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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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ILS. ATAKAVO JAPONU SALĄ
Popiežius ragina pasaulio vadus 

ieškoti taikos
LONDONAS, rūgs. 1.—Šventasis Tėvas šiandien per 

Vatikano radio atsišaukė į pasaulio vadus sudaryti, tei
singą taiką. Jo Šventenybė pareiškė viltį ir pasitikėjimą, 
kad karas baigsis dar šiais 
metais, ir kad prasidės nau
ja taikos gadynė. Popiežius 
kalbėjo italų kalba.

Kalboje, pasakytoje karo 
penktų metų sukakties die
ną, Jo Šventenybė pabrėžė 
savo susirūpinimą ne viena 
kuria tauta, bęt visa žmoni
ja, kuri dabartiniu laiku 
nori tik taikos, duonos, ir 
darbo.

Popiežius Pijus XII su
teikė palaiminimą tiems, 
kurie supranta tikrai nau
jos tvarkos didžiausius dar
bus, matomai netiesioginis 
užmetimas Hitlerio naujai 
tvarkai, pagrįstai aistrais ir 
karais.

Šventasis Tėvas taipgi 
minėjo, kad Dievo rūstybė

!

Popiežiaus kalboje 
neminėjo nė vieno 
jo žodžiai sugestavo 
tiki, kad krizės lai-

nužengs ant tų, kurie suke
lia karus tarpe tautų, ir ant 
tų, kurie prispaudžia nekal
tas tautas.

Karas greit baigsis.
Nors 

vardu 
krašto, 
jog jis
kas jau artėja, ir kad karas 
tuoj bus baigtas.

Jo Šventenybė pradėjo 
savo kalbą paminėjimu bai
siosios dienos, kurioje ka-

l ras buvo pradėtas, ir prisi
minė apie pastangas išveng
ti karą, ir sakė jo dabarti
nė kalba, taikoma į visus 

I tuos, kurie nori kooperuoti 
dėl taikos, gali būti naudin
ga kiekvienai kariaujančiai 
tautai.

ŠIURPI RYTINIŲ VALSTYBIŲ TRAUKINIO KATASTROFA

Tik griuvėsiai belikę iš pasažierinio Delaware, Lackawana and Western linijos grei
tojo traukinio, kuris prie Wayland, N. Y., išjungus bėgius prekiniam traukiniui, užlė
kė ant kito garvežio. 26 keleiviai žuvo ir daugiau kaip 150 sužeistų. Daug žmonių 
žuvo ir buvo sužeisti verdančio vandens garo, kuris vamzdžiams trūkus, ūžtelėjo į va
gonus. (NEA-Draugas Telephoto)
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Laivai, lėktuvai puolė Marcus salą
Japonai sako galėjo atakuoti Japoniją 
WASHINGTONAS, rūgs. 1. — Laivyno štabo narys 

šiandien pranešė, kad Amerikos karo laivai kiek laiko 
anksčiau išvykę padaryti ataką ant japonų laikomos Mar
cus salos. Anot jo, jokio raporto dar nesulaukta, bet tiki
masi, kad laivai laiku pasie
kė savo destinaciją ir tą 
ataką jau padarė.

Anot japonų radio prane
šimo, Amerikos karo laivai 
anksti šį rytą bombardavo 
japonų laikomą Marcus sa
lą, tik 1,100 mylių nuo Ja
ponijos sostinės, Tokyo. Tas 
pranešimas perspėjo gyven
tojus, kad amerikiečiai 
tų galėję atakuoti pačią 
poniją, jeigu tik jie būtų 
rėję tai padaryti.

Dideli nuostoliai.
Anot Tokyo štabo prane

šimo, atakoje dalyvavę ir 
daug lėktuvų, kas galėtų
reikšti, kad netoliese buvo t 
vienas ar daugiau Amerikos 
lėktuvnešių laivų.

Pranešimas iš Tokyo ne
davė smulkių žinių, bet mi
nėjo, kad buvo padaryta di

bū- 
Ja
no-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Rusų 

pranešimas sako jie užmušę 
35,000 nacių Taganrogo mie 
ste. Vakar dienos veiksmuo
se rusai užėmę dar 297 ap
gyventų vietų.

IŠ LONDONO. — Britai 
praneša, kad galima matyti 
gaisrus Berlyne per kelis 
šimtus mylių. Tuos gaisras 
vakar naktį Berlyne sakelė 
anglų bomberiai.

IŠ WASHINGTONO. — 
Šiandien į Washingtoną at
vyko Anglijos Premjeras 
Churchill. Jis tęs toliau pa
sitarimus su Prezidente Roo

_ I
seveltu. Drauge su juo at- [ 
vyko jo duktė.

IŠ WASHINGTONO. — 
Kad padidinus mėsos kie
kius civiliams gyventojams, 
gyvulių skerdimo kvotos 
dviem mėnesiam suspenduo
jamos.

U. S. lakūnai nušovė 
36 japonu lėktuvus
U.S. ŠTABAS pietų Paci

fike, rūgs. 1. — Amerikos 
lėktuvai šiandien kovojo su 
50 iki 60 japonų, “Zero” lėk
tuvų/ kurie norėjo kliudyti 
amerikiečių atakai ant Ka- 
hili aerodromo Bougainville 
saloje, ir 36 jų sunaikinta.

ATAKAVO JAPONUS 
JNDO-KINIJOJ

NEW YORKAS, rūgs. 1. 
—Japonų Domei agentūros 
žinia iš Tokyo radio, du da
liniai Amerikos didžiųjų ir 
mažųjų lėktuvų iš Kinijos 
bazių vakar bombavo ir ap
šaudė taikinius Hanoi apy
linkėj, prancūzų Indo-Kini- 
joj. Domei pranešimas an
glų kalba sakė lėktuvai at
skridę iš trijų pusių.

ant japonų 
privertė juos 

lėktuvus iš 
Pranešim is

Japonai apleido savo Wewak bazę
Susilpnino savo apylinkės garnizonus
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 1.—šiandien praneš
ta, kad didžiosios sąjungi
ninkų atakos 
Wewak bazės 
ištraukti savo 
tos apylinkės,
taipgi sako Liberator bom
beriai pirmadieny sunaiki įo 
dar apie 25 japonų lėktuvus 
Wewake, kur japonai bu zo 
pristatę naujus rezervus iš 
Filipinų, Formosos, ir Rylų 
Indų salų.

Tas iškėlimas japonų le:- 
tuvų susilpnina karėk lų 
garnizonus Salamaua, Lae, 
Madang ir Wewak, kuriems 
jie turėjo padėti.

Iš viso per pirmas dvi ata 
kas ant Wewak bazės ame
rikiečiai sunaikino 246 japc 
nų lėktuvus. Sekančiose ata 
kc3e buvo sunaikinta dar 
150 lėktuvų.

92 tonai bombų.
Vėliausioj atakoj, Libera

tor bomberiai numetė 92 to
nus didžiųjų bombų ant dvie 
jų aerodromų Wewak apy 
linkėj. ir ant Tadji aerodro 
mo. Didžiuma ant žemės su
naikintų lėktuvų buvo vidu
tinieji bomberiai. Bomberiai 
sukėlė didelius gaisrus.

Pranešimas nieko nesakė 
apie kariuomenių veiksmus 
Naujoj Gvinėjoj ar Solomo- 
nų salose.

KETVIRTA ATAKA ANT BERLYNO
Vokietijos sostinė paskendusHepsnose
LONDONAS, rūgs. 1. — 

Dideli skaičiai Anglijos di
džiųjų bomberių vakar nak
tį ketvirtą kartą per astuo
nias dienas atakavo Berly
ną. Numestos milžiniškos 
sprogstančios bombos ir 
daug padegančių bombų, 
kurios, anot oficialaus pra-i 
nešimo, padarė didelius nuo j 
stolius.

Ataka tęsėsi 45 minutes. 
Dingo 48 anglų bomberiai. 
Aviacijos ministerija prane
šė, kad priešas siuntęs labai 
daug mažųjų lėktuvų kliu
dyti jų atakai ant Berlyno, 
bet tas bomberių nesulaikė, 
ir bomberiai nušovė nema
žai priešo lėktuvų.

Komunikatas sako dideli 
debesys nedavė gerai maty
ti bombavimo rezultatus, bet 
matėsi dideli gaisrai ir iš 
visko išrodo, kad šioje sep- 
tyniasdešimts šeštoje ata
koje ant Berlyno nuostoliai 
buvo dideli.

Atakavo aerodromus.
Kaip tik pirm tai, Ameri

kos didieji bomberiai dienos bombas, kurios padarė ma- 
metu numetė bombas ant žus nuostolius.

vieno didžiausių nacių aero
dromų Prancūzijoj, Amiens- 
Glissy, o vidutinieji bombe
riai atakavo Vendeville ae
rodromą prie Lille, ir Ma- 
zingarbe chemikalų dirbtu
vę prie Bethune, Prancūzi
joj. Vendeville atakoj lakū
nai sakė jų bombos pataikė 
į amunicijos krovinį.

Sąjungininkų lėktuvai nu
šovė du nacių lėktuvus ir 
sunaikino du ant žemės. Vie 
nas sąjungininkų bomberis 
ir du mažesni lėktuvai din
go.

Berlynas giriasi.
Vokiečių radio sakė anglų 

bomberiai buvo išsklaidyti 
ir daug jų sunaikinta. Na
ciai gyrėsi, kad jų lėktuvai 
ir priešlėktuvinės patran-! 
kos sunaikino daug Angli
jos bomberių, ir kad jie iki 
šiol dar nėra padarę tikro 
apskaičiavimo kiek jų su
naikinę.

į Keli nacių lėktuvai vakar 
naktį skrido virš rytinės 
Anglijos ir numetė kelias

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONFERENCIJA

Graikai užėmė svarbu |ta|aj nepatenkinti 
k«!i’.._Pi"dus kalnuos Churchillo kalba
ISTANBUL, rūgs. 1. — 

Anot diplomatinių šaltinių, 
graikai patriotai, veikdami 
bendrai su sąjungininkais 
nuolat apgadina ašies susi
siekimo linijas, ir nesenai 
užėmė svarbų perėjimą Pin- 
dus kalnuose.

1. 
t—Romos radio šiandien rū- 
gojo, kad Premjero Chur
chillo radio kalba palikus 
juose “tuštumą,” kadangi 
jie laukę signalo Italijos 
invazijai, o štai praėjo ke
lios valandos ir nieko nesu-

. IS WASHINGTONO. — laukta. 
Vyriausybė rūpinasi sunk- ----------------------------
vežimiais, kad jų užtektų ORAS
pristatymui anglies šią žie- Bus truputį vėsiau.

NEW YORKAS, rūgs

ŽINIOS IŠ PITTSBURGHE 
ĮVYKUSIO KATALIKŲ 
FEDERACIJOS POSĖDŽIO

PITTSBURGHAS, rūgs. 1 
(tele fonu ‘ ‘Draugui”). — 
Šiandien įvykusi Katalikų 
Federacijos konferencija bu 
vo gyva ir gausi. Konferen
ciją pasveikinti atvyko Lie
tuvos Ministras Povilas ža- 
deikis ir Konsulas Petras 
Daužvardis. Konferen c i j a 
svarstė Amerikos Lietuvių 
Tarybos statutą.

Gyvai ruošiamasi Ameri
kos Lietuvių Konferencijai. 
Šį vakarą įvyksta spaudos 
konferencija ir vakarienė. 
Rytoj prasideda Konferen
cija, kurią atidarys 40 žmo
nių orkestras, sugrodamas 
Amerikos himną. Lietuvės 
artistės sugiedos Lietuvos 
himną.

Rytoj (ketvir t a d i e n y) 
Konferencijai kalbas pasa
kys Šen. Tummell, Senato j 
užsienių reikalų komisijos 
sekretorius; Senatorius Da- 
vis, tos pačios komisijos na
rys; Pittsburgho miesto ma
joras, ir kiti.

Šiandien gautas pasveiki
nimo telegramas iš Anglijos 
lietuvių. ,

KINIEČIAI ATSIĖMĖ 
HENGLI MIESTĄ

CHUNGKING, rūgs. 1.— 
Kinijos aukštosios koman
dos komunikatas sako kinie 
čių kareiviai atsiėmė Hen- 
gli miestą, arti Canton. Ko
vose ten užmušė 200 japonų.

deli nuostoliai tai strategi
nei japonų bazei. Pačiam 

| pranešime buvo sakoma 
daug Amerikos lėktuvų ata
kavo Minimitou Shima’(Mar 
cus) beauštant šįryt, ir ka
ro laivai kanuolėmis apšau
dė tą salą.

Marcus sala randasi 880 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Wake salos, tiesioginėj lini
joj iš Wake į Tokyo. Šitas 
buvo antrasis puolimas tos 
salos. Pirmasis įvyko 1942 
m. kovo 4 d., kuomet ameri
kiečių karo laivai kuone vi
siškai sunaikino japonų į- 
rengimus ten ir Wake saloj. 
Wake sala buvo laivų bom
barduota ir lėktuvų bomhuo 
ta vasario 24 d., bet tai bu
vo dalis tos pačios operaci
jos, kuriai vadovavo Admi
rolas William F. Halsey.

I I
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RUSAI PRALAUŽĖ NACIŲ LINIJAS VISAM FRONTE
MASKVA, rūgs. 1.—Eilėj 

koordinuotų ofensyvų, rusų 
kariuomenės atstumia na
cių kariuomenes visu 700 
mylių frontu nuo Smolens
ko iki Azovo jūros. Rusai į 
kareiviai dabar užima maž
daug 100 apgyventų vietų 
kas 24 valandas. Vakar die
ną rusai užėmė 12,000 nacių 
kareivių, ir sunaikino 87 
nacių tankus ir 67 patran
kas.

Rusų žygiavimas sudarė 
pavojų hacių centrui Smo
lenske; prasivarė pro Bry- 
ansko tvirtovę; priartėjo 
prie Bryansko-Konotopo ge
ležinkelių linijos ir rusai da--

bar gali ją apšaudyti artile
rija; prisiartino prie Dnie- 
per upės į vakarus nuo Khar 
kovo, ir pribaigė nacių liku
čius TagaDroge.

Užėmė 200 kaimų. '
Į pietus, rusai prasistūmė 

gilyn į šiaurinę Ukrainą. 
Jie užėmė su virš 200 kaimų 
ir miestelių, ir nuolat varor 
si pirmyn prieš vis silpnė
jantį nacių gynimąsi.

Svarbiausieji laimėj i m a i 
buvo Rylsk, 39 mylios į. pie
tus nuo Sevsk, ir Glukhov, 
37 mylias į vakaras ir 15 
mylių nuo Bryansko-Kono
topo geležinkelio. >

Vieną valandą bombardavo Italiją
Lėktuvai atakavo

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
1.—Didieji Anglijos karo 
laivai Nelson ir Rodney va
kar dieną savo didžiosiomis 
kanuolėmis apšaudė' Reggic 
Calabria apylinkę, ir priešo 
patrankas Cape Pellaro, še
šias mylias į pietus. Tuos 
laivus akempanavo dešimts 
mažesnių laivų.

Vienos valandos bombar
davimas sukėlė debesis d’il- 
kių ir dūmų, ir didelius gaiš 
rus, kurie aptemdė Reggio 
Calabria. Kanuolių trenks
mas buvo girdimas iki 50 
mylių tolumo.

Krūzeris ir destrojeriai, 
drauge ir didžiųjų laivų ma
žosios kanuolės, tuo pat me
tu apšaudė patrankų bate
rijas Cape Pellaro ir toliau 
į pietus, iki Melito, 10 my-

Pisa aerodromą
1 iių žemiau Pellaro. Vienin
telis šaudymas į laivus bu
vo iš Cape Pellaro baterijos, 
kuri paleido šešis nevyku
sius šūvius.

Tuo bombardavimu sunai 
kinta priešo patrankų bate
rijos, kurias negalėjo pa
siekti sąjungininkų artileri
jos šoviniai iš Sicilijos.

Atakavo Pisa.
Tuo pat metu amerikiečių 

didieji bomberiai skrido toli 
į šiaurę, kur atakavo gele
žinkelių ir lėktuvų centrą 
Pisa. Bombos pataikė ant 
geležinkelių centrų ir lėktu
vų dirbtuvės. Pisa randasi 
165 mylias į šiaurvakariūs 
nuo Romos.

Kiti sąjungininkų lėktu
vai tęsia savo atakas ant 
priešo susisiekimo linijų 
pietinėj Italijoj.
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirta'd., rugsėjo' 2, 1943

V. Stanevičiui lai- 
semina- 

Tėvai

IS DETROIT LIETUVIŲ VEIKIMO
Žiniiį-žinelės

Pas Juozą ir Izabelę Sta
nevičius būrelis bruzdelnin- 
kų nuvyko palinkėti jų sū
nui kl.
mingai Cincinnatti 
rijoj tęsti mokslą, 
svečius pavaišino.

Stanevičiai darbuojasi kil
niuose lietuvių reikaluose ir 
remia katalikišką spaudą. 
Jų vienas sūnus, Jonas, tar
nauja kariuomenėj 2-ru lei
tenantu lakūnų korpuse. Da
bartiniu laiku randasi Lon
done. Rašo, kad dar nebuvo 
nuvykęs į lietuvių bažnyčią. 
Prie pirmos progos tai pa
darysiąs. Jonas yra gabus 
smuikininkas ir orkestru di
rigentas. Kariuomenėj, yra 
susiorganizavęs orkestrą, 
kuris liuoslaikiu kareivius 
palinksmina.

Kl. Vladas pereitais me
tais lankė Detroito semina
riją. Per atostogas vargo
navo Šv. Jurgio bažnyčioj. 
Yra gabus pianistas ir var
gonininkas. Šią savaitę iš
vyksta į Cincinnatti, Ohio. 
Seminariją tėvai sūnaus ne
varžo, jei jaučia pašaukimą. 
Linki tiktai Dievo palaimos. 
To pat linki ir visi Detroito 
katalikai.

Sąjungos 64 kp. pirm., sa
vo jaunystės dienose daug 
darbavos L. Vyčių kuopoj, 
Šv. Antano parap. chore, pa
rapijos bazaruose ir lietuvių 
reikaluose. Susituokė su dar 
buotoju Juozu Sakalausku, 
kuris daug darbo padėjęs 
jaunimo, veikime ir jau virš 
20 metų, kaip veda Red Ar- 
row Soda išdirbystę, kurioj 
yra trys lietuviai: J. 
lauskas, J. Rukšėnas 
Šeputa.

Sakalauskai augina

Saka- 
ir Al.

2 
nūs, kurie lanko Detroit u- 
ni versite to high schooi. ši 
šeima yra stambiai parėmu
si Šv. Antano parapiją į tai-į 
sant minkštus klauptukus 
bažnyčias suoluose.

sū-

Kl. Chas Marcinkevičius 
drauge su kl. V. Stanevičium 
išvyksta į Cincinnatti, Ohio, 
seminariją. Moksleiviams lin 
kime laimingai tęsti moks
lą.

Lietuvos Dukterų draugi 
ja rugp. 29 d. savo susirinki 
me nutarė A. L. Tarybos 
konferencijai paaukoti $5C 
ir pasiųsti sveikinimą. Au
ką įteikta nuvežti P. Medo- 
niui, parapijų cencraiio ko
miteto pirm. Liet. 73M<terų 
dr-ja tikrai parodo dukteriš 
ką meilę Lietuvos reikalams.

Aldona Žukauskaitė, gam 
tos mokytoja, jau antrus me Į 
tus vasaros laiku Michigar. 
universitete studijuoja gam
tos mokslus, šiais metais tu
rėjusi gana įdomių pamokų 
gaudant gamtos gyvūnus ir 
juos nuodugniai studijuoti. 
Mokyt. Žukauskaitė pirmu
tinė Detroite lietuvaitė ir 
pirma Michigan universite
te pasirinko gamtos * moky
tojos profesiją. Nors tas 
daug reikalauja praktikos, 
bet šaka labai įvairi, ypač 
mokykloj vaikai tą šaką la
bai įdomaujasi.

Josephine Sakalauskicne-
Kairiūtė, dabartinė Moterų

t

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— teikia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

Specializuoja
Tame!

Nebūkit wupan- 
čloti nerangiais 
pakinkliais. Gy
venkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos.

C I A L —
Iškirpkite šj skelbimą ir prisuo

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — IJI.EKTROS VEIKIMO 

I8MA.V K ŠIT N IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmcntą. 

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Cr*».lt>T of Custom Apptlanre, for 27 yra.
Sfl S. STATĖ, RM. #10, STA. 416M 
DaJly 10 A.M. TI1 5; Mon., Fri. TU • F.M.

Hatnrdaiy TII 1, Sunday 2 to 4.

Ala yra specialia rarrtnlmo bandymas fr 
nebus kltoos laikraietuosa Talpai, ils 
pasiūlymas nebus atkartotas.

IŠ KELIONĖS PO KANADĄ
— MIESTAS ŠV. LAURYNO UPES SALOJE. — 
MONTREALIO TURGUJE. — KANADIETE BUČIUOJA 
MARMURINĮ BROLIO ANDRIEJAUS KARSTI. — 
ĮSPŪDŽIAI BESIMAIŠANT SU KANADOS ŽMONĖMIS.
Per Kanados lygumas, kur 

žaliavo kornų laukai, kur 
liūliavo avižos ir balo nu
plautų javų gubos mūsų trau 
kinys riedėjo į Montrealj. 
Vietomis matėsi miškeliai, 
kitur geltonavo laukai lyg 
nuo garsvyčių žiedų. Vaiz
dai būtų neblogi, jei čia pa
čiame vagone būtų mažiau 
primėtyta banano žievių, po
piergalių ir kitų šiukšlių, 
kurių USA'traukinyje nete
ko matyti.

— Geriausius vagonus pas 
mus paėmė armijai, — aiš
kina kanadietė.

Iš indijonų kaimelio į 
milijoninį miestą

Pradundėjęs tiltą, trauki
nys įlėkė į šv. Lauryno upės 
salą, kurioje yra dabar iš
augęs didžiausis Kanados 
miestas — Montrealis. Prieš 
300 metų čionai tebuvo tik 
mažas indėnų kaimelis. Da 
bar gi čia daugiaaukščiai 
moderniški rūmai, o bažny
čių jie giriasi turį daugiau, 
negu Ryme. Judėjimas čia 
gyvas, protarpiais siaures
nėj gatvėje susikemša a.u-
tombbiliai, prie teismo sa- mis, 
lės mačiau ant šalygatvio daržovėmis ir uogomis, iš 
paguldytą pridengtą negyvą riebių kulšių ir kumpių, su-

Miesto rotušėje (City 
Hali), marmuru išklotoje, 
paveikslai poros kanadiečių 
— Dieppės kautynių daly
vių. Priešais tą dailų pas
tatą spalvotomis gėlėmis iš
austa:

— Concordia salus (Suta
rime išganymas). Matyt, ka
nadiečiai mėgstą gėlėmis tu
klus išrašyti. Antai prieš 
teismo rūmus metasi 
didžiulis, gyvų gėlių 
šas:

— Dievas ir mano
Vaizdas gatvėje

į akis 
para-

teisės.

Malonus lietuvių klebonas 
kun. Bobinas visur mane ap- 
vežiojo. Netgi į turgų — 
marke tą užsukau. Iš gausy
bės sunkvežimių su mcrko- 

tomeitėmis, kitomis

lio komiteto konferencijos 
delegatams: kun. I. F. Bo- 
reišiui, P. Grybui, S. Atko
čiūnui, P. Medoniui laimin
gos kelionės ir gerus nuta
rimus pravesti. Koresp.

I. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ

TAUPYKITE 
dėl 

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION

PETRAS
Sekretorius
DABARTINE
DIVIDENTU
RATA

P. KEZON 
ir Iždininkas

1751 W. 47th Street

Bet gatvės švarios. Rytąlku papročiu, patiesti į gat- 
miesto mašinos jas nušluo- vę, bet, apsidairęs, pama- 
ja ir nuplauna. Radęs kiše- čiau, kad čia popiergaliai 
niuje nereikalingą popierga- nesimėto, švarus mies.as 
lį, jau rengiausi, čikagietiš- (B. d.) K. J. Prunskis.

[TlARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos, j
SEKMADIENIAIS — nuo 1 į 

iki 2 vai. popiet. |j
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- Į 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. j
GUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III. •
Telefonas — GROvehill 2242 5

Kanados traukiny
Kai gerokai prašvito, pra- policijos ir minios kabintų pardavimui, maty-

dėjo lankytis vyrai su įvai
riais pasiūlymais:

— Pienas, čekoliadas, laik 
raščiai, — girdėjosi jo bal
sas.

Tarp keleivių buvo dau
giausia kareivių, ir man ro- 

gerai 
’ ka-

apstotą, turbūt užmuštą ne- ti, kad kanadiečiai bado ne
laimingame atsitikime. kentės. Pirkėjų,

sustoti, kol atsiras
DR. VAITUSH, OPT. bė praei.i.

LIETUVIS

moterų su 
krepšiais čia tiek, kad turi 

galimy

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose * egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys "atitaisę 
mos be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.. 

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nenriimami 

karo aviacijos skyr5’’ •- 'š priešas 
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

Gatvėje žmonės 
apsirengę. Tarp jų 
vienuolių seserų poros.

“Draugo” žinių korespon
dentai linki parapijų centrą- dėsi, kad jie buvo... 

paruošti “poison geso* 
rui, nes, nežiūrint feonduk-

Į torių perspėjimų, pūtė ir pū
tė tabako dūmus. Vaikams 
tas buvo sunkiau pakelti, jie 
ėmė verk.i... Kai kuriose ša 
lyse, net ir Vokietijoje, mc 
tinai ir vaikui įtaisyta spe . 
cialūs kambarėliai traukinio

• vagonuose.
Ir vėl pro langą seku vaiz

dus: plati dobilų dirva pri
mena Lietuvą, kitur ganosi 
arklių kaimenė, tai vėl ma
tosi golfo laukai. Trobos, at
rodytų lyg menkesnės, kaip 
Jungt. Valstybėse, bet šiau
dų stogu su netašytais rąs
tais, kaip Europoje, čia ne
pamatysi.

gražiai 
maišosi 

, su
‘ visokiomis uniformomis. Ku 
nigai žingsniuoja su ilgo
mis, juodomis sutanomis, 
pamatysi ir barzdotą misio- 
norių, o kitur tavo akys pa
stebės ir vaikelį ant vežimo 
besėdintį, kukurūzą begrau- 
žiantį.
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atr

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

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

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Plu* LIBERAL EARKIHGS

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIUI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS GEMOMS 

NUOŠIMČIO RATOM8.

I

Yov 
Čan

Sure 
of 
Mėty

tapkite Finansini A t nepriklausomi i
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo i —

KEIST’JTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 411« Jo*. M. Moterį*, Sec’y. S238 80. HALSTED 8T.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’VS 
J5 metų patyrimas

TeL: Yards 182$ 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas h Akinių Dfrbtnvš

3401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

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

EXTRA! EXTRA!
Permainytas 

vardas Ir 
adresas

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I

Tik vien* pora aklą Tisam gy- 
venlmuL Sanuokite jaa, leisdami 
Uemmlnnotl jae modernitklsusU 
metodą, kuria retėjimo mokslas 

gali sutelkti.
M METAI PATYRIMO 

pririnkime akiniu, kurie patelkia 
visą aklą (tempimą. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

AKT S EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVE. TEL. LAFAYETTE 3535

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

DR. S. WEINE, O.D.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS;

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

Office teL YARd* 4787 
Namą teL PROapect 1930

bei. YARd* 2246

DR.C.VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

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. REPublic 7868

Ofiso teL VZBginia 0036
Rendencijos teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir 5—f:30 F. M.

Trečiadieniais pagsr sutartį

Tel YARda 5921.
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeL CANal 0257
Bes. tel.: PROspect 6659

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

Beaid anąja: 6600 So. Arteaar Are 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

8 iM 9 vai. vakar*.

TeL YARda 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 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, Ketvirtadieniai* 
ir Penktadieniais 

Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir Šeštadieniai* 

Valandos: 3 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

TeL MIDway 2880 Chicago, UI
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, duo 2 iki 6 
vai. popiet ir nuo 7 iki Si*) vai. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vai. dieną

Telefonas HEMlock 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

6757 So. VVestern A ve.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-9; 
Trečiadieniai* ir ’ Sekmadieniais 

pagal sutartį-

Ofiso TeL............... Viligini* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. ĘMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868 

VALANDO8?
Pirm., Antr., Kctv. 6 vak. iki 9 vak.

Pertkt., 8:30 iki 9:30 vakare, 
šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.
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HELP WANTED

HELP WANTED — VYRAI

WAREHOUSE DARBININKŲ 
SVARBIOJ PRAMONĖJ

Geros Valandos ir Darbo Sąlygos 
Kreipkitės prie Superint^ndent

MIDLAND VVAREHOUSE
1524 W. 15th St.

“DRAUGAS” HELP tVANTED 
ADVERTISING DEl’.UiTJlEAT

127 No. Dearbom Street \ 
Tel. RANdolph 9488-9489

MOTERYS

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

ŠAUKIT — VVHITEHALL 7814

HELP WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS Tėvui užvirė kraujas
3

DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

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

REIKIA
Automatic

Screw Machine

Kai duktė, 9 metų, parodė užpuolėją, 
tėvas paleido Į ji šuvius

HEI-P WANTED — VYRAI

PATAISYMO
MACHINISTŲ

PATYRUSIŲ
MACHINISTŲ

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

VYRAI IR MOTERYS * I
Pagelbininkų

Gabūs pataisyme abelnų Machine 
shoD" įrengimu, kaip tai LATHES 
—BORING MILLS-DRILL PRES- 
SES-INDUSTRIAL TROKUS ir tt 
Pastovūs darbai. Pokarinės pro-! 
gos. 6 dienos savaitėje. Svarstoma

REIKIA VYRU SU KELETĄ 
METU PATYRIMO PRIE PATAI
SYMO IR ATSTATYMO MAŠINŲ, 
PADIRBTI REPLACEMENT DA
LIS, GRANDYT BEARINGS ir tt 
TURI BŪTI PATYRĘ SU MAŠI-

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

MORRISON HOTEL

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

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAMS

ATSIŠAUKIT

algų pakėlimai 4 kartus j metus. NŲ ĮRANKIAIS, JŲ SUDĖJIMU.

MERGINU 
MOTERŲ 

stock room, pakavimo 
darbu.

ir labai 
Patogioj 
Randasi

MERGINŲ

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN 

TAYLOR FORGE & 
PIPE VVORKS 

1409 S. Cicero Avė.

60 VALANDŲ SAVAITĖJE 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

UŽ VIRŠLAIKĮ.

Prie
lengvų assembly
vietoj. 5 dieųos j savaitę, 
taipgi naktimis assembly darbų.

GARTNER & BENDER
1104 S. Wabash Avė.

IR MOTERŲ
ŠVARUS DIRBTUVĖS 

DARBAI 
AMŽIAUS 18 IKI 45 

SVARBIAI PRAMONEI
Patyrimas nereikalingas. Pradinė 
rata 60c į valandą su pakėlimu 

i pabaigoj 6 savaičių. Ekstra mo- 
I kestis dirbant vakariniais šiftais.

l

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST

REIKIA
BLUE PRINT 
TORIU 
OPERATORIŲ
STOCK ROOM 
PASIUNTINIŲ. 
JOHNSON.

KEUFFEL

MACHINE OPERA- 
PHOTOSTAT MACHINE 

— SHIPPING — 
PAGELBININKO— 
MATYKITE M R.

& ESSER CO. 
OF N. Y.

520 S. Dcarborn St.

PARSIDUODA

VYRŲ IR
VAIKINŲ

PATYRIMO NEREIKIA
100% KARO DARBAI

TAIPGI PO KARO DARBAI 
GERA MOKESTIS

Grunwald Platiną
4309 W. Lake St.
REIKIA VYRŲ

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

NAUJOS MAŠINOS, ŠVARI 
DIRBTUVĖ IR MALONIOS 

DARBO SĄLYGOS.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR 
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Westem Blvd.

OFISO VALANDOS:
Kasdien, 8:20 ryto iki 5 p.p.
Sekmad. 9:00 ryto iki 2 p.p.

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

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

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

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

bo-

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

MORRISON HOTEL 
MEDŽIO IŠDIRBĖJĘ

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

FITTERS IR
FINISHERS

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

FREIGHT HANDLERS

VYRŲ
BAGGAGE VYRŲ

Proga įsidirbti bus transportacijoje: 
pradinė mokestis 68c į vai. Matykit 
Mr. Crooks.

20 E.
NATIONAL

RANDOLPH
TR.W.WAYS BUS 

DEPOT

69c Į VALANDĄ 
UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL.

$7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

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

Cicero

MOTERYS

BUS BOYS
Atsikreipkite j Colonnade kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTF.L 
5349 Sheridan Rd.

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

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE VVORKS 

1409 S. Cicero Avė.
REIKIA VYRŲ

SHEET METAI, DARBININKŲ 
ARC VVELDERIŲ

PUNCH PRESS OPERATORIŲ
PATNT SHOP PAGELBININKŲ

ART-METAL PRODUCTS CO.
514 S. Grccn Mon. 2726

SITUATION WANTED

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

Pirkite U. S. Karo Bonus

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN 

PIRMAD. PERDĖM PENKTAD. 
8:30 RYTO IKI 5 POPIET

CASPERS TIN PLATE CO. 
4100 VV. 42nd Piace

l

MOTERŲ IR VYRŲ
AR VIRŠ 50 METŲ SENUMO
PRIE HOTEL D ARBŲ
Tykioj, švarioj apielinkėje.

VACTUM VALYMAS 
KAMB. PATARNAVIMAS 
DIŠIŲ PLOVĖJŲ 
ŠIŪRUOTO JŲ
TARNAIČIŲ
BELL VYRŲ 
VEITERKŲ

Gera mokestis priklausant 
nuo sveikatos išgalės.

SUTEIKIAM CARFARE IKI 
HOWARD STREET

THE HOMESTEAD HOTEL
1625 HINMAN AVĖ. 

EVANSTON. ILL.

16

Nuolatiniai darbai dabar randasi. ■ 
Puikios darbo sąlygos, apmoka
mos atostogos.

KREIPKITĖS 8-TAM AUKŠTE
PERSONNEL OFISE

THE H U B
HENRY C. LYTTON & SONS

Statė ir Jackson

REIKIA Merginu ir Moterų dirbti 
PAPER BOX DIRBTUVĖJE. Nuo
latiniai darbai, gera mokestis.
THE PARAGON PAPER BOK CO.

800 S. Ada.

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

pa-

PARSIDUODA — namas labai gra
žioj ir geroj vietoj tik už $9.500. 
Atneša rendos $144 į mėnesį. Gera 
proga Lietuviams. Atsišaukite p>-ie 
SAVININKO — 10753 S. tVABASH 
AVĖ., (ant antro aukšto iš užpa
kalio).

MOTERŲ 
MERGINŲ

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

PASTOVUS DARBAI—PIRM, 
DABAR IR PO KARO

LOUIS MILAM FOODS
3825 W. Lake St.

Jstokit į mūsų linksmą šeimą 
triotinių darbininkų! Mes gami
nam valgio produktus Kariuome
nei, Laivynui ir Alrjantams. 
Darbo valandos sutvarkomos su- 
lvg 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

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

58 VAL. Į SAVAITĘ
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
31348 S. PULASKI RD.

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

1750 N. Wolcott

New Orleans. — Buvo su
imtas Willie P. Stevens, 36 
m. amž., kuris kaltinamas 
mergaičių užpuldinėjime. Su
imtasis vyras buvo atvestas 
į policijos kambarį, kur jis 
buvo pastatytas liudininkų 
akivaizdoje.

Kai tik devynių metų mer
gaitė pamatė Stevens, iš ke
lių vyrų, tuojau ji sušuko: 
“Tai šis, <tai šis”. Ji pasidarė 
nerami. Mat tas vyras ban
dė ją pirmiau užpulti. Ten 
pat stebėjimo kambaryje 
(showup) buvo mergaitės 
tėvas John P. Vogt, 43 me-

tų amžiaus, U. S. pakrančių 
sargybos leitenantas.

Mergaitės tėvas Vogt pri
ėjo arčiau, ir paleido kelis 
šuvius į Willie P. Stevens’ą, 
tai įvyko rugpiūčio 31 dieną.

Vienas suvis pataikė į Ste- 
vens petį.

Mergaitės tėvas paskui 
buvo nuvestas į detektyvų 
viršininko ofisą, bet vėliau 
buvo paleistas.

Matyti, dukters tėvas ne
galėjo susivaldyti, kai suži
nojo iš jos kas norėjo jo 
dukterį nuskriausti, ir palei
do šuvius.

NETEISINGAI DERGIAMAS PROF. M. BIRŽIŠKOS 
VARDASŠvedai nusistatę 

prieš nacius
LONDONAS, rūgs. 1. — 

Čia rodoma intereso tuo, j 
kad Vokietijos spauda ir i 
radio liovė šmeižus ir puo
lus Švediją pasėkoje švedų 
protesto Vokietijai už nus- 
kandinimą dviejų Švedijos 
laivų. Dabar darosi aišku, 
kad Švedija jau atvirai stovi 
už alipntus ir nacių grąsi- teko Lietu'vos įaudon toks’ 
nimas jų neba.ugina. Svedi--koks jis tav0 vokiečių ati. 
ja pasiruošusi kariauti, jei-, tinkamos monopoUnės agen- 
gu naciai bandytų jos teri- į tūros patiektas ir įsakytas 
toriją okupuoti. Raportai atspausdintt 
pasiekią Londoną sako eili- - ..........
niai Švedijos gyventojai

I aštriau smerkia nacius.

tikros (raudonos) i pateiktos konferencijos da-

VYRŲ IR MOTERŲ
MUMS REIKIA ASSEMBLERS, 
INSPEKTORIŲ, TESTF.RS IR 

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 4 8 ir gausit mokėt už 
52 valandas. Greitas įsidirbimas.

CHICAGO COMMUTATOR
325 W. OHIO

VYRU IR MOTERŲ — Assembly 
darbininkų. Taikos laikų sąlygos. 
Aukščiausia mokestis.
-AMERICAN AUTOMATIC DEVICES 

COMPANY
530 S. Throop St.

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

COMPANY
530 S. Throop St.

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

SHOTVVELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

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.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

NAKTINIŲ OFISAMS

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

5 NAKTYS J SAVAITĘ 
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 VEDĖ-JO

YARDS 0240
| Platinkite “Draugą”.

Tam 
spalvos spaudoje pasirodė lyviams balsuoti ir jokiam 
puolimų nukreiptų prieš 
prof. M. Biržiškos asmenį 
ryšyje su Kaune įvykusia 
balandžio mėn. 5 d. konfe
rencija. Dėl jų galima būtų 
štai kas pastebėti: Turimo
mis žiniomis, tiek
rezoliucijos, tiek iš viso tos 
konferencijos aprašymas, pa

minimos

lietuviško laikraščio kores
pondentui nebuvo leista tos 
konferencijos darbu nei sek
ti nei aprašyti. Kiti davi
niai irgi kalba prof. M. Bir
žiškos naudai. Toji aplin
kybė, kad jis nepatinka pir
mykščiam Lietuvos okupan
tui, toli gražu nesumažina 
M. Biržiškos gero vardo.

(LPSŽ)

būdu, 
Biržiš- 
jokios 
lietu- 

f aktai,

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

Tokiu 
paskelbtieji prof. M.

V1S kos pavarde yra be 
reikšmės sąmoningų 
vių akyse. Žinomi 
kad pirmieji ir antrieji Lie
tuvos okupantai buvo ir yra 
meisteriai skelbti pavardes 
asmenų po rezoliucijomis 
atsišaukimais bei straips
niais, su kuriais skelbiamas 
asmuo nieko bendro neturi. 
Yra žinoma, kad minimos 
rezoliucijos iš viso nebuvo

būt 
lai-

Saugokit savo 
maudynes

Prieš keletą metų jei 
kas pasakęs, jog ateis
kas, kad bus vagiamos mau
dynės, tokį žmogų kiekvie
nas butų kvailiu paskaitęs. 
Šiandie betgi taip yra.

J. H. Kaleher, plumberis. 
7504 Stony Island, kreipiasi 
į policiją prašydamas, kad 
jam surastų dvi maudynes, 
kurios buvo pavogtos iš jo 
krautuvės. Nieks kitas ne
liestas, kaip tik naujos, bal
tos maudynės.

Aišku, miesto pakraščiais 
dygsta daug naujų namų. 
Kiekvienam juk reikia mau
dynės.

Teismo rūmuose 
nėr daktaro

rū-

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

REMKITE “DRAUGĄ

VARTOJAMAS NAUJAS PI.ASTIC MA- 
TEKIOLAS NATURAI.F.S GIM 
SPALVOS DANTŲ PLKITOMS.

nai j°s Vp| vafnnp dantų
KŲŠIES ■ Vll’UlVlIVpuciTOS

$12.50
IKI $39.50 Ui KIEKVIENĄ

J

Kavalerijos pulkas
Pirmas kavalerijos pul

kas, Regiment of Dragoons, 
prie Jungt. Amerikos Vals
tybių buvo suorganizuotas 
Missouri valstybėje, 1833 
metais.

Pirkite U. S. Karo Bonus

4

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos crystal clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas g arantuotas. Materiolas labai pa
našus j g-amtinį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

I I
HEJNA BROS.

DENTAL PLATE CO.
1724 S. Ashland 2nd FL Mon. 9251

Darome p'eitas įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dentistą

Atdara nuo 9 iki 8. šentad. nuo 9 iki 4. 
KAI.BAMK LIETUVIŠKAI

Nuomų reikalų teismo 
muose teisėjui svarstant iš- Į 
keltą bylą, staiga apalpo 
real estate agentas George 
Barry. 60 m. amžiaus. Dvi
dešimts minutų ėmė. kol at
vyko iššauktas daktaras, 
kurio pagelba jau buvo per- 
vėlu. Apalpusis mirė. Kun. 
D. W. Moran iš Šv. Vardo 
katedros mirštančiam sutei
kė paskutinius sakramen
tus. Teisėjas pareiškė:

“Stebiuosi, kad tokiuose 
rūmuose, kur kasdien atsi
lanko tūkstančiai žmonių, 
nėra gydytojo”.

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

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

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

3945 W. 26th St. 2nd Fl. Law. 2908
30 N. Dearborn Km. 806, St*. 9649
Vidurmiesčio vai. 9—6. Antradieni ir 

ketvirtadieni nuo 9 iki 7.

Budriko Moderniška Krautuvė

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.

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

★
★
★
★
★

For Help! 
For Sale! 
For Rent! 
For Service I 
For Results! 
ADVERTISE -

In America’s Gręatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★
įl
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1 3 U G A S
TIIE UTiicJANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Are. Chicago, lllinois
PuLIishcd Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CAHiGLIC PRZSS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

56 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

graži Amerikos ateitis, todėl “Draugo” redakcija ir 
administracija sveikina garbingą lietuvių konferenci
ją, kuri susirinko svarstyti kaip kuo daugiausiai ir kuo 
sėkmingiausiai prisidėti prie Amerikos pergalės ir Lie
tuvos išlaisvinimo ir jos laisvės ir nepriklausomybės 
atgavimo. Tat gražiausių darbų Amerikos pergalei ir 
Lietuvos Nepriklausomybei!

KARAS

Metams ................................................................................  $7.00
Pusei metų ...............................................    4.00
Trims mėnesiams ............................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ............................................................ 1.50

Į Vienam mėnesiui ......................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ...................    $6.00
Pusei metų .............................      3.50
Trims mėnesiams .............................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................           75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................. $8.00
Pusei metų .................. .. .............................. ■..................   4.50
Trims mėnesiams ...............................................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu sv 11 rr*l v .*

Skelbimų kainos pris iunčiamos parpi ka i a vn a

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neeražiname. jei neprašo
ma ta.1 padaryti ir r.eprisiunčiama. tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rąžomąją mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter Itarch 31, 1916 at Chicago, Iii, 
Under the Act of March 3, 1373.

Amerikos pergalei ir Lietuvos 
Nepriklausomybei

SVARBI AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA. 
SAVO DARBUS PAŠVENČIA AMERIKAI IR LIE
TUVAI.
Šiandien, rugsėjo 2 dieną, iš ryto, Pittsburghe, Wil- 

liam viešbutyje, prasidėjo Amerikos lietuviškųjų orga
nizacijų atstovų konferencija, kurią sušaukė Amerikos 
Lietuvių Taryba. Lietuviškųjų organizacijų atstovai su
važiavo į Pittsburghą svarbiam reikalui. Jie suvažiavo 
aptarei kaip sėkmingiau prisidėti prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių karo pastangų, kaip geriau prisidėti 
prie Amerikos garbingos, pergalės ir kartu lietuviai a- 
merikiečiai nori paieškoti būdų kaip geriausiai galima 
prisidėti prie Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės at
gavimo ir prie lietuvių šelpimo, kurie yra išmėtyti po 
visas pakampes.
LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ RŪPESČIAI

Amerikos lietuviams labai rūpi kaip jie geriausiai 
galės prisidėti po karo nualintai Lietuvai atsistoti ant 
savUkojU-

Amerikos lietuviškųjų organizacijų atstovai atvyko 
j konferenciją vedini šio krašto meilės ir pajutę dide
lius Lietuvos žmonių skausmus, pajutę didelius savo 
tėvų ir brolių žemės vargus, kuriuos jie iškentėjo nuo 
bolševikų okupacijos priespaudos ir dabar kenčia nuo 
nacių okupacijos.

Nesuklysiu pasakęs, jog jūs, mieli lietuviai atstovai, 
į konferenciją paskatino važiuoti jūsų sūnų ir vyrų 
pasišventimas ir drąsa karo frontuose, kur jie kau
nasi su priešais Europos padangėse, Viduržemio jūro
je, Pacifike ir kitur. Jūsų sūnūs ir vyrai aiškiai sako: 
stiprinkite namų frontą, liekite prakaitą, kad mažiau 
būtų kraujo ir nuostolių. Jūs ir suvažiavote į konferen
ciją, kad vieningai apsvarsčius, kaip dar geriau ir stip
riau galima prisidėti namie prie tų žygių, kuriuos jū
sų sūnūs ar vyrai atlieka karo frontuose.
LIETUVOS VAIKŲ BALSAI

Taip pat tenka pasakyti, kad jūs, garbingi tėvų že
mės gynėja, į šią konferenciją sušaukė Lietuvos vaikų 
ašaros, motinų vaitojimai, tėvų sielvartai, Lietuvos 
žmonių šauksmai: “mes norime, mes turime būti Lais
vi ir nepriklausomi, padėkite mums išsikovoti laisvę ir 
nepriklausomybę

t *

Amerikos lietuviškos organizacijos išgirdo Vytautų, 
Kęstučių, Basanavičių, Kudirkų, Maironių, Tumų-Vaiž- 
gantų, Jakštų-Dambrauskų, Navickų, Dielininkaičių ir 
Lietuvos savanorių, kurie padėjo galvas už laisvę, bal
sus iš kito pasaulio, kur jie yra. Jų balsai aiškūs ir vie
ningi: ‘‘Amerikos lietuviai, kenčiantieji lietuviai kovo
ja už laisvę ir nepriklausomybę, bet jie daug vilčių turi 
jumyse, jų akys yra nukreiptos į jus, pavergti nacių 
ir išblaškyti lietuviai po Sibiro laukus laukia jūsų 
pagalbos, laukia jūsų darbų”. Lietuviškos organizaci
jos išgirdusios šį balsą ir pasiuntė savo atstovus į kon
ferenciją, kur garbingi atstovai paieškos būdų, kad lie
tuvių troškimai būtų išpildyti.

SVEIKINAME GARBINGĄ KONFERENCIJĄ
“Draugas” visuomet stovėjo, stovi ir stovės lietu

viškųjų reikalų sargyboje, jam rūpėjo, rūpi ir rūpės

Įžengiant į penktuosius karo metus
RUGPIŪČIO MĖNUO HITLERIUI BUVO PATS 
PRASČIAUSIAS. HITLERIS TURI NAUJŲ 
RŪPESČIŲ.
Antrasis pasaulinis karas įžengė į penktuosius metus.
Pradžioje šio karo Hitlerio veidas buvo. išdidus. Jis 

prievartos būdu patraukė prie savęs Rumuniją, Bul
gariją ir Vengriją. Jis okupavo nemažai kraštų, iš tų 
kraštų ir dabar dar atima viską, ką žmonės turi geres
nio, plėšia iš tų kraštų ne tik duoną, bet ir žmones en
gia ir terorizuoja.

Ketvirtais karo metais rugpiūčio mėnuo Adolfui Hit
leriui buvo pats skaudžiausias mėnuo jo gyvenime, nuo 
to laiko, kai jis įgavo jėgą. Rugpiūčio mėnuo Hitlerio 
veidą raukšlės išvagojo.

Rugpiūčio mėnuo, baigiant ketvirtuosius karo metus, 
Himleriui atnešė daug nelaimių. Jis tą mėnesį sutiko, 
kai amerikiečiai smarkiai bombardavo Rumunijos alier 
jaus laukus. Tas parodė, jog nė viena Europos dalis 
nėra saugi. Amerikiečiai bombardavo Rumunijos alie
jaus laukus rugpiūčio 1 dieną. Dvi dienas vėliau RAF 
sudaužė Hamburgą. Ketvirtadienį, rugpiūčio 5 dieną, 
rusų kariuomenė privertė trauktis vokiečius iš Orei. 
7-tą dieną britai ir amerikiečiai paėmė Troiną, Sicili
jos apsigynimo raktą. 11-tą dieną buvo užpultas iš oro 
nacių partijos miestas Nuremberg. 12-tą dieną rugpiū
čio vokiečiai ėmė trauktis iš Sicilijos. 15-tą dieną rug
piūčio rusų kariuomenės įžengė į Karkovą, ir vokie
čiai nustojo vilties vasaros ofensyvai. 17-tą dieną rug
piūčio Messina krito. 18-tą sąjungininkų lėktuvai nu
skrido į Vokietijos gilumą ir bombardavo Messer- 
schmitt gamybą, Regensburge. 25tą dieną Berlynas 
buvo smarkiausiai iš oro atakuojamas.

Hitleris rugpiūčio mėnesyje rusų fronte buvo gero
kai atstumtas atgal.

To dar negana, mirus Bulgarijos karaliui Borisui, 
Hitleriui atnešė naujų rūpesčių. Hitlerio nepasisekimai 
ir sąjungininkų laimėjimai, mažina Hitlerio “draugų” 
skaičių, kuriuos jis buvo įsigijęs prievarta.

Rugpiūčio mėnesio pabaiga kirto Hitleriui į veidą 
smūgį, kai Danijoje prasidėjo sukilimai.

žodžiu, Hitleris į penktuosius karo metus įžengė su 
sudaužytu veidu, o sąjungininkai penktuosius karo me
tus sutiko geroje nuotaikoje, nes jų laimėjimai yra 
ryškūs ne tik Europoje, bet ir Pacifike. Japonai jau 
jaučia Jungtinių Tautų jėgą Pacifike.

Atsiminus didelį vyrį
Šiandien sueina du metai, kai mirė garbingas lietu

vis ir žymus kunigas Jonas Navickas, Amerikos mari
jonų provinciolas. Nors jis yra miręs, bet jo dvasia 
ir darbai gyvi ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje.

A. a. kun. Jono Navicko darbai yra tęsiami jo drau
gų, prietelių ir jo gerbėjų. Marijonai žengia jo pra
mintu taku. 5 - * • • < * ’

Kad a. a. kun. Navicko vardas būtų gyvas, ir kad 
jo troškimai realizuotųsi, todėl tėvai marijonai ir jų 
rėmėjai įkūrė Navicko fondą šelpti studentus ir klie
rikus, kurie išėję mokslus tarnaus tiems idealams, dėl 
kurių a. a. kun. J. Navickas gyveno, dirbo ir mirė.

Šių metų spalių 3 dieną, sekmadienį, Chicagoje, Ope
ra House, įvyks Anna Kaskas ir R. Juškos koncertas. 
Gautas pelnas iš šio koncerto skiriamas a. a. kun. J. 
Navicko fondui, kuris rūpinasi studentų it klierikų mo
kymu ir auklėjimu.

Atsilankydami į šį koncertą, padėsite įvykdyti tuos 
darbus, kurių a. a. kun. Navickas nespėjo įgyvendinti, 
bet jis trokšta, kad jie būtų tęsiami po jo mirties.

Užbaigs pragariški šokį
Pirmojo pasaulinio karo patyrimai parodė, jog ne

užtenka grumtis dviem ar keliom priešingom kariuo
menėms, bet kare turi dalyvauti visi tautos gyvento
jai. Visos tautų fizinės ir dvasinės jėgos turi būti pa
skirtos tik karui. Tačiau 1914—1918 metų karo daly
vių ir fizinės ir moralinės pajėgos galų gale nepasie
kus lemiamo laimėjimo ištuštėjo. Teko sustabdyti šį 
pragarišką rungtynių šokį tam, kad būtų įsigyta pa
jėgų dar kartą jį pakartoti su dar didesniu įtempimu 
ir didesniu kiekiu įvairių baisenybių.

Iš pirmojo pasaulinio karo daug kas pasimokė iri 
tenka manyti, jog Jungtinės Tautos su šiuo karu už
baigs pragarišką karo šokį ir nebebus vietos tokioms 
baisenybėms, kokios dabar vyksta.

Vokiečiai naciai šį karą 
pradėjo 1939 metais, rugsė
jo 1 diedą. Hitleris reichsta
ge sušuko, jog vokiečių ar
mija žygiuoja į Lenkiją. Po 
17 kovos dienų Lenkija kri
to.

Kitais metais Hitleris pa
suko į Prancūziją, Belgiją 
ir Olandiją. Šios valstybės 
krito. Vėliau okupavo Dani
ją ir Norvegiją.

Hitleris manė suklupdyti 
Angliją, bet Anglija stipriai 
laikės ir šiandien matome, 
jog Hitleris iš Anglijos ir 
Jungt. Amerikos Valstybių 
gauna skaudžius smūgius.

Hitleriui nepasisekus su
klupdyti Anglijos, jis 1941 
metais birželio 23 dieną at
suko kardą prieš Sovietų 
Rusiją. Iš karto Hitleriui 
sekės Rusijos fronte, bet da
bar jo žvaigždė rytų fronte 
krinta.

ANAS IR ŠIS KARAS
1914 — 1918 metų kare 

vokiečiai iš karto buvo ne
mažai laimėję. Vokiečių vai
kai mokyklose švęsdavo per 
savaitę kelius karius perga
lės šventes. Bet atėjo 1918 
metų ruduo, vokiečiai pa
prašė taikos, ir karą pralai
mėjo.

1939, 1940 ir 1941 metais 
vokiečiai turėjo nemažai lai
mėjimų ir juos švęsdavo. 
Bet šaltesni vokiečiai tar
davo: “Aname kare daug 
kartų mūsų vaikai šventė 
pergales, bet galų gale ka
rą pralaimėjom, kad tik da
bar tas pats neįvyktų.” Taip 
pasitardavo blaivesni vokie
čiai. Atrodo, jog jų nuojau
ta buvo .pagrįsta, nes dabar 
yra vis daugiau davinių, jog 
vokiečiai eina nebe laimėji
mų, bet pralaimėjimų keliu.

LIETUVOS REIKALAI
Per Hitlerio ir Stalino ma- 

chenacijos, Lietuva 1940 me 
tais, birželio 15 dieną, buvo 
okupuota ir pavergta rusų 
bolševikų.

1941 metais, birželio 23 
dieną, Hitleris užpuolė So
vietų Rusiją. Lietuva pate
ko po vokiečių okupacija. 
Ir šiandien Lietuva dar yra 
vokiečių okupuota. Lietuvos 
gyventojai griežtai kovoja 
su naciais, ir lietuviai tiki, 
jog jie bus laisvi ir nepri
klausomi.

Lietuva nenori nei Mask
vos, nei Berlyno “globos”, 
lietuviai nori būti laisvi ir 
nepriklausomi savos valsty
bės piliečiai. Lietuvos vil
tys yna sudėtos į Jungtinių 
Amerikos Valstybių perga
lę. Lietuva tiki, jog Jungti
nių Tautų pergalė .atneš lie
tuviams laisvę ir nepriklau
somybę, dėl kurios lietuviai 
dabar miršta ir pakelia di
džiausias kančias.

Kai kur Malajuose mote
ris yra šeimos galva. Jos 
tvarko ten viską.

Po svietą pasidairius
I

Lietuvoje, mano apylin
kėj, buvo žinomi taksiukai, 
tai yra tokie tipai, dažniau
siai nesubrendę vaikai, ku
rie, ar tai žingeidumo, ar 
barankos masinami, sekda
vo paskui pažįstamą. Tokių 
tipų sunku būdavo atsikra
tyti. Jei sustodavai jį išlo- 
joti, kad nesektų paskui, tai 
ir jis sustodavo. Pradėjus 
eiti, jis vėl sekdavo.

Amerike, tavorščiai. taip- 
pat randasi taksiukų, tiktai 
čia jau vaikai su ūsais, kiti 
net redaktorių cinus nešioja. 
Jie p. A. Smetonos taksiu
kai. Kai tik p. A. Smetona 
koją iš stubos, tai. žiūrėk, 
pirmiausiai Karpius, paskui 
Zūris, o jei ne Zūris, tai Ta
mošaitis, ir seka paskui.

Šiomis dienomis vieno 
Pennsylvania kampo lietu
viai buvo surengę L etuvių 
Dieną mūs vienuolynų nau
dai. Kalbėti komiteto buvo 
pakviestas ir p. A. Smetona. 
Atvažiavo į tą Lietuvių Die
ną kviestas Pensilvanijos 
steito senatorius — vienas, 
atvažiavo kongresmonas — 
vienas. Atvažiavo p. A. Sme
tona ir jį atsekė du taksiu
kai, kurie įsibriovė ant sce
nos tarp kviestųjų svečių, 
sakoma, kioksojo žiūrėdami 
į minią.

Ar gi p. A. Smetona nega
li išlojoti tų laisvamanių, 
kad jie nesektų jo bent kai 
jis važiuoja katalikų mitin
gui kalbėti? Katalikai man
dagūs žmonės. Sakysim, ku
nigai, kuriuos minėti taksiu
kai moka puikiai šmeižti, 
jiems neuždaro durų net į

klebonijas, km* esti suruoš
tos p. A» Smetonai vaišės. 
Jei tie taksiukai patys nepa
žįsta jokio mandagumo, tai 
p. A. Smetona turėtų juos 
apšainyti. kad nesekiotų pa
skui jį.

Anądien mano gaspadinė 
nusiskundė šią vasarą nebe
galinti gauti muilo. Storuo
se jo nėra ir gana. Man Lai 
buvo labai navatna, kur din
go Amerikos muilas?

Nugi, rugpiūčio 17 dienos 
balšavikų popieriukėj skai
tau, kad laike Lebedenkos 
priėmimo Šerman otely, tarp 
kitko raportuota, jog viena 
moteris surinkusi 10,000 ga
balų muilo, kuris jau išsiųs
tas į “darbininkų rojų” — 
Sov. Rusiją. Tai tik vienos 
moters, tavorščiai, raportas! 
O kiek buvo daugiau tokių 
moterų ?

Kitam tos popieros pusla
py radau parašyta, kad vie
na balšavikių sosaidė nutarė 
imt muilą, kaipo įžangos bi
lietą į jų parengimus.

Ot, kur dingsta mūsų mui
las! Kibą balšavikai, mui
lindami Sov. Rusiją, nori 
Stalinui atsidėkoti už tair 
kad jis iki šiol čia jiems akis 
muilino... savo muilu.

KARO FILMOS BUS RO
DOMOS ^PER “DRAUGO’ 
PIKNIKĄ VYTAUTO PAR
KE, RUGSĖJO 6 D., 1943.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS o

Katalikiško Jaunimo Auklėjimas
Rašo kun. A. Briška

ros augantieji vaikai. Ir keis 
ta. Kada juos ištinka nelai
mė, tada šaukiasi į parapiją, 
kad už juos užstotų, nors 
jie niekuomet nebuvo pri 
klausę prie parapijos ir ne
lankė bažnyčios.

Labai retas atsitikimas, 
kad ateivis žmogus būtų pa
puolęs į kalėjimą, žinoma, 
pasitaiko papui.i, bet tik 
trumpam laikui už kokį nors 
menkniekį, kurių nereikia 
imti į sąskaitą prasižengi
mų. Bet iš jaunimo tarpo 
jau buvo plėšikų ir kitokių 
prasikaltėlių, kurie savo ne
dorais darbais žemina lie
tuvių vardą. Nors jie nebe
šneka lietuviškai ir nieko 
bendro su lietuvišku jauni
mu neturi, bet,' kamantinė- 
jami pas.isako esą lietuviai.
Vaikų nelaimė

Tėvai, kurie nesirūpina, 
kad jų vaikai būtų mokina
mi ir auklėjami parapijinė
je mokykloje, yra vaikams 
ne paguoda, bet nelaimė. 
Kokia gi tų vaikų ateitis b? 
krikščioniško išauklėjimo, 
be krikščioniško pagrindo ?

S.atomas namas ant men- 
pagrindo greitai s.ugriū- 
Taip ir vaiko gyvenimas, 
dvasinio pagrindo, grei- 
sugriūna.

kad jų vaikai 
protingi, mo- 

kad

Tėvų norai
Tėvai nori, 

būtų gražūs, 
kyti ir turtingi; neri,
galėtų lengviau gyvena, ma
žiau dirbtų, daugiau turėtų; 
nori, kad jiems, kaipo tė
vams, teiktų pagarbą ir rei
kale gelbėtų; nori, kad vbū- 
tų teisingi ir dori. Visi tie 
norai yra labai gražūs ir 
geri, bet vienais norais ne
galima tikslo atsiekti. Jei 
vaikai nebus mokinami ir 
auklėjami tokioje mokyklo
je, kur žmogaus protas ir 
Širdis lavinama Kristaus 
mokslu, tėvai negali tikėtis 
meilės ir paguodos iš savo 
vaikų.

Kadangi tėvai yra sargais 
ir globėjais savo vaikų, tai 
pirma ir svarbiausia prie
dermė yra — rūpintis jų a- 
teitimi. Nepaisymas jų iš
auklėjimo kaip patiems tė
vams, taip ir kaimynams 
daug žalos pridaro.

Dažnai girdime tėvus ne
siskundžiant, kad paaugę 
vaikai jų nebeklauso, neger
bia. naktimis daužosi, ištvir
kę ir t.t.

Nieko nėra be priežasties. 
Tėvų nusiskundimuose daž
nai glūdi jų pačių padaryta 
klaida. Ir toji klaida nebe
atitaisoma. Tiesa, dideliame 
mieste sunku tėvams kaip 
reik prižiūrėti savo vaikus, 
bet reikia paklausti, ar to
kie tėvai rūpinosi siųsti sa
vo vaikus į katalikišką mo
kyklą, kai dar jie buvo ma
ži? Ar rūpinosi, kad jų vai
kai būtų išauklėti pagal 
Kristaus mokslą? Katalikiš
ka mokykla deda visas jė- S1VO jaunystę. Jei jų tėvai 
gas, kad vaikuose išauklėti daugiau būtų kreipę dėme- 
švelnius, jausmus ir tėvams si° i auklėjimą, daugelis jų 
pagarbą. Bet jei tėvai to būtų buvę naudingi žmonės, 
nepaisė, tai ir turi vaisių. 
Kreivai užaugęs medis ne-
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DIDŽIŲJŲ KANUCLIŲ ŠOVINIAI KRINTA ANT ITALIJOS rrDraugo" piknike išgirsite apie 
Amerikos LieluviŲ Konferenciją ,

Kalbės kun. Prunskis ir "Draugo" 
redaktorius Leonardas Šimutis 
Šįmet “Draugo” piknikas, 

ištikrųjų, bus įdomus. Bus 
aukštaičių ir žemaičių vir
vės traukimas. Čia pasiro
dys kas yra stipresni, že
maičiai sako esą stiprūs, ir 
aukštaičiai nenori pasiduot. 
Pamatysime, vyrai, kam teks 
alučio pusbačkis!

GRAŽI MUZIKA I

Jaunieji kaip ir kasmet 
galės pašokt gražių fokstro
tų prie mūsų gerai žinomo 
orkestroPhil Palmer. Oldtai- 
meriams bus spešil polkų or
kestras. Jie irgi galės links-

i kO

na. 
be 
tai

Kaip audros griauna na
mus nuo silpnų pagrindų, 
taip ir žmogus, neturėda
mas krikščioniško pagrindo 
dažnai esti parblokštas ir 
klaidžioja kreivais gyveni
mo keliais. Nemažai tokių 
esti uždaryti kalėjimuose ir 
ten nelaimingai praleidžia

Tiesa, rasime nelaimingų- 
____ ___ W tarpe ir tokių, kuriuos 

bus atitiesiamas iki nukir- tėvai prižiūrėjo, rūpinosi jų 
timo. Taip ir žmogus išau
gęs be jokio dorovinio moks 
lo ir auklėjimo dažnai lie
ka tokiu iki amžiaus galo. 
Tėvų apleistas vaikas auk
lėjimo atžvilgiu užaugęs ap
leidžia savo tėvus.

Lietuviai tėvai neleisda
mi savo vaiko į parapijos 
mokyklą, iš pat kūdikystės 
jį atskiria nuo savo tautos. 
Gi šiek-tiek paaugęs vaikas 
atsiskiria ir nuo savo tėvų. 
Tėvai šneka lietuviškai, o 
vaikas — angliškai. Nemo
kėdamas gerai lietuvių kal
bos, vaikas jos vengia ir 
nsbevartoja. Užaugę vaikai 
darosi svetimi tėvams. To
kie vaikai tėvų atžvilgiu y- 
ra nelaimingi. Daugelis jų, 
•užaugę be priežiūros ir auk- 
klėjimo padaugina skaičių 
įvairių prasižengėlių. Dėlto 
šioje gadynėje labai reiki i 
daboti vaikus, kad išaugtų 
naudingais žmonėmis.

Lietuvių tauta švari, do
ra, teisinga. Lietuviai atei
viai gerbiami ir kviečiami 
užimti įvairius darbus dėl to, 
kad savo darbštumu ir el
gesiu tai įrodė. Amerika lie
tuvius pažįsta iš jų d3rt>ų. 
Lietuvių ateivių tarpe ne
buvo ir nėra prasižengėlių. 
Bet jei kas padarė ir pada
rys gėdą mūsų tautai, tai 
apsileidėlių tėvų be priežiū-

ateitimi, tačiau, nežiūrint to, 
vaikai šuntakiais nuėjo, šia
me atvejuje tėvų kaltė at
puola, nes tėvai nebuvo prie
žastimi jų prasižengimų ir 
nedoro gyvenimo.

vimu. Tadgi tai, ką mūsų 
kalbėtojai turės jums pasa
kyti bus įdomu. .Tai bus 
“first hand” informacijos. 
To ką paskaitysite apie kon
ferenciją “Drauge”, sužino
site atvykę į “Draugo” pik- 
riiką. Atvykite, tadgi, ir pa
siklausykite ką mūsų tauto.-.- 
vadai nutarė, ir kaip jie pa
siryžo išlaisvinti suvargusią 
Lietuvą iš priešo jungo.
KARO BONAI — PRIZAIGen. Dvvight Eisenhower (dešinėj), vyriausias komendantas aliantų karo jėgų Afri

koj, ir gen. Sir Bernąrd L. Montgomery, (centre) komendantas garsiosios britų8-sios 
armijos, apžiūri kanuolių pozicijas Messina mieste, Sicilijoj. Iš čia per sąsiaurį griau
nama Italijos pakraščiai: militariniai įrengimai ir miestai. (Signal Corps Radiotelepho- 
to, from Acme) . ? „ „

__________________________ mai patrepsėt.

į PafoęUffldi !“pikčeriai” iš fronto

Olandijoje Hagos mieste 
yra pastatas, per kurį, teka 
20 pėdų platumo kanalas.

kaktuvėmis nuo šių kraš- Juo plaukia daug laivelių, -Auikškalnio sūnus, iš
tų prijungimo prie* Sovie- baržų prikrautų su visokio- 
tų Sąjungos tų kraštų vy- mis prekėmis. Naudotojai ir

Kaip kitais metais, taip 
šįmet kiekvienas, kuris įsi
gijo tikietus turės progos 
išlaimė.i karo bonų. Pirmas 
prizas bus $250.00; 2-trau 
— $100.00; 3-čias ir 4-tas — 
$50.00: 5-tas ir 6-tas — $25 
Tie, kuris dar tikietų neįsi- 
gijote, dar liko laiko jų gau
ti. Pirkdami šiuos tikietus 
paremiate savo valdžią ir 
savo dienraštį. Būkite geri 
patriotai ir uolūs katalikiš
kos spaudos rėmėjai. Rem-

Atrėmė Sovietų propagandos 
isišokima 
* C-

Buenos Aires, Argentina. 
Dr. K. Graužinis, Lietuvos 
atstovas Argentinoje, tiks
liai atrėmė sovietų propa
gandos išsišokimą vietos 
spaudėje. Jis per dienraštį 
La Nacion išdėstė Lietuvos 
ir kitų Paba’.tijos valstybių 
poziciją taip:

“Šio pasaulinio karo ne
kaltomis aukomis tapo 
trys mažos pažangios val
stybės — Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Jų nelaimių 
priežastis glūdi jų geogra
finėje padėtyje. Kai karo 
pradžioje Vokietija ben
dradarbiavo su Rusija, tai 
tas valstybes ji atidavė 
Sovietų įtakai. Tuomet 
Raudonojo Armija galėjo 
be jokios rizikos okupuoti 
tuos kraštus ir prijungti 
prie Sovietų Sąjungos. Vė
liau užpuolus Rusiją Vo
kietija okupavo tas val
stybes, bet neleido joms 
atsistatyti, o sudarė iš jų 
“Ostlandą.”

“Dėl šių kraštų tebeina 
rungtynės tarp abiejų o- 
kupantų, kurie abu pre
tenduoja turi Pabaltės gy
ventojų pritarimą, štai, 
prieš kurį laiką teko skai
tyti kai kuriuose Buenos 
Aireso laikraščiuose keis
tą naujieną apie tai, kad 
ryšium su trijų metų su-
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Kai kurie tėvai turi lai
ko visokiems reikalams, tik 
neturi laiko vaikų priežiū
rai. Jie nepaiso, kur vaikas 
eina, kada namo grįžta, su 
kuo draugauja. Augantis be 
priežiūros vaikas, susidrau
gavęs su patvirkusiais vai
kais, laikui bėgant, ir pats 
sugenda. Kaip bet kokį su 
ged.vsį daiktą sunku patai 
syti, taip ir sugedusį jau 
nuolj sunku atstatyti į te 
padėtį, kurioje jis pirmiat 

I buvo.
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____ _____ powerfully soothint 
Luruid Žemo—which ąuiekly reiieves 
itening soreness and starta right in to

No matter what ymi’' 
miceeas for unaightly t ___ _____ „
blenriabe* and similar skin irritatlona. 
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tors formali—|
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30 yeara continuoua nucceaa! Let 
Zemo’s 10 different marvelousjy effec- 
tive ingretiients Mp YOUR akin. 
Aiso omtment form. Severe caaes 
may need Extra Strength Žemo.

Mūsų gerai žinomas lietu
vis, Kaz. Aukškalnis, sūnus 
darbštaus “Draugo” agento

Gary, Ind., rodys vėliausius 
paveikslus iš fronto. Kiek- 

riausybės susirinkusios Mask verslininkai, susėdę po sto- v^enas turės progos pama 
voje ir pareiškusios save gu iš abiejų pus’ų kanalo, kaip mūsų boisai plie-

prisidėjimą prie 1 .
jos”. Tikrenybėje gi Mask-, žoves arba kitą maistą, at- ^us ^-au& eksaitmento ! 
voje jokių Pabaltės vai- gabenamą iš ūkių, 
stybių vyriausybių nėra. --------
Jas Maskva jau 1940 me- KlfiK StUldUuOfl aflCjllčS 
tais likvidavo ir jų narius T'— -*■*■- •
ištrėmė į Rusijos koncen
tracijos stovyklas. Mask
voje yra tik keli pač 
bolševikų paskirti komi- J 
sarai Pabaltės kraštams ■ iį€S> 
kuriuos tų kraštų gyven-’ __
tojai laiko išdavikais. Tai-------
tik tie komisarai reiškia 

i 

savo prisidėjimą prie Ru
sijos.

“Pabaltės kraštų gyven 
tojams lygiai nepriimti
nas yra Sovietų ‘‘rojus’ j 
kaip ir nacių “Neuord 
nung”. Nei iš bolševiki 
nei iš nacių jokios laisvė: 
jie nelaukia ir atmeta jų 
teorijas ir pretenzijas į 
savo kraštus.

“Pabaltės tautos lauki:
Jungtinių Amerikos Val
stybių, Didžiosios Britani 
jos ir kitų Su vieny, ų Tau

tų laimėjimo ir Atlanto pa 
žadu realizavimo, paga 
kuriuos visos valstybė 
taigi ir Pabai.ės kraštai 
turi būti atstatyti.”

Rusi- renkasi sau patinkamas dar- kia nelab4ii mūsU priešą, darni mus jūs paremiat Dė-

Pereitą žiemą per visą 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kraštą namų apšildymui su
naudota 129,000.000 tonų 

j kietosios ir minkštosios ang-

l

KUN. PRUNSKIS IR L. 
ŠIMUTIS PRANEŠ APIE 
PITTSBURGHO AMER. 
LIET. KONFERENCIJĄ

Kiekvienam lietuviui Lie
tuva rūpi. Geras ir nuošir
dus lietuvis rūpinas Lietu
vos nepriklausomybės atga

dę Šamą su kuriuo mes glau
džiai dirbame.’

Atvažiuokite visi į dienr. 
“Draugo” Labor Day — ru
gsėjo 6 d., pikniką, Vytau
to parke, ir atsivežkite sa
vo draugus. Draugai pas 
“Draugą”!

SKELBKITES “DRAUGE”

DIDŽIULIS KONCERTAS
ONA KASKAS - KATKAUSKAITE

METROPOLITAN OPEROS ARTISTE:

— IR —

RAPOLAS JUŠKA
BUVĘS PHILADELPHIJOS OPEROS ARTISTAS 

DAINUOJA TT. MARIJONŲ NAUDAI
CIVIC OPERA HOUSE

Sekmadienį, spalių 3 d., 1943, 3:30 po piet

Telefonas SEELEY 8760

I

/

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 ji kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdaiL 
galą.

*2-ją’ S
ŠMOTŲ’ 
Kainos 6 AUKŠ

ČIAU

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

ROOSEVELT
FURNITURElCOMPANY

-BILIETU KAINOS: — $ ^55; 1.10; 1.65; 2.20; 2.75; 3.30.___
-------------------- “ - ---------BILIETŲ GALIMA ĮSIGYTI:

8. Tonu of Lake:
O. Srubienė, 4628 S. Marshfield Avė
P. Turskienė 4639 S. Hermitage avė.
E. Banaitienė 4526 S. Marshfield avė

9. Marąuette Park:
A. Kilas, 2640 W. 69th St.
B. Nanartonis 6540 S. Campbell avė.
M. Varkalienė, 6315 S. Wolcott avė. 
A. Pukelienė, 6447 S. Washtenaw
J. Purtokas, 6425 S. Richmomnd st. 
O. Prosevičienė, 2659 W. 71st St.

10. ’ Brighton Park:
M. Navickienė; 4538 S. Washtenaw
E. Širvinskienė, 4541 S. Rockwell
E. Juciutė, 4553 S. Fairfield Avė.
I. Pakeltytė, 4019 S. Artesian Avė.

11. Roseland:
L. Paliulienė, 10805 Edbrooke Avė. 

- E. Yančienė, 9917 Forest Avė.
A. Barisaitė, 10810 S. Edbrooke avė

South Chicago:
A. ~
A.
K.
O.

VISOS VIETOS REZERVUOTOS.
1. West Side:

Draugo administracijoje, 
Oakley Avė.
Metropolitan Statė Bank,
Cermak Rd.
Ig. Sakalas, 2056 W. 23rd
C. Druktenis, 2202 W. Cermak
M. Aitutienė, 2203 W. Cermak
M. Jasnauskienė, 2259 W. Cermak
Road.
Cicero:
Rev. E. Abromavičius, 1515 S. 50th
A. ve.
Dr. P. Atkočiūnas, 1446 S. 49th Ct.
A. Mondeika, 1616 So. 49th Ct.
V. Mozerienė, 1603 So. 50th Avė.
S. Petrauskienė, 1603 So. 50th Ct.
Melrose Park:
K. Kantautas, 903 W. 20th Avė.
A. Svilpauskienė, 103 N. 20th Avė.
J. Žvirblis, 1513 35th Avė.
North Side:
J. Lebežinskas,
V. Daugirdienė,
V. Rėkus, 1905
A. Balčiūnienė, 6502 N. Leavitt St.
Aštuonioliktoj:
P. ’ ‘ ----------
O. Bukantaitė, 907 W. 20th PI.v. ” ■ -- “ “ ““
T.

6. Chicago Heights:
Kun. P. Katauskas, 285 E. 14th St.

7. Bridgeport:
A Leačinskienė, 3448 Š. Union Avė.
R. Mazeliauskienė 3259 S. Union avė
A. Vaišvilienė 1108 E. Marąuette Rd.
P. Juška. 3347 S. Lituanica Avė.
a. ~ ... zzzz z z_____
V. Balanda. 3249 S. Morgan St.

A Phillip*, 3307 Lituanica Avė.

• Neatidėliokite bilietų įsigijimo, 
kiekvienam įsigyti bilietų savoje kolonijoje’ Dvi savaitės prieš koncertą 
bilietai bus parduodami tik Operos Rūmuose, 20 N. VVacker Drive.

KONCERTO RENGIMO KOMISIJA.

2334 S.

2201 W.

St.
Rd. 
Rd.

X

1615 N. Wood St. 
1615 N. Wood St. 
Wabansia Avė.

Ivanauskienė. 726 W. 18th St.

Galnaitė, 717 W. 18th Št 
Stučinskienė, 671 W. 18th St.

Pocių*. 3252 S. Halsted St.

Antikauskaitė, 3427 S. Lowe avė.

12.
Snarskis, 610 EI 88th St. t 
Teličėnas, 819 E. 89th St. 
Antanaitis, 545 E. 88th St. 
Chepul, 7622 S. Dante.

VVest Pullman:
Kun. M. Svarūs, 12259 Emerald avė.
Indiana Harbor:
Kun. J. Naudžius, 3905 Fir St.
Waukegan, III.:
Kun. J. Cižauskas 730 S. Lincoln st.
Kenosha, VVis.: s,
Kun. P, Skrodenis, M.LC., 5108th 
Avė.
Racine. VVbu:
Kun. A. Ignotas, M.I.C. S t. Caksimi r 
A. Sokelis, 1941 Case Avė.
MUvaukee, Ws.:
Kun. A. Mažukna, M.I.C., 1575 S. 
lOth St.

Dabar yra proga lengvai ir patogia

13.

14.

16.

17.

18.

19.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEETNOIS Ketvirtai!., rugsėjo 2,

Piknikas įvyks sekmadienį, rugsčjo-August 5 d., 1943
I

Labdar. Sa gos ūkio miške, McCarthy Rd., Orland Parke Programą išpildys ant naujai pastatytos platformos.

Senelių Prieglaudos PIKNIKAS Labdarių Ūkyje

šiame rudeniniame Labdarių Sąjungos piknike bus valgių ir gėrimų pa
kankamai. Bus taipgi progos laimėti dovanų — veršį, paršą ir penk's dole
rius ($5.00) cash.

-

Margučio" artistai išpildys labai puikią programą!

Apart kitko, bus rodomi krutomieji paveikslai, bus gera muzika šokiams, r 
ir išgirsite gerus kalbėtojus. Taigi, at vykite ir paremkite šią lietuvių senelių ' 
prieglaudą. Kviečia visus.............................................VALDYBA. I

gi
Jr

LABDARYBĖ
%

Lietuvių R K. Labdarių Sąjunga: kun. Anicetas 
Linkus, dvasios vadas ir iždininkas, 4557 So. Wood 
St., Chicago, UI.; Anastazas Valančius, pirmininkas; 
K. Jodelis ir St. Cibulskis, vice pirminįnkaį; Ona 
Jasparienė, raštininkė; N. širvinskas, finansų rašti
ninkas.
— ... -

Prieglauda ir kiti darbai

LABDARIŲ OKIS

Graži šventos šeimynos Vila, 
Kam jojoj tenka pagyvent, 
Dieną ramumas naktį tyla 
Sveikatos semte pasisems.

Randas kalnelis čion Birutės 
Takelis veda jin stačiai, 
Viršus žaliuoja it tos rūtos, 
Aplink lapuoti ąžuolai.

Čion giesmininkų milijonai 
Čiauška per dieną, ištisai, 
Varnėnai, miško kapitonai, 
Skraido ir baras nuolatai.

Laukuose bręsta vasarojus, 
Linguoja avižos, kviečiai; 
Begalo darbštus gaspadorius 
Viską padaro tvarkingai.

Arkliai ir karvės, kralikiukai 
Priežiūrai gerai pavesti, 
Žąsys ir vištos, bekinukai 
Lyg būt iš molio nukrėsti.

Bulvės ir morkos geltonuoja, 
Bastučiai sukas pamažu 
Ir pamidorai raudonuoja 
Agurkai tyso — tai gražu!

Bitelės dūzgia po sodelį, 
Vaisingų medžių nemažai, 
Gėlelės žydi ten, daržely 
Jos sutvarkytos taip gražiai.

Užvis gražiausias ežerėlis, — 
Kiek jame randas paslapčių! 
Nendrėms, žilvičiais taip apžėlęs 
Apgaubtas dumblo pakraščių.

Veik visiems yra žinoma, 
kad labdariai daug paaarė 
lietuvių visuomenei. Labda
rių pastangomis buvo nu
pirkta dešimts akelių že
mės. Ten pastatyta ligoni- 

, nė, kuri pavesta seserims 
i Kazimierietėms. Po to lab
dariai nutarė nupirkti ūkį. 
Už ūhį užmokėjo dvidešimts 
tūkstančių dolerių. Pasiro
dė, kad ta vieta nepatogi. 
Labdariai pradėjo ieškoti 
geresnės vietos ir j------------

didelį ūkį su apgriuvusiais 
namais, bet su gražiu ežeru. 
Tas ūkis yra Orland Park, 
UI. Jį nupirko Šv. Kazimie
ro kapinių direktoriai ir pa
vedė Labdarių Sąjungai sta
tyti seneliams prieglaudą, 

j Ūkyje buvo viskas sugriuvę.
Nebuvo nė vieno namo, ku- j •

i ris neturėjo būti pataisytas. 
Nebuvo mašinų, nė jokių ū- 
kio padargų. Labdarių Są
junga griebės darbo. Patai
sė namus, nupirko visus gy
vulius. Per trumpą laiką įsi
gijo 35 karves, CO kiaulių, 
apie 600 vištų, 4 arklius ir 
seneliams yra pastatytas 
naujas namas, kuris bus lie
tuvių išlaikomas. Labdarių 
Sąjunga apskaičiuoja, kad 
jau į tą Labdarių Sąjungos 
įstaigą per tuos metus įdė
jo apie du šimtus tūkstan
čių dolerių. Dabar yra rei
kalas dar sukelti apie šešias- 
dešimt tūkstančių dolerių. 
Vidaus ištaisymui dar rei
kia apie 50 tūkstančių do
lerių.

juos grąžinti $1.20. Labda
riams bus didelė auka. Tą 
dieną Labdarių Sąjunga tu
rės gardžių valgių ir gėri
mų. Nieko netruks. Nesivež- 
kit nieko iš namų. Visko 
gausite ko tik norėsite. Pra
šome nepamiršti dienos. Tai 
bus sekmadienis, rugsėjo 5 
d. — Darbininkų Dienos iš
vakarėse.

Pranešu, kad dovanų lai
mėjimas prasidės 6 valandą 
vakare. Piknikas prasidės 1 
vai. Kurie dar nesugrąžino- 
te tikietų, grąžinkite tuoj. 
Kurie kitaip nesuspėsite, 
grąžinkite atvykę į labda- 

surado rių prieš šeštą valand4 pik
niko dieną.

labdariai ir
Draugas"
Antrą dieną po mūsų pik

niko, būtent pirmadieni, rug
sėjo 6 d. įvyks dienraščio į 
“Draugo” metinis piknikas.

Aš Labdarių Sąjungos va
rdu raginu labdarius ir vi
sus vykti į šį pikniką ir pa- Į 
remti mūsų gerąjį dienraš
tį, kuris labai daug yra nu
sipelnęs Labdarių Sąjungai. 
/‘Draugas” buvo ir yra mū
sų darbų uoliausias rėmėjas 
ir nuolatinis garsintojas. To
dėl visų mūsų yra svarbi 
pareiga — ir darbininkų, ir 
biznierių, ir profesionalų re- 
thti tą dienraštį, kuris nuo-

rr 1 I L J 1 *1 ■ | Taksy blankos bus

Vėžiai urveliuos ten gyvena, 
Antelės krykščia vakarais, 
Naktį oželis sumikena 
Zuikeliai veksi ritmečiais.

Pažvelk į dugną ežerėlio, 
Matysi aibes ten žuvų, 
It po komanda kareivėlio 
Būriais ir grupėms plaukiančių.

Šioj puošnioj viloj stovi namas 
l Triūsu Chicagos lietuvių,

Mums viską leidžia Dėdė Šamas —
Tik reikia darbo, pastangų.

Didingas namas jau užbaigtas, 
Varguoliai laukia kambarių; 
Viduje tuščias, neįsteigtas 
Matyt pritrūko pinigų.

Mieli lietuviai, pasistengkim 
Greičiau kiek galim su auka — 
Po kambarėlį ten įrengkim, 
Ir bus netrukus užbaiga.

Kas greitai duoda, daug aukoja, 
Dievas atlygins dvigubai.
Duos už žiupsnelį visą saują
Tiktai aukokim širdingai. Gurkliūtė

Pradžioj šio straipsnio ra- jaį yra su mumis. Tad, rug- 
šiau apie mūsų sąjungos sėjo 6 d. Vytauto parkas 
praeities ir dabartinius dar- lūžte turėtų lūžti nuo lietu
kus. Rugsėjo 5 d. atvykę į vių suvažiavimo į metinįI W “ V J- 4-

labdarių ūkį, tai pamatysite “Draugo” pikniką, 
savo akimis.

Anast. Valančias, pirm.

prie labdarių pikniko
Labdarių 3 kuopos. Cice- 

roj, valdyba ir nariai visu 
smarkumu rengias prie iš
važiavimo, kuris įvyks rug
sėjo 5 d., labdarių ūky. Vis
kas prirengta, trokas pasam 
dytas — prie bažnyčios sa
lės bus dvyliktą valandą die
ną. Kas norėtumėt važiuoti, 
kreipkitės prie labdarių vei
kėjo Juozo Motekaičio, o 
gausite visas informacijas. 
Nors K. Sriubienė išvyko į 
konferenciją į Pittsburghą, 
bet pikniko reikalus paliko 
pilnai sutvarkius ir labda
rių kiti valdybos nariai ir 

. kuopos veikėjai, petys į petį 
stos į darbą. Ciceriečiai, da- 
lyvaukim visi.

Viena iš labdarių
Anastazas Valančius, 

Labdarių Są-gos pirm. Pirkite U. S. Karo Bonus

\

Dienraščio “Draugo” ofise 
atvyko p. Antanas Valū
nas, (Walons), atstovas, Uni- 
ted Statės Deputy Collector, 
kad page'bėti ‘Draugo’ skai
tytojams taksų blanki; pildy
me. .

Antanas Valūnas bus 
“Draugo” ofise nuo rugsėjo 
1 d., 1943 m. iki rugsėjo 8, 
1943 m , nuo 9:30 vai. ryte 
iki 5 vai. popiet, išskyrus 
sekmadienio ir ateinančio 
pirmadienio.

Naudokitės jojo patarna
vimu.

Paragink savo kaimynus 
ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų įdomiausią 
dienraštį ‘'Draugą”.

PIRKITE KARO BONUS!

$500.00 U. S. war Bonais
PER F

“DRAUGO'
Jame galėsime patalpinti 

100 lietuvių senelių.
Didelis piknikas

Tam darbui užbaigti Lab
darių Sąjunga nutarė sureng 
ti didelį išvažiavimą į lab
darių !kį rugsėjo 5 d. Bus 
graži programa, kurią išpil
dys A. Vaziagaitis. Dabar 
yra graži scenerija, iš kur 
bus rodomi krutami paveiks
lai. Jaunimas galės pasišok
ti prie geros muzikos. Bus 
imami visos publikos pa
veikslai. Tai pii-mas toks 
labdarių parengimas, į ku
rį manome sutraukti tūks
tančius žmonių. Visi prašo
mi dalyvauti ir pamatyti 
gražią labdarių įstaigą ir 
susipažinti su labdariais. 
Mes, labdariai, padarėme de
šimts tūkstančių tikietų su 
dovanomis. Pirma bus ver
šis, antra — paršas, trečia 
— penki doleriai pinigais. 
Be to, pamatysit gražią pro
gramą ir pasišoksite. Lab
darių Sąjunga veik visoms 
draugijoms pasiuntė laiškus 

I su 12 tikietų. Prašome už

f

METINI LABOR DAY V

♦ J1DELI PIKNIKĄ
Pirmad. Monday ,Rugs.-Sept. 6, 1943

GRAŽIAME, VYTAUTO
PATOGIAME IR VEŠIAME VI I X U I VGRAŽIAME. VYTAUTĄ
PATOGIAME IR VEŠIAME VI I X U I V

4

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.
* J
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Ketvirtad., rugsėjo 2, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Sektinas draugijoms 
pavyzdys

Lietuvių Šeimininkių 
Raudonojo Kryžiaus Vie
netas, rugpiūčio 31 d., per
eitą antradienį, savo posė
dyje. Lietuvių Auditoriu- i 
m’e vienbalsiai nutarė daly
vauti TT. Marijonų rengia
mame koncerte, spalių 3 
d., Civic Opera House. ku
riame dainuos pasaulinio 
pagarsėjimo lietuviai artis
tai Ona Kaskas, Metropoli
tan Operos artistė ir Rapo
las Juška.

Įsteigtas Sodalicijų 

centras
Atstovės iš penkių lietu

vių parapijų sodalicijų, su- 
j sirinkusios Nek. Prasidėji
mo Panelės šv. parap. sa- 

j Įėję (Brighton Park) rugp. 
14 d., vienbalsiai nutarė j- 
steigti sodaliečių centrą Chi 
cagoje.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kastas Sabonis, muzi- 
ir vargonininkas, taip 
patenkintas Rcseianclu. 
ieško pirkti sau ir sa-

Tikrai kilnus ir gražus 
Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių Šeimininkių pavyzdys! 
Šalę savo eilinių kasdieni
nių pareigų, jos atlieka kil
nius. patriotiškus ir gai
lestingus darbus. Jos pa
ruošia ir siunčia į karo 
frontus įvairius reikmenis 
sužeisf.ems kareiviams. Be 
to savo 
variniu 
širdžiai 
darbus 
vardą
Garbė tat, organizacijos va
dovybei, pirmin’nkei, 
fijai Barčus, 
Vaišvilienei, 
Simonaiti^, ir 
jos narėms.

Sekančių parapijų atsto- 
j vės dalyvavo: Šv. Amano 
' (Cicero), Gimimo Panelės 
I Šv. (Marąuette Park), šv. 
Jurgio (Bridgeport), Aušros 
Vartų (West Slide) ir Nekal
to Prasidėjimo (Brighton 
Park). Visų šventųjų para
pijos (Roseland) sodalietės 
negalėjo atvykti dėl para
pijos karnivalo, bet žauėjo 
dalyvauti sekančiame susi-4 
rinkime.

i

organizuotu daly- 
koncerte jos nuo- 
remia labdaringus 
ir kelia lietuvių 
kitataučių tarpe.

So- 
vlce-pirm. A. 
rašt. Sofijai 
visos draugi-

Bučery, sverk teisingai
Laisnių teisme teisėjas E. 

J. Hasten šiomis dienomis 
nubaudė p<xS25 net keturis 
bučerninkus, kurie sverdami 
parduodamas prekes, pada
rydavo mažesnį svorį, o im
davo už pilną. Nubaustieji 
yra Art Steiner, 4871 Lake 
Park Avė., Natham Lam-j 
bart, 339 E. 43rd St., Frank 
Bertucci, 3331 W. 63 St.. ir 
Davė Frensky, 1009 Argyle 
St.

J

Elena Jucius, namiškių, 
prefekte, pasveikino delega
tes ir perdavė susirinkimo 
tvarką Irenai Pakeltis, ku
ri buvo centro prefekte, ka
da toji organizacija pirmiau 
gyvavo. Kun. J. Stankevi
čius, namiškių dvasios va
das. pareiškė tikslą sušauk
to susirinkimo, ir csntro 
reikšmę. Posėdy dalyvavo 
kun. Jančius, MIC., ir kun. 
Gaučas, šv. Jurgio parap. 
sodaliečių dvasios vadas.

Nutarta laikyti susirinki
mus kas trečią ketvirtadie
nį kiekvieno mėnesio. Sekan
tis centro susirinkimas i- 
vyks rūgs. (Sept.) 16 d., šv. į 
Antano parapijos salėje.

Išrinkta komisija, kad iš-: 
skirtų veikliausias nares 
kiekvienoje Sodalicijoje, iš • 
kurių bus renkama centro 
valdyba.

Namiškės padare gražų į- 
spūdį, papuošimu Marijos 
sta tulos scenoje gėlėmis ir j 
palmėmis. Scena btfvo ati
daryta susirinkimo pradžių-

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

t

Labai rotos rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

&---------------------------------------------
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Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūšį LENTŲ — MILLWORE 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasi ink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI 1 

STANLEY LITVINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALS1ED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietą.

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

I
t

X 
kas 
yra 
kad 
vo šeimai namą. Jis pareiš
kęs, jog Roselande yra gra
ži ateitis, nes daug yra mu- 
zikalinės medžiagos.

X Šv. Kryžiaus bažnyčio
je jau pusė viso langų yra 
paimta aukomis pakeisti1 
spalvuotais. Aukojantie ji Į 
spalvuotą langą įamžina sa-Į 
vo vardą bažnyčioje ir pa
rapijos knygose.
-
je giedant Sodalicijos him-j 
ną, “Mother Beloved.”

Po susirinkimo, namiškės 
pavaišino atstoves ir pa- j 
linksmino programa, kurią 
išpildė sodalicijos ‘‘Glee 
Club”.

X Al bert Rudanes, lietu- likimo. Keliais atvejais krei-1 
vis, u----- “ ................................................
City, Ia., porai dienų buvo 
atvykęs į Chicago. Jis yra 

Į Chief Petty Officer U. S. 
karo laivyne ir prieš pora 
mėnesių grįžęs iš Attu ir 

' Aleution salų, kur dalyva
vo mūšiuose su japonais. 
Aplankęs gimines ir pažys
tamus išvyko į Virginia pa
skyrimo vietą. Jo mamytė 
yra “Draugo” skaitytoja.

X Prelatas J. Maciejaus- 
kas, klebonas Los Angeles, ‘ 
Calif., lietuviu parapijos, pa 
keliui į Amcr. Liet. Konfe
renciją, buvo sustojęs Chi
cagoje ir lankėsi “Draugo” 
redakcijoj. Šįmet prelatas 
švenčia 75 m. amžiaus ir 52 
m. kunigystės. Nežiūrint 
kio amžiaus, dar gerai 
rodo ir pilnas gyvumo 
didelių užsimojimų.

gimęs ir augęs Sicax p tąsi į Raud. Kryžių, bet ir 
jo pastangos būna veltui.. 
Dukrelės, Dalnutė ir Gied
rutė, lanko pradžios mokyk
los vaikų darželį jr mokina
si anglų kalbos.

X Anna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncerto tikieta: 
pas rengėjus ir kolonijų ko
miteto narius tirpsta, kaip 
ledas vasarą. Norintieji pa-1 
siklausyti operos artistų 
prašomi nelaukti — tikietus ! 
įsigyti tuoj. Dabar dar ga- j 
Įima pasirinkti ir vietos. Ne 
pamirškite: visos vietos re-1 
zervuotos.

to- 
at- 
bei

X Seselės pranciškietes: 
M. Baptistą ir M. Pranciška 
rugpiūčio 27 d. jau išsivežė 
Pittsburghan žinomą Town 
of Lake veikėją J. šaudvi 
tienę, kuri pasišventė dar 
buotis seserų vienuolyne.

Tikrai linksma, kad tokis 
gražias skaičius sodaliečių 
atsilankė į steigiamą susi- į ri pernai su dviem, mažom 
rinkimą, ir kad parodė en
tuziazmo tam centrui įsteig
ti. Tikimės, kad ateinančia
me susirinkime nepasiliks 
nei viena Sodalicija, bet vi
sos 100 nuoš. dirbs, jog cen
tras įleistų stipriai šaknis 
ir kad dabartiniai nutarimai 
taptų pagrindu ateičiai.

DAV

g-.......................... ——

X Rugytė-Tūbelienė, ku-

dukrelėm atvyko iš Lietu
vos, į Chicago. po šiai die
nai dar nežino savo vyre

A. f A
VERONIKA 

DANAUSKIENE
(po tėvais Stasaitė)

Gyveno: 226 Vest 61st St. 
Mirė Rugsėjo 1 d.. 1943 m.,
1:40 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių. apskričio. Girkalųės pa
rapijos. Šimkaičių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą: 2 dukteris Bro- 
nislavą Karpis žentą Petrą ir 
Juzefą Hummer žentą Donald: 
sūnų Lieut. Juozapą (U. S. 
Army) ir marčią Masine; 4 
anūkes, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Rugsėjo 4 d. 1943 m. Iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos Už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nu-oširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras,
Sūnus. žentai.

Antikai ir Giminės.
laidotuvių direkt. Mažeika 

ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

Dtikterys, 
Marti,

AA
ANTANAS RIMŠA

Gyveno 
Cicero,

Mirė 
1 vai. 
vės.

Amerikoje išgyveno 4 3
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
lAsauskaitė), 2 sūnus Joną
(U. Š. Army) Ir Walter, duk
terį Magdaleną, jos vyrą Juo
zapą Mitchell ir ją šeimą. 4 
anūkas ir daug kitą giminią, 
draugą Ir pažįstamą.

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

Laidotuvės įvyks šeštadienį. 
Rugsėjo 4 d. iš koplyčios 8:30 
vkl. ryto bus atlydėtas j šv. 
Antano 'parap. bažnyčią, ku
rtoje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūriai, 
Ihtktė. Žentas, Anūkai ir Gi
minės.

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

1331 So. 49th Ct.. 
III.

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

ui.

■
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS MUSU 
MILŽINIŠKO STAKO MUZIKA- 

LINię INSTRUMENTU

PASINAUDOKIT PROGA DABAR
KOL DAR NEIŠPARDUOTL

TŪBOS, CLARINETAI, TROM
BONAI, 8AXAPHONES, FLUTES 
su "cases” — $25.09. $27.59,
$45.90 ir 175.99. Visi garantuoti 
lengvam grojimui.

KONCERTUI GUITARAI, SPA- 
NISKI MANDOLINAI, BANJOS, 
SMUIKOS, TENOft "BANJOS — 
$8.50, $4.50;- $12.60 iki $35.09.
STRIUNINIAI BASAI — $90.09, 
$125.00 ir $159.00. BASO U2- 
DENGALAS — $12.90. SMIČE-
LTAI SMUIKOMS. STRIUNINI- 
AMS BASAMS, VIOLAS’IR CEL- 
LO — $1.59, $2.90, $5.90, $19.09 
ir $15.00. Striūnos dėl visų virš- 
minėtų instrumentų, BASS ir 
ŠNARE DRUMS — $18.50, $22.50, 
$26.00 ir $50.00. PĖDA TA HI- 
BOYS, CYMBOLS. Ir DRUM 
HEADS pataisomi palau
kiant. MOUTH PIECE visiems 
brass ir “reed” instrumentams 
pritaikomi jūsų lūpoms.

EKSPERTYVAS VTCTOR IR 
kitų PHONOGRAPH pataisymas.

Atstatymas visų dalių Clarlne- 
tams, Trlūboms, Sazaphones ir 
taipgi Smuikoms ir Guitarams.

GOLDSTEIN’S MUSIC SHOP 
014 Maxwetl St,, Chicago

------------------------------------ «
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NULIUDIMO
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ^

ŽENKLAI

Rekordas—

A

X

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue. Cicero

PERSONALIZED MEMORIAL3 AT NO ADDITIONAL COST! 
PARUCLLAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautifui—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

BU Y U. S. W AR. BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT’ MAN— 

Member of the Lithuaniaū Chamber of Commerce

Pasitikėjimo 
Mumis

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

X Šv. Kryžiaus parapijos 
metinis karnivalas šįmet pra 
sidės rugsėjo 4 d., prie West 
47 ir S. Damen gatvių di
delėje aikštėje. Karnavilas, 
sakoma, bus dar prašmat
nesnis, negu buvo praeitais 
metais.

PHOTOCRAPHY

West 35* St^et
s/

Crtye/L-MODJ- RN
{•OMPLETE
ADVANCED
LOWE$T POSSIBJ.E PRiCES
PMoNE LAFAYETTE 2*13

HOLK STIBIO
1945

K
I I

I

I

VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS

Telefonas CICERO 2109
6812 So. Western Ave„ Chicago

Telefonas Grovehill 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRLENA- _
MIA U SI AS • 
KAINAS.
Turime didelį 

p a a » r inkimą
Muziaališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

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

I

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE 

Putine: LAFAYETTE 8617
----------------------------------------
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« MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

tį Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm, 9-6 vak

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. UULEVICIUS
4348 SO. CAIJFUKN1A A^E. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED S1KEET 710 W. 18th 8TKEE1

'lelepnone IARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th STKEEj Phone YARDS 0781

MAŽElkA
531SJ LITUANICA A VE.

EVANAUSKAS
Phonea k AKUS 113S-3U

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WE8T 23rd PLACE Phone CANAL 2518
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

i

j

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge"

ANTANAS M. PHILLIPS
W07 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

f
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtad., rugsėjo 2, 1943

SENIAUSIA LIETUVIU
AUKŠTESNIOJI

TIKĖJIMO TVIRITOVE: Akademijos tikslas — to
bulas sielos auklėjimas vertingam gyvenimui, čia dora, 
gražusis pavyzdys, sveika pasaulėžiūra, širdingi pamo
kinimai ir draugiškumo, grožio aplinka.

MOKSLO ŠVYTURYS: Užgirtas ir užtvirtintas visomis 
mokslo teisėmis bei pažymėjimais North Centrai Associa
tion, University of Iliinois, Katalikiško Universiteto, Wa- 
shington, D. C., ir Iliinois valstybės, čia mokslas akade
minis, komercinis, meninis. Akademija ugdo, tobu
lina protines jėgas bei gabumus. Akademija ruošia 
moksleivę į pilnai prasmingą, socialų ir savarankišką, 
inteligentišką visuomeninį gyvenimą.

LIETUVYBĖS UGDYTOJA: čia meilė ir pagarba rū
pestingai ugdoma saviems žmonėms: lietuvių tautai, jos 
brangiai ir turiningai kalbai, jos garbingai kultūrai ir 
didingiems papročiams. Akademija ištikimai palai
ko tą seną, priešų nenugalimą lietuvišką dvasią, kuri 
mums šiandie stiprybės ir vilties šaltinis laisvės kovose.

Tėveli, MotinėleI š. K. Akademija Jūsų dukre- t 
lei tinkamiausia auklybos įstaiga.• I

Mokslo metas š v. Kazimiero Akademijoje j 
prasideda antradienį, rugsėjo 7 d. su šv. Mišiomis, 9:00 • 
vai. ryte.

Didelis ir

Nepaprastas

KARNIVALAS
J. Schultz, 33 
Delaware St., 

American Ni- 
turėjo vieną

Šv. Kryžiaus Par
(T0WN OF LAKE)

'-■y Į

Penktad. Sept. 3,
Kas Vakarą

iki Sekm Sept. 12
PRIE

47tos ir Damen Av.
7—RIDĖS—GYVI

ARKLIUKAI

Antra žmona užkorė 
jam bėdą

Kol Frank
m.; gyv. 533 
darbininkas 
ckel Works,
žmoną, tai viskas buvo ge
rai. Bet prieš gimstant ant
ram kūdikiui, Frankis kaž 
kur d ngo. Likusi su dviem 
mažais saikais z.rona 
iki šiol vargo. Bet yloi. sa
koma, maiše nepaslėpsi.

Šiomis dienomis vienas 
pažįstamas pamatė Frenkį 
Shultz’ą važiuojant automo
biliu. Paėmė laisnį ir par
davė jo žmonai, kuri susekė 
kur jis gyvena ir kad yra 
vedęs kitą moterį, su kuria 

i irgi susilaukęs dviejų vaikų.
Kas pats savęs nesutvar

ko, tokį sutvarko teismas. Ir 
Frenkį Shultz’ą dabar su
tvarkys šeimos reikalų teis
mas. Jis gaus ko užsitarna
vo.

| - Į

PERDIDELIS KARIAUTI Sužeistas, bet 
nepasisako ■
-Viktorija Wigėnt, gyv. 

5423 Lake Park Avė., gavo 
iš Jūrų Departamento pra
nešimą, kad jos brolis Juo
zas L. Dryja mūšiuose su 
japonais Pietų Pacifike bu
vo sužeistas. Tuo pačiu sy
kiu ji gavo la'.šką nuo paties 
brolio, kuris tarp kitko rašo, 
kad negalįs pasakyti kas su 
juo atsitikę, bet esąs gyvas. 
Prašo rašyti, nes jis turįs 
kas persakitys jam laišką.

■■

metų, 
ne. Jų 
Sam ir

Vaikams (su tėvais) Uždy 
ka Bus Duodama (Homoge- 
nized) Pieno—

20 Būdų
Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalykų Galima Išlai- 
mėti—Pav. Tyro

FF rrNYLOH HOSE
Moterims Pančiakų-Kojinių.

Plečiasi paralyžius
Chicagoje ir priemiestyje, 

pereitą- antradienį, nuo vai
kų paralyžiaus mirė dar 
penki asmenys, ir 38 kiti 
pradėjo sirgti vaikų paraly
žiumi.

Chicagoje ir Cook kauntė- 
je nuo liepos 1 dienos jau 
mirė 47 asmenys nuo vaikų 
paralyžiaus.

John Laxon, 31 metų am
žiaus, iš St. Louis, Mo., veik 
septynių pėdų aukščio, at
leidžiamas iš U. S. kariuo
menės pakraščių sargybos
dalies. Anksčiau jis bandė 
įstoti į kitas U. S. kariuo
menės dalis, tačiau nepri
imtas dėl didelio ūgio. Sa
koma, jis vis gi nenustoja 
vilties, nori patekti į karei
vius ir tiek. (NEA-Draugas 
Telephoto)

Prelatas Flanagan 
U. S. bonu vajuje

Preletas E. J. Flanagan, 
įsteigėjas ir viršininkas Ber
niukų Miesto (Boys Town) 
Omaha valstybėje, paskelbė 
prakalbų maršrutą Iliinois, 

. Indiana ir Wisconsin valsty
bėse trečiosios U. S. pasko
los reikalais. Jis bus lydi
mas dviejų to miesto auklė
tinių, kurių vienas, Wesley 
B. Haggard, iš porfesijos 
vaistininkas, Pacifiko salose 
dalyvavo mūšiuose su japo- ; 
nais ir už didelius pasižymė
jimus Guadalcanale vyriau
sybės apdovanotas Sidabro 
žvaigžde.

Dvi merginos atsidūrė teisme
Chicagoje-pereitą antradie

nį teisme atsidūrė dvi jau
nos moterys, viena turi 19 
metų, o kita — 16 
Viena vedusi, o kita 
vardai — Mrs. Joyce 
Miss Margaret Marr.

D. W. Brew, alaus parda
vėjas, 661 Sheridan rd., pa
liudijo, jog jo automobilis 
buvo pavogtas rugpiūčio 26 
dieną. Sekmadienio vakare 
(29 rugpiūčio) policija rado 
dvi jaunas moteris prie 2346 

kur panelė 
“triubelį” su

Geneva ter., 
Marr turėjo 
starteriu.

moterys paDvi jaunos 
reiškė valstybės advokato 
padėjėjui, kad jos šį auto
mobilį pasiskolino iš karei-

vio. Tos moterys sako, jog 
jos žinančios tiek, kad ka
reivis vadinasi Jimmy.

Jos pasakė, kad Jimmy 
sutikusios prieš savaitę eže
ro maudynėse, ir nuo to lai
ko keletą kartų matės. Ket
virtadienį (rugpiūčio 26 d.) 
kareivis atvyko su automo
biliu ir jas nuvežė pavaišin
ti ice cream (šalta koše). 
Paskui jas paliko prie Ful
lerton avė. ir Clark str., ir 
paskyrė deitą sekmadienį 
prie Halsted ir Morth avė., 
ir girdi, kareivis davė joms 
palaikyti automobilį, kol jis 
atvyks į deitą.

Jos sakosi
deitą sekmadienio vakare ir Geneva ter. Miss Marr gy- 
buvo areštuotos.

3880 bylų
Federaliai teisėjai, po po

ilsio sugrįžę savo pareigų, 
ras ant stalo 3800 bylų. Taip 
praneša Roy H. Johnson, 
klerkas distrikto teismo. 
Teisėjai iš poilsio grįš atei
nantį antradienį.

Maurice Mettel, valstybės 
Į advokato padėjėjas, abejoja 
tų moterų pasakojimu. Toji 
byla pratęsta iki rugsėjo 17 
dienos, kad daugiau sužino
jus.

Merginos buvo paleistos, 
' tačiau reikėjo užstato 
; (bonds).

Mrs. Joyce Sana 19 metų, 
| sakosi ištekėjusi už kareivio

važiavusios į < George Sam. gyvena 2346

vena 531 Fullerton avė.

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti 
Penktadieniais — Blynų 

Ir Kugelio.

Holy Cross 
Parish Fair and

CARNIVAL

Pamatysite Nepaprastą 
Keistenybę Aukštai (135 pė
dų) Ore ant Stiebo Veikian
tį Akrobatą—Ir Daug Daug 
Visokių Įdomybių ir Įvairu
mų.

Carter H. Harrison, U. S. 
kolektorius taksų nuo paja
mų (income), praneša, kad 
visu rimtumu ruošiamasi su- 

Ending Sun. Sept 12 >tikti minias darbininkų, ku-

Startinę Fri. Sept. 3

Nors buvo nuplakti,' 
bet laimėjo

Po geroko nuplakimo (žo
džiais) unijos viršininkų, 
500 Chicago Extruded Me
tais Co., 1642 S. 54 Avė., Ci
cero, darbininkams War La
bor Board’as pakėlė mokestį 
penkiais centais.

KAIP PRIŽIŪRĖT WAFFLE KEPTUVUS IR SANDWICH RUSTELIUS

-1 aip šeimininke, mes puikiausioj padėtyj... prisiren
gia greitam patarnavimui. Kaip mes išsilaikom tokioj 
padėtyj? Visai lengva atsakyti. Mūsų šeimininkė duo
da mums gerą priežiūrą. Ir jūs galit taip išlaikyti savo 
waffle keptuvą ir sandvvich raštelį, štai, parodysime.

Nušlu'stymas — Po varto
jimo waffle keptuve, nušluo
styk su sausu skuduriu . Nu-, 
šluostyk visus trupinius. lai
kyk jį atdarą atvčsinimui.

PLACE:
47th & S. Damen

i -------
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CASH BINGO

rie su rugsėjo 15 d. pradės 
mokėti federalius taksus 
nuo savo pajamų, šių taksų 
reikalais šįmet jis turėsiąs 
net 132 patyrusius asisten
tus.

Cook apskričiai skiria 
ma 746 milionai dol.

■priUręs? Jei wafflo prikim
ba, nutrink perskrorčiuą su 
d ratiniu šepetuku. "Prisko- 
nykit” pirm negu krpant ki
tą waffle.

Kviečiame visus Chica
gos Lietuvius Atvykti Ir Pa
matyti Šį Nepaprastą Ir Di
delį Karnivalą.

PURE

NYLON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

FREE MILK TO THE 
KIDDIES 

(HOMOGENIZED)
SEPT. 6—LABOR DAY IR 
SEKMAD. SEPT. 12 Kami- 
valas Prasidės 3 vai. p. p.
Kitomis Dienomis 7 v. vak. |

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY
FUN FOR YOUNG & OLD.

Vanduo sukėlė 
$10,425,705

Oscar E. Hewitt, viešųjų 
darbų komisionierius, pa
skelbė, kad per aštuonis pa
staruosius šių metų mėne
sius gyventojai už vandenį 
taksomis sumokėjo $10,425,- 
705.

Rugsėjo 9 ČL prasideda va
jus trečiosios karo paskolos. 
Komitetas, kurio pirminin
ku yra Irvin Porter, daro 
planus, kad Cook apskrities 
gyventojai išpirktų už $746.- 
348,400 bonų. Vajaus metu 
bus Chicagoje ir kituose ap
skrities miesteliuose ruošia
mi masiniai mitingai su pro
gramomis, kurių didžiausias 
bus rugsėjo 16 d. Soldier 
Field. Tos dienos programoj 
dalyvaus atvykusios iš 
Hollywood kino žvaigždės.

“Skoninimaš” — Apdengkite 
perskrosčius plonai su tau
kais. PaAildykit’ iki pradės 
rūkti. Tada užpilkite tešlos. 
Numeskite pirmą tvaffle.

Nlekadotf neplauk keptuvo 
perskrosčius/ nes atima prie
skonį. Žiūrėkite, kad vanduo 
nes'ektų kaitinimo dalis ir 
d ratas.

Jūsų matelis — Visados ap- 
šildyk rust ei j nuo' 6 iki 9 
min. .su p rskrosč'ais užda
rytais pirm vartojant, o waf- 
fle keptuvą. 11 minučių.

Kada samluictics prikepinat 
iš kalninės, atidarykite per
skrosčius ar užsukite keptu, 
vą laiks nuo laiko, kad iš
vengus perkaitimo.

Pabaigus, nušluostykit sand
ale h rustelio p rskrosčius su 
drėgnu skuduriu ir nuimkit 
siaisto likuč us su spitula, 
K oi perskrosčiai dar šilti.

Elektra užimta karo veiksmuose — nreik'.okhe jos!
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