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Amerikos Lietuvių Konferencija 
praeina pakeltoj nuotaikoj

PITTSBURGHAS, rūgs. 2 (telefonu “DRAUGUI”).— 
Amerikos Lietuvių Konferencija pradėta prieš 10 valandą 
šį ryt Amerikos ir Lietuvos himnais. Maldą sukalbėjo 
Kun. švagždys. Advokatui 
Bagočiui vadovaujant, pa
daryta priesaika Amerikos 
vėliavai.

Konferencijai vadovauti 
pakviestas Amerikos Lietu
vių Tarybos Pirmininkas 
Leonardas šimutis.

Garbės prezidiumą suda
ro Lietuvos ministras Po
vilas žadeikis, generalinis 
konsulas Jonas Budrys, kon 
sulas Daužvardis, senatoriai 
Davis ir Tunnell, ir Tarybos 
nariai.

KALBĖJO SENATORIAI
Senatorius Davis savo 

kalboje pabrėžė, kad “Lie
tuvos žvaigždė vėl nušvis.”

Senatorius Tunnell pažy
mėjo kad “šis karas yra 
karas dėl civilizacijos ir lai
svės visų, taigi ir Lietu
vos. ”

Pittsburgho majoro at
stovas pratarė: “Aukštyn 
širdis, Lietuva nemirs!”

Estijos ministeris Pusta 
ir Latvijos konsulas Gorel

pabrėžė Baltijos tautų teisę 
į laisvę.

Prof. Kazys Pakštas, Lie- 
tuvių Tautinės Tarybos var
du kalbėdamas pareiškė, 
“kai Hitlerizmas triuškina
mas, turi būti atstatytas 
neteisėtas Lietuvos laisvės 
palaidojimas, kilęs iš Hitle- 
rio-Stalino turgaus.”

Chicagos Dariaus-Girėno 
Amerikos legionierių postas 
įteikė $250.00 auką, o Ro- 
chester lietuviai $1,000.00 
čekį.

Konferencija pa s i u n t ė 
sveikinimus Jungtinių Ame
rikos Valstybių Prezidentui 
Franklin D. Rooseveltui ir 
užsienių reikalų sekretoriui 
Cordell Hull.

Keliamas sumanymas 
U.S.A. lietuviams išpirkti 
U.S. Karo Bonų už dešimts 

i milionų dolerių.
Šį vakarą įvyksta didžiu

lė vakarienė.
* Konferencijoje dalyvauja 

suvirš 400 atstovų.

ICKES SAKO TURIME SAKOMA NACIAI TURI 
MAŽIAU VAŽINĖTI |

WASHINGTON, rūgs. 2.
— Kalbėdamas per radio 
vakar, kuro administrato
rius Harold L. Ickes perspė
jo amerikiečius, kad visam 
kraštui bus bėda, jeigu ne
bus prisilaikoma automobi
liais važinėti tik svarbiems kų. Raportas sakė šios dū- 
reikalams. Anot jo, rytinė- jos išdegina plaučius ir pa
se valstybėse automobilistai veikia mažas mašinų dalis.

rr"APSAUGOS DŪMUS
NEW YORKAS, rūgs. 2. 

—Raportas Stokholmo laik
raščiui Aftontidningen iš 
Zuricho sako vokiečiai jau 
ištobulinę naujų “dūmų,” 
apsaugojimui savo karo 
dirbtuvių nuo lėktuvų ata-

Rusai žygiuoja j keturius nacių centrus
Per 36 valandas užėmė 300 kaimų

MASKVA, rūgs. 2.—Rusų 
kariuomenės vis smarkiau 
varosi į nacių centrus Smo
lenske, Bryanske, Kieve, ir 
Stalino. Per praeitas 24 va
landas rusai užėmė suvirš 
300 kaimų ir miestelių. Ra
portai sakė naciai siuntė 
naujus rezervus kontrata
kuoti rusų puolimus 700 
mylių ilgio fronto svarint o
se punktuose, bet niekur 
negali sulaikyti rusų.

Rusai pasivarė suvirš 20 
mylių į Krasny Luch, ta- 
glies ir geležies centrą Do- 
nets bazeinėj, 44 mylias n įo 
Stalino. Jie taipgi užėi tė 
Snezhnoe, 42 mylias n to 
Stalino, ir Shterovka, kuris 
randasi tarpe tų dviejų m a- 
stų.

NUŠOVĖ 25 LĖKTUVUS 1
Rusų lėktuvai apgadi o 

nacių militarinius trauki
nius, ir sunaikinę suvirš 100
sunkvežimių, vežančių pės- tava ir Dnieper .upės link, j

-
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Vos daugiau kaip .už tūkstančio mylių nuo pačios Japonijos sostinės Tokyo, Ame
rikos karo laivai ir lėktuvai atliko sekmin gą puolimą ant japonų salos Marcus. Pa
tys japonai pripažįsta padarytus nuostolius. (NEA-Draugas Telephoto)

ATAKUOJA ITALIJOS GELZKELIUS
Prastas oras sulaiko bomberius

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 2. 
—Štabo pranešimas šiandien sakė sąjungininkų orinė 
ofensyvą prieš Italiją, dabar sukoncentruota Italijos pu- 
siausalio gale. Per praeitas» 
36 valandas ten atakas darė 
mažieji sąjungininkų lėktu
vai. Didieji ir vidutinieji 
Amerikos bomberiai tuo lai
ku dėl prasto oro nepakilo.

VĖL PUOLĖ AVERSĄ
Anglijos Wellington bom

beriai vakar naktį grįžo į 
Aversą, Napolio šiaurėje, 
kur numetė daug didžiųjų 
bombų. Amerikos Warhawk 
lėktuvai atakavo zinko fab
riką Iglesiase, pietvakari
nėj Sardinijoj.

Sąjungininkų lėktuvai tai 
kė savo bombas ir šūvius 
daugiau į priešo geležinke
lius ir apsigynimo centrus 
pietinėj, Italijoj. Dauguma 
vietų jwu apgriautos ir be
vertės nuo ankstesnių ata
kų.

Atakose neprarasta nė 
vienas sąjungininkų lėktu
vas. Kadangi komunikate 
nieko nesakoma apie nušo- 

, vimą priešo lėktuvų, spėja
ma kad jų orinės jėgos toj 
apylinkėj vis silpnėja.

Portugalija ruošiasi 
kariauti

tininkus frontan. Jie taipgi 
nušovė 25 nacių lėktuvus.

Arčiau Smolensko.
Vokiečiai su 3,000 karei

vių ir daug tankų kontrak
tą vo rusus žygiuojančius 
Smolenskan. Po didelės ko 
vos, karo lauke liko daug 
užmuštų nacių ir daug su
naikintų vokiečių tankų. 
Šios dienos britų radio pra
nešimu, rusai dasivarė iki 
40 mylių nuo to miesto. 
Ankstyvesni rusų raportai 
nurodė, kad rusai yra apie 
50 mylių nuo Smolensko.

Į pietus nuo Bryansko, 
rasai atsiėmė suvirš 60 ap
gyventų vietų, jų tarpe Ko- 
marichi, 28 mylias nuo Sev- 
sko, Bryansko-Kharkovo ge
ležinkeliu. Į vakarus ir piet
vakarius nuo Kharkovo, ru
sai atmušė nacių kontrata
kas ir užėmė keletą kaimų. 
Jie iš tų pusių žygiuoja Pol-
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BRITŲ KARO VADAI 
GRIŽO LONDONAN
LONDONAS, rūgs. 2. — 

Šiandien į Londoną grįžo 
Gen. Sir Alan Brooke, štabo 
viršininkas, ir aviacijos 
viršininkas Maršalas Sir 
Arthur Pertai. Jie dalyvavo 
Quebec konferencijoj.

Vakar čia grįžo Lord Lo
uis Mountbatten, naujai 
paskirtas vadas sąjunginin
kų jėgoms pietrytinėj Azi
joj.

BERLYNE 450 GAISRŲ 
5,000 UŽMUŠTA

STOKHOLMAS, rūgs. 2. 
—Švedų raportai sako 450 
gaisrų tebedega Berlyne po 
didžiosios anglų atakos 
antradieny, ir spėjama, kad 
žuvo apie 5,000 žmonių. Ki
ti gaisrai tokie dideli, kad 
nė nebandoma, j.uos užgesin
ti, o tik žiūrima, kad neiš
siplėtotų. Bombos taipgi srj- 
paraližavo Berlyno susisie
kimą, ir berlyniečiai nuolat 
bėga į laukus už miesto.

ORAS
Bus vėsiau.

F.D.R. - Churchill 
kalba apie politiką 
WASHINGTON, rūgs. 2.

— Prezidentas Rooseveltas 
ir Premjeras Churchill šian
dien pradėjo savo pasikal
bėjimus karo sudarytais po
litiniais reikalais. Oficialai 
sakė tai nebus užvedimas 
naujų kalbų, bet tęsimas 
Quebece pradėtų kalbų.

Washingtonas šiuo laik; 
laukia pranešimo iš Mas
kvos apie siūlomą trijų val
stybių konferenciją dar | 
šiais metais.

Manoma, kad svarbiausi'' 
ji politinė problema yra rei
kalas artimesnei koordina
cijai tarpe trijų didžiausių 
Jungtinių Tautų, apie ką 
buvo tartasi Quebece ir, vei
kiausiai, dabar kalbam." 
Washingtone.

Nužudytas prancūzų 
legiono viršininkas 
LONDONAS, rūgs. 2. — 

Italų Stefani žinių agentū
ros pranešimu iš Paryžiaus, 
“teroristai” Grenoble už
mušę Pulk. Deo Siz, pran
cūzų legiono viršininką 
Drome* departamentė.

LISABONAS, rūgs. 2. -r 
Premjeras Antonio de Oli- 
veira Salazar šiandien sakė 
Portugalijos didėjantis mi- 
litarinis prisiruošimas esąs 
krašto apsaugai, bet šiuose 
sunkiuose laikuose gal tu
rės būti naudojamas prieš 
išorinį priešą, ne vien tik 
palaikymui vidujinės tvar
kos.

Uždėjus griežtą cenzūrą 
ant spėliojimų apie Portu
galijos ruošimąsi, Dr. Sala
zar sakė nesitikėti jokių at
mainų jų krašto užsienių 
politikoje.

Londono laikraštis Eve- 
ning Standard įžiūrėjo Por
tugalijos “mobilizaciją” kai 
po ženklą, kad tas kraštas 
galįs paskelbti karą prieš 
Japoniją, protestui prieš 
japonų žiaurumus Macao ir 
Timore.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Solomonuose jie teturi vieną bazę
Sakoma jie evakuavo Santa Isabel salą

LONDONAS, rūgs. 2.—Britų radio pranešimas šian
dien sakė manoma, kad japonai bus apleidę Santa Isabel 
salą, centraliniuose Solomo- --------------------- '
nuošė Pranešimas sakė fi- $USjrūpjnęS
mos apie tą evakuaciją bu-j _ ,
vo praneštos raporte, kuris naciais Romos mieste, 
pasiekė Londoną.

Santa Isabel yra viena 
didesniųjų salų Solomonuo
se, ir randasi į šiaurvaka
rius nuo Guadalcanalo ir į 
šiaurryčius nuo New Geor- 
gia. Iki šiol sąjungininkų 
kariuomenės 
lą okupuoti, 
ten pasidarė 
amerikiečiai 
Lavella salą 
New Georgia.

Raportas apie ataką.
Japonų radio šiandien pra 

nešė, kad 160 lėktuvų ir du 
lėktuvnešiai laivai dalyvavo 
vakar ryto atakoje ant ja
ponų laikomos Maraus sa
los. Tas pranešimas taipgi 
sakė, kad japonai nušovė 12 
amerikiečių lėktuvų, ir kad 
buvę padaryta nuostolių ja
ponų lėktuvams ant žemės, 
tačiau japonai kareiviai ir 
kareivinės nenukentėjo.

nebandė tą ša
be t japonams 
sunku, kuomet 
užvaldė Velia 
į vakarus, ir

MADRIDAS, rūgs. 2. — 
Patikimi šaltiniai sako Lui- 
gi Kardinolas Maglione, Va
tikano užsienių reikalų sek
retorius, pranešęs Italijos 
Premjerui Badoglio jog Va
tikanas susirūpinęs vokiečių 
užsilikimu Romos mieste. 
Sakoma Kardinolas primi- 
nęs Badoglio, kad Romą ne
galima paskelbti atviru mie
stu, kol iš jo nebus iškelta 
Italijos vyriausybė, Vokieti
jos ambasada ir vokiečiai 
civiliai.

Nors uniformuoti vokie
čiai kareiviai jau apleido' 
Romą, patikimi sluoksniai 
sako maždaug 5,000 vokie- 

i čių kareivių persi r ėdė į ci
vilius drabužius ir atsisako 
tą miestą apleisti.

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 2.—Japonų linijoms 
pradedant subyrėti, sąjun
gininkai pradeda suspausti 
savo žnyples apie Salamaua 
aerodromą, Naujoj Gvinė
joj, ypatingai iš pietryčių 
pusės.

Pakrašty, žemiau aerodro
mo ir Francisco upės žiočių, 
japonai jau kurį Laiką prie
šinasi Roosevelt kalno vaka 
rinėj pusėj. Vėliausi rapor
tai sako amerikiečiai jau 
apėjo priešo įsistiprinimus, 
dabar žygiuoja Scout kalnu, 
ir paskyrė vieną dalinį lik
viduoti ten apsuptus japo
nus.

Raportas iš Lisabono pra 
nešė, kad Enrico Galeazzi, 
Vatikano generalinis guber
natorius randasi Portugali
jos sostinėj, ir laukia trans
portacijos Amerikon. Jis 
atsisakė kalbėti su laikrašti
ninkais.

Brazzaville radio sakė Ga 
leazzi veža asmeninį šven
tojo Tėvo laišką Preziden
tui Rooseveltui.

NACIAI SUSIRŪPINI 
EUROPOS INVAZIJA
LONDONAS, nigs. 2. — 

Eilėj radio transliacijų, vo
kiečių komentatoriai sakė 
sąjungininkai koncentruoja 
laivus ir kariuomenes Vi
duržemy ir Anglijoj, ruoš
damiesi by kuriuo momentu 
pulti Europą iš dviejų pu
sių.
jie yra tiktai spėliojimai, 
nežinoma, bet jaučiama, kad 
jie tas žinias skelbia bandy
dami iššaukti kokias norint 
žinias iš sąjungininkų.

GAL TEKS PRANCŪZAMS 
NORMANDIE LAIVAS
LONDONAS, rūgs. 2 — 

Rene Mayer, prancūzų ko
miteto narys, sakė laivas 
Normandie gal bus grąžin
tas prancūzams.

IŠ MASKVOS. — Rusų 
kariuomenė Voronezh fron
te okupavo Sumy miestą, 
svarbų Ukrainos centrą 
apie 100 mylių į šiaurvaka
rius nuo Kharkovo.

IŠ LONDONO. — Angli
jos. bomberiai sunaikino j 
kanalo vartus Olandijoj. Į 
Per tą kanalą naciai vežda
vo visokius karui reikalin
gas dalykus.

IŠ NEW DELHI. — Ame
rikos Liberator bomberiai 
numetė daug sprogstančių 
bombų ant Mandalajaus ge
ležinkelių.

IŠ WASHINGTONO. — 
OPA paskelbė naujus kupo
nų skaičius kitoms mėsoms liai, bet Stokholme, kur a- 
ir sviestui. 35 rūšių mėsų 
punktai bus sumažinti. Svie
stas pakeliamas dar du 
punktus, iki 12 už svarą. 21 
prezervuotų maistų kuponų 
vertė taipgi mainoma, kitos 
aukštyn, kitos žemyn.

DANAI VALDININKAI SAVO VIETOSE
Laukiama naujos sabotažavimo audros
LONDONAS, rūgs. 2. — 

Danų valdininkai ir depar
tamentų viršininkai pasi
lieka savo vietose, nors po 
griežta nacių militarine kon 
trole. Iš paviršiaus išrodo, 
kad Danijos administravi
mas vyksta beveik norma-

nalizuojamos visos žinios 
pasiekiančios Švediją, jau
čiama, kad tai tik tyla prieš 
naują sabotažo audrą, kuri 
ištiks Daniją.

Vokiečiai “rekvizavo” tiek 
maisto ir kuro, kad jau su-

sidarė tikri trūkumai civi
liams. Nuo danų sukilimo, 
elektros vartojimas suma
žėjęs' iki vieno trečdalio 
normalio vartojimo.

Danai gyveną Londone 
nemano, kad Danijos Kara
lius Christian X abdikuos, 
nors naciai spaudžia jį tai 
padaryti. Kol atsakomingi 
Danijos vyriausybės virši
ninkai pasilieka Danijoj, nė
ra progos danams sudaryti 
vyriausybę in exile Londo
ne, ir ją prijungti prie Jung
tinių Tautų.
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IŠ KELIONĖS PO KANADĄ
— MIESTAS ŠV. LAURYNO UPĖS SALOJ*. —• 
MONTREALIO TURGUJE. — KANADIETE BUČIUOJA 
MARMURINĮ BROLIO ANDRIEJAUS KARSTĄ. — 
ĮSPŪDŽIAI BESIMAIŠANT SU KANADOS ŽMONĖMIS.

susitiko veidrodyje. Jisai 
šyptelėjo, duodamas ženklą, 
kad Čia išlipti.

Mieste yta keletas gerų 
katalikiškų knygyną, ir pran 
cūziškos knygos Čia žymiai 
pigesnės. Pas vieną prisirin
kęs, klausiu kelio — kur ki
bąs knygynas.

— 'Aš Tamištą mūvėsiu ei
damas užkąsti, — prabyla 
malonus prancūzas.

Pasisakė, kad jis gimęs 
Prancūzijos Bretagnijoje ii 
nuvedė iki pat savo konku
rento durų...
Sutinku širvydą

ke

(Pabaiga)
Broliuko širdis, 
išstatyta spirite

Rangydamasis suktu
liu, automobilis mus užvežė 
į 700 pėdų Mont-Royal kal
ną. Čia statoma milžiniška 
Šv. luozapo katedra. Čia 
gyveno savo šventumu pa
garsėjęs brolis vienuolis An
driejus. Jis taip žmonių pa
miltas, jog tebelaikomi taip, 
kaip buvo jo kambariai, o 
jo širdis įdėta į stiklinį indą 
su specialiu skysčiu ir žmo
nės ją su susidomėjimu lan
ko. Bažnyčioje, juodo mar
muro karste — jo palaikai 
Ant karšio sudėta daugyba 
raštelių, kur surašyti pra 
šymai: ko per jo užtai ym.- 
nori gauti. Atėjo viena jau 
na kanadietė, atsiklaupė, už
dėjo dešinę ant brolio An
driejaus karsto ir meldėsi 
karštai. Ir mes suklupome. 
Maldą baigusi, kanadietė pa
bučiavo karstą. Viršuje ma
tėsi užrašas apie tą švento 
gyvenimo vyrą:

|

kiekvienu 
išklausyti
(per visą 
čia atgai-

— Neturtingas, klusnus, 
nuolankus Dievo tarnas.”

Aplinkui — daugybė laz
dų, kriukių, kurie jau liko 
nebereikalingi, nes per Dan
gaus užtarymą ligonys pra
dėjo sveiki vaikščiq.i. Tų 
lazdų čia tūkstančiai. Ir žmo
nių čia plaukia minios. Baž
nyčioje prie klausyklos vaik
što kunigas, breviorių kal
bėdamas. Budi, 
metu pasiruošęs 
išpažinties. Budi 
dieną. Tikiu, kad
lotojų nemažai:’mačiau kaip 
daugybė jaunų vyrų ir mo
terų, nežiūrėdami, kad baž
nyčia vidury miesto, keliais 
lipa aukštyn.
Mandagūs prancūzai

Montrealyje gyven tojai 
daugiausia kalba prancūziš
kai. Kiek patyriau, daugelis 
jų pasireiškia prancūzišku 
mandagumu. Važiuoju gat- 
vėkariu. Konduktorių pra
šau pranešti, kurioje vieto
je reikės išlipti. Jisai, pri
važiavęs gatvę, šūkteli ir 
žiūri į priešais jį pakabintą 
veidrodį — ar pastebėjau. 
Pakėliau galvą, mūsų akys

Kun. Bobino namai vai
šingi ir čia. dažnai užsuka 
žinomas Amerikos lietuvių 
rašytojas Sirvydas. Nebuvau 
jo niekad matęs ir kai įėjo 
su pasienio inspektoriaus U- 
niforma, pamaniau, kad tai 
koks kariškis. Rašytojas 
Sirvydas dabar rengiasi pa
ruošti spaudai anglų kalba 
knygelę, kurioje būtų trum
pa Lietuvos istorija, svar
besni duomenys apie Lietu
vą ir įtakingesnių Amerikon 
žmonių bei laikraščių pasi
sakymai už Lietuvos hepri- 
klauromybę.

Taipgi jis norėtų išleisti 
bent raidę “A” savo surink
tos medžiagos — Amerikos 
Lietuvių enciklopedijos.

Labai susirūpinęs Lietu
vos reikalais ir, kur tik ga
li net laiškais stengiasi pri 
minti, pakreipti Lietuvą lie
čiančius reikalus geresnėn 
pusėn.
Didžiųjų vyrų pasitarimai 
Kanadoje

Visas pasaulis dabar su i

19 4 3

i

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO
— telkia — 

SYK ES
PATARNA

VIMAS!
— kuris — 

8pecializnojn
Tame!

i

NebOklt mipaii- 
flotl nerandara 
paklOkltata Of- 
venklt lluotrt nuo 
patrūkima Mdoa
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maldose visuomet aukotojus Add Indigestion 
atkltoinsim. \ RdUved M S minute, or

Seselės Pranciškietės 
1742 Westmoreland Blvd. 
Los Angeles, Calif.
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i
mi 
ka- 
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au-

tokia dideli auka 
vienam persunku 
todėl nuolankiai pra- 
Tamstų prisidėti

Newport News, Va., laivų dirbtuvėse šiomis dienomis 
vandenį nuleistas naujas lėktuvnešis Hornet. Pirmas 

tuo vardu lėktuvnešis buvo japonų nuskandintas. Ir pir
mąjį ir dabartinį Hornet “krikštija’’ Jūrų Departamento 
sekr. Frank Knox žmona. (Acme-Dra.ug.as Telephoto)
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nemažu dėmesiu stebi eigą' 
pasitarimų tarp Rooseveltc 
ir Churchillio bei jų štabų.

Nuostabu, kaip mažai tuo 
domisi kanadiečiai.

— Ką žmonės kalba apie 
didžiuosius pasui rimus Que- 
beke? — klausinėjau kele 
tos...

— Labai mažai apie tai 
kalba. Gal todėl, kad spau
da mažai atskleidžia, kas 
ten darosi... Be to — Kana
dos prancūzai turi savo nuo
monę apie anglus ir jų dar 
bus... Aną dieną per radiją 
pranešė, kad konferencijos 
išlaidos siekia 8,000 dolerių: 
per dieną. Tai tuo kai kas 
nusistebėjo. Visgi daugum:

Iš Los Angeles 
padanges

Neperseniai buvo įneši
mas ir prašymas mūsų ge
radarių, kad atsirastų kas 
galėtų mums suteikti tokią 
didžią ir taip reikalingą do
vaną, būtent važiuojamą 
šiną (automobilį). Bet, 
dangi 
būtų 
koti, 
šome

Apie automobilio reikalin
gumą jau esame rašiusios, 
tai tik truputį pakartosim. 
Be šio įrankio labai mums 
darbas trukdosi, nes negali
me susisiekti su lietuviais, 
reikalaujančiais dvasinės pa 
galbos. Lietuviai čia, gyve- 

. na labai toli ;viens nuo kito. 
Mūsų tikslas čia yra: savo 
tautiečius lankyti ir jų vai
kučius rengti prie Sakra
mentų, nes lietuviškos mo
kyklos dar neturime.

Pasitikime tautiečių geru
mu ir lauksim pagalbos. Gi

Į J

BARGUll/' ■
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC- 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1- 7 L iki 2 Vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

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

tadieniais uuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė*, Chicago, Ilk
Telefonas — GROvehill 2242

f

■ , i

rimtesniu su viltimi žiūri į 
didžiųjų vyrų pasitarimus, i 

- sasj
— Kuo skiriasi gyvenimas 

USA ir Kanados, — paklau-!
• , , Isiau vieno vyro, kurs daž 

nai lankosi vienoj ir kitoj 
valstybėje. .

— Labai mažai kuo. Ka 
kas brangiau čia, kai kas 
USA. Kam labai reikia — 
randa nusipirkti kur pigiau

Kanadiečiai jaučiasi gana 
laisvi. Jie net savo konsu
latus atidarinėja kituose i 
kraštuose ir turi svetimų i 
valstijų konsulatus pas sa
ve. Daugelis ilgisi savo sū 
nūs išlydėję užjūrin ir lau
kia karo pabaigos.

K. J. Prunskrs

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS - 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

fa

N-

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. M. WEINE, OJO.

DR. S. VVEINE, OJD.

ARTS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI 

4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
VALANDOS: Ptnnad., Trečiad^ Penktad. Nuo 10 ryto Iki 8 vak 

Antrad. ir KetvlrtadientMe Nuo 10 ryto ik! 18 vak. 
šeštadieniais ir Sekmadieniais Pagal Sutarti

i

AMERIKOS UETUVItT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHH8URGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 West Marąuette Road

j

BR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN ANŲ SiJBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OTISO VALANDOS: 

Noe 2 iki 4 ir nao 6 iki 8 vaL vak. 
Nedėtomis pagal sutartį.

Offica M. YABds 4787 
Ntaų MUMiMct 1M0

YAJMs MM

DR. C. VEZaiS .
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

♦ai: nuo 9 vaL ryto iki 8 vsl. vak 
Seredoj pagal sutartį.

K

TaL OANal 6122

OR. BOS 
GYDYTOJAS IB CHTBUBGAd 

2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. » 
ffcktnad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytte.

BEZIDENCUA
3241 Wėst 66th Place 

n- T«L REPabBc 7868

Skolinėtai Pinigas

Morgiaams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KRETPKJTRS PKffiMŪSV
TAUPYKITE

visas darbas 
m MATERIOLAS 

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

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

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

DR. G. SERNER
UfftUVLS A«nj GTDtyo*48
25 metų patyrimas

Tek: Yards 182£ 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akte 
ntabto.

OflMk fr Aktai* BfrlMMl
3401 MG. HAL8TKB ST.

Kampfcs 84th Sttbet
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Dd 8 

Nerišlioj pagal sutartį.

Ofiso tek VTBginia 0086
Bstidendjos teL: BEVerly 8244

DR. T. dundulis
GYDYTOJAS IB CHTRUBGAfi 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—8 Ir 6-8:30 P. M.
TTefiadieniatt pagn Sutarti

Tel OANal 0257
Bes. teL: PBOspect 6659

BR. F. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1621 So. Halsted Street 

Berideodja: 6600 So. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto &1 3 p.p 

6 Ori 9 vaL vaknra

EXTRA! EXTRAI

SUPREME
SAVINOS and LOAN 

arsociatmn 
PETRAS P. KE25ON 

Sekretorius ir Iždininkas
D AB ARTINS 
DrvTuKN’rę 
RATA 4%
1751 W. Vth Street

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

Permainytas 
vardah ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

LfetuviikM 
Žydukas

TeL YABds MtL 
les.: KENwood 4107.

OR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS B CHIRURGAS

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

Skaniausia duona yra to
ji, km-ią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

OR. F. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penkiadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-4, 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valanda*: 8 — 8 poniai,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

TfcL MUriray 2880 Chicago, HL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet tr ano 7 b:G<) vak vak.
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL dieną

N. KAMTER, Mv.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone TARD8 «0M

TAPKITE riNĄNSINlAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
auranee Corporatlon. Mokam 3%. Jtteų pinigai greitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IB ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ FINANSINI ĮSTAIGA 

— 46 Metai Sėkmingo Patarnavimo 1 —

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jo*. M Mozute, Stc’y. S2M SO. HALSTED ST.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ABBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTTNBMS BEMOKS 

NUOŠIMČIO RATOMS.

j K.
'fu14 1 kRAI L4R*<IHvS

z

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1 

Tik Msaa perk aklą visam gy- 
vanlattd. Saugokite jas. leisdami 
H ego minuoti jaa too<hrt»«M« 
metodą, kuria regėjimo m«Sw>aa 

gali uoteintfc
SS METAI PATYRIMO 

trtrtMfam Kkfttfų, kurte peŠaUaa 
akių Įf—pteną. .»

Dr. John I Smetana 
Dr. J. J. Smetana. Jr. 

opTotdn’iuvfcAi
1801 So. Ashland Aveniu

OFMO VAIAMfoOS:
Kaadlsa t:SS a. m. UM S:M ». m. 

Trečiad. tr MMmL k. Su
T;M ». m.

T«Mmm8 KEMtock 5843

DR. PETER L BRAZIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGA8 

6757 So. Westem Ava.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 2 vaL; vak. 7-0( 
TrečikdieDiife ir Sakmadientete 

pagal sutartį

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avemn 
Oftoo Tai. LAFayette 3310 
Boa TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatatliepama —- 
Saukite KEDrie 2868

VALANDOS?
Pirm., Antr., Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 

Penki., 8:30 iki 9:30 vrfkare.
Seštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

ISmintis yra Širdyje to, 
karia turi supratimą.

F?

• Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.
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DAUG GERŲ DARBŲ

TROKERIŲ
DRĄUGO” DARBŲ 

SKYRIUS

HELP AVANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

n
VYRAI IR MOTERYS

ARTI SAVO NAMŲ
— pas —

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEAVATER BEACH HOTEL 

5349 Sherida.n Rd.

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

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANddpii 9488-9489

- \

. IR

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC

HELP VVANTED VYRAI PAKERIŲ Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.

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

MORRISON HOTEL

MERGINŲ

REIKIA
BLUE PRINT MACHINE OPERA
TORIŲ — PHOTOSTAT MACHINE 
OPERATORIŲ ----------------
STOCK ROOM 
PASIUNTINIŲ.
JOHNSON.

KEUFFEL

—- SHIPPING — 
PAGELBININKO— 
MATYKITE MR.

& ESSER CO.

PATAISYMO
MACHINISTŲ

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

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

TAYLOR FORGE & 
PIPE WORKS 

1409 S. Cicero Avė.

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 naktį šiftai. Atsišau-

— ‘ *............................ 5kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo- 
"nai. Patyrimo nereikia.

SHOTVVELL MFG. CO.
3501' YV. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į 

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

FREIGHT HANDLERS
69c Į VALANDĄ

UŽDARBIS DIRBANT 10 VAL
$7.59 Į DIENĄ

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

PENN. R. R.
ROOM 208—323 W. POLK ST.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonna.de kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL 
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 WORKS 

1409 S- Cicero Avė.
VYRŲ

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

G. A. ACKERMANN 
PKINTING CO.

1320 S. 54th Avė.

Ir

SITUATION W.WTED

DARBAI TUOJAUS

100% Karo pramonėje gaminant 
svarbias reikmenis mūsų KA
RIUOMENEI, LAIVYNUI ir ORO 
KORPUSUI.

ATSIŠAUKIT
ASMENIŠKAI

1801 Larchmont Avė
BELL & HOWELL CO.
WAREHOUSE DARBININKŲ 

SVARBIOJ PRAMONĖJ
Geros Valandos ir Darbo Sąlygos

Kreipkitės prie Superintendent

MIDLAND WAREHOUSE
2415 W. 15th Street

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

MORRISON HOTEL
MEDŽIO IŠDIRBĖJĘ

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

AMERICAN WOODWORKING 
COMPANY

1658 N. Lovvell Avė.
Belmont 0243

X
VYRŲ

BAGGAGE VYRŲ
Proga įsidirbti bus transportacijoje; 
pradinė mokestis 68c į vai. Matykit 
Mr. Crooks.

20 E. RANDOLPH
NATIONAL TRAIT.VAYS BUS 

DEPOT

DARBININKŲ
NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 

SVARBIEMS KARO DARBAMS 
78c Į VAL. PRADEDANT 

48 VAL. SAVAITĖJE
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

Proga įsidirbimo. 
Patyrimo nereikia.

Interlake Iron Co
11236 Torrence Avė.

NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ

Ir išmokit amatą 
išdirbimo mūsų keisų 
kuri patogiai randasi 
nėję dalyje miesto.

keisųskūros 
dirbtuvėje, 

šiaurvakari-

Išmokdami šį įdomų 
padidinsit savo po karo 
gavime darbų.

amatą jūs 
progas

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS

PILNA MOKESTIS LAIKE
MOKINIMO

ATSIŠAUKITE

BELL & HOWELL CO.
1755 IRVING PARK RD.

KLAUSKIT MR. RADIG
N/KTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite į
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Cicero

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

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

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

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

GRINDERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

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

*

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKALĘ 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

ARBA KADA PARODOTE GABUMO.
V

Jeigu dirbate karinį darbą, tai bukite ten.
Employment Ofisas Atviras Pirmadienį iki šeštadienio 

nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Paimkite Douglas Park “L” iki pat durų Č52nd Avė.)

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

HELP WANTED

REIKIA

VYRAI HELP WAMTD MOTERYS

COAL PASSER
Pastovūs, darbai, atdari, dabar. 
Puikios darbo sąlygos. Apmoka
mos atostogos. 20% nuolaidos ant 
prekių krautuvėje.

KREIPKITĖS S-TAM AUKŠTE
PERSONNEL OFISE

THE H U B
HENRY C. LYTTON & SONS

Statė ir Jackson

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

58 VAL. J SAVAITĘ ,
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
3348 S. PULASKI RD.

VYRŲ
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. Wolcott

HELP WANTED MOTERYS

50 - MOTERŲ - 50

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

IR MOTERŲ
ŠVARUS DIRBTUVĖS 

DARBAI 
AMŽIAUS 18 IKI 45 

SVARBIAI PRAMONEI

OF N. Y.
520 S. Dearborn St.

PARSIDUODA

REIKIA MOTERŲ

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną. ir naktĮ šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto ik) 5 
popiet.

CHICAGO OARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. -POTOMAC

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

FITTERS IR
FINISHERS

Nuolatiniai darbai dabar randasi. 
\ Puikios darbo sąlygos, aDmoka- 
mos atostogos. 20% nuolaida ant 
pirkinių krautuvėje.

KREIPKITĖS 8-TAM AUKŠTE
PERSONNEL OFISE

THE H U B
HENRY C. LYTTON & SONS

Statė ir Jackson

REIKIA Merginu ir Moterų dirbti 
PAPER B0X DIRBTUVĖJE. Nuo
latiniai darbai, gera mokestis.
THE PARAGON PAPER BOX CO.

800 S. Ada. .

Išmokit amatą keisų išdirbimo. 
į’Šis darbas prie skūros, medžio ir 

fabricoid.

PATYRIMO NEREIKIA

Jūs gausit pilną mokestį laike 
kinimo prie šio įdomaus 
traukiančio amato.

ATSIŠAUKIT

BELL & HOWELL

X

ir
mo-
pa-

1755 IRVING PARK RD
KLAUSKIT MR. RADIG

MOTERŲ
DARBININKIŲ

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

78c Į VAL. PRADEDANT 
48 VAL. SAVAITĖJE

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

PARSIDUODA — namas labai gra
žioj ir geroj vietoj tik už $9.500. 
Atneša rendos $144 j mėnesį. Gera 
proga Lietuviams. Atsišaukite prie 
SAVININKO — 107 53 S. WABASH 
AVĖ.. (ant antro aukšto iš užpa
kalio).

KREIPKITĖS EMPLOYMENT 
OFISAN

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

CASPERS TIN PLATE CO 
4100 W. 42nd Place

MOTERŲ IR VYRŲ
16 AR VIRŠ 50 METŲ SENUMO

PRIE HOTEL DARBŲ
Tykioj, švarioj apielinkėje.

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

Gera mokestis priklausant
• nuo sveikatos išgalės.

SUTEIKIAM CARFARE IKI 
HOWARD STREET

PARSIDUODA — 3 fletų namas— 
4, 3 ir 6 kambarių. Namas apkal
tas su storomis popieros plytelėmis. 
2 karam garadžius. Viskas naujai 
apmaliavota. Parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės prie SAVININKO, ant 
pirmo aukšto: 1413 S. 49th COURT, 
CICERO, ILL.____ - ~
$300 įnešus nupirks—2649 W. 43rd 
St.—4 -
lansą 
čiais.
4257 
4949.

kambarių ir Storo namą. Ba- 
mažais mėnesiniais mokes- 
Kreipkitės prie JANATA — 

W. CERMAK RD., LAWndale

RENDUOJASI *

RENDUOJASI — Furnished kam
barys, prie mažos šeimos. Name 
randasi telefonas ir kam reikia ka
rui garadžius. Atsišaukit: 4609 So. 
ROCKWELL ST.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIŲ

BAR VYNIOTOJU 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bbnai

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

SHOTWELL GANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

RADIO
Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po 
pramoga. Vžsidirbkit kol išsimokin- 
sit kaipo:

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100^į karo

Taipgi

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

Laikas ir pusė virš 40 valandų.
Proga įsidirbimo. Patyrimo nerei-1Galvin 
kia.

Interlake Iron Corp
11236 Torrence Avė.

MOTOROLA
Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

THE HOMESTEAD HOTEL
1625 HINMAN AVĖ. 

EVANSTON, ILL

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

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

CHICAGO COMMUTATOR
325 W. OHIO

VYRŲ IR MOTERŲ 
darbininkų. 
Aukščiausia
AMERICAN

Assembly 
Taikos laikų sąlygos, 

mokestis.
AUTOMATIC DEVICES 
COMPANY

530 S. Throop St.

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

kas (Deklaracijas)
pildo "Drauge"

MOTERŲ 
MERGINŲ

Lengviems dirbtuvės darbam*. Svar
bi pramonė. 40 vai. savaitėje. Lai
kas ir pusė už viršlalk).

PASTOVUS DARBAI—PIRM, 
DABAR IR PO KARO

LOUIS MILANI FOODS 
3825 W. Lake St.

REIKIA
MOTERŲ

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

MERGINOS
ŠEIMININKES

Išmokit kaip operuoti Envelope 
lankstymo ir spausdinimo maši
nas. Dieną ir vakarais darbai. 60c 
į vai., laikas ir pusė už viršlaikį.

CENTRAL
ENVELOPE & LITHOGRAPH

426 S. Clinton St.
CO.

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. VESTE RN — MON. 6126

Svarbi proga pagelbėti laimeji-) 
me karo atliekant svarbų darbą į

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
Paragink savo kaimynus 

ir pažįstamus, kad jie užsi
prenumeruotų Įdomiausią 
dienraštį ‘ Draugą”.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠUTAMS

ATSIŠAUKIT

I

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

Dienraščio “Draugo” ofi- 
san atvyko p. Antanas Va
lūnas (WaĮons), Internal 
Revenue deputy collector, 
valdžios income taksų at
stovas, pagelbėti “Draugo” 

j skaitytojams taksų blankų 
pildyme.

Antans Valūnas jau y- 
ra “Draugo” ofise nuo rug
sėjo 1 d., 1943 m. ir bus iki 
rugsėjo 8 d., 1943 m., nuo 
9:30 vai. ryte iki 5 vai. po
piet, išskyrus sekmadienio 
ir ateoinančio pirmadienio. 
Naudokitės jojo patarna

vimu dabar!

I

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

COMPANY
530 S. Throop St.

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.

★ 
★

★

VYRAI IR MOTERYS

-——— -------------- —
| SKELBKITES “DRAUGE”

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
★ ★ ★

GERAS DARBAS .
DABAR...

TAIPGI IR ATEITIS
Jums ir Desėtkams Kitų!

Puikios progos nuolatiniu darbų, nes pokarinis priėmimas 
atgal mūsų darbininkų kurie dabar yra tarnyboje neuž

pildys mūsų augimo reikalavimus.

Patyrimas Nereikalingas 
Uždarbis Laike Mokinimo!

Smagūs dienos darbai. Geros darbo sąlygos. 40 valandų, 
5 dienų savaitėje. Laikas ir pusė už viršlaikį, šventadie
niai ir 2 savaitės atostogų apmokama. Uniformos duoda
mos ir išplaunamos veltui. Skanūs valgiai žema kaina 

dirbtuvė* cafeterijoje.

Naudingumai Per Darbų 
Assurance Kontraktą

4

t

ATVYKIT Į MUSŲ EMPLOYMENT OFISĄ DABAR

Ofisas Atdaras šeštadienio Ryte.

Wm. Wrigley 'Jr. Company
3527 S. ASHLAND AVĖ CHICAGO, ILL.
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$7.00
4.00
2.60
1.50 

.75

$6.60
3.50
1.T5
1.25 

.75

$8.00
4.50
2.50

Metams ................. .
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams . _________________  ___
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakysiu.' 

Skeliamų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

_ ____ _ _ . , •
Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 

Under the Act of March 3, 1879.
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Reikšminga popiežiaus Pijaus XII kalba
Antrojo pasaulinio karo keturių metų sukaktuvių 

proga, rugsėjo 1 dieną, per Vatikano radiją kalbėjo 
popiežius Pijus XH.

Popiežius Pijus XII savo kalboje paminėjo baisią die
ną, tą dieną, kai karas buvo pradėtas, ir prisiminė, jog 
dėjo visas pastangas, kad karas būtų išvengtas. Bet 
i popiežiaus taikos pastangas kai kas visai nekreipė 
dėmesio. Užtat pasaulį apėmė baisus karas, kuris neši 
medžiaginius ir moralinius nuostolius.

Popiežius savo kalboje pabrėžė gilų savo susirūpi
nimą ne viena kuria tauta, bet visa žmonija, kuri da
bartiniu laiku nori tik taikos, duonos ir darbo.

Jis suteikė palaiminimą tiems, kurie supranta tikrai 
naujos tvarkos didžiausius''darbus, paremtus tiesa ir 
teisingumu.

Šventasis Tėvas Pijus XII pareiškė, kad Dievo rūs
tybė nužengs ant tų, kurie sukelia karus tarp tautų ir 
ant tų, kurie prispaudžia nekaltas tautas.

Nors Popiežius kalboje nepaminėjo nė vieno krašto, 
jo žodžiai iškėlė mintį, jog jis tiki, kad krizės laikas 
artėja, ir kad karas greitai bus baigtas. Jis pareiškė, 
jog jo kalba taikoma į visus tuos, kurie nori koope
ruoti dėl taikos, kuri gali būti naudinga kiekvienai 
kariaujančiai tautai.

Popiežius Pijus XJI savo kalboje kreipės į pasaulio 
vadus, kad būtų sudaryta teisinga taika.

Popiežius Pijus XII su tėvišku rūpestingumu ir krikš
čioniška meile žvelgia į pasaulį, ir mato dabartinę bai- 
eią^ žmonių padėtį, todėl deda visas pastangas, kad įsi
galėtų teisinga taika, kuri duos progos žmonėms vėl 
pasišvęsti naujo, gražaus ir teisingo gyvenimo kūrybai.

Jei būtų buvę paklausyta popiežiaus Pijaus XII žo
džių prieš šį karą, tai to nebūtų ką mes šiandien turi
me.

Kai baigsis karas, galėsime pradėti kurti naują gy
venimą, kur visiems bus užtektinai ne tik duonos, bet 
tikėjimo ir sąžinės laisvės.

Kiekviena tauta, ar ji yra didelė ar maža turi lais
vės ir nepriklausomybės teisę. Apie tai popiežius pir
miau yra pareiškęs.

Jei didelės tautos norės praryti mažas tautas, pasau
lyje nebus tvarkos. Mums džiugu priminti, jog popie
žius, Jungt. Amerikos Valstybės ir D. Britanija gina 
mažųjų tautų laisvės ir nepriklausomybės teises.

v. vPirkime karo bonus
Rugsėjo 9 dieną prasideda trečiosios valstybinės 

skolas vajus. Paskola bus sukelta karo bonų pirkimu. 
Mūsų valdžia nori sukelti 15 bilijonų dolerių karo bo- 
nais.

Šauniausi Amerikos vyrai kovoja už geresnį gyve
nimą ir pavergtųjų tautų išlaisvinimą. Karui vesti rei
kia pinigų. Pirkdami karo bonus prisidėsime prie karo 
laimėjimo ir kartu sutaupysime pinigus ateičiai.

Prezidentas Rooseveltas ragina, kad žmonės 
karo bonus.

Lietuviai visuomet uoliai prisideda prie karo 
jimo pastangų, jie ir šiame vajuje pirks karo 
kad ateitų šauni ir graži pergalė.

Visi pirkime karo bonus ir kitus paraginkite, kad 
pirktu karo bonus. __ x

pa-

Brangsta fanuos
Sakoma, jog neseniai farmas galima buvo pirkti la

bai pigiai. Bendrai imant, buvo įrodinėjama, jog Ame
rikoje ūkininkavimas beveik prasčiausias biznis.

Taip buvo prieš karą. Visai kas kita dabar. Žemės 
ūkio departamento apskaičiavimu, 1939 metais Ame
rikos farmerių pajamos siekė $4.500,000,000. Praeitais 
metais tos pajamos pašoko iki $10,200,000,000. Farme
rių pajamos šiais metais, sakoma, bus dar didesnės. 
Tenka manyti, kad po karo kelias metus Amerikos far
merių padėtis bus visai gera. Po karo Amerikai teks 
maitinti milijonai žmonių dėl karo nukentėjusių Euro
poje, Azijoje ir kitur. Žemės ūkio produktų pareikala
vimai bus dideli

1

Kai tik pasireiškė geresnė taimerių būklė, miesto 
žmonės ėmė smarkiau pirkti mažesnes ar didesnes far- 
mas, j.uo labiau, kad turi daugiau pinigų. Vieni perka 
farmas “juodai dienai” apsirūpinti, antri infliacijos 
gązdinami, stengiasi kur nors pinigus investuoti, o treti 
perka farmas spekuliacijos tikslais. Tretieji mano, jog 
farrnų verte dar daugiau pakils ir jie galės pasišie
nauti iš šio biznio pinigų.

Todėl dabar farmų kainos smarkiai pakilo. Supran
tama, jog daugiau yra pirklių farmoms pirkti, juo 
labiau jos brangėja. Tai nėra sveikas reiškinys, nes 
jis veda prie pinigo nupiginimo (infliacijos) ir paskui 
sulaiko turtingus žmones investuoti pinigus į karo bo
nus. O dabar svarbu kuo daugiausiai pinigų įvestuoti į 
karo bonus.

Jau valdžios sluoksniuose galvojama, kad reikia nu
statyti farmoms kainas, kad jos nešoktų pasakiškai 
aukštyn. •

J

SPAUDOS APŽVALGA
J

.Kam čia vynioti į bovelng...
“Chicago Daily Tribūne”, rugsėjo 1 dieną rašo, jog 

New Yorke Mr. Brendan Bracken, britų informacijos 
ministeris, pavadino penkta kolumna visus tuos, kurie 
spekuliuoja apie galimybę Rusijos atskiros taikos su 
Vokietija.

“Tai yra smarkus įžeidimas Rusijos, sugestinuojant, 
jog Rusija išeis iš karo”, — jis pasakė: “Rusija nie
kada nėra sulaužusi savo žodžio nuo to, kai sovietai 
įsikūrė.”

Mr. Bracken pilnai pasitiki rusų ir britų draugišku
mo sutarčiai, kuri buvo padaryta 1942 metais, birže
lio mėnesy, kur dvi valstybės pasižada viena kitai ne
daryti taikos ar paliaubų su Vokietija be abipusiško 
sutarimo (consent).

“Chicago Daily Tribūne” nurodo faktus, kurie pa
rodo, jog Sovietų Rusija yra sulaužusi savo žodį. Jis 
pamini Jungtinių Amerikos Valstybių sutartį su So
vietų Rusija, 1933 metų. Laikraštis sako, jog sovietai 
pasižadėjo nesikišti į Amerikos vidaus reikalus ir ne
bandys keisti mūsų valdžios formą ir neduos prieg
laudą ar* paramą jokiai organizacijai (kominternui), 
kuri propagavo ar planavo nuversti jėga Amerikos val
džią. ■

“Chicago Daily Tribūne” pastebi, jog netrukus Mr. 
Hull turėjo protestuoti Rusijos valdžiai, kad sutarties 
■dalis laužoma. Rusai išsiteisino ir tęsė toliau laužy
mus, sako laikraštis. Laikraštis sako, kad nėra abejo
nės, jog pagal pasielgimą šiame kare, komunistų par
tija yra Rusijos politike® agentas šioje šalyje.

“Chicago Daily Tribūne” nurodo, jog Rusija pasi
rašė Kellogg-Briand paktą, pasmerkdami karą kaipo 
įrankį valstybės (national) politikai.

Ji paskelbė karą Suomijai, 1939 metais.
Ji atplėšė Besarabiją nuo Rumunijos, grąsinant karu.

Tais pačiais metais, grąsinant karu, Rusija pri
vertė Latviją, Lietuvą ir Estiją pasirašyti taip vadi
namą abipusės pagalbos sutartį su sovietais. Sovietų 
Rusija pasižadėjo neardyti Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos suverenumo teisių ir nesikišti į tų valstybių san
tvarką. Tą pat pažadėjo ir tos tyys valstybės Rusijos 
atžvilgiu. Po dešimt mėnesių Stalinas pasiuntė savo 
armijas į Pabaltijos kraštus, nuvertė valdžias, geriau
sius lietuvius sumetė į kalėjimus ir tuos kraštus pri
sijungė prie Rusijos.

Taigi Sovietų Rusijos valdžia yra sulaužusi duotą 
žodi- ..

pirktų

laimė- 
bocus.

Nauja knyga apie Latvija
šiomis dienomis knygų rinkoje pasirodė nauja kny

ga apie Latviją. Knyga pavadinta: Latvia Under Ger- 
man Occupation 1941-1943. Įvedamąjį) žodį knygai pa
rašė dr. Alfred Bilmanis, Latvijos ministeris Jungti - 
nėms Amerikos Valstybėms. Knygą atspausdino Latvi
jos pasiuntinybės spaudos biuras. Knygoje randama 
daug įdomios medžiagos.

CHICAGOJE
Obuolys no obels 
netoli rieda

Josephine Vancu prašo 
Sheakeepeare policijos, kad 
surastų jai jos 11 metų am
žiaus sūnų, kuris nežinia 
kur dūigo, greičiausiai, pa
bėgo. Jis buvo mokinys va
sarinės Humboidt pradžios 
mokyklos.

Vaiko nuėjimas savais ke
liais kai kam neteikia nusi
stebėjimo, nes ir jo motina 
yra pasimetus su savo vyru.

Tuščias Cook apskrities 
iždas

Tarp 5000 ir 6000 darbi
ninkų, kuriuos samdo Cook 
apskritis, laukia dienos, 
kuomet gaus čekius. Apskri
ties iždininkas, Victor Schla- 
eger, tačiau pareiškė, kad 
toji linksma darbininkams 
diena dar nežinoma. Kad vi
siems darbininkams išrašyti 
čekius, reikia ižde turėti 
apie $624.000.00. Dabar gi 
Cook apskrities iždas tuš
čias.

Turės patikti 7 vaikus
Carl K. Sparacino, 33 m. 

amžiaus, 8606 S. Mayfield 
Avė., tėvas septynių vaikų 
kų, iš kurių jauniausias tik
tai trijų mėnesių, vadinamu 
reklasifikavimo būdu jo ra
jono drafto bordo šaukia
mas į kariuomenę. Beje, jis 
dirba karo dirbtuvėje.

Anglų spauda plačiai apie 
jj rašo ir atvaizdus deda. Ir 
tikrai. Kas gi tuos vaikus 
maitins, kai tėvas bus paim
tas į kariuomenę? O kiek 
daug yra net bevaikių tėvų, 
tinkamų kariuomenei?

Streiką sušaldė 
90 dienų

illinois valstybės ligoninė
se Kankakee ir Monteno tar
nautojai rugsėjo 1 dieną bu
vo paskelbę streiką, supran
tama, dėl atlyginimo. Dabar 
pranešama, kad Mrs. Helen 
Sewell, atstovė valstybės, 
apskričių ir miestų darbi
ninkų unijos (AFL) streiką 
“sušaldė” 90 dienų. Per tą 
laikotarpį bus tariama
si darbininkų patenkinimo 
klausimu. Mrs. Sewell sako
si atstovaujanti 3,700 vie
šosios gerovės departamen
tų darbininkus 23 valstybės 
institucijose.

PranciškoMį vyresnysis 
kapetionu

Chicago kunigai ir broliai 
pranciškonai atsisveikino su 
savo vyresniuoju tėvu Da- 
mian Herchenbach. kuris 
įstojo kapelionu Amerikos 
kariuomenėn. Pagerbtuvės- 
išleistuvės jau buvo suruoš
tos Šv. Augustino parapijos 
salėje.

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

Pranešimai iš konferencijos

Suvažiavimų dienos Piftsburghe
NUOTAIKOS IR SVARSTYMAI KATALIKŲ FEDERA

CIJOS TARYBOS SUVAŽIAVIME
socialistų ir tautininkų-san-Pittsburghe karšta. Karš

ta ne tik gatvėse, bet ir gra
žiame 21 aukšto viešbutyje 
William Penn. Ola prie di
džiųjų durų iš lauko stovi 
užrašas didelėmis raidėmis, 
anglų kalba: “Amerikos Lie
tuvių Konferencija. Kviečia
me”.

Jau trečiadienį čia vyko 
įtemptas darbas — Katali
kų Federacijos Tarybos su
važiavimas. Atstovų gausiai 
— nuo Atlanto iki Pacifiko 
krantų, suvažiavo daugelis. 
Aplink konferencijos stalą 
sukiojasi ir prof. Pakštas 
pypkelę patraukdamas.

Suvažiavimą atidarė pirm, 
red. Juozas Laučka, papra
šydamas dvasios vadą kun. 
J. Švagždį sukalbėti maldą.

Po to sekė pranešimai. Iš
samus Federacijos sekreto
riaus, red. L. Šimučio prane
šimas, nušvietė Kat. Federa
cijos veikimo gaires.
KITI PRANEŠIMAI 
IR DISKUSIJOS

Po sekr. L. Šimučio pra
nešimo trumpai kalbėjo kiti 
Kat. Fed. vadovybės asme
nys, pažymėdami kad jie iš 
savo srities- medžiagą yra 
pridavę sekretoriui, kurs ją 
ir suminėjo.

Tolimesniu svarbiu punk
tu ėjo svarstymas Amer. 
Lietuvių Tarybos statuto, 
kurį, kaip žinome, turi rati
fikuoti visos Tarybą suda
rančios grupės. Kat. Federa
cijos posėdyje šis reikalas 
sukėlė gyvų svarstymų, kas 
liečia ALT centralinio orga
no sudarymą ir skyrius. Vi
sų kalbėtojų nuomonės suta
po, kad pritariama bendram 
visų grupių veiksmui ir kad 
į ALT ateities darbą žiūri
ma su geromis viltimis.

Pittsburghan yra atvykę

dariečių vadai ir jie daro sa
vu pasiruošimus bendriems 
suvažiavimo posėdžiams.
ŽURNALISTŲ 
VAKARIENĖ

Amerikos Lietuvių Konfe
rencijos išvakarėse, rūgs. 1 
d. vakare, William Penn 
hotely, buvo suruošta vaka
rienė Pittsburgho spaudos 
atstovams ir lietuviams laik
raštininkams. Dalyvavo apie 
30 žmonių, jų tarpe min. Ža- 
deikis, gen. kons. Budrys, 
kons. Daužvardis. Buvo visų 
trijų Pittsburgho dienraščių 
redakcijų atstovai: Post 
Gazette, Sun Telegraph, 
Pittsburgh Press. Atstovau
jama buvo Hearsto laikraš
čiai, International News.
REDAKTORIŲ POSĖDIS

Po spaudos vakarienės lie
tuviškų laikraščių redakto
riai rūgs. 1 d. vakare pada
rė posėdį William Penn vieš
butyje, apsvarstė svarbes
nius klausimus, turinčius ry
šių su Amer. lietuvių kon
ferencija. —J. P.

Lenkai pakorė Hitlerį
Didžiausioj Chicagos lenkų 

kolonijoj — North Side len
kai, ryšium su minėjimu ke
turių metų sukakties nuo 
nazių įsiveržimo Lenkijon 
ir ąutrempimo jos laisvės, 
padirbę “Hitlerį” pakorė ant 
telegrafo stulpo prie Mil- 
waukee ir Division gatvių.

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

Be kentėjimo laimingu
mas būtų vėjas, kurio nepa
justų žmogaus veidas.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

K
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S
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Gen. štabo Pik. K. Grinius

Nepriklausomos Lietuvos vieta būsimoje 
Europoje ir pasaulio taikos sistemoje 
(Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferencijoje, 

Pittsburg’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

TURINYS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Įvadas;
Trumpa Pasaulio Taikos sistemų analizė;
Lietuvos padėties apžvalga geopolitiniu požiūriu;
Lietuvos santykiai
Lietuvos
Lietuvos
Lietuvos
Išvada.

santykiai 
santykiai 
santykiai

su 
su 
su 
su

Lenkija; 
Vokietija; 
Rusija;
Latvija ir Estija;

1) Įvadas

pasiule pasisa-

kelių organiza- 
tačiau imuosi

dėl projektuojamos Pasau
lio Taikos sistemos. “No

Nepriklausomos Lietuvos blueprint for Post-War 
vieta būsimoje Europoje ir World!” Perdaug jau įvai- 
Pasaulio Taikos sistemoje 
— tokia tema šios konferen
cijos rengėjai, dar liepos ga
le, man čia 
kyti.

Nors esu 
cijų narys,
kalbėti vien savo vardu. Vie
na — nenorėjau varžyti tų 
organizacijų veiksmų lais
vės, antra — manau, kad 
nuolat kintančioje tarptau
tinėje konjunktūroje būtų 
kaip ir perdaug drąsu kie- 
no-nors vardu daryti politi
nius prognozus dėl tolesnio 
rytojais. Kaip tik dėl šios 
antros priežasties esu pri
verstas laikytis bendrybių, 
tenkinantis formulėmis, ku
rių vertę kaip ir nustatė 
sveikas protas ar mažai te- 
kintančios geopolitinės są
lygos.

Iš viso, užsiimti pranašys
te, miglotų veiksnių verti
nimu, ypatingai politikoje, 
nėra dėkingas dalykas. Iš 
10 iš anksto numatytų va
riantų paprastai tikrovėje 
įvyksta, visai netikėtai, vie
nuoliktas, nenumatytas. Tai 
yra teisinga šiaip gyvenime, 
dar daugiau teisinga politi
koje. Šis II pasaulinis karas 
tokiais pavyzdžiais itin tur
tingas.

Galimas dalykas, kad kaip 
tik dėl šios priežasties šian
dieniniai demokratijų vadai 
iki šiol ir susilaiko nuo per
daug galutinio pasisakymo

rių ir mažai stabilizuotų 
veiksnių lieka čia įmaišyta, 
per daug aistrų įvelta. Nie
kas, manau, neginčys, kad 
šioji II pasaulio krizė yra i 
ne tiek imperialistinio mer
kantilizmo padaras, kiek i- 
deologinių prieštarybių kri
zė, kova tarp totalitarini a i- 
autoritatyvio prado ir 
mokratiniai-liberalinės 
temos.

Fašistinis pradas jau 
tinai šalinamas. Ne šiandien 
— rytoj susilauks galo ir, 
jo labiaus brutališkoji atža
la — nacizmas. To nepai
sant, neatrado, kad krizė bū
tų baigta. Skersai kelio, ir 
tai didesniame laipsnyje nei 
1918 metais, atsistoja ko
munistinė problema, kuri 
mūsų Europos padangėje 
praktiškai atnaujina seną 
kovą tarp vakarų Europos 
civilizacijos ir rytinio ma- 
terialistinio nihilizmo.

Lietuviui ši kova nėra nau 
jiena. Jau XIV šim metyje, 
Gedimino-Al,girdo-Kęstučio 
laikais, lietuviams teko at
laikyti visą Maskvos Kuni
gaikštijos ekspansijos sun
kumą. Anais laikais tas pra
ktiškai reiškėsi Maskvos 
bandymais įskiepyti pravos- 
laviją. Šiandien tas reiškia
si, ne mažiaus įžūliu bandy
mu, lietuviams įskiepyti ko
munizmą. Abiem atvejais 
Maskva šiuo metodu, bandė 
ir tebebando vykdyti savo sėta. Manding sunkesnės die

CHURCHDLLIO DUKTĖ LANKO AMERIKĄ

Mary Churchill, duktė Anglijos ministrų pirmininko, pakeliui į Ogelthorpe, Ga., 
s. o jus Chattanooga, Tenn. Žiūrint iš kairės į dešinę: kapitonas Melba Griffin, Mary 
Churchill, majoras Florence Newsome ir Col. Hobart Brown. (NEA-Draugas Telephoto)

su-

Visą Labor Day dieną praleiskite 
Vytauto parke "Draugo" piknike!

Kiekvieną valandą bus naujanybė
Labor Day yra paskutinė tras. Palmer, jaunas lietu- 

liuoea vasaros diena ir šiuo- vis iš West Pullmano, grieš 
mi kviečiame jus praleisti ypatingai amerikoniškus šo- 
tą dieną sykiu su mumis Vy- kius ir gerokai palinksmins 
tauto parke, piknikaudami 
su ‘‘Draugo” skaitytojais.

Kiekvieną valandą bus 
kas nors naujo, kad užimti 
susirinkusių laiką

PIKNIKO PRADŽIA
■ t

Ners dažnai žmonės jau 
prieš 12 vai. jau pradeda 
susirinkti Vytauto parke 
piknikui, bet vistiek oficia- didelio i 
liai piknikas prasidės JL2 vai.

2 vai. popiet prasidės lie
tuviškieji šokiai .ant lauke 
estrados prie hrightonpar- 
kiečių linksmo orkestro. Jis 
išimtinai grieš 
šakius.

su lietuviškais šokiais.
PATRIOTINĖ PIKNIKO 
DALIS

Šiais metais patriotinė 
programo dalis bus gana 
trumpa, be: labai svarbi.

Leonardas šimutis, “Drau 
go” vyriausias redaktorius, 
bus ką tik sugrįžęs iš to 
-------- ir svarbaus Pitts- 
burgh seimo ir per progra
mos dalį padarys praneši
mus apie nutarimus.

lietuviškus
t

de- 
sis-

I -------- ------- " ■ 1 ------------ -- .... —............- —

teritorinę ekspansiją, didin- nos Lietuvą dar laukia atei
ti savo įtakos sferą vakarų tyje.
linkui. v

Panašiai kaip XTV šimt
metyje, 
tam tikslui naudojo pravos
lavus - misionierius, bei ieš
kojo visokių būdų už viso
keriopus pažadus, pačių lie
tuvių tarpe silpnavalių tal
kininkų, taip lygiai šiandien 
Maskva daro viską, kad už
verbuoti į 1_________ ___
galimai didesnį lietuvių skai
čių. Ar paklusni lietuviškie
ji stalines i supranta, 1— 
jų asmenyse moderniškoji 
Maskvos Kunigaikštija šian
dien ir vėl. susirado savo 
perialistinės ekspansijos 
togius įrankius?

Po 123 maskoliškosios 
gijos metų ir 23 nepriklau
somo gyvenimo metų Lie
tuva šiandien ir vėl atsidū
rė senos, dviejų skirtingų 
civilizacijų kovos sūkuryje. 
Prasidėjus su pirmais šio 
II pasaulinio karo šūviais, 
ši kova įėjo į itin mums lie 
tuviams skaudų ruožtą 1940 
metais birželio mėnesyje, 
kai Lietuvą užliejo iš rytų 
atėję pulkai. Kova tik įpu-

JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

Apie trečią valandą bus 
įvesta didelė piknike nauja- 
nybė, būtent, judamųjų pa
veikslų rodymas šokių pavi- 
lione. Paveikslus rodys Ka-

pasekusią išeiviją, jaučiau 
Amerikos lietuvius esant ant 
tikro kelio; jaučiau, kad čia 
Pittsburghe bus padėti met
menys tikrai milžiniškam 
darbui pradėti.

O konferencijos šūkis iš 
tikrųjų gražus, vykusiai su- zy® Aukškalnis, iš Gary, lai
pintas į vieną neišskiriamą 
vinjetę, kurioje ir šiam kraš
tui priderančios rp:,rejgos ir 
nuoširdus susirūpinimas Jū
sų Sena Tėvyne gražiai har
moningai derinasi.

C3us daugiau)

V£SA PAVERGTOJI EUROPA ALSUOJA REVOLIUCINE DVASIA

SRAIN

SOV I ET 
RUSSIA

denmark
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riot.

Tiesa, kovoje stovime ne 
'vieni: panašioje padėtyje y- 

Maikros "valdovai ra mūsl* kaimynai, gal net 
geroka Europos dalis. Be to, 
Lietuvos Nepriklausomybė 
turi ir galingų užtarėjų — 
pirmiausia šio krašto didįjį 
Prezidentą F. D. Roosevel- 
tą ir D. Britanijos galingąjį 
Ministerį Pirmininką W. 

komunizmo eiles Churdnllą, jau 1941 met’is 
savo parašu patvirtinusiu 
laisvės idealais inspiruotą ir 

kad paskelbtą dokumentą, At
lanto čarteriu vadinamą. 
Tiesa, Atlanto Čarteris nėra 
specifinė Lietuvai taikoma 
deklaracija. Gal visai sąmo
ningai jos autoriai ir norė
jo tenkintis bendrybėmis, o 
betgi jo visiškai pakanka, 
kad žmonija galėtų su pasi
tikėjimu ir viltimi žiūrėti į 
ateitį, kad mums lietuviams 
žodis “Laisva ir Nepriklau- 

ti ’ somaLietuva” nebūtų tuš- 
čia svajonė. Chicago Surface Lines me

nedžerio Frederick Nolan
Tačiau ir geriausi drau- pranešimo National Negro. dirbs ’virš _S3-500 Fer 

,gai ir užtarėjai nieko nepa- Congregs atstovui. Atsaky- 
dės, jei mes patys, lietuviai, muį pagerta 39 dienų. Neg- 
nesirūpinsime savo krašto rai sako kad )uos
likimu, nesidarbuosime jo 
atstatymui, neparodysime 
pasauliui, kad tikrai esame 
verti būti Laisvos ir Nepri
klausomos Lietuvos tėvynai
niai.

im- 
pa-

ver

in-Padarytas galas naciams Afrikoj, po to Sicilijoj ir nujautimas netolimos ali9ntų 
vazijos j Europos žemyną, visiems vokiečių okupuotų kraštų gyventojams pridavė vil
ties greito pasiliuosavimo iš naciškos vergijos. Visur jaučiama neramumai. Revoliuci
nės nuotaikos naciai neįstengia užslopinti. Net nel'trili Švedija pasiuntė Hitleriui 
griežtą protestą dėl nuskandinimo jos laivų. (Acme-Dral’S^® Telephoto)

Programos dalyje taipgi 
dainuos Šurum Burum gru
pė dainininkių su A. Grigo- 
niene ir Eug. ChepieiTe jų 
priešakyje.
VIRVĖS TRAUKIMAS

l
Žemaičiai ir 

prieš vakarienę trauks 
i vę ir laimėtojams teks 
bučkis alaus.

i

aukštaičiai 
vir- 
pus-

O vakare apie 7:30 
vak. bus pats svarbiausias 
dienos įvykis, kai bus tren
kiami vardai laimingųjų. 
Tada bus sužinota, kuriems 
teks šeši U. S. W.ar Bonds. 
kurių vertė siekia $500.00.

Tai atvykite anksti ir pa- 
Toje pačioje vietoje apie silikite per visą dieną, rug-

diana.
val.

Paveikslai bus iš vėliau
sių žinių nuo visų pasaulio 
karo frontų su kai kurio is 
pamarginimais ir juokingais 
kartūnais.

| r— • — -

ketvirtą valandą atvyks gro-| sėjo 6 d., Vytauto parke, per 
ti Phil Palmer ir jo orkes-‘‘Draugo” pikniką. XXXUž 30 dienų pamatysim 

negrus
Organizuotų Chicago neg

rų reikalavimai, kad Chica- 
go Surface Lines motormo- 
nais ir oknduktoriais priim
tų ir negrus, ko iki šiol ne- 
buvo, atrodo, bus patenkin- yk tiems reikia jas išpildyt,i,

Tai. aišku iš generalio kur2e tUri sekančias jėgas:

Kas turi pildyti Deklaracija ant apskai
čiuotų 1943 m. Income ir Victory Taksų

Valdžia išs urrtė blankas 
kiekvienai ypatai kuri pildė 
1942 m. Taksų blanką, bet

Apskaičiavimas turi būti 
80% teisinga ir duodama 
20% dėl kla’dos. Atitaisyti 
dek'araciją bus gaFma iki 
gruodžio 15-tą d., 1943 m.

a) Vedęs žmogus, kuris už- Deklarac jos su mokes- 
^943 čiais turi būti prisiųstos ne 
vien- vėlįau rugsėjo 15 d., 1943 m. 

1942 m. užmokėti taksai y- 
kurie ra kre^ituoiami 1943 me- 
.. _ tams.

metus, su žmona arba 
as.

b) Nevedę ypatos,

Matydamas Pitisburgho 
konferencijos šūkį gausiai bet į gatvekarius.

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite ą . _ j
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys ji 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj, 
delis 
kimas visokių 
spalvų apdan, 
galų.

• • ♦

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

motormonais ir kondukto- uždirbs $2,700. 4 į
riais bus prisidėta prie karo 1 c) Ypatos, kurios turės į- 
pastangų, žymiai prašalin- I eigU virš $100. gryno pelno, 
tas vyrų darbininkų ' truku-: nuo rendų, dividendų, nuo
mas. Kai kam keista, kad 
negrai nesiveržia į fabrikus, sulaikyta income (20% with- 
kad papildyti vyrų trukumą, bolding) taksų.

d) Visi biznieriai, profe
sionalai ir visi kiti," ant ku
rių įeigų nėra sulaikyta tak
sai.

e) Arba jeigu 1942 m. pel
nas ar įeigos viršija 1943 suojamos 22% šaižiausiame 
m. pelną ar įeigas. skyriuje.

I 
i

šimčių ir t. t., ant kurių ne-

Jeigu 1942 m. taksai bus 
mažesni negu 1943 —

% šių taksų bus dovano
ta arba $50.00. kuri suma 
yra didesnė.

% dalis reikės sumokėti 
1944 metams — pusę prieš 
kovo 15 d.. 1944 m. ir antrą 
pusę kovo 15 d.. 1945 m.

I
1943 m. įeigos yra tak-

-------------------------------------- z:---------- .. ----------
GERKIT TIK GERA ALŲ. padarytą Uhicaeoi Via 
gena Ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet. prie to. tėdirbė 
tai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardi - 
no NECTAR. šis Alne yra pagamintas iš importuotų 
nirrno- rūšies produktų.

IR 
AUKŠ
ČIAU

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

Telefonas SEELEY 8780

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

VEST ROOSEVELT ROAD

IE0 NORKUS. )<
OISTRIBUTOK

nr

Ambrosia & Heclat
BEERS

Urmo (wholeaale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ), kui 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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Senelių Prieglaudos PIKNIKAS Labdarių Ūkyje !
Piknikas įvyks sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 5 d., 1943
Labdar. Sq-gos ūkio miške, McCarthy Rd., Orland Parke
' ” • A / ' . J • . Z.

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!
Programa išpildys ant naujai pastatytos platformos.

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

1

Moterų Gyvenimas ir Veikla Melroseparkietė A. 
Mažeikaitė "Draugo

MARIJA ŽILEVIČIŪTE
Šiemet keturi įvykiai su

sijungė su gerbtina kompo
zitoriaus Žilevičiaus asme
nybe. Mat, 1943 metuose ku
nigui Pranui Vasiliauskui, 
Juozapo Marijos Vilios aka
demijos kapelionui, suėjo 50 
metų kunigystės. Kun. P. 
Vasiliauskas yra kompozito
riaus Juozapo Žilevičiaus 
svainis (tikras brolis Vik
torijos žilevičienės).

Antri, šiemet sukako 35 
metai, kai kompozitorius Ži
levičius pradėjo rašyti į laik 
raščius. Ir šiemet gegužės 
27 dieną, Elizabethe, N. J., 
jį ištiko automobilio nelai
mė, kompozitorius Žilevičius 
liko sužeistas.

Šiemet tąip pat gerbiamų 
Juozapo ir Viktorijas Vasi
liauskaitės Žilevičių dukra, 
jųjų tikroji 
Žilevičiūtė 
mokslą šv.
gijoje.

“Draugui” tenka didelė 
garbė gauti nemažai skai-

AGOTA MAŽEIKAITE

Dr. Emily V. Krokas 
grįžo prie savo pareigu

Dr. Emily V. Krukas, ku- 
j ri išrinkta Illinois valstybės 
sveikatos departamento ir 
kuri praktikuoja mediciną 
savo ofise 4146 Archer Avė., 
buvo išvykus iš Chicago, ir 

i jos pareigas ėjo kita jos 
draugė daktarė.

Ir šeimininkės gaus skaitytojų garbės narė
\

Bene lietuvaitė 
antroj vietoj

Lietuviai yra gražūs 
nės o apie lietuvaičių 
žumą net dainose dainuoja

■ ■ t f"badge
Kad užkirsti kel.ą juoda-, tytojų Melrose Park, o jų 

jai biržai, kuri veikli maisto tarpe ir garbės narių, 
produktuose, ypatingai mė- i 
sos šmugely, OPA (Office 
of Price Administration)

je. Dabar ji dirba viename met rinkti gražiausią mergi- pagamino tam tikrus
i “badge”, ant kurių išrašyta

Čia tenka prisiminti dau
giau apie Mariją Žilevičiūtę. 
Ji gerai mokės kaip high 
school, taip ir kolegijoje.
Kolegijoje Marija ypatingai ma- 
specializavosi anglų kalbo- Amerikoje yra mada kas- 
•— 1__ •• JI*__ 1_ __ •____ _ A

žmo-
gra-

New York banke. Ji pagelb
sti tėvams.

Marijos Žilevičiūtės būdo 
bruožai yra maždaug tokie: 
ji moka rimtai ir praktiš
kai galvoti ir turi jautrią 
širdį, nors to ir nemėgsta 
demonstruoti. Jai nestinga 
savigarbos, vadinasi moka 
užsilaikyti, kad ją kiti gerb
tų, kaip kad ji kitus gerbia.

Žodis apie Marytės ma
mą. Viktorija Vasiliauskai
tė Žilevičienė yra baigus ne 
tik Rygos ^gimnaziją., bet 
dar yra išlaikiusi egzaminus 
Anglijoje, Oxfordo universi
tete iš tam tikrojo periodo 
anglų literatūros. Ji Petra
pilyje susipažinus su vien-. kojas, tik, gal, bijojo, kad 
genčių Juozu Žilevičiumi ir1 neparvirstų. Ypač iš 
karštai jį pamilus, 1917 me- nies 
tais susituokė su juo Šv. matyt, išsitriksinus žmones 
Kotrinos bažnyčioje.

Kompozitorius Juozas Ži
levičius prieš 35 metus pra
dėjo rašyti į šaltinį, o kiek 
vėliau į “Rygos Garsą”. Prie 
to gi savo lėšomis išleido

■ •

jis “Muzikos Almanachą” 
ir leido žurnalą “Muzikos 
Meną”, iki pastarasis nepe
rėjo į valdžios rankas.

I

ną — “Miss Amerlci”. Kan
didačių būna iš visų valsty-\ dvi priesaikas: 
bių ir įvairių tautų.

Į “Miss America’, iš Chi
cago šįmet stipri kandidatė 
buvo iš pavardės rods lietu
vaitė, reselandietė Dorothy 
Bridis, gyvenanti 10760 In
diana Avė. Ji tačiau laimėjo 
tiktai antrą vietą.

Kandidatės, paprastai, 
renkamos teatruose. Lietu
viai tos rūšies kontestais 
mažai domisi, dėlto lietuvai
tėms sunkiau yra patekti į 
pavyzdžius tokios Chicagos 

1 atstoves, iš kurių yra renka
ma “Miss America”.

Pastaruoju laiku į garbės 
narius įstojo Agota Mažei
kaitė, gyvenanti adresu 1215 
No. 17th Avė. Reiškia, kad 
Agota “Draugą” gaus iki 
gyvos galvos.

Nauja “Draugo” garbės 
- narė yra ne vien pavyzdin

ga katalikę, bet ir pasižy-’ 
mėjusi aukomis kur tik pa 
sireiškia reikalas.

“I pay no more than tap
legal price” ir “I accept no
rationed good witrout giv-
ing up ration stamps”. I .... . ... .° . . . , _ .. , , sireiskia reikalas.Šeimininkes sias kortas
gali gauti racionavimo bor- Prieš kiek laiko Agota i tį “Draugą”.
duose ir pas Office Civilian Mažeikaitė įstojo į kun. J 1 ______
Defense darbininkus.

I

Niekas niekad nesigailėjo 
mažai valgęs ir mažai kal
bėjęs.

tavos buvo pakelti ir abi

pažiba, Marija 
baigė aukštąjį 
Elzbietos kole-

“Vil-
i” pastogės Jonikienė

mulkinti. Pirmesniame susi
rinkime ji rėkė, kad nerei
kia atstovų siųsti, nes kon
ferencija yra šaukiama tam. 
kad Smetoną grąžinti į Lie
tuvą. Šiame sus-me jau šau
kė, kad atstovų nereikia 
siųsti, nes konferencijoj ne
dalyvauja Smetonos grupe. 
Bet visos ją jau pažįsta, y- 
pač iš jos kvailų net šlykš-

Bičiulis Žilevičių či4 raŠLU “Vilnyje”. Tad 
______________ į kiekvieną' kartą jai tik pra- 
ATIjJIJ dėjus kalbėti buvo visos ša
lvį InŲ lės palydima juokais ir šauks

mais — “šalin!, Boo!” Vi
sos susirinkusios piktinosi 

Komunistės komplimentuotos 'Šalin!' k 'Boo!' komunisčių akiplėšiškumu.
• I žžž

net $600.00. Taip, Agota Ma
žeikaitė yra auksinės šir
dies.

Šiuomi sveikinam Agotą 
su nauja garbe ir linkime jai 
ilgai, ilgai skaityti dienraš- 
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Navicko vardo fondo garbės
narius. Taip pat yra TT. Ma Nusižeminimas daugiau 
rijonų Bendradarbių drau- šviesos suteikia, žmogaus 
gystės garbės narė. Labda- protui, negu tuščias ir pai
rtų Sąjungai yra paaukojus kas gudravimas. z

Dabar dr. E. V. Krukas 
grįžo prie savo pareigų ir 
vėl priiminės pacientus ofi
se pirmadienį, antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 6 iki 9 
vai. vakaro, o penktadienį 
nuo 8:30 iki 9:30 vakare, 
šeštadien nuo 6 iki 9:30 va
karo, 
dienį 
kiant 
3210,

o trečiadienį ir nedėl- 
pagal sutartį pašau- 

telefonu Lafayette 
arba Kedzie 2868.

Koresp.

Pirkite U. S. Karo Bonus

$500.00 U. S. War Bonais
KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI - ŽEMAIČIŲ - AUKŠTAIČIŲ RUNGTYNES

PER

“DRAUGO"
X
METINI LABOR DAY

Rugpiūčio 27 d. įvyko Da
riaus-Girėno Kareivių Moti
nų kiūto skaitlingas susi
rinkimas, kuriame aptarta 
naudingų dalykų.

Be kitų čia svarstytų rei
kalų, į sus-mą atsilankęs 
kun. dr. Vaškas, MIC., šil
tais žodžiais pasveikino mo
tinas ir pakvietė į būsiantį 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncertą. Kvietimas pri
imtas ir, nutarta koncertą 
pasveikinti su $10.00 auka.

Kadangi kun. Vaškas yra 
narys komisijos, kuriai pa
vesta lankyti draugijų su
sirinkimus ir kviesti atsto
vus į Amerikos Lietuvių 
Konferenciją, tad jis Ir ka
reivių motinoms padarė mi
nėtą pakvietimą aiškiai iš
dėstydamas konferencijos 
svarbą bei tikslus. Kvieti
mas entuziastiškai sutiktas 
ir priimtas. Delegatėmis į

i

konferenciją išrinktos pirm. 
O. Biežienė ir Milerienė. Už 
atstovių siuntimą, balsavo 
pilnutėlė didžioji Dariaus- i 
Girėno salė. Prieš, balsavo 
4. Kadangi klubas dar jau
nas ir neturtingas, tad auką 
konferencijai narės sudėjo 
liuosnoriai.

Kaip tarp kviečių randasi 
ir dirsių, taip ir čia, tarp 
gerų ir susipratusių moti
nų, randasi ir raudonų baci
lų, dėl kurių susirinkimuose 
kartais tenka pasiklausyti 
triukšmo. Ypač paskutiniuo
se dvejuose susirinkimuose 
buvo keliamas atstovų j kon 
ferenciją siuntimo klausi
mas. Liepos 28 d. sus-me 
komunistės ir kai kurios jų 
sublofiuotos moterėlės kėlė 
tokį triukšmą, kad nebuvo 
galima nei tvarkingų balsa
vimų pravesti. Kai kurios 
iš jų kėlė po dvi rankas. Ga- '

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1OOO k. Sekmadienio va

kare 9 valanda.
U HIX' 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Modemiška Krautuv# I

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

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

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

/

*

PATOGIAME IR VĖSIAME VYTAUTO PARKE
Bus užtektinai lietuviškų valgių, gėrimų, ir pasilinksminimų.
Ant laukinės estrados bus lietuviška orkestrą polkoms ir kitiems lietuviškiems 

šokiams. Šokių pa vilione 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
b

I
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOISPenktadienis, nigs. 3, 1943

Lab-
CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I Labdariai ruošias

We$t Pūllmano Kviečiame į
/ • I wv v« ■

išvažiavimą
Town of Lake. — Rugsė 

jo 5 d. įvyks labdarių cent-

naujienos
Iš mūsų kolonijos dar vie 

nas jaunuolis išvyko į U. S. 
kariuomenę, tai Aleksas Su-i ro didysis išvažiavimas jų 
cilla, Jr. Aleksas yra vedęs pačių ūky. Lietuvių suva- 
ir dabartiniu laiku randasi• 
Kentucky valstijoje. Linki
me Aleksui geriausio pasi
sekimo.

TuŪj po darbo dienos (La
bor Day) prasideda parapi
jos mokyklos mokslo metas. 
Mūsų parapijos mokykloje 
mokina Šv. Kazimiero sese
lės. šiais metais darbuojasi 
penkios seselės, kur vienai 
iš jų, teko eiti ir vargoni
ninko pareigas. Geriausio 
pasisekimo.

Šią vasarą parapijos nuo
savybėje padaryta nemažas 
remontas. Klebonijos dviejų 
aukštų visi iš vidaus kam
bariai atnaujinti ir puikiai 
išdažyti. Mokyklos visi kam
bariai ir koridoriai taip pat 
naujai puikiomis spalvomis
išdažyti. Dabar bus taisoma svarbių priežasčių, 
bažnyčios vidurinis takas, 
kur yra šmotais ištrupėjęs, iškeltas į rugsėjo 12 d. Vi- 
Visas darbas kainavo krūvą 
pinigų.

žiuos iš visų kolonijų. Ir 1 
kuopa visu smarkumu ren 
giasi. Piknike kuopa turės 
visoko: užkandžio, gerinto.

Kurie neturi automobilių, 
apie 11 vai. ryto prie baž- 
nyuios stovės Stugio trokas. 
Kas norės, galės važiuoti. 
Piknike bus graži programa.

Visuomenė turėtų atjaus 
ti labdarių darbą ir skait
lingai suvažiuoti. Savo da
lyvavimu pagreitinsit baig
ti senelių prieglaudą.

Labdarys

Brighton Park.
darių Sąjungos 8 kuopa la
bai stropiai ruošias į cent- 

' ro pikniką, kuris įvyks sek- 
. madienį, riigsėjo 5 d., savam
Ūkyje. Į pikniką galės nu
važiuoti daugelis ir neturin
čių automobilių, nes bus pa
samdyti du trakai, kurie 
norinčius važiuoti nuveš ii 
parveš. Trokai išvažiuos 12 
vai. dieną.

i jantį poterėlį: — Dieve, Lai- 
' mink Jus ir Jūsų gražią dar
buotę!

Šv. Kazimiero Seserys, 
Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panos Marijos parapijos.

i

Piknike kuopa turės savo 
standą, kur galima bus pa
valgyti ir išsigerti.

Visi brightonparkiečiai 
kviečiami atsilankyti, nes! 
tuo pa remsite gražų darbą 
— prieglaudos vidaus 
girną.

įren- 
N. S.

PIRKITE KARO BONUS!

NULIŪDIMO VALANDOJE

Sįjungiečių ir ARD 
1 sk. narių dėmesiui

Town of Lake. — šių 
dviejų kuopų mėnesiniai su
sirinkimai esti kas pirmą 
sekmadienį. Dėl įvykusių 

rugsėjo
5 d. susirinkimo nebus. Jis

Padėkos žodis
Dieve, laimink mūs 

širdęs rėmėjas!
gera-

Ypatingai 
malonėmis apdovanok Bri
ghton Parko ARD skyriaus 
“rūpintojėles*’!

Į
Varg. Alfonsas Kriščiūnas 

apleidžia mūsų parapiją ir i 
rodos vyksta į So. Chicago 
Šv. Juozapo parapijon už
imti vargonininko vietą. Al-j 
fonsas dar jaunas vos tik 
17 metų, bet turi daug ga
bumų. Linkėjam jam geriau
sio pasisekimo rfaujdj vie
toj. Mūsų parapijoj vargo
nininko pareigas eis viena 
mokytojų Šv. Kazimiero se
selių.

sos narės prašomos įsidė
mėti ir susirinkti paprastu 
laiku ir papraston vieton.

Valdybos
—M—' 

atrodo gerai pusėtinai sau-; 
lės apdegęs ir daug pailsė
jęs.

Tai mūsų nuoširdus troš
kimas ir kasdieninė malda 
sulaukus tokios širdingai 
dosnios malonės. Vos sese
lės sugrįžo į parapijos mi
siją, rodos sakytum, tuščio
mis rankomis, kaip brangios 
rėmėjos meilės ir užuojau
tos kupinos, surengė mums 
^‘pantry shower” ir aukų 
sudėjo. Dėl to ačiū, ačiū ; 
nuoširdžiai, ačiū. Už Jūsų 
gerą širdį, brangiosios, vėl 
kartojam ir kartosim Jums 
Dangaus Gėrybių maldau-

Klebonas kun. M. Švarlis 
dar neturėjo y akacijų. Mat, 
jam rūpi parapijos remon
tas.

f
I 
l

Porai savaičių vakacijoms 
buvo išvažiavęs parapijos 
vikaras kun. Juozas Maka
ras. Kun. Makaras dabar

Ateinantį sekmadienį per 
8 vai. Mišias šv. sekančios 
dr-jos eis bendrai prie šv. 
Komunijos: Maldos Apašta
lavimo brolija, Kareivių Mo
tinų klubas ir Mergaičių So- 
dalicija. Rap.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PRANCIŠKUS VAIKASAS

—f'

j mūsų 
džiaug- - 
amžius.

prašom-- atsiminti 
savo

Rankom*!

I
L

l
• I 
|
i >

Dviejų Metą Mirties 
Sukaktuvės

Jau sukako du metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvel), Pranciškų Wa įkasą.

Netekome savo mylimo rug
sėjo 3 d„ 1941 m. N irs laikas 
tęsiasi, mes jo niekados ne
galėsime užmiišti. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jam am
žiną atilsį.

Maloniai 
a. a. Pranciškų Waikasą 
maldose.

O

MALDELĖ

Viešpatie Jėzau Kristau, 
kursai nesigail’j i isli.ti Savo 
brangiausiąjį Kraują už mus 
ir už Pranciškaus s eis už ku
rią mes meldžiame. Tave nu
žemintai maldaujam-, kad jis 
veikiai patirtų Jo šv nčiausio 
Kraujo dieviškas pas kmes ir 
apvalytas nuo visų dėmių bū
tų priimtas į dargų, 
amžinąją buveinę, t n 
tis Tavo garbėje per 
Amen,

NORBERTAS 
PAREIŠTIS

Gyveno 10626 S. Indiana Avė.
Mirė Rugp. 31 d.. 1943. 1 vai. 
ryte, sulaukęs pusės amž.

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

Amerikoje išgyveno 
Paliko dideliame 

pusbrolį Pranciškų 
1618 So. Tnion Avė., 
rūpinasi laidotuvėmis, i 
seserę Gauchienę ~ 
Park), taipgi daug 
pažįstamų.

Velionis priklausė 
sinės žvaigždės kliūbo^

Kūnas pašarvotas 
ko koplyčioje, 10821 
chigan Avė.

laidotuvės 
Rūgs. 4 d. 
vai. ryto bus atlydėtas į Visų 
šventų parap. bažnyčią, kurio
je vyks gedulingos, pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Pusbrolis, Ibvse- 
serė, Giminės ir Draugai.

Laidotuvių Direktorius L, 
Bukauskas, Tel. Pullman 9661

37 m. 
nuliūdime 
Pareištj, 

, kuris 
ir pus- 

( Brighton 
draugų ir 

prie Auk-

Bukaus- 
S. Mi-

įvyks šeštadienį, 
iš koplyčios 9:00

DVI MODEKMSKO8 KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė,. Chicago
Telefonas Grovehill 0142

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Didžiausia Lietuviu Rekordai

<

Nuliūdę: Moteris, S finai, Se
suo, Marčios ir kitos Giminės.

Jewelry Krautuvė
Si Firma Virš 50 Mėtį

To® Pačios Šeimos

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PART1CULAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PKODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—liest In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

A f A
VERONIKA 

DANAUSKIENE
(po tėvais Stasaltė)

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

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

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Juozapą; 2 dukteris Bro
nislovą Karpis žentą Petrą ir 
Juzefą Hummėr žentą Donald; 
sūnų Lieut. Juozapą (U. S. 
Army) ir marčią Maxine; 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. ryt'O bus at
lydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras
Sūnus, žentai.

Antikai it Giminės.
Laidotuvių direkt. Mažeika 

ir Evanauskas. Telef. Yards 
1138-1139.

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIA U SIAS I 
KAINAS.

Turime didelį 
p a a i r inkimą
Muzmališkų Instmmntų, Muzi- 
kališką Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Tainom Laikrodžius, Laikro- 
dėliua, Žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

JOHN A. KASS
JEWELEY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
PtaoBe: LAFAYETTE 8617

t-----------------------------------------------------------------š

kailiniai, kailiukais papuoštais arba

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Dukterys, 
Marti,

Labai gwos rūšies moterų 
clotb kotai parsiduoda nutemptomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN:

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

i i

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
N am, Materijolą Už Dar žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą Ir apžiūrėkite ■ta
ką h- aukštą rūšį LENTŲ — MILLWOB¥ 
— STOGŲ IR NAMŲ MATEKIJOLĄ — 
dėl garažą, porčhj, višką, skiepą ir fletą. 
PASITARKITE SU MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namą.

A
ANTANAS RIMŠA

1331 So. 49th Ct.. 
111.

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

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITVINAS,
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

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

Kitomis dienomis — nuo 7 valandos ryto iki 6:30 valandos popietik

Gyveno 
Cicero,

Mirė 
1 vai. 
vės.

Amerikoje išgyveno 43 m.
Paliko dideliame nuliOdim“ 

moterį Petronei? (po tėvais 
laša u skaitė >, 2 sūnus Jone
(U. S. Army) Ir \VaIter. duk
terį Magdaleną, jos vyrą Juo
zapą MitcMėll Ir jų geimą. 4 
anukus ir daug kitų gttninių, 
draugų ir pažįstamų.

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

laidotuvės įvyks Šeštadienį. 
Rugsėjo 4 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. i^to bUS atlydėtas j šv. 
Antano pa rap bažnyčią, ku
rioje 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.

NuNūdę: Moter4s. Sūnui. 
Duktė, tentas, Anūkai ir Gi
minėm.

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieną ir Naktį

4666-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4332-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE

TeL LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS — 8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak.

■ stoties WGES (1390), su Povilu Saltimieru.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CAJJFOKN1A AVE. Phone LAFAYETTE 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED STREET 710 W. l»£h STREET

leiepnone 1AKDS 1419

I. J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th STkKEj Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3318 UllAMCA AVE.

EVANAUSKAS
Pbonet, lAKlfc 1138-32

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 28rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10756 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 3661

ANTANAS M. PHILLIPS
S307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

I

Remkite tuos biznierius, kurie 
garsinasi "Drauge”

Z r
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SENIAUSIA
AUKŠTESNIOJI

Mokslo metas Šv. Kazimiero Akademijoje 
prasideda antradienį, rugsėjo 7 1 su šv. Mišiomis, 9:00 
vai. ryte.

MOKSLO ŠVYTURYS: Užgirtas ir užtvirtintas visomis 
mokslo teisėmis bei pažymėjimais North Centrai Associa
tion, University of Illinois, Katalikiško Universiteto, Wa- 
shington, D. C., ir Illinois 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.

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

Didelis ir

Nepaprastas

KARNIVALAS
Šv. Kryžiaus Par.

(TOWN OF LAKE)

Penktad. Sept. 3,
Kas Vakarą

iki Sekm Sept. 12.
PRIE

47tos ir Damen Av
/

7—RIDĖS—GYVI
ARKLIUKAI

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

DU BROLIAI ČEPAIČIAI DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENĖJE

Sgt. Willard Čepaitis

Šamo kariuomenę kaipo sa
vanoris. Pabuvęs Ft. Bel- 
voir, Va. aštuonioliką mėne
sių, buvo nusiųstas į Havajų 
salas ir iki šiol laiko ten dar 
tebėra.

Jo tėvai Mr. ir Mrs. Mar- 
tin Čepaitis gyvena Scran
ton, Pa., 1121 Albright Avė., 
ir priklauso prie šv. Jdozapo 
lietuvių parapijos tam pa- 

' čiam mieste.

Iš parašiutistų gyvenimoTARDOMAS

įjįj

i

i a i W

įįf
. - •

, 20
Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalyku Galima Išlai- 
mėti—Pav. Tyro
rrNYLON HOSE"

Moterims Pančiakų-Kojinių.

Sgt. Willard Čepaitis gi
mė 1921 m. spalių 25 dieną. 
1935 m. baigė Šv. Juozapo 
lietuvių parapijos pradžios 
mokyklą, Scranton, Pa. Po 
to pasiryžo dar tęsti savo 
mokslus aukštesnioj mokyk
loj. Ir čia jis pasirinko vie- ■ 
nintėlę lietuvių aukštesnę 
mokyklą. Tėvų Marijonų ve
damą, būtent Marianapolio 
kolegiją, Thompson. Conn. 
Čia jis pasižymėjo sporte, 
ypač baseball žaidime.

Robert Woifington, 22 me 
tų amžiaus, ■ patarnautojas 
Claypool viešbučio/ Indiana- 
polis, Ind., policijos sulaiky
tas ir tardomas ryšium su 
paslaptingu nužudymu tam 
viešbuty WAC Corp. Naoma 
Ridings.

busų

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti. 
Penktadieniais — Blynų 

Ir Kugelio.
«

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

Kviečiame visus Chica
gos Lietuvius Atvykti Ir Pa
matyti šį Nepaprastą Ir Di
delį Karnivąlą.

Jis baigė Marianapolio 
aukštesniąją mokyklą 1939 
m. ir 1940 m. įstojo į Dėdės

Holy Cross 
Parish Fair and

. CARNIVAL
Startinę Fri. Sept. 3
Ending Sun. Sept. 12

PLACE:
47+h & S. Damen

7—RIDĖS—20—BOOTHS
CASH BINGO

PURE

NYLON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

X

Simonas M. Čepaitis
Simonas M. Čepaitis, 'bi

liardo brolis, irgi tarnauja 
mūsų šalies apgynimo dar
be. Jis gimė 1924 m. sausio 
6 d. Jo titulas yra Navai 
Teamen 2nd class. Kaip ir 
jo brolis, Simonas baigė Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą. Po to bai
gė No. Scranton Junior High 
School. Pabuvęs vieną metą 
C. C. C. camp, jis įstojo į • 
Dėdės Šamo jūrininkų eiles 
kaipo savanoris. Jis dabar 
randasi ant laivo U. S. S. 
Delta ir kariauja kur nors 
Pietų Pacifike.

Jo tėvai, Mr. ir Mrs. M. 
Čepaitis gyvena Scranton, 
Pa., 1121 Albright Avė., ir 
priklauso prie šv. Juozapo 
lietuvių parapijos tam 
čiam mieste.

t

Labor Day reikia 
praleisti namie

Geležinkelių ir
kompanijos per spaudą įspė
ja Chicago gyventojus La
bor Day švęsti namie, tai 
yra nenaudoti traukinių ir 

i busų, kurie tokiomis progo
mis paprastai;’ esti užpildyti 
kariuomene. Sako, jei kas 
nori važiuoti, tegul nesis
kundžia, jei vagone ar buse 
jam visą laiką-teks stovėti.

Labor Day geriausia bus 
švęsti “Draugo” piknike, 
Vytauto parke, kurį pasiek
ti nereikia nei traukinių, nei 
ibusų: automobiliu, kad ir su 
nedaug gaso, galima nuva
žiuoti. Be to, ir gatvekariai 
priveža prie Šv. Kazimiero 
kapinių.

Laikas ruoštis fazanu 
medžioklei

pa-

FREE MILK TO THE 
KIDDIES 

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

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY 
FUN FOR YOUNG & OLD.

Tai bent agurkas
Przybylskių šeima, gyve- 

455 N. Harding Avė., 
Victory Garden vai- 
tikrai gali didžiuoti. 
agurką rado dvide- 
colių ilgio.

* i

nanti 
savo 
siais 
Vieną 
šimts

GYVENIMAS MANEVRUOSE. BUVO SURUOŠTA ŠAU
NI DEMONSTRACIJA. MERGAITĖS LABAI MĖGSTA 
ŠAUNIUS PARAŠIUTISTUS. APIE PARAŠIUTISTŲ 
GYVENIMĄ RAŠO LAIŠKE JONAS KAZLAUSKAS SA
VO BROLIUI KUN. A. SANDŽIUI, “LAIVO” REDAK
TORIUI.
Brangus Tėveli Antanai. —

Kaip tai gera sulaukti iš 
tavęs laišką. Man patiko ta
vo juokai ir karikatūros. Aš 
taip pat tariu ačiū už tokį 
gražų aprašymą apie mane. 
Aš didžiuojups savo para
šiutistų vienetu. Tikiuosi su
laukti daug akcijos.’ Dabar 
jaučiu kaip tos kulkos zvim
bia pro mano galvą.

GYVENIMAS 
NELENGVAS

i I
Gyvenimas čia nelengvas, į 

ypač manevrų metu. Tai tik
ras karo vaizdas. Mes buvo
me išvykę dviem savaitėm. 
Beveik visą laiką lijo. Taip 
lijo, kad mes visi peršlapom. 
Žvarbus vėjas nuolatos raižė 
mano veidą, kaulai ir dan
tys braškėjo. Mažai miego
jau, ir tai ant šlapios žemės. 
B-24 bombanešiai nuolatos 
skrido virš mūsų, vėjas nuo 
jų kartais mus beveik par- 
blokšdavo.

• ; • II
Anksti rytą keldavom, sa

vo šlapius daiktus sutvarky- 
davom. Vyrai keikė, šaukė 
kad karas pragaras, bet nė 
vienas nepasidavė nusimini
mui. Vienintelis dalykas, ku
ris palaikė mano dvasią 
(gal taip pat ir kitų), tai 
buvo meilė mano šaliai ir 
ta Dievo meilė, kurią mano 
mama įdiegė mano širdin. Ir 
aš niekados negalėsiu ma
mai atsidėkoti už tą many
je išugdytą dvasią, 
tuos manevrus, gali 
ti, tėveli, koki mes 
buvome.

Baigę 
supras- 
linksmi

transportiniai lėktuvai iš
skrido iš mūsų bazės; apie 
40 mūsų. Dvi valandas skri
dom. Atvykome laiku. Mūsų 
laukė 15,000 žmonių, dau
giausia panelės, šie N. Ca- 
rolinos gyventojai norėjo 
pamatyti kaip parašiutistai 
veikia. Iš pirmų dviejų lėk
tuvų iššoko parašiutistai. 
Mūsų lėktuvas pralėkė pro 
parką. Aš buvau paskutinis 
iššokti. Atrodė, kad visi mū
sų buvo sutrukdyti. Vos pro 
dantis pasisekė. Aš pate
kau pačioj minioj. Panelės 
pradėjo šaukti, minia išsi
gando. Aš maniau, kad visi 
iš kelnių iššoks. Kada įdė
jau savo blank amuniciją ir 
pradėjau šaudyti, kai kurie 
apalpo. Mes tiek triukšmo 
šukelėm savo šautuvais, nuo 
mažiausių iki didžiausių, 
granatomis, dinamitu, pa
trankomis, ir užpuolimu ant 
minios su durtuvais, kad 
minia tiesiog nežinojo ką 
daryti. Už tą mūsų demonst
raciją jie mums parodė 
“good time”. Mūsų klausė 
visokių klausimų, pavyz
džiui, kaip mes galime šok
ti iš skrendančio lėktuvo ir 
t. t. Mes, žinoma, kaipo ži
novai, žinojom kaip patept. 
O tų panelių tai tiesiog ne

buvo galima apsiginti. Pa-1 
ėmiau jų visų adresus, kad 
tik jų atsikračius. Žinai, tė
veli, kaip su tais dalykais 
yra.

Sugrįžimas į kempę buvo 
daug lengvesnis, kaip at
vykstant.

Illinois valstybės laukinių 
paukščių ir gyvulių apsau
gos direktorius praneša, kad 
šįmet Ulinojuje randasi la
bai daug fazanų, kurių me
džioklės sezonas neužilgo 
prasidėsiąs. Taigi, medžio
klės mėgėjams jau reikia 
savo šautuvus peržiūrėti ir 
šunis lakinti.

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI!

DEMONSTRACIJA
Viename laiške minėjau, 

kad man teks šokti vienai 
demonstracijai. Tas šokimas 
buvo tiesiog “knock out”. 
Burlington, N. C., viena 
dirbtuvė padirbo pirmąjį sa
va lėktuvą. Ta proga jie no
rėjo demonstracijoj paminė
ti savo nuopelnus. Mus pa
kvietė. Mes suteikėm jiems 
tiek sujudimo, kad jie mus 
niekados neužmirš. Trys i

Ketinam neužilgo vėl vyk
ti manevrams. Tai jei nesu
lauksi laiško iš manęs, žino
si. Mes manevrų metu nega
lim rašyti. Nesirūpink.

Ačiū kad paaukavai šv. 
Mišias mano intencijai. Ge
rai jaučiuos, tiktai čia labai 
karšta; 100 laipsnių.

Kol pasimatysime, te Die
vas tave laimina. Paguosk 
mamą. Tavo brolis

Jonukas

X Visa eilė mūs veikėju 
bus Labor Day grįžę iš 
Pittsburgho ir Vytauto par
ke, “Draugo” piknike vi
siems bus progos asmeniai 
pasikalbėti, kaip vyko toji 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencija.

X Kaz. Baso n (Basanavi
čius), Jersey City, N. J., L. 
Vyčių veikėjas ir patyręs 
spaustuvininkas, atvyko į 
Chicago L. V. centro valdy
bos įgaliotas vyčių spaustu
vės reikalais.

X Iš Pittsburgh, Pa., va
kar jau tilpo pirmos žinios 
apie Federacijos konferen
ciją. Pirmutines žinias dnr. 
“Draugas” įdės ir iš visos 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencijos. Sekite “Draugą” 
patys ir savo pažįstamiems 
patarkite įsigyti.

X “Draugo” didžiulis pik 
nikas jau tik už poros die
nų. Visokie pasiruošimai 
baigti. Ir tikrai šauniai pri
siruošta, nes tikimasi labai 
daug lietuviško svietelio. 
Grįžę iš Pittsburgho dele
gatai gyvu žodžiu visiems 
papasakos, kas konferencijoj 
buvo nutarta. Visi prašonai 
nesivėluoti atvažiuot.

X J. ir J. Klikūnai, žino
mi West Side gyventojai ir 
darbuotojai bei tautinių-ka- 
talikiškų reikalų rėmėjai, ga
vo žinią, kad šį mėnesį a- 
tostogų parvažiuos jų sū
nus Phil, kurs liuosnoriai į- 
stojęs į kariuomenę baigė 
technikos kursus Yale uni
versitete.

X V. Petrauskienė, Cicero 
veikėja ir nuoširdi Tėvų Ma
rijonų darbų rėmėja, buvo 
nuvykus į Waukegan ir ten 
nemažai paskleidė Anna Kas 
kas ir Rapplo Juškos kon
certo tikietų. V. Petrauskie
nė Waukegane turi daug 
pažinčių, nes pati buvusi 
“ laukiganietė”.

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

SKELBKITĖS “DRAUGE”
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