ir visuomenės vadus su 
areštavus, nacių komisaras 
Gen. Hermann von Hanne- 
cken deda pastangas suimti 
visus Danijos kariuomenės

ir laivyno karininkus.
Streikai įrodo, kad danai 

nebuvo įbauginti nacių pa
skelbimu karo stovio. Strei
kuojama Skagen, Jhoerning, 
Saeby, Aalborg, Viborg, Aa- 
rhus, Grenaa, Fredericia ir 
Svenborg miestuose. Von 
Hannecken siunčia karei
vius į tas apylinkes.

Karaliui ir vyriausybei e- 
sant bejėgiais, danai gyve
ną Švedijoj, mano, kad poli
tiniai vadai gyveną už Dani
jos sienų greit suorganizuos 
laisvą Danijos vyriausybę 
Londone, ir ją prijungs prie 
Jungtinių Tautų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS I

IŠ LONDONO. — Sąjun
gininkų bomberiai be per- 

j stojimo atakuoja nacių po
zicijas Europoje.

IŠ DANIJOS. — Danijos 
karalius šiandien pareiškė 
danams, kad jam labai ma
lonu girdėti danų kalbą Da
nijoje, ir ragino juos ir to
liau taip daryti. Tame jo pa
reiškime danai įskaitė pagy 
rimą jų pastangij priešintis 
naciams okupantams.

IŠ VVASHINGTONO. — 
Prezidentas Rooseveltas šią 
dien intimavo, kad pasitari
mas su Stalinu galįs įvykti 
daug anksčiau negu mano
ma.

Prezidentas jo neminėjo 
vardu, bet pavadino tą laik
raštininką, kurį vakar smer
kė užsienių reikalų sekreto
rius HjII, “kronišku melą-

•
Prezidentas šiandien pas

kyrė Gen. Dwight D. Eisen- suareštavo apie 500 Norve- 
hower nuoaltiniu generolu, gijos policistų.

Ak-
informuotuose 
kalbama apie

Turkai sako Grandi 
vyksta Washmgtonan
ISTANBUL, rugp. 31. — 

Šio miesto laikraštis 
cham sakė 
sluoksniuose
tai, būk Dino Grandi vyks
tąs Washingtonan tartis su 
Prezidentu Rooseveitu Ir 
Premjeru Churchillu apie 
taikos sąlygas Italijai. Anot 
to pranešimo, Italijos kara
lius davęs Grandi pilną tei
sę vesti derybas be atsiklau- 
simo maršalo Badoglio vy
riausybės, ir Grandi neva 
pasimatęs su keliais asme
nimis Ispanijoj, ir Portuga
lijoj pirm negu išvykęs Wa- 
shingtonan.

Naciai suareštavo 500
STOKHOLMAS, rugp. 31. 

— Norvegijos pasiuntinybės 
spaudos biuro pranešimu, 
naciai nuo šio mėnesio 16 d.Tariasi apie trijų 

valstybių konferenciją
LONDONAS, rugp. 31.— 

Šiandien prasidėjo pasikal
bėjimai tarp Anglijos užsie
nių reikalų sekretoriaus An- 
thony Eden ir Ivan Maisky, 
Rusijos užsienių reikalų ko
misaro padėjėjoj veikiausiai 
apie trijų valstybių konfe
renciją, kurioje dalyvautų 
Amerika, Anglija ir Rusija. 
Čia manoma, kad pradinis’ 
tokie pasikalbėjimai p-asi 
dės Londone prieš 
vaites.

Manoma vėliau 
Edenas tarėsi su 
Winant, Amerikos 
dorių Anglijai.

Suareštavo du 
policistus už 
jūreivio pašovimą
CHICAGO, rugp. 31. — 

Howard Dhrnell, 22, Detroi
to gyventojas, kuris įstojo 
į laivyną ir turėjo šiandien 
prisistatyti tarnybai, buvo 
vakar naktį pašautas vienoj 
užeigoj, kuomet du poli cis
tai, kurie sakėsi esą F.B.I. 
agentai, užkabino jį ir nei 
iš šio, nei iš to, paleido į jį 
vieną šūvį, kuris perplėšė jo 
kairiąjį plautį.

Policija atėmė jų žvaigž
des ir revolverius, ir užda
rė juos Sheffield policijos 
stoty. Policijos komisionie- 
rius suspendavo abu, apkal
tindamas juos neteisėtu nau 
dojimu revolverio, ir poli- 

n A. C* cistams netinkančiu elgesiu.
ix A D Policistai tuo laiku nedir-

Šilta. Ryte gal bus lietaus bo, ir nedėvėjo uniformų.

Vokiečiai sako britai 
bandė išlipti Italijoj 
LONDONAS, rugp. 31.— 

Vokietijos radio šiandien 
pranešė, kad 400 britų ka
reivių sekmadieny bandė iš
lipti Italijoj, į pietus nuc 
Reggia Calabrią, bet tas jų 
bandymas buvęs tuoj atmuš 
tas.

UŽVEDĖ BYLA PRIEŠ 
PIENO PARDAVĖJUS
CHICAGO, rugp. 31. — 

OPA šiandien užvedė bylą 
federaliniam teisme prieš 15 
Chicagos apylinkės pieno 
pardavimo firmų. Byra rei
kalauja teismo toms fir
moms uždrausti pirkti pieną 
už aukštesnes negu OPA

gos stotį Mazingarbe, abu 
Prancūzijoj.

tris sa

šiandier 
John C 
ambasa-

gyventojus streikuoti
Romos radio pranešimu, 
Romoje išdalinta lapeliai, 
kurie atsišaukia į gyvento
jus 10 vai. ryt rytą sustrei
kuoti penkiolikai minučių.

114 fonų bombų japonams Wewake
Sunaikinta dar 37 japonų lėktuvai
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rugp. 31.—Liberator bom
beriai ir mažesni Lightring 
lėktuvai, kurie sekmadieny 
numetė 114 tonų bombų ant 
aponų Wewak bazės Nau- 

ioj Gvinėjoj, sunaikino dar 
37 lėktuvus, o gal net 45, 
tiek padidindami skaičių su- 
virš 300 japonų įėktuvų su
naikintų 
mėnesio.
kino bent 
žemės, o
kiečių lėktuvai orinėse ko
vose tikrai nušovė 25 japo
nų lėktuvus, gal sunaikino 
kitą 12, ir apgadino dar 17 
jų-

Komunikatas sako mūsų 
nuostoliai buvo maži. Apa.t

sunaikintų lėktuvų, mūsų 
lakūnai dar išsprogdino ja
ponų amunicijos ir gazolino 
sandėlius.

Tas pats pranešimas mi
nėjo, kad sąjungininkų ka
reiviai laiko stiprias pozici
jas pakalnėse virš ir žemiau 
Salamaua aerodromo. Pir
mieji pranešimai apie Sala
maua kovas daugiausiai kai 
bėjo apie veiksmus žemiau 
aerodromo, kur amerikiečiai 
ir austrai iečiai prisiartino 
iki pietvakarinio aerodromo 
galo, šios dienos pranešimas 
minėjo sąjungininkų atrėmi
mą japonų kontratakų Kila 
kalno apylinkėj. Kila yra 
mažas miestelis virš aero
dromo ir truputį J vakarus 

|nuo Salamaua.

I

nuo vidurio šio 
Bomberiai sunai- 
12 lėktuvų ant 

mažesnieji ameii-

Split by PDF Splitter



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO^ ILLINOIS Trečiadienis, rūgs. 1 d., 1943

Amerikos Lietuvių R. K. Vargonininkų 
Sąjungos seimo protokolas

(Pabaiga)
Seka centro valdybos ra

portai. Jie buvo skaityti sei
me, išimant vice pirmininko 
P. Dulkės, kuris pareiškė, 
kad jam nebuvo kas veikti. 
Vice pirm, tik tuomet eina 
pirm, pareigas, kuomet pirm, 
jų negali atlikti. Raportai 
pirm. A. Aleksio ir iždininko 
J. Šiaučiūno buvo labai de
taliai ir gražiai paruošti, 
kurie su pagyrimu priimti. 
Jie tilps tik “Muzikos Žinių” 
žurnale, kad visi sąjungos 
nariai galėtų pasiskaityti.

Po ilgų diskusijų prieita 
prie to, kad “Muzikos Ži
nias” leisti tik keturis kar-( 
tus per metus. Kaina me- paliktas be sėkmių, 
tams $1.00. Kadangi iš pre-, Nutarimai 
numeiatų laikraštis negali!
■užsilaikyti, tai nutarta leis- nu.
ti du karo bonai po $25.00. vaWybai
Bus išsiuntinėtos nariams Patognmo

gas. Netolima praeitis mums 
parodo, kaip puikiai nuskam 
bėjo Lietuvių Diena Pasau
linėje New Yorko parodoje. 
Jeigu būt buvę moterys var
gonininkės, apie panašius 
dalykus niekas nebūt ir gal
vojęs. Ir būt buvus užčiaup
ta Amerikos lietuvių jauni
mui lietuviška daina. Šiuc 
reikalu seimas net pagami 
no memorandumą Kunigų 
Vienybei, kurios suvažiavi 
mas įvyko tose pačiose pa
talpose rytojaus dieną. Jį 
sutiko patiekti ir referuoti 
kun. Paulionis.

Buvo svarstytas sočiai se- i 
eurity klausimas,

dėką buvusiam redaktoriui ir sugiedoti Amerikos ir Lie- 
N. Kuliui už rūpestingą tvar iuvos himnai.
kymą “Muz. Žinių”. Taipgi Pirm. J. Olšauskas
nuoširdžiai dėkoja naujam; Rast. Jonas Biandza
redaktoriui A. Pociui, kuris PoseiBlini6 taHkietos 
meniškai tvarko “M. 2.” Re
daktoriui alga už 3 numerus Vakarienė prasidėjo 6:30 
M. ž. $50.00. vai. šiose pačiose patalpose.

Valdybes rinkimas
1) Dvasios vadu išrinktas 

kun. K. Paulionis ir prašyt 
Kunigų Vienybės patvirtini
mo jo pareigose.

2) Pirmininku išrinktas 
vėl tas pats komp. A. Alek
sis, kuris daug parodė darhš 
tumo per šiuos du metus, 
ypač “Muzikos Žinių” reika
le. I

Į vakarienę atsilankė dar 
naujų svečių bei viešnių. Pa
valgius muz. Aleksis persta
tė kalbėtojus.

Kun. Paulionis papasako
jo iš savo jaunystės Jaikų, 
kaip jam sekėsi dainuoti ir 
kaip teko garbės dainininko 
titulas. Visus 
teikė.

“Amerikos” 
ka apgailėjo,

linksmai nu-

parneštos knygutės ir P«-, ko au.
soma, kad jas išplatintų. jungtos vjenon
Bus gaidomis teikiamos do
vanos tiems, kurie bus dau-1 
giausiai jų išpardavę. Nu
tarta, kad vietoj “Muz. Ži
niose” Meno Taryba, būtų 
garsinama bendradarbių var 
dai.

Knygų peržiūrėjimui iš
rinkta komisija iš J. Žemai
čio ir A. Dziko.

Svarstoma iš eilės 7-tas 
dienotvarkės punktas, kodėl 
dalinai neatitinka moterys 
užimti vargonininko vietą 
lietuvių parapijose? Visi pri
pažįsta, kad lietuvių tautai 
išlaikyti daug prisidėjo gies
mė ir daina, nes jokia rusų 
žandarų žiauri ranka neį- i 
stengė užčiaupei lietuviui ar-1 
tojui, šieno grėbėjui ar dar-, 
želio ravėjai burnos. Visur 
prie darbo skambėjo daina 
ir tik giesmei bei dainai da
linai dėkui, kad Lietuva ta-

l 

po nepriklausoma, šiandien 
dar žiauresnė priešo ranka 
negailestingai spaudžia Lie
tuvą. Be abejo, ir šiandien 
kaimo žmonėms niekas ne
gali to uždrausti. Bet kaipo 
chorui, jau užčiaupta. Ir 
mes čia tą nors dalinai jau
čiam, nors tas yra tik lai
kinai. Šis V. S. seimas la
bai apgailestavo matydamas 
didesnėse kolonijose moteris 
einant vargonininko parei-

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYKJEB
patarna

vimas:
— kurto — 

Specializuoja
Tumei

NeMklt rnipcn- 
člotl nerangiai* 
pakinkliai*. Gy
venkit ilutMrt nuo 
patrūkint* Mdoa

C I A L —
Hkirpklte ij skelbimą ir paduo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jum*
DYKAI — n.EKTROS VEIKIMO 

IŠMAN KETINIMĄ
Skilvio Muskulą Treatmentą.

NRRĄ KO GERESNIO Už

Creator of Cuatom Appllanc** for 17 yra
M S. STATĖ, RM. »10. STA. 41M
Daily HIATUI; Mm.. Frl. Tll • P JL 

8atar4ar TI1 1. Pundai t to 4.

M. yra spoetalU tarrinlmo bandymas tr 
nebus kitos* laikra*etuoea Talpsl. M* 
paotOlynaaa nobua atkartota*.

Vienas vietos “plunksna- 
graužų” pastaruoju laiku 
preL J. Maciejauskui pa
gerbti supesmavo eilutes 
lenkų kalboje ir pasiryžęs 
jas įdėti į didžiausį ir pla
čiausiai skaitomą lenkų laik 
raštį. Kavidis

Iš nelietuvių spaudos
Philadelphia, Pa, — Pasi-! 

rūpinus vienam vietos vei
kėjų, ukrainų dienrašty: 
“Svoboda”, išeinančiam iš 
Jersey City, N. J., rugp. 19 
d. tilpo atvaizdas Antanos 
Smetonos ir trumpas prane
šimas apie jo dalyvavimą 
Lietuvių Dienoje Lakewcod,; 
Pa.

Vietos ukrainų “Ameriko
je”, rugp. 21 d. irgi tilpo jo 
atvaizdas ir ilgesnis prane-

Jau galima vienu 
šūviu du zuikius 
nušauti

Pittsburgh, Pa. — šauki
me vienu šūviu du paukš
čius! Nepaprastai gera pro
ga aukšto idealo, plačių pa
žiūrų, nenuilstančių veikėjų 
žmonių atlankyti Pittsburgą 
su dviem svarbiais tikslais: 
tautiniu ir dvasiniu.

Todėl, kad Amerikos Lie
tuvių Konferencija tus šį-,’ 
met Pittsburghe 2 ir 3 die- ' Šimas, negu kad tilpo “Svo- 
ną rugsėjo mėn., šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėju 
seimas yra atkeltas į rugsė
jo mėn. 5 dieną, vietoj 12 
dieną, kaip anksčiau buve 
pranešta. Kai kurie dalyviai 
nori dalyvauti viename sei
me ir antrame. Dabar yra" 
patogiausia proga susrpa-v' | 
žinti su vienuolynu ir ap
žiūrėti visus pastatus.

Šv. Pranciškąus seserys 
kviečia dvasiški ją, draugijos 
atstovus ir visus lietuvius 
atvažiuoti į Apvaizdos Kal
ną 5 d. rugsėjo.

Rengimo Komisija

Vaikas ima ' ir žvakės 
liepsną, kad graži.

J. P. VARKAL A 
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.

bodoje”. Tam pačiam “A- 
merika” numery ant pirmo 
puslapio atvaizdas ir žinia, 
kad mūsų viengentis Vilia
mas Poška (Paschall) pasi
ryžo tapti Philadelphia mie
sto majoru.

red. J. Lauč- 
kad aplinky

bės neleido jam atsilankyt 
į seimą, bet džiaugėsi turįs 
progą, nors dabar dalyvau 
ti. Jis iškėlė aukštumon Lie
tuvos vargonininko nuopel 
nūs, kokį svarbų vaidmenį 
atliko nors ir kaimo varg. 
Jis džiaugėsi ir linkėjo gra
žiausios kloties ir darbuo
tės tautos gerovei. x . 

Adv. P. Morejūnas iš Ro- 
chesterio sveikino linkėda
mas gražios kloties ir lai
mės.

Jaunas karys, 1 * “ 
leitenantas N. Aleksls džiau, 
gėsi turįs progos čia daly
vauti, linkėjo gražiausių sek 
mių.

P. Burneikytė iš Eliza- 
beth, N. J., sveikina Žilevi
čiaus ir jo vedamo choro 
vardu ir apgailestavo, kad 
pats Žilevičius dėl ligos ne
galėjo dalyvauti. Vakaro ve-

3) Vice pirmininku išrink 
tas K. Ganbis, ehieagietis, 
jaunas ir energingas. Jane

bet jis bus proga nuolat pavaduot
, pirmininką plačiosios Chi
cagos V. S. provincijoj.

4) Raštininko-iždin i n k c 
pareigoms, kurios sujungto* 
vienon vieton, vėl išrinktas 
tas pats J. Šiaučiūnas iš 
Kingston, Pa. Jis turi biz- 
niško prityrimo ir sugabiai

. , veda reikalus, ką įrodė jo 
n,ar, raportas.

F
į 5) Revizijos komisijon iš
rinkta: Juozas Vešauskas iš 
Amsterdam, N. Y. ir Bro
nius Voveris iš Pittsburgh, 

; Pa.
6) Redaktorium komp. A. 

Pocius.
I -

va

su-

Turėt geresnį platesnį 
rių sąrašą.

Apmokėti raštininkui 
iždininkui kelio išlaidas 
žrjojant į seimą.

Visi nusiskundė chorų
mažėjimu. Bet tikimasi, kad 
po karo chorai vėl padidės.

Likusis Chorų Sąjungos 
iždas ($41.00) perduotas 
Vargon. Sąjungai.

Naujos Anglijos provinci
jos likusi pinigų suma $15 
perduota Varg. Sąjungai. Pi 
nigus įteikė J. Stačiokas.

Radzevičiaus užsilikusią 
skolą iškolektuoti išrinkta 
P. Dulkė ir Stasevičius.

I Išrinkta revizijos komisi
ja.

Seimas išreiškė didelę pa-

Turint tokią darbščią cen- 
, tro valdybą, reikia tik džiaug 
«■ tie ir palinkėti geros klo
ties, nes ji mokės V. S. rei
kalus puikiai tvarkyti ir 
šiuose sunkiuose karo me
tuose.

Seimas pareiškė padėką 
preridijumui.

Seimas baigtas malda ku
rią sukalbėjo kun. K. Pau
lionis, naujas dvasios vadas

a'iacjj°s dejas pažymėjo ir vertino1
J. Žilevičiaus nuopelnus, 
kaip jis puošia savo raštais 
“Muzikos Žinias.”

Bankietas baigimas malda 
ir himnais.

J. Brundza

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

TRU-VISION OPTICAL CO.|
DR. M. MEINE, O.D.________ M

DR. S. MEINE, O.D.

AKTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
vat.andOS- piEmad.. Trečiad., Penktad. Nuo 10 ryto iki 6 vak 

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

l :

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAI

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutartį.

Office tai. YABds 4787 
Namą teL PBOipect 1930

Tai OANal 6122

DR. BIEŽIS

Skolinam Pinigus 

Morgičiams
GREITAS IB MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
19 4 3

SUPREME 
8AVING8 zfid LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas 
dabaštinb 
DIVIDENTŲ 
RATA

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 VVest Marąuette Road

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akiniu*. 

Kreivas Akis 
* Ištaiso.

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

FONAI
GVARANTUOJAMAS
ve dirbtuvę pertaisčm 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spetvų ir andbteų aptraukimui materiolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ Ir jte galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

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

Ofisas ir Akinių Dtrbtovi 

8401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

EXTRA! EXTRA!

1751 W. 47th Street |

LJetuvi&kaa 
Žydukas

REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTEK, a*v.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

Phone YARDS OOM

Tai YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So, Ashlaad Avė. 
arti 47th Street

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

GYDYTOJAS IB CBIRUEGAd 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad^ Trečiad. jr Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL BEPuHie 7868

Ofiso t«L VTRglnia 0036 
Besidencijos tai: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 0—8:30 P. M 

TrečiadienhlB page muarų

TaL YABda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 VVest Sfith Street

Valandos: 11-12; 3-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

J

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE Btal ištaigoje. Jūsų Indėliai rūpestingai globo
jusi 9r ligi $5,000.09 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
eenaee Corporatiea. Mokama 3%. Jūsų pinigai greitai Mmoka. 
bB aat pareikslaviiao.
ŪMIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FENANSINB ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUKET 41U *«. K Mauta, Suy. S2M 80. HALSTED 8T.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniai*, Ketvirtadieniai* 

ir Penkiadieni ai* 
Valandoe: 16-12 ryte, 2-0, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

PinaduBiaia, Trečiadieniai!
ir Šeitadieniai* 

Valandoa: S — 8 poniai.

DR. CHARLES SEDAI
GYDYTOJAS IB OHEBUBGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MHhray 2880 Chicago, UL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 0 
vaL popiet ir nuo 7 iki b ši tai. vak. 
Nedėliotais uuo 10 iki 12 vaL dieną

____ j
a. >

r. .1^ U*■Hm tflFHHGS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

SalarU1* P®™ nklą ▼taamgąr- 
n*«wmfnnatt ja* moūerntfklauita 
aMtoda. karto ravėjimo mokate* 

rali mitefttt.

-y

Dr. John J. Smetana 
Dr. 1 J. Smetana, Jr.

OPTOMJEITUSTAI
1801 Se. Ashland Avenue

Kampą* 11-toa
TilKnaan CAMAL MM, Ctectfi 

OFMO VZ&AMDOSt 
Kaadlaa »:M a m. iki S:M n m. 

TriSht. te lite* 1. *:M a. m.
** ,:M > »•

Telefonas HEMlock 5842

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS: 

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

pagal sutartį.

Ofiso TeL............... VlRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IB CHIBURGAB 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fk! 8:00 vaL 
Trečiui. Ir Sekm. tik eųaįtarįua

Išmintis yra širdyje 
kuris turi supratimą.

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

ir
tas

Split by PDF Splitter



HELP VANTED

MERGINŲ IR MOTERŲ
švarūs. lengvi assembly darbai, 
pakuoti stationery baksus. Malonūs 
nuolatiniai darbai, patogi transpor
tacija. Patyrimo nereikia. 50c į vai. 
nradinė mokestis bonų sąlygomis. 
Reguliarė 8 vai. diena. Taipgi yra 
dalinio laiko vakarais darbo.

ŠAUKIT — VVHITEHALL 7814

HELP VVANTED — VYRAI“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. IiANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos
Kreipkitės prie Superintendent

MIDLAND VVAREHOUSE
1524 W. 15th St.

DIENUABTIS DRAUGAS, CHICAGO, OT3
»

.... .-7 M .. į. 2
MOTERYS HELP WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau- 

“ 5kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

PATYRUSIŲ 
MACHINISTŲ

MOTERŲ — MERGINŲ
Prie lengvu dirbtuvės darbų. Pa- 
tvrimo nereikia. 44 valandų savai
tėje. Gera pradinė mokestis.
INTERNATIONAL SPRING CO.

222 N. Washtenaw Avė.

PROSYTOJŲ
PUSĖTINAI PATYRUSIOS 
PRIE PUIKIU PREKIŲ.
ALTERATION HELP 

PUSĖTINAI PATYRUSIŲ 
PRIE PUIKIŲ PREKIŲ—

5 DIENOS SAVAITĖJE. 
\VEATHERED MIKSĖS SHOP

950 N. MICHIGAN AVĖ.

STENOGRAFISTE
: Reikalinga. Pastovus darbas. Su 
svarbia karo pramonės organizacija 
west sidėje. Patogios darbo sąlygos, 
gera transportacija, gera mokestis, 
ketvirtainiai bonai. Dvieių savaičių 
atostogos ir kitos suteiktos naudos. 
M R. NELSON.
MENNESOTA MINING & MFG. CO 
1500 S. VVESTERN — MON. 6126

Acme Steel

Company

EMPLOYMENT OFISAS 
Bus atdaras iki 8 vai. vak. 

visą savaitę.

A ARŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

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

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEAVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS

bo- 60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKĮ.

NAKTINIŲ VALYTOJŲ
Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlvgos. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 popiet. ,
PERSONNEL OFISAN, Room 348

MORRISON HOTEL

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ 

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.
$7.59 Į DIENĄ

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI
DIRBTUVE IR MALONIOS

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

*
GERA VIETA DIRBTI 

Employment Ofisai 
5219 S. Western Blvd.

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

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį.

EDGEMATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

PATAISYMO
MACHINISTŲ

Gabūs pataisyme abelnų Machine 
shon įrengimu, kaip tai LATHES 
-BORING MILLS—DRILL PRES- 
SES—INDUSTRIAL TROKUS ir tt 
Pastovūs darbai. Pokarinės pro
gos. 6 dienos savaitėje. Svarstoma 
algų pakėlimai 4 kartus i ųietus.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE W0RKS

1409 S. Cicero Avė.

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

į TUS.
KREIPKITĖS EMPLOYMENT 

OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

t 

f

I
REIKIA VYRŲ

SHEET M ET A L DARBININKŲ 
AHC WELDERIŲ

PUNCH PRESS OPERATORIŲ
PAINT SHOP PAGELBININKŲ

ART-METAL PRODUCTS (DO,
514 S. Grccn Mon. 272«

SITUATION WANTED
VARGONININKAS paieško vietos 
Lietuvių parapijose. Atsišaukit se
kančiai; PETRAS SAVICKAS, 8 E. 
Pearson St., Chicago, III.

MERGINU 
MOTERŲ

Prie stock room, pakavimo 
lengvų assembly darbu. 
vieto.L 5 dienos j savaitę,
taipgi naktimis assembly darbų.

GARTNER & BENDER
1104 S. Wabash Avė.

ir labai 
Patogioj 
Randasi

MOTERŲ IR VYRŲ
AR VIRŠ 50 METŲ SENUMO
PRIE HOTEL DARBŲ

Tykioj, švarioj apielinkėje. 
VACUUM VALYMAS 

•KAMB. PATARNAVIMAS
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
ŠIŪRUOTO JŲ 
TARNAIČIŲ 
BELL VYRŲ 
VEITERKŲ

Gera mokestis priklausant 
nuo sveikatos išgalės.

SUTEIKIAM CARFARE 
HOTCARD ST.

THE HOMESTEAD HOTEL
1625 HINMAN AVĖ.

EVANSTON, ILL.

16

IKI

REIKALINGA MOTERIS p«e lipo- 
I nio patarnauti, nuo 10 vai. ryto iki

4 popiet. Kitokio darbo nereikia 
dirbti tik paduoti pietus, šaukite— 
LAWNDALE 7371.

REIKIA MOTERŲ

NAKTINIŲ VALYTOJŲ
Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 popiet.
PERSONNEL OFISAN, Room 348

MORRISON HOTEL
MEDŽIO IŠDIRBEJŲ

Su kiek nors medžio išdirbimo dirb
tuvės patyrimu. Gera proga išmokt 
kaip dirbti su automatic Variety 
lathe. Gera mokestis, pastovūs dar
bai.

AMERICAN WOODWORKING
COMPANY

1658 N. Lowell Avė.
Belmont 0243

VYRŲ
BAGGAGE VYRŲ

Proga Jsidirbti bus transportacijoje; 
pradinė mokestis 6 8c j vai. Matykit 
M r. Crooks.

20 E.
NATIONAL

RANDOLPH
TRATI, WAYS Bl’S 

DEPOT

VYRŲ
Patyrimo nereikia dėl abelnų valy
mo darbų ofise ir dirbtuvėje. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. Taipgi 
reikia general maintenance vyrų 
karpenterių.

G. A. ACKERMANN 
PRINTING CO.

1320 S. 54th Avė.

HELP WANTED

ir

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau- 

5kitę asmeniškai nuo S:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ IR MOTERŲ
MUMS REIKIA ASSEMBLERS, 
INSPEKTORIŲ. TESTERS TR 

MAŠINOMS OPERATORIŲ
Patyrimo nereikia. Dieną ir naktį 
šiftai. Puiki transportacija. Geros 
darbo sąlygos. Apmokamos atosto
gos. Pastovūs taikos laiku darbai 
dabartinėje 100% karo dirbtuvėje. 
Mažiausia pradinė mokestis 60c į 
vai. Dirbsit 48 ir gausit mokėt už 
52 valandas. Greitas įsidirbimas.

CHICAGO COMMUTATOR
325 W. OHIO

VYRŲ IR 
darbininkų. 
Aukščiausia
AMERICAN

MERGINŲ REIKIA
Su ar be patyrimo. Pastovūs dar
bai. Gera mokestis. Mėnesiniai 
bonai.-----------------------—SHOTWELL MFG. CO.

3501 W. POTOMAC

Cicero

MOTERYS

MOTERŲ 
MERGINŲ

Lengviems dirbtuvės darbams. Svar
bi pramonė. 40 vai. savaitėje. Lai
kas ir pbsč už viršlaikį.

PASTOVUS DARBAI—PIRM, 
DABAR IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS
3825 W. Lake St.

Fff ■ M. \z ■Taipiscių
Pasiuntinių
Stenografių

DIRBKIT KOMPANIJOJ KURI 
SIŪLO GERĄ MOKESTĮ 

5 DIENŲ SAVAITE 
MODERNIŠKI 

IŠVĖDINTI OFISAI 
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Sako, šiandie 
streikuosią

Iliinois valstybės ligoninių 
Kankakee ir Manteno tar
nautojai, kurių viso yra virš 
tūkstančio, nubalsavo kaip 
šiandien sustreikuoti, su
prantama, dėl atlyginimo. 
Abejose įstaigose randasi 
apie 10,000 ligonių ir silpna
pročių. Arbitracijos konfe- 
rencijon kviečiamas ir gub. 
Green. pREIKALAUJA ABU VYRŲ 

IR MOTERŲ PRIE STEEL 
MILL OPERAVIMO IR 
DARBO OKUPACIJOS. GE- 
|RA PRADINE MOKESTIS 
IR PROGOS ĮSIDIRBIMUI.

Tėvų Pranciškonų 
misijos 1943 m.

MOTERŲ — Assembly 
Taikos laikų sąlygos, 

mokestis.
AUTOMATIC DEVICES 
COMPANY

530 S. Throop St.

Pastovūs darbai su geromis darbo 
sąlygomis.

I

PUNCH PRESS OPERATORIŲ — 
taikos laikų sąlygos. Aukščiausia 
mokestis.
AMERICAN AUTOMATIC DEVICES 

COMPANY
530 S. Throop St.

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

MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dykai slack siūtai prie dirbtuvės 
darbų.—Patogi Canteen paruošia 
gerą valgį.—gera pradinė mokes
tis,—viršlaikis,—6 dienos savaitėj.
OFISAS: 384(T W. 26tli STREET 

ATDARA: 11:30 RYTO IKI 8 VAK.

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

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIŲ 

BAR VYNIOTOJŲ 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

pa-

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

SHOTWELL CANDY CO-
3501 POTOMAC CAP. 0600

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 Iliinois 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 
Iliinois Centrai ‘ 
ties atveža arti

iki Riverside sto- 
prie dirbtuvės.

ATDARA DAR-
NUO 8:30 RYTO

CHICAGOJE *
T

sudėjo 
išleisti 
knygą

REGULIARIAI
BO DIENOMIS
IKI 5 PP. ŠEŠTADIENIAIS NUO

8:30 IKI 12:30.

NEATSIŠAUKIT JEI ESATE
UŽIMTI KARO PRODUKCIJOJ

VAIKINŲ IR VYRŲ
Abelniems dirbtuvės darbams, pa
tyrimo nereikia, 65c į vai. pradinė 
mokestis. . . » i, k

MERGINŲ ~
IR MOTERŲ

ŠVARUS DIRBTUVES 
DARBAI 

AMŽIAUS 18 IKI 45 
SVARBIAI PRAMONEI

Patyrimas nereikalingas. Pradinė Į 
rata 60c į valandą su pakėlimu 
pabaigoj 6 savaičių. Ekstra mo-1 
kestis dirbant vakariniais šiftais.

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

PIRMAD. PERDF.M PENKTAD. 
8:30 RYTO IKI 5 POPIET

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 VV. 42nd Place

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi— 
TOOL ĄND 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.

★ 
★

★

■ i i|U^fcTP)-

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ACME

STEEL CO
134th — Clark St,

Chicago, Dl. — švenc. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d.
— tėvas Juvenalis Liauba.-VVaterbury, Conn. — Šv.

1 Juozapo par. Šv. Pranciš
kaus novena, šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretinin
kų konferencija, rugsėjo 8- 
19 — tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. — šv. 
Pranciškaus par., Šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25
— spalių 4 d. — tėvas Just. 

‘ Vaškys.
New Haven. Conn. — šv. Į 

Kazimiero par., 40 vai. at
laidai, spalių 3-5 d. — tėvas 
Juvenalis Liauba.

Cleveland, Ohio — šv. 
Jurgio par., 40 vai. atlaidai 
spalių 10-12 d. — tėvas Ju
venalis Liauba.

Chicago, III. — švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., švenč. P. Marijos 
Nek. Prasidėjimo novena ir 
misijos, lapkričio 29 — gruo
džio 8 d. — tėvas Juvenalis 
Liauba.

II

I

CHICAGO
Franciscan Fathers 
310 Orchard St.

Pittsburgh, (10) Pa.

Visas Chile kabinetas 
rezignavo

SANTIAGO, Chile, rugp. 
31.—Šiandien pranešta, kad 
Chilės kabinetas atsistaty
dino, kad duoti Prezidentui 
pilną laisvę perorganizuoti 
vyriausybę.

PASMERKĖ GANDĄ 
APIE DE GAULLE

f

Pašaukit Dabar 
Yards 0240

KLAUSKIT OFISO VEDEJO

LIBBY McNEILL & LIBBY 
Union Stock Yards

IR

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

NAKTINIU OFISAMS 
DŽANITORKU 

Viduramžiaus pageidaujamos. Rei
kalingos didelei stock yards kom
panijai Patyrimes reikalingas

5 NAKTYS J SAVAITE 
40 VAL. SAVAITĖJE’ 

NUO 11 VAK. IKI 7:30 RYTO
Patogūs išvėdinti ofisai. Apmo
kamos atostogos po vienų me
tų tarnystės.

"L” Transportacija iki Durų. 
Pašaukit tarpe 8 ryto Iki 4:30 pp. 

KLAUSKIT OFISO VEDftJO

YARDS 0240

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

Siunčia atstovą 
konferencijon

Lietuvių Piliečių Darbinin 
kų Pašalpos klubas savo vei
kimą daro įvairesnį ir įvai
resnį. Praeitame susirinki
me išrinko j Amerikos Lie
tuvių Konferenciją. Pitts- 
burghan, veiklų vice pirm. 
Joną Simanavičių. Ir aukų 
paskirta $10.00.

Klubas ir nariai 
$25.00, kad padėti 
dr. Owsn Norem
“Timeless Lithuania”. Auko
mis prisidėjo: Vincas Spi- 
rauskas, Gurnevičius, Ant. 
Aleliūnas, Petras Ūselis, Si-- 
mon Šiužąs, Aug. Budvitis, 
James R. Cherry ir žmona, 
J. Prakopimas, P. Šliogeris, 
Wm. Duoba, V. Ivanauskas, 
Ant. Kregždys, J. Simonavi- 
čius ir J. Knistatutas.

Susirinkime nutarta Ka
lėdų šventėms pasiųsti po $5 
nariams kariuomenėj ir su
rengti didelį vakarą jų nau
dai.

Klubas priėmė kvietimus • 
dalyvauti: “Draugo” Labor 
Day piknike, rugsėjo 6 d., 
ir Labdarių Sąjungos pikni
ke, rugsėjo 5 d.

Klubas susirinkimus laiko 
kas ketvirtą nedėldienį J. 
Budos (West Side) salėj, 
2242 W. 23 Place. Nariais 
priimami lietuviai vyrai, 
vaikinai, merginos ir mote
rys nuo 16 iki 40 metų am
žiaus. Mokestis $6 į metus. 
Pomirtinė mokama $200.00 
ir pašalpos ligoj po $5.00 į 
savaitę.

Kadangi atsiranda pašal- 
pinių draugijų, ‘ kurios nori 
pereiti į ši klubą, valdybos 
posėdy nutarta, kad tuo rei
kalu būtų kreiptasi į klubo 
sekretorių, James R. Cherry, 
4534 S. California Avė., Chi
cago 32, III., raštu pasakant, 
kiek randasi narių, kokio 
amžiaus, kiek ižde turi ir t.t. 
Po to tų draugijų ir klubo 
valdybų nariai galės susi
rinkti ir pilnai dalyką ap
tarti, ar atmesti.

Klubas yra vienas didžiau
sių Chicagoje. Nariais turi 
žymių profesionalų, biznie
rių, jaunimo ir lietuvių-vei
kėjų. Raporteris

J

LONDONAS, rugp. 31.— 
Kovojančių Prancūzų štabo 
narys šiandien pavadino 
“tikra durnyste'’ žinią, būk 
Gen. Charles de Gaulle, xo- 
pirmininkas Prancūzų Tau
tinio Išsilaisvinimo Komite
to, pasiūlęs pinigų padėji
mui kampanijos prieš Prezi
dentą Rooseveltą, jeigu jis 
pasirinktų statyti savo kan
didatūrą ketvirtam termi
nui.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘ Drauge”.

Bavarijoje internuota
Iš Londono pranešama, 

jog naciai Bavarijoje, Vo
kietijoje koncentracijos sto-1 
vykiose yra internavę 1,200 
kunigų ir vienuolių.

Bavarijoje dabar reiškia
si didesnis judėjimas ir vei
kimas prieš nacių režimą ir 
kad būtų įvykdyta taika. 
Studentuose reiškiasi vis di
desnis nepasitenkinimas na
ciais.

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A t A
JONAS SASINAS

sutei-

liūdną 
tarpo.

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą brolj ir 
švogerj.

Netekome savo mylimo rug
sėjo 2 d., 1942 m. Jis tapo pa
laidotas rugsėjo 7 d., 1942 m.

A. a. Jonas paėjo iš Lietu
vos, Telšių apskr., Latikštie- 
nių kaimo ir Egirdžlų fllijos.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
T Ai gailestingas Dievas 
kia jam amžiną atilsj.

Mes, atmindami tą jo 
pras šalinimą iš mūsų
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias, su egzekvijomis ir calti
na, rūgs. 
Antano par.
ro. III., 7’45 vai. ryte, ir Gimi
mo Panelės švenčiausios par. 
bažnyčioje, 7:45 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines ir 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Jono sielą.

Nuliūdę: Broliai Mykolas Ir 
Antanas; Sesuo Zofija šiaulis; 
švogorial S. Gilvklas, Julijo
nas ši&ulis ir Venckų šeima.

2 d. 1943 m., šv. 
bažnyčioje, Cice-

Pramoęa seselių 
Pranciškiečiy naudai

Brighton Park. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 2 skyrius rengia bun- 
co party rugsėjo 8 d., 7 vai. 
vak., Gramonto svetainėj, 
4535 So. Rockwell St.

Komisija daug darbuojasi 
pramogos pavykintu. Komi
sijoj yra: Helen širvinskie- 
nė, Balauskienė, Jucienė, 
Montvilienė ir Keršulienė.

Kviečiamos pramogon rė
mėjos iš kitų kolonijų. Bus 
gražių ir vertingų dovanų.

Pelnas bus seimui dova
na. •

Rėmėjų 2 skyr. gerai gy
vuoja turėdamas darbščią 
valdybą ir gerų veikėjų.

Šiomis dienomis Jocienė 
1 buvo sunkiai susirgus, net 
turėjo keletą dienų pabūti 
ligoninėj. Ačiū Dievui, da
bar sveiksta ir vėl galės dar
buotis. Rėmėja
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' Keturi karo metai
KAIP VOKIEČIAI RUOŠĖS ANTRAM PASAULI
NIAM KARUI. NETIKĖTAS SIURPRIZAS, VOKIE
ČIŲ SUTARTIS SU SOVIETAIS.
Šiandien sukako keturi metai, kai vyksta baisus ir 

žiaurus antrasis pasaulinis karas. Ta proga pravartu 
pažiūrėti į praeities įvykius, kurie daug ką pasako.
ŽAIBO GREITUMO METAI

1939 metų įvykiai bėgo žaibo greitumu, čekų Pra
bos užėmimas kovo mėnesyje praregino akluosius ir 
sužadino miegančius, — pastebi pulk. K. Grinius. Bu
vo suprasta, kas ir taip buvo aišku. Klaipėdos užgro
bimas irgi parodė didėjančius nacių apetitus.

Gegužės mėnesį prasidėjo anglų ir prancūzų kalbos 
su Sovietais. Londonas ir Paryžius vis dar tikėjos ga
lėsią sueiti į galingą koaliciją su rusais, kad būtų ga
lima sustabdyti Hitlerio imperialistiniai apetitai.

Kurį laiką buvo manyta, kad su rusais bus galima 
susikalbėti. 1939 metais, rugpiūčio 23 diena atnešė di
delį siurprizą, sovietų sutartį su vokiečiais. Anglai ir 
prancūzai dar labiau atsipeikėjo.

Hitleris skubėjo veikti politikoje žaibo greitumu, o 
Stalinas manevravo, kol kas bandė likti nuošaliau, kad 
galėtų progai atėjus pasinaudoti.

1939 metų pavasaris Europoje buvo karštas ir ne
ramus. Pasklido kalbos apie sovietų norą visiškai šei
mininkauti pas estus ir latvius. Lietuva dar tada ne
buvo minima, mat, prie Lietuvos rusams nebuvo kaip 
prieiti — juos skyrė lenkų valdytas Vilniaus — Šven
čionių koridorius.

Anglijos delegatai su tokiais Maskvos norais neno
rėjo sutikti, ir tai dėl moralinių sumetimų. Vėlesni 
įvykiai parodė, jog Maskva visai nenorėjo eiti į ko
kias nors kombonacijas su demokratijomis. Maskvos 
tikslai buvo kitokį, negu demokratijų, kurios norėjo 
sulaikyti Hitlerio agresiją.

Sovietai 1938-1939 metais užėmė tam tikrą poziciją, 
jie norėjo likti “trečias naudojas” rolėje, o šalia to 
buvo baimė pas sovietus, kad vokiečiai gali atsisukti 
ir prieš juos. Dabar yra žinių, jog rusai bolševikai tuo 
pačiu laiku vedė kalbas ne tik su anglais prancūzais, 
bet ir, vokiečiais. Kai kas žinojo kas darosi sovietų 
politikos užkulisyje. Įdomias tuo reikalu smulkmenas 
galima rasti ‘‘The New York Times”, liepos 18 d. nu
meryje, magazino skyriuje, Arthur Krock straipsnyje 
“How War Came ”.

Pulk. K. Grinius rašo. “Studentų Žodyje”, birželio 
mėnesyje, 1943 m.. “1939 metų nuotrupos”, jog “retro
spektyviai žiūrint, sistematingi Stalino bandymai tar
tis su Hitleriu prasidėjo 1938 metų gruodžio mėnesy
je, t. y. po to, kai Miuncheno kapituliacija parodė visiš
ką demokratijų silpnybę. Kaip ir visuomet, tokiais at
vejais, buvo pradėta nuo nekalto siūlymo ekonomi
nėms deryboms užmegsti.” Iš pirmojo bandymo nie
kas neišėjo. Vokiečių ekonominė delegacija 1939 m. 
sausio mėnesį buvo grąžinta iš kelionės.

Kalbos buvo atnaujintos balandžio mėnesį, vadina
si, po to, kai Hitleris pamatė, jog “geruoju” su len
kais vargiai ar pavyks susitarti. Didelės įtakos į Hit
lerį čia, be abejonės, turėjo tuo taiku lenkų su anglais 
jau pradėtos derybos dėl savitarpinio paramos pakto,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

rašo pulk. K. Grinius. Balandžio gale į vokiečių užsie
nio reikalų ministeriją buvo staigiai iškviestas tuome
tinis Sovietų atstovas Berlyne Merekalov, o į armi
jos štabą — Sovietų karo atstovas pik. Gerasimov. Po 
vizito abu neatidėliodami išvyko į Maskvą. Spėjama, 
jog čia ir bus vokiečių-rusų politinių kalbų pradžia; 
kalbų privedusių prie rugpiūčio 23 d. susitarimo ir, tuo 
pačiu, prie antrojo pasaulinio karo. Gegužės 2 dieną 
iš užsienio reikalų komisaro vietos pašalinamas Litvi- 
novas, o jo vieton ateina Molotovas.

TONAS AŠTRĖJA
Rusų bolševikų tonas kalbose su demokratijomis aš

trėja, bolševikų reikalavimai griežtėja. Sovietai jau 
reikalauja teisės įvesti savo kariuomenę į Lenkiją ir 
Rumuniją. Lenkai su rumunais tokį, Sovietų projektą 
laiko nesvarstytinu. Pabaltijos kraštai vis daug per
gyvena neramumus.

Tuo laiku vokiečiai pravedė keletą politinių manevrų, 
pavyzdžiui, buvo įvykdyta povandeninių laivų ekskur
sija į Taliną, pagaliau sistematingos vokiečių bomba- 
nešių kelionės nuo Brusterorto (Rytprūsiuose) į Tali
ną, Helsinkus ir atgal, dalyvaujant pakaitomis suomių 
ir estų lakūnams. Visi tie faktai rusams turėjo būti 
žinomi. Vokiečiai, matyti, norėjo rusus įbauginti, pa
daryti juos sukalbamesniais.

Rusai gi, iš savo pusės, šantažavo vokiečius derybo
mis su anglais ir prancūzais. Kiekviena pusė manev
ravo kitas, kiek tik įmanydami.

Per birželio ir liepos mėnesį 1939 m., Maskvoje ėjo 
suktos derybos. Rusai nuo pat kalbų pradžios užsi
prašė nemažai. Jie pareikalavo teritorinių kompensaci
jų vakaruose, tai yra, Suomijos, Estijos, Latvijos, ry
tinės Lenkijos ir Besarabijos. Lietuvos teritorijos klau
simas dar tada nebuvo keliamas. Vokiečiai iš savo 
pusės vertė rusus sutikti būti bendrininkais, tai yra, 
sutartinai pulti ir pasidalinti Lenkiją.

Rusai politiniai ir čia sugebėjo “apmauti” vokie
čius: pusę Lenkijos pasiėmė, bet užpuoliko garbę ir 
kraujo auką paliko vieniems vokiečiams. Rugsėjo 17 
dieną rusai pasirodė Lenkijoje ir dūrė lenkams į nu
garą...

BAISUS RYTAS
Rugpiūčio 23 d., 1939 metais rusai ir vokiečiai pa

sirašė sutartį. Anglų ir prancūzų karo misija rugpiū
čio 24 dieną apleido Maskvą, nes buvo užklupti netikė
tų įvykių. Prancūzų ir anglų karo misija buvo nusiųs
ta į Maskvą, nes Stalinas buvo pareikalavęs karo eks
pertų.

Hitleris užsitikrino sau saugumą nuo rusų bolševi
kų, ir rugsėjo 1 dieną, 1939 metais, rytą puolė Lenkiją.

Šiandien keturi metai kaip vyksta karas, jis yra 
apėmęs beveik visą pasaulį. Karas vyksta žemėje, jū
rose ir ore.

Tenka pabrėžti, jog šio karo tiesioginiu iniciatoriu
mi yra vokiečiai. Bet šio karo neišskiriami kaltininkai 
yra vokiški naciai ir rusiškieji komunistai.

Šiandien po visokių manevrų sovietai kariauja su 
vokiečiais. Ir vokiečiai naciai nuo rusų gauna nema
žus smūgius.

Lietuviu kataliku rolė
Šiandien, rugsėjo 1 dieną, 10 vai. rytą, Pittsburghe, 

William Penn, viešbutyje prasidėjo L. K. Federacijos 
Tarybos suvažiavimas. Suvažiavime dalyvauja Federa
cijos centro valdyba, apskričių pirmininkai ir sekre
toriai, katalikų laikraščių redaktoriai, centralinių or
ganizacijų centrų pirmininkai ir sekretoriai ir visuo
menės veikėjai ir veikėjos.

L. K. Federacijos Tarybos suvažiavimas svarsto Lie
tuvai Gelbėti Fondo vajaus reikalus, L. K. F. spaudos 
biuro klausimus, Lietuvių Kultūrinio Instituto išlaiky
mą, centralinių organizacijų veiklos sustiprinimas ir 
kiti reikalai.

Labai džiugu, jog lietuvių katalikų vadai suvažiuoja 
ir svarsto klausimus kaip pagelbėti Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę ir pagyvinti organizacijų 
veiklą.

Suprantama, juo lietuviai katalikai bus stipresni or
ganizuotai, tuo labiau jie galės prisidėti prie Amerikos 
karo pastangų laimėjimo ir Lietuvos išlaisvinimo. T> 
dėl sveikiname lietuvius katalikus vadus ir linkime ne 
tik geriausių nutarimų, bet taip pat kuo greičiausiai 
juos realizuoti gyvenime.

Mes turime dėti visas pastangas, kad mūsų organi
zacijos vis kas kart stiprėtų ir augtų ne tik kiekybiniai, 
bet ir kokybiniai.

Amerikos lietuviai katalikai aname kare sulošė ne
paprastą rolę Lietuvos nepriklausomybės byloje, taip 
pat jie ir šio karo metu viską darys, jog Lietuva būtų 
laisva ir nepriklausoma valstybė.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

Neatahluoda. B** skonio. Naturalės apal- 
vea Neblunka. Visoj šaly žinomos dautų 
pleltoa. Permatomos ory štai clear pirito*

INhnRmmo* Munkamo. Msusitarės, Pntasi- 
k intaku* h ar mt (totą*. Misteriai*.* labai pa
našu* Į ffa-mtlni. Vieno* dieno* taisymu 
pataraMvtma*. Apwk»iAlnvtaut* veltui.

tiarom? japausta* kr j
gautas tik is lalsnhiotų (lentisty | 

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Auhland 2w! Fl. Mon. 9251

A«4ara .u. » *1 ». MmI > Iki t
KALBAME II KT C VIA KAI

394* U. 29tM st Snd FL l«w. 99OS 
M M. Dearborn Ran. S4M. St». M49
Vldurmle^lo vai. »—4. Antradieni ir

KMvIrtM.enl nuo 9 tkl ?
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CHICAGOJE
Dar du bėdoj už 
apgavystę drafte

Prie vakar paskelbtų še
šių asmenų, kuriuos federa- 
liai agentai suėmė vienus už 
kyšius, kad atidėti vyrų ėmi
mą į kariuomenę, o kitus už 
apgaulingus prašymus ati
dėti šaukimą, vakar dar pri
dėti du asmenys, kurių vie
na moteris, būtent Lydia 
Vaia, 2823 W. Jackson Blvd. 
Bordui liudijo, kad ji turin
ti pieno įmonę ir kad be sa
vo darbininko, giminės John 
F. Loruso, negalėtų vesti

'Trečiadienis, rūgs. 1 d., 1948

biznio. Dabar pasirodė, kad 
ji tiktai turi vežimą pienui 
pristatyti ir sakomas J. F. 
Loruso yra viso labo tiktai 
draiveris. Registrantas La- 
ruso tačiau nesuimtas.

Du poliemonai 
uždaryti savo stoty

Sheffield Avė. policijos 
stoties du poliemonai, atė
mus nuo jų žvaigždes ir re
volverius, uždaryti už grotų. 
Jie kaltinami pašovimu jū
reivio Howard Darnell iš 
Detroit, Mich., kuomet susi
ginčijo vienam saliune. Po
liemonai civiliuose drabu
žiuose sakėsi, jog jie yra 
FBI agentai, o jūreivis gin
čijo, jog jie yra tik paprasti 
poliemonai. Peršautas jūrei
vis nugabentas į ligoninę. 
Padėtis, sakoma, rimta.

■k.

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

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, *£££

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

J
Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Japonas prieš japonus
Tetsuo Komoto ir jo bro

lis Kazuo iki japonams už
pulsią nt Pearl Harbor dirbo 
ūkyje Caliofrnia valstybėje. 
Karui iškilus, kadangi jie 
buvo Amerikos piliečiai, tai 
Kazuo įstojo į kariuomenę, 
o Tetsuo atvyko į Chicago 
ir čia dirba vienoj karo 
dirbtuvėje.

Dabar Tetsuo iš Karo De
partamento gavo žinią, kad 
jo brolis Kazuo mūšiuose su 
japonais Pacifiko salose su
žeistas. Manoma, kad tai 
pirmas japonas Amerikos 
kareivis bus sužeistas japo
nų.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geros rGšles moterį? kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
Cloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN! 1

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

DANTŲ PIiFJTV

VAKTtMAMAM NAl 4A* F LAŠT U MA- 
TKRIOLAM XATCRAIX» GI M 
SPALVOM DANTę PI.KITOMS.

NAt Vplv£iAn&nASTV

KŲAIKS V VI V UtVtrVplJCITOS

$12.50
IKI $39.59 U« KIEKVIENĄ

J*%

Telefonas SEELEY 8760

231$ WEST ROOSEVELT ROAD »

AUKŠ
ČIAU

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT 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 jj kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

• • •

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

ŽEMAIČIAI IR AUKŠ
TAIČIAI. REGISTRUOKI
TĖS DRAUGO’ OFISE 
VIRVĖS TRAUKIMUI PER 
“DRAUGO” LABOR DAY 
PIKNIKĄ, VYTAUTO PA
RKE.

BUKITE VIENI, BUKI
TE KITI; BUKITE SENI IR 
JAUNI, VISI BUKITE DNR. 
‘DRAUGO* LABOR DAY 
PIKNIKE, VYTAUTO PAR
KE.

Būkite patys sau žmonės, 
nors žmonės jus prie kry
žiaus kaltų. Atsistokite tvir
tai ir nepajudinamai ant tei
singo pagrindo. Būkite sau
lės ir šviesos teikėjai. E- 
merson.

Prašalink apkalbas, tai 
pusę nuodėmių išnyks iš pa
saulio. šv. Pranciškus sale
zietis. . 4

k /

Split by PDF Splitter



v
t

Trečiadienis, rūgs. 1 d., 1943 DDCNRASTZS DRAUGAS, CHICAGO, HHNOIS

Kur kas bus "Labor Day" dienoje, vis 
užbaigs dieną Vytauto parke 
"Draugo" piknike!

Lauksime ne tuščiomis rankomis.
J

bet su gausybės ragu
'Kur manote praleisti A-' 

merikos tradicinę darbinin
kų — Labor Day — šventę? 
Per praeitus 15 metų Chi
cago lietuviai yra pripratę 
praleisti tą šventę Vytauto 
parke, dienraščio “Draugo” 
piknike.

žiniasvėliausias pasaulio 
judamuose paveiksluose. Šie 
paveikslai bus rodomi šokių 
salione apie 3 vai popiet.

Kita didelė naujanybė bus 
milžiniškos rungtynės tarp 
žemaičių ir aukštaičių — vir 

. vės traukime. O laimėto- 
Taip, tikimės, kad caugu-i jams bus FJsbačkis alaus- 

ma Chicago lietuvių susi- i Lietuviškų valgių, gėrimo 
burs ir šiame tradiciniame ir šokiu “> h“8 Dikni-
dienraščio “Draugo” pikni
ke, Labor Day, rugsėjo 6 
d., Vytauto parke, prie 115- 
tos gatvės, tarp Crawford 
ir Cicero Avenues.

Ar žinote, kad šiame dnr. 
“Draugo” piknike bus nepa
prastos, milžiniškos, tradi
cinės dovanos ? Bus taipgi 
keletas didelių naujanybių.
DIDELES DOVANOS

1 Lietuviškų valgių, gėrimo 
' ir šokių taip pat bus pikni
ke.

Kviečiame vietinius ir a- 
pylinkės lietuvius atvykti į 
dienraščio ‘ ‘Draugo ’ ’ metinį 
— Labor Day pikniką, 
sėjo 6 d.

“Draugo” laimingiems pi- 
knikieriams teks $500.00 U. 
S. War Bons. Pirmas bonas 
$250.00 vertės; o antras — 
$100.00; trečias ir ketvirtas 
— po $50.00; o penktas ir 
šeštasis — po $25.00.

Pirmą sykį per “Draugo” 
pikniką bus galima matyti

I
Išteka žymi north 
saidietė

No. Side.

I
Į

rug-

X K. Sriubienė, Federa
cijos 12 skyr., Cicero, atsto
vė į Amer. Lietuvių Konfe
renciją, išvyko pirmadienį, 
tai yra viena diena anksčiau, 
nes nori daljZauti Federa
cijos Tarybos posėdyje. Kon 
ferencijoj ji atstovaus ir 
Moterų Sąjungą.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOFCYCIOB 
JOBŲ PATOGUMUI;

1410 South 50fh Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2100

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

X Brolis Vincas žvinga
las, MJ.C., “Draugo” spaus
tuvės narys, po 11 dienų 
atostogų grįžo gerai pasil
sėjęs. Kadangi jo tėviškė y- 
ra Gary mieste, tai puik: 
proga buvo ne tik pasike- 
pinti Indiana Dunes, bet ir 
aplankyti istorinių vietų, ku
riomis jis labai domisi ir, ga- į 
vęs progos, aplanko.

X Sv. Kazimiero akade
mijos muzikos ir paišybos 
skyriai praneša, kad kvoti
mai muzikos ir paišybos sti
pendijoms pelnyti bus rug
sėjo 7 d., 1 vai. popiet. Lie
tuvaitės, norinči-os laikyti 
kvotimus iš muzikos (balso 
ar instrumento), ar paišy
bos, prašomos susirinku sa
komą dieną ir valandą aka
demijos auditorijoj.

X Helen Širvisskienė, šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 
draugijos 2 skyr. žymi vei
kėja, ruošias važiuoti į tos 
draugijos metinį atstovių 
suvažiavimą, kurs įvyks sek
madienį, rugsėjo 5 dM Pitts
burgh, Pa.

X Marijona Ambutienė, 
žinoma Bridgeport lietuvių

I

mėjų seimą. Jos duktė yra! 
Šv. Pranciškaus Seserų Kon
gregacijoj.

X Julia Pukelienė, žino
ma Bridgeport draugijų dar 
buotoja, vykdama į A. L. 
Konferenciją ir seserų pran- 
ciškiečių rėmėjų seimą, 
Pittsburgh, Pa., vežasi ir 
dukteris Margie ir Teresę 
ir brolio dukterį Loraine. 
Pastarosios dvi
ir Loraine pasiliks antriems 
mokslo metams Šv. Pran
ciškaus akademijoj.

X Martha Bukaitis, savi
ninkė moderniškos kriaučių 
šapos, 4343 S. Mozart St, 
atnaujino “Draugo” ir “Lai
vo” prenumeratas.

Teresė

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės Į

ANTHONY B. PETKUS

X P- Dabulskienė (ne Da- 
bušinskienė, kaip pirmadie
nio “‘Drauge” buvo rašyta) 
jau ketvirtą kartą aukoja 
savo kraujo Amer. Raudon. 
Kryžiui. Klaida įvyko spaus 
tuvėje ir dėlto redakcija 
šiuo atsiprašo.

X Antanina Juškienė, bri- 
dgeportietė, vyksta į Pitts 
burgh, Pa., kur Amerikos 
Lietuvių Konferencijoj at
stovaus Tėvų Marijonų Ben
dradarbių 10 skyrių. Ji ža
da pasilikti ir šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų 

' dr-jos seimui, kuris įvyks veikėja, šiomis dienomis su- ginimų, daug siurprizų, 
rugsėjo 5 d. sirgo. Girdėt, ji žadėjo vys-1

i
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Pranešimai

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

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

Bridgeport. — Rugp. 1 d., 
7:30 vai. vakare įvyks Ka
talikų Federacijos 26 sky
riaus susirinkimas. Nors 
daug skyriaus narių yra iš
važiavusių į Amerikos Lie- 
tuvių Tarybos Konferenciją, 
bet kurie pasilikę namie, ■ 
malonėkite dalyvauti, nes 
susirinkime bus daug pamar-

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOO8T MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Teofilio
Zuzanos Mačių dukrelė He
len susituoks su Sigm.und 
J. Rosinski Šv. Mykolo baž
nyčioj šeštadienį, rugsėjo 4 
d., 4 vai. popiet.

Vestuvių puota rengiama 
tą patį vakarą Helenos tė
velių Mačių namuose, 3353 
Evergreen Avė.

* T. ir Z. Mačiai turi pla
čią pažintį ne tik North Si
dėje lietuvių tarps, bet ir, 
po visą plačiąją Chicago ir 
priemiesčius. Kadangi pasi
turinčiai gyvena, tad save 
dukrelei planavo iškelt la
bai šaunias ir skaitlingas 
svečiais vestuves, bet prie 
dabartinių aplinkybių, kada 
maisto sunku gauti, nutarė 
pasitenkint pasikviečiant tik 
tai artimuosius prietelius.

Helen ir Sigmund užau
ginti katalikiškoj dvasioj ir 
abu baigę aukštesnę mokyk
lą, kurioje ir pažintį užmez
gė.

Mačiai, kuriuos pažįstu 
nuo kūdikystės dienų (ypač 
Teofilį), pavyzdingi žmonės, 
savo nuoširdumu ir artimo 
meile pasižymi kiekvienam 
žingsny. Jiems nėra vėlu ir 
nesijaučia nuvargę nuvykti 
suraminti ar pagelbėti ypač 

i lietuviui ar lietuvaitei. O

!

j

Nuoširdi padėka
Leiskite man per dienraš

tį “Draugą” padėkoti ma
no mieloms draugėms ir prie 
teliams, ypač B. Cicienienei, 
už surengimą man išleistu
vių puotos. Dėkoju J. Pu- 
kelienei už vakaro vedimą, 
visoms mano mieloms drau
gėms už atsilankymą ir do
vanas; visoms, kurios į na
mus buvo atvažiavusios at
sisveikinti ir įteikė dovanų. 
Visų negali išvardinti, 
.užimtų daug vietos.

Visi įspūdžiai pasiliks 
no širdyje ant visados.

Vyksiu į Pittsburgn
sigyventi ir melsiu gerojo 
Dievo visiems sveikatos ir 
palaimos.

Visiems dėkinga — 
Joana Šaudvitienč, 

Mt. Providence, 
Pittsburgh 10, Pa.
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INSULUOKIT SAVO NAMUS--------
------- KAD SUTAUPYTUMĖT KURĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTUOTI REZULTATAI
NEREIKIA JMOKETI ---------------- 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

4 --------- . ....... ...............................
K D K D Yra Geriao8la8 Pirkti Pirmos Rūšie®
riDzill Namą Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite į mūsą jardą ir apžiūrėkite star
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLVOEE 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažą, porėtą, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

%

labdarybei visados kišenius 
atdaras. Taipgi žymūs Šv. ■ 
Mykolo parapijos rėmėjai ir , 
seni parapijonai.

Ta proga iš gilumos šir-! 
dies linkiu jų dukrelei ir jos 
vyrui laimės naujam gyve
nime. J. Tarulis

sirgo. Girdėt, ji žadėjo vyr-t 
ti į seserų pranciškiečių rė- ib

NORBERTAS 
PAREIŠTIS 

Gyverfo 1062S S. Indiana Avė. 
Mirė Rugp. 31 d., 1943, 1 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr.. Alsėdžio parap., 
Kenstaičio kaimo

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame 

pusbrolį Pranciškų 
1618 So. Union 
rūpinasi laidotuvėmis, 
seserę Gauehienę 
Park), taipgi daug 
pažįstamų.

Velionis priklausė__
elnės žvaigždės kliūbch

Kūnas pašarvotas 
ko koplyčioje, 10821 S. 
chigan Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Rūgs. 4 d. iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
Šventų, parap. bažnyčią, kurio
je vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Pusbrolis, Piu^e-
serė. Giminės ir Draugai.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. Pullman 9«1

nuliūdime 
Pareišti, 

Avė., kuris 
ik pus- 

( Brighton 
draugų ir

prie Auk-

Bukaus-
Mi-

«--------------- :----------------- k
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSŲ 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

IdNię INSTRUMENTU

PASINAUDOKI! PROGA DABAR 
KOL DAR NEIŠPARDUOTL

TŪBOS. CLARLbfETAI, TROM
BONAI, SAXAPHONES, FLUTES 
su “casee” — 8Š5.0*. $87.5»,
844.H tr 871. M. vm garantuoti 
leagvun grojimai.

KONCERTUI GUTTARAI, 8PA- 
NISKI MANDOIJNAL BANJOS, 
SJfUIKOS, TBNOR BANJCfa — 
8«.M, $8.6«, 81S.se iki 885.04. 
STRIUNTNIAI BASAI — 8«0.»t, 
$125.00 Ir $15«.C4. BASO UŽ- 
DENGALA8 — $18.»». SMIČE-
TJAI SMLTK0M8, STRTUNINI- 
AMS BARAMS. VIOLAS’IR CEL- 
lo — $ui, Mjm, is.»a, iie.oe 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
mlnėtų instrumentą, „ BASS ir 
ŠNARE DRUMS — 818A4. 828.Be, 
$35.00 ir 850.04. PĖDAIS, HI- 
BOYS, CYMBOLfi, 1 r DRUM 
HEADS pataisomi jums palau
kiant MOUTH PIECE Tįsiems 
brase ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTTVAS VICTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių darinė
toms. Triūboms, Saraphones ir 
taipgi Smuikoms ir Gultajame. ,

GOLDSTEHP8 MŪŠIO SHOP 
•14 M*xwell SU Cblcago

Valdyba
,....3

Didžiausia Lietuviu

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman. 
tiaius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PPJENA-.
MlAUSIASl 
KAINAS.
z- .ziL. j

Turime didelį 
p a s x r mkimą
Muzikališką Instrumntą, MuĖ- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

I

1

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Puune: LAFAYETTE 8617

iA
ANTANAS RIMŠA

Pasitikę jono
Mumis

Rekordas—

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most BeautifuI—Most JEkiduring—Stirmgest—Best In The Worfd- 

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS
KREXPKTT£S PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

Ij
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

APROBAVIMAS IK PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI ! 

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANA1 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais *uo 8 vai. ryto iki 12 vąl. pietą. 

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

Gyveno 1331 So. 49th Ct., 
Cicero.

Mirė 
1 vai. 
vės.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Lasauskaitč), 2 sūnus Joną 
(U. S. Amų) ir VValter. duk
terį Magdaleną, jos vyrą Juo
zapą Mitchell ir ją šeimą. 4 
anukus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje. 1410 
So. 50th Avė.. Cicero. III.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Rugsėjo 4 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų. bus nu lyd tas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminea draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NulMMę: Moteris, Kūnai. 
Duktė, žentas. Anūkai ir Gi
minės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus. Tel. Cicero- 
2109.

m.
Rugp. 30 d.. 1943 m., 
popiet, sulaukęs senat-

KTUVIŲ ĮSTAIGA 
RAL HOME 
Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

Split by PDF Splitter
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H = vien rastis draugas, chicago, illinois

Žmonai dainavo apie mirtį

Vyras įkalbinėjo žmoną, kad ji mirtų 
byla liko palaidota teisme

VYRAS PAŽADĖJO UŽMIRŠTI APIE MERGINĄ, 
PAŽADĖJO NESKAITYTI KEISTŲ ISTORIJŲ

Roger Desmedt, 32 metų 
amžiaus, treko vairuotojas, 
gyvenantis 4515 Karlov avė., 
gavo mintį, jog jis gali nu
žudyti savo žmoną Eleonorą, 
31 metų amžiaus, su suges
tijos (įkalbėjimo) jėga. Jis 
manė, jog įkalbėjimu įs
tengs priversti savo žmoną 
mirti. Jis apie tai buvo skai
tęs. Kai jo sugestija nepasi
sekė, tada vyras ėmė savo 
žmoną smaugti. Taip perei
tą pirmadienį žmona pareiš
kė teisme.

Mrs. Desmedt pareiškė, 
jog “triubeliai” prasidėjo, 
kai jos vyras sutiko moterį, I 
kurios vardas Peggy. Toji 
moteris pasakė jos vyrui 
Roger’ui, jog jis turi puikų 
baritono balsą, tik reikia la
vinti. Bet Mhs. Desmedt pa
reiškė, jog jos vyro balsas 
jokio jai įspūdžio nesukėlė. 
Peggy buvo mergina, su ku
ria Roger draugavo.
KEISTA DAINA

ŠEŠIŲ METŲ KARALIUS SOSTUI PAGRAŽINTI

vau tą mintį iš detektyvų 
žurnalų, bet jei mano žmo
na duos man progą, aš už- 
miršiu apie Peggy, mesiu 
skaityti tokias istorijas, ir 
sustosiu galvoti, kad esu ge
ras dainininkas. Aš noriu 
būti namie su žmona ir vai
kais.”

Mrs. Desmedt pradžioje 
abejojo, bet po pusvalandžio 
kalbos teisėjo pasitarimų 
kambaryje, ji ir jos vyras 
paėmė vienam kitam už pa
rankės ir šypsodamiesi išėjo 
iš teismo rūmų.

Ir gerai padarė, jog abu 
susitaikė, galės pradėti po 
nesusipratimų naują gyveni
mą. Gerai, jog vyras supra
to savo klaidą.

Dėl karvelių neteko

Mirus Bulgarijos karaliui Borisui, jo sostas pereina 
įpėdiniui sūnui Simonui, kuris dar tebėra tiktai šešių me
tų amžiaus. Čia naują karalių matome su jo velioniu tė
vu, seserimis Marie, Louise ir motina-karaliene, kuri yra 
duktė dabartinio Italijos karaliaus Emanuelio. (Acme- 
Draugas Telephoto)
_  

Irr

I

Kaip žinome, virtuvių ir 
namų apšildymo pečiai ra- 
cionuojami.

Trečiadienis, rūgs. 1 d., 1943

į Lietuvė legionierių- 
moteriį vice pirmininkė

Amerikos Legiono, Ulino- 
is valstybės, konvencija Chi 
cagoje baigėsi. Legionierių 
moterų (auxiliary) sekcijos 
posėdy j dalyvavo 1,200 de
legačių. Paskutinę sesiją ren 
k ant egzekutyvę valdybą, 
Vice pirmininke išrinkta lie
tuvė Mrs. John Shimkua iš 
Westville, III.

Pirmininke išrinkta čika- 
gietė Mrs. Ralph C. Webber, 
7914 Aberdeen, nuo 1928 
metų labai aktyvi O’Don- 
nell-Eddy posto moterų sky
riuje.

Paskutinės dienos 
registruotis

Krautuvėms ir distributo- 
riams virtuvės ir apšildymo 
pečių šiandien, ketvirtadienį 
ir penktadienį yra paskuti
nės dienos registruotis savo 
apylinkės racionavimo bor- 
duose. Registrantai turės 
pasakyti, kiek per pastaruo
sius du metus yra pardavę 
pečių ir kiek dar turėjo sa
vo krautuvėje rugpiūčio 31

WAC Corp. Narma L. Ri- 
dings, kilusi iš W a r m 
Springs, Ga., prieš pora die
nų rasta nužudyta vienam 
Indianapolis, Ind., viešbuty. 
Kariuomenėj ji buvo paskir
ta pareigoms Atterbury, In
diana, stovykloje, netoli In
dianapolis. žmogžudis dar 
nesusektas. (Acme-Draugas 
Telephoto)

Atvyko pas mergini, 
atsidūrė policijoj

William Pisano, 24 m., 
1336 West Erie St., keikė 
dieną, kurioj jis priėmė 
kvietimą padaryti vizi
tą vienai merginai. Jam nu
ėjus, vaistininkė Marion 
Klos pažino, kad tai vienas 
plėšikų, kurie nesenai api
plėšė vaistinę ir pašto sky
rių adresu 1226 N. Noble 
St. Holdapo metu tarp poli
cijos ir plėšikų įvyko susi- 
ašudymas. Pasirodė, kad Pi
sano rankoj turi užgijusią

ir jo sūnus

Vesk į pietus, aš 
ją nušausiu"

Brighton Park policijos 
stoty sulaikyti penki jau
nuoliai: kareivis Allen
Krupp, 27 m., 4634 So. Bi- 
shop; Walter Sherbaty, 33, 
4550 So. Justine; Vincent 

jGibulski, 28, 4430 S. Hermi- 
tage; John (Red) Izral, 35, 
5234 S. Francisco ir Henry 
Phzybski, 26, 4524 S. Marsh- 
field Avė. Visi penki įtaria
mi išniekinime ir apiplėšime 
vienos Brighton Park mergi
nos, kuri buvo pagrobta ne
toli namų jai su dviem drau
gais einant namo iš saliuno 
prie Archer ir Western Avė. 
Vienas jos draugų Arthur 
Murphy, 3917 S. Campbell 
Avė., buvo piktadarių su
muštas iki netekimo sąmo
nės, o kitas Joseph Kurzava, 
4339 S. Rockwell St., spėjo 
pabėgti.

Išniekinę ir apiplėšę mer
giną piktadariai tarėsi, kur 
dabar reikia ją padėti. Vie
nas, kareivio uniformoje, 
pareiškęs:

“Drive out south and 
shoot her. She’s getting 
too easy”.\

Visi sulaikytieji, išėmus 
John (Red) Izral, turi poli
cijos rekordus. Policija juos 
suėmė pagal automobilio 
laisnį, kurį įsidėmėjo jų pa
mestoji auka.

Gudri moteris priėjo 
liepto galą

susipažino su

Nepavyko nušauti, 
abu

Alan Goodrich, 50 metų
amž., pranešė policijai tokią 
naujieną. Jis
Gordon, 24 m. amžiaus, vie
nam saliune
mergina ir su ja buvusiu ju- 

treiviu, kuriuos pasikvietė į 
savo namus. Čia mergina su
sibarė su jūreiviu ir išsi
traukus iš paketbuko revol
verį šovė į jūreivį, tačiau ne
pataikė. Po to abudu — mer
gina su jūreiviu pabėgo. 
Kviesdamas į namus Good
rich pamiršęs net paklausti 
vardo ir pavardės merginos 
ir jūreivio.
PIRKITE KARO BONUS!

Waukegan’e 
eksplioija

Abbott Laboratories dirb
tuvėje, No. Chicago, įvyko 
didelė ekspliozija, kurioj žu
vo vienas darbininkas Ju
lius Naudts, 328 Liberty St., 
ir keturi sužeisti. Nuostolių 
padaryta $25.000 sumai. 
Dirbtuvė gamina reikmenis 

■ Pirkite U. S. Karo Bonus karo reikalams.

Tabin-Picker and Co. apy
gardos teisme gavo indziok- 
šiną, kuriuo Mrs. Anne 
Fuchs, 4236 N. Mozart St.,I neturi jokios teises prie sa- 
vo nuosavybės. Pasak kom
panijos, per keturis-penkis
metus toji moteris padirb- kulkos padarytą žaizdą, 
tais čekiais ir kitais būdais —-----------
susikrovė $20.000.

Bloga yra būti dideliu vie
no ar kito daikto mėgėju. 
Štai, pavyzdys. Octavio Ne- 
ccolai, 75 m. amžiaus, buvo 
didelis karvelių mėgėjas. Ge
ležinkelio kieme, prie 27 ir S. 
Ashland Avė., jis pamatė 
pulką naujų karvelių ir nu
ėjo jų pamatyti iš arčiau. 
Tuo tarpu užėjo prekinio 
traukinio paleistas vagonas 
ir jį mirtinai sužeidė.

“Paskui jis pasakė 
apie sugestijos jėgą ir 
tino, jog jis gali taip paveik
ti, kad aš pati nusižudysiu”, 
— ji pareiškė ir prašė laiki
ną išlaikymą sau ir jos 
dviem vaikam, Richard, 9 
metų, ir Janice, 4 metų. 
“Kai atsisėsdavo jis prie 
stalo pusryčių valgyti, jis 
dainuodavo vis aukščiau ir 
aukščiau “tu turi mirti, tu 
turi mirti”. Ponas teisėjau, 
aš praradau 20 svarų per 
pirmas dvi savaites būdama 
susirūpinusi.”

Hary X. Cole, jos advoka
tas, pasakė teisėjui. 
Desmedt rugpiūčio 7 dieną žiedus, apyrankius (branza- 
pareiškė savo žmonai, jog 
ji dar dvi savaites galės gy
venti; rugpiūčio 21 dieną jis 
pranešė, jog jos laikas bai
gės; sekančią dieną jis pa
sakė, jog jo žmona gyvena 
pasiskolintu laiku ir sekan
čią dieną pavargo belaukda
mas jos mirties, ir pradėjo 
žmoną mušti ir smaugti.
PRISIPAŽINO, JOG TIESA

Kai advokatas kalbėjo, 
Desmedt klausės ir buvo su
sijaudinęs. Paskui vyras 
pravirko ir prisipažino, jog 
yra tiesa ką žmona ir advo
katas pasakė.

“Tai yra tiesa, ponas tei
sėjau”, jis pasakė. “Aš ga-

man 
tvir-

Neteko $3,600 vertės 
pasipuošimų
Mrs. Peggy Goldberg, 6903 

Merrįl Avė., prašo Chicago 
policijos, kad surastų jai

kad $3,6000.00 vertės karolius,
■

lietus), kuriuos numaustė 
ir nukabinėjo vagys jos pa
čios apartmento koridoriu
je. Ji yra žmona deimantų 
pirklio, tad, žinoma, jei po
licija nesuras pavogtųjų, ji 
gaus naujus nuo savo vyro.

—

Novakienšs teismas 
rugsėjo 8

Prieš porą savaičių 
čiai buvo rašyta apie 
talie Novak, kuri buvo pa
grobus dviejų metų Free- 
man vaiką iš jų pačių na
mų, 3538 Monroe St. Ji buvo 
suimta Prairie City, III. Tei
smas prasidės rugsėjo 8 d.

pla- 
Na-

• v •»
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S500.00 U. S. War Bonais
PER

t

“DRAUGO”
METINI LABOR DAY r

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

kare 9 valandų.
WHFC 1450 

vakare 7
k. Ketvirtadienio 
valandų.

Budriko iAdernlška Krautuvo

I

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.

MARGUTI J*
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

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

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.
X
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