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Okupavo du Italijos miestus
RAPORTAS APIE ANTRA KONFERENCIJOS DIENA
Išklausyta pranešimas apie tremtinius

Konferencijos metu išpirkta bonų 
net už $150,000

Pulk. K. Grinius iškėlė lie 
tuvių viltis kiek liečia nepri
klausomos Lietuvos vietą 
busimoj Europoj ir pasaulio 
taikos sistemoj.

Aukų konferencijoj surin
kta $6,157.00.

Priimtos rezoliucijos dėl 
Lietuvos atstatymo; prieš 
karo kriminalistus; prieš žy 
dų persekiojimą.

Konferencija taipgi priė
mė prašymą išleisti Baltijos 
valstybių pašto ženklus, ir 
užgyrė organizavimą karei
vių motinų.

Sveikinimo raštus konfe
rencijai atsiuntė Pennsylva- 
nia ir Maryland valstybių 
gubernatoriai, Senat orius 
Lucas William Green Ame- 
rican Federation of 
prezidentas, ir C.I.O. 
torius.

Priimtas Amerikos 
vių Tarybos statutas.

Paskelbiami Amerikos Lie 
tuvių Tarybos ateities dar
bai: kurti informacijų biū- 
ir studijų komitetą; ieškoti 
Lietuvai draugų; kooperuoti 
su Lietuvos Pasiuntinybe ir 
Lietuvių Tautine Taryba; 
remti kovojančius Lietuvoj.

Konferencija patvirtino tą 
patį Tarybos sąstatą.

Posėdžiai baigta 6:30 vai. 
vakare abiem himnais.

Ryt dieną įvyksta Tary
bos posėdis.

Konfe- 
pačiu 
dieną, 
šukelė

PITTSBURGHAS, rūgs. 3, 
(telefonu “DRAUGUI”) — 
Amerikos /Lietuvių 
rencija vyksta tuo 
entuziazmu antrą 
Ypatingo dėmesio
Ponios Devenienės praneši
mas apie ištremtuosius Si
biran lietuvius, kurie prie 
Ledinuotojo Vandenyno gau 
šiai miršta nuo cingos ligos 
ir išbadė j imo. Sibire miru
sieji pagerbti visų atsisto
jimu. Kai kurie dalyviai a- 
šarojo.

Konferencijos atstovai pri 
ėmė rezoliucijas su nauja 
energija rūpintis tremtinių 
reikalais.

Pasiųstas sveikinimas An 
glijos Premjerui Winston 
Churchill. Konferencija nu 

.. sprendė, kad U.S.A. lietu 
viai pirks U.S. Karo Bonų 
už dešimts milionų dolerių. 
Konferencijos metu pirkta 
Bonų už $150,000. Katalikų 
Susivienijimas ir S.L.A. kon 
ferencijos proga nupirko 
Bonų po $50,000.

Posėdžio metu ekstra pra 
nešama apie Italijos inva
ziją. Visi sustoja ir susijau
dinę gieda Amerikos ir Lie
tuvos himnus.

Pietų metu moterys dele
gatės turėjo atskirą posėdį. 
Nutarė organizuoti tremti
nių šelpimą visose lietuvių 
kolonijose.

Labor 
sekre-

Lietu-

_____________________________ i

Rusai pradėjo ofensyvą Jaciai sako alijantai 

■ado didelę opoziciją
LONDONAS, rūgs. 3. — 

Vokietijos radio komenta
torius šiandien sakė, kad 
britai ir kanadiečiai karei
viai susitiko su didele opo
zicija Italijos gale, ir kad 
šiuo laiku vyksta smarkios 
kovos. Anot jo, ateitis paro
dys ar sąjungininkai tęs in
vaziją toliau didelėm jėgom, 
ar ta invazija daroma nu
kreipimui priešo akių, o di
džiąją invaziją taikys kur 
kitur Europoje. Jis taipgi 
spėliojo, kad Amerikos sep
tintoji armija, kuri nedaly
vavo invazijoj, bus greitu 
laiku naudojama kitur.

Donefs fronte
LONDONAS, rūgs. 3. — 

Vokiečių radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė šį ry
tą pradėjo didelę ofensyvą 
Donets bazeinėj. Smulkiau 
nepasakoma, kur tas rusų 
puolimas įvyko, bet jau ke
lios dienos, kaip rusai varo
si pirmyn toj apylinkėj, ii’ 
vakar dienos rusų komuna ra 
tas minėjo didelius laimėji
mus, jų tarpe užėmimą Vo- 
roshilovsk, Sla vyanoserbE k 
ir Lisichansk miestų.

Kitur, vokiečiai pasitrau
kia prieš rusų žygiavii lą 
Kiev ir Smolensk apylinl e- 
se. Rusai perkirto nacių ge
ležinkelį tarp centro ir pieoĮ 
sektorių.

Greitumas rusų varymosi 
nurodomas vokiečių skut u 
bėgimu, kuriuo norima p > 
siekti savo apsigynimo Ii 1- 
jas prie Dniepero upės.
— ..........  — ---  --- -

I

Pirkite U. S. Karo Bonus

DĖMESIO

AMERIKOS ARMIJOS VADAI PIETRYTŲ PACIFIKE

Lt. gen. Wžiliam S. Knudsen (kairėje) ir Karo Sekretoriaus padėjėjas Robert Pat- 
terson (centre) sveikinami gen. Douglas MacArthur Naujos Gvinėjos vyriausio šta
bo stovykloje dėl pastarųjų Amerikos armijos pasisekimų operacijose prieš japonus. 
Amerikos kariuomenė prieš japonus dabar yra ofensyve. (Signal Corps Radiotelepho- 
to, from Acme)

Padegė japonų bazę Naujoj Gvinėjoj
Japonams teko 206 tonai bombų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Australijoj, rūgs. 3.—Gen. 

MacArthur štabas šiandien pranešė, kad sąjungininkų 
bomberiai trečiadieny numetė suvirs 206 tonus bombų 
ant didžiulio japonų reikmenų centro, Madang, ir kuone 
visiškai sunaikino visą ją. apylinkę. Didieji ir vidutinieji 
bomberiai kelias valandas 
skraidė virš tos priešo ba
zės ir mėtė bombas, kurios 
išsprogdino sandėlius, ir su
kėlė daug gaisrų Madange, 
ir artimose Amron Mission 
ir Alexishafen apylinkėse.

Išmetus bombas, lėktuvai 
nusileido žemiau, ir kulko- 
vaidžiais paleido suvirš 90,- 
000 kulkų į degančius griu
vėsius.

Nors Madang yra vienas 
didžiausių priešo centrų, 
per kurį vežami reikmenys 
ir kareiviai į Salamaua fron 
tą, nė vienas japonų lėktu
vas nepakilo sąjunginin
kams priešintis.

Sunaikino vieną lėktuvą.
Visoj apylinkėj tesimatė 

vienas priešo lėktuvas, ir 
tas buvo sunaikintas ant že 
mes Alexishafen aerodro-

Britai ir kanadiečiai perplaukė 
Messina prataką, išlipo Italijoj

Šimtai lėktuvų saugo invazijos laivus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 3.— 

Britai ir kanadiečiai kareiviai šiandien išlipo Italijoj. Pir
moji dalis invazijos kariuomenių perplaukė per siaurą 
Messina prataką ir išlipo sia.urąjam Italijos gale, Calab- 
ria pusiausaly, 4:30 vai. ryte (Chicagos laiku 9:30 v. v., 
ketvirtadieny). Tad, nesulaukus nė trijų savaičių po Sici
lijos laimėjimo, sąjungininkų kariuomenės persikėlė iš tos 
salos į Italiją. Invazijos metu sąjungininkų artilerijta iš 
Sicilijos apšaudė priešo pozicijas Italijos gale. Tą patį 
darė ir sąjungininkų karo laivai, o lėktuvai tuo metu skri
do virš laivų juos apsaugoti 
iš oio.

Štabo pranešimas apie in
vaziją buvo trumpas: “są
jungininkų jėgos, po vado
vyste Gen. Eisenhower, tę
sia savo žygiavimą. Aštun
tos armijos, britai ir kana
diečiai kareiviai, padedant 
sąjungininkų orinėm ir jū
rų jėgom, anksti šiandien 
atakavo skers Messina pra
takos ir išlipo pačioj Itali
joj.”

Nesitikima lengvo argrei 
to laimėjimo. Manoma są
jungininkai ras stiprią opo
ziciją iš nacių. Nuo Musso- 
linio nuvertimo buvo maty
ti, kad didžiausias italų rū
pestis yra sudarymas atski
ros taikos ir pasitraukimas 
iš karo, kad Italija nevirs
tų karo lauku. Matomai Ita
lija negalėjo to padaryti 
dėlto, kad vokiečiai jiems 
neleido, ir dėl to, kad są
jungininkų besąlyginio pasi
davimo reikalavimas išrodė 
italams perdaug griežtas.

sąjunginin- 
karo laivai 
pietinę Ita- 
jos susisie-

Nuo to laiko 
kų lėktuvai ir 
nuolat atakavo 
Ii ją, ypatingai
kimo linijas, ruošdamiesi in
vazijai. Dabar, prasidėjus 
jų krašto invazijai, italai 
veikiausiai mato, kad vo
kiečiai mano ginti tam. tik
rus punktus Italijoj, nežiū
rint kiek dėl to turės nuken 
tėti Italija ar italų tauta.

Iš štabo pranešimo ma
tosi, kad Italijos invazija 
neskaitoma antruoju fron
tu, o tik tęsimas kampani- 

i jos, pradėtos Šiaurės Afri
koj, ir iš lėto žengiančios 
Europon — Tunisia, Pantel
leria, Sicilija, ir dabar Ita
lija.

Kaip tik prieš šios dienos 
invaziją, sąjungininkų bom
beriai nors laikinai sugrio
vė svarbų geležinkelio tiltą 
Brenner Passe. Naciai da- 

, bartiniu laiku negalės nau
dotis tuo gelžkeliu prista
tymui daugiau kareivių I- 
talijon.

I

I

“ AT VYKSTAM JUS IŠ
LAISVINT —ALIJANTAI

LONDONAS, rūgs. 3. — 
Jungtinių Tautų radio Ald- 
žyre šiandien transliavo spe 
cialų atsišaukimą į Italijos 
gyventojus, prašant jų pri
imti sąjungininkų kareivius 
išlipusius Italijoj “kaipo iš
laisvintojus, kaip jūsų pro
tėviai priėmė Garibaldi.” .. 
.. Atsišaukimas priminė, 
kad pradedant penktus me
tus karo įgyvendinami Chur 
chillo žodžiai, kad “Italija 
moka baįsią kainą už Vokie 
tijos karą,” ir jog Sicilija 
jau naudojasi išlaisvinimu. 
Atsišaukimas baigiamas sa
kiniu “Lauk su vokiečiais!”!

I

ponų Wewak bazės, kur iš 
viso sunaikinta apie 400 prie 
šo lėktuvų. Japonai buvo 
priversti savo lėktuvus per
kelti iš Wewak į naujas ba
zes olandų Naujoj Gvinėjoj 
apie 600 mylių nuo Salama- 
ua.

Numetė 23 tonus bombų.
Sąjungininkų didieji bom

beriai taipgi numetė 23 to
nus bombų ant japonų reik
menų centrų prie Lae ir 
Finschafen, o amerikiečiai 
lakūnai atakavo Vila bazę, 
kur apgadino priešo radio 
stotis ir artilerijos pozici
jas. Amerikiečių artilerija; jungininkų kariuomenės iš- 
iš New Georgia salos visą 
dieną apšaudė Vila.

Japonų bomberiai pen
kiais atvejais bandė atakuo
ti amerikiečių laikomą Vel
ia Lavella, bet kas kartą 
buvo atmušti. Komunikatas 

sekė sako devyni priešo lėktuvai

I

T

me.
ši didžioji' ataka 

dviejų savaičių puolimą ja- buvo nušauti.

Vatikano gubernato
rius atvyksta Amerikon

LONDONAS, rūgs. 3. — 
i Vatikano miesto gubernatOr 
rius Enrico Galeazzi Clip- 
per’iu trečiadienio naktį iš
skrido Amerikon. Jo kelio
nės tikslas nežinomas, bet 
spėjama, kad tai bus ryšium

i

j

Labor Day, pirm., Rūgs.
6d., 1943m., “Draugas” ne
išeis; ofisas bus uždarytas.

Antradienio laidai skelbi
mus priduokite telefonu po su paskelbimu Romos atviru 
4 vai. popiet Labor Day. miestu.

WASHINGTON, rūgs. 3. 
—Karo produkcijos tarybos 
nariai sako pinhieji apskai
čiavimai rodo, kad rugpiūčio 
mėnesy buvo pastatyta 7,- 
700 lėktuvų. Anot jų, rug
sėjo mėnesy tas skaičius gal 
pasieks 8,000.

ŽVAIGŽDES NURODĖ 
KELIA ITALIJON

Invazijos uostas Sicilijoj, 
rūgs. 3.—Pirmoji banga są-

mėnesienos,
iš- 
ra- 
tik

Vyriausybė atėmė 
Ciano turtus

MADRIDAS, rūgs. 3. — 
Raportuojama jog Premjero 
Badoglio vyriausybė suėmė 
dalį ‘ ‘ milžiniško turto, ’ ’ pri
klausančio Mussolini žentui 
grafui Galeazzo Ciano ir jo 
žmonai Edda. Italų Stefani 
žinių agentūros pranešimu, 
komitetas, kuris tyrinėja 
fašistų vadų suktybėmis 
įgytus turtus, pranešė jog 
suimta Ciano vila Romoje ir 
didelė dalis jo pinigiį L 
brangakmenių.

»

i

lipo Italijon tamsoje. Ka 
dangi nebuvo 
šimtai laivų ir kareivių 
kėlimo laivelių plaukė 
mia jūra, vedini vien 
žvaigždžių šviesos.

Kaip tik pirm invazijos, 
Generolas Eisenhower at
skrido čionai pasižiūrėti ar 
viskas tinkamai priruošta 
invazijai, ir pasitarimui su 
generolais Montgomery ir 
Alexander. Gen. Eisenhower 
sudaro strateginį planą, o 
tie patys karininkai, kurie 
suplanavo Sicilijos invaziją, 
darbuojasi ir dabar.

Per praeitas 10 dienų Čia 
ėjo nepaprastai didelis ju
dėjimas, kadangi milžiniški 
skaičiai kareivių ir visokių 
vežimų vyko į uostus, iš ku-

BIULETENIAI
LONDONAS, rūgs. 3. — 

Vokiečių radio pranešimai 
sakė sąjungininkų karinome 
nes išlipusios Italijoj užėmė 
abu Scilla ir Reggio Calab- 
ria. Abu šie miestai randasi 
Italijos vakariniam pakraš
ty*

MADRIDAS, rūgs. 3. — 
Vėliausieji pranešimai iš 
Italijos pasienio sako sąjun
gininkų invazijos kariuome
nė varosi pirmyn Italijoj 

. I keliu vedančiu į geležinke
lių centrus.

Partizanai pripažįsta 
prancūzų komitetą

ALDŽYRAS, rūgs. 3. —į 
Henri Bonnet, prancūzų Tau 
tinio Išsilaisvinimo Komite
to informacijų ministeris, 
vakar pareiškė, kad visos 
Prancūzijos požeminis judė
jimas pripažįsta jų komite
tą. Jo pranešimu, komitetas 
veiks drauge su partizanais 
sudaryme laikinos vyri ausy 
bes, kuomet Prancūzija bu3 
išlaisvinta.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ LONDONO.

valstybės spėlioja apie A- 
merikos kariuomenes. Jų 
manymu, amerikiečiai r> x>- 
šiami kitam žygiui, gal Bal
kanuose, gal Prancūzijoje.

IŠ LONDONO. — Ameri
kos didieji bombelei ata
kavo lėktuvų dirbtuves prie 
Paryžiaus, ir kelis nacių 
aerodromus Prancūzijoj.

Ašies

ORAS
..Nebus didelės atmainos..
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WAUKEGAN’E
yra labai darbščių mergai
čių ir moterų. Pavyzdžiui, 
Emilija Kačinskaitė, 828 S. 
Utiea St. Ji dirba Wauke- 
gan City Hali; turi daug 
darbo atlikti per aštuonis s 
valandas. Bet, matydama, 
kad reikia slaugių arba R. Į 
Kryžiui liu-osnorių pagalbi
ninkių, tai po darbo vaka
rais mokinosi. Nebuvo ka
da išeiti ir pasilinksminti su 
visais. Pabaigus mokslą ap
siėmė dirbti tris vakarus į 
savaitę Šv. Teresės ligoni
nėj, nes trūksta slaugių.

Be to, ji labai daug pasi
darbuoja parapijos gerovei. 
Klebonas labai džiaugiasi 
tokia parapijonka. Ji nie
kad neatsisako nuo jokio 
darbo.

Kita moteris, tai dr. Jono

Tad 
į St.

poil*-

Vaukeganiečai skait- "Gripsholra" išplaukė 
tingai dalyvaus 
koncerte

Atsilankius pas kleboną 
kun. J. čužauską ir pasišne
kėjus apie rengiamą Anna 
Kaąkas ir Rapolo Juškos 
koncertą, supratau, kad kle
bonas yreu didelis daines my
lėtojas ir nuoširdžiai prita
ria tokiam kilniam tikslui; 
pats žadėjo atvykti į koncer
tą.

Paklausus, ar dar nėra su
sitveręs koncerno komitetas,

Quigley kolegiją Per Atos
togas Jonas sunkiai dirbo. 
Jo tėveliai liepė Jonui nors 
vienai savaitei išvykti poil
sio, nes rugsėjo 8 dieną tu
rės grįžti į mokyklą, 
šią savaitę išvažiavęs 
Jose, Mich.

Visi vėliname jam
šio; kad galėtų ir ateinan
čiais metais gerai mokyas.

Jonas taipgi turi sesutę 
Bronę, kuri irgi yra darbš
ti mergaitė ir buvo laimė
jus vienų metų stipendiją į 
Holy Child high school. Jai 
labai patiko seselės ir visos 
mergaitės, kurios ten moki- dar nėra, bet greitu

_ .... __ Inilriv

Jsponijon parvežti 
amerikiečius

WASHINGTON, rūgs.
—Šiandien iš Amerikos
plaukė Švedijos laivas “Grip 
sholm.” Jis veža Japonijon 
maisto, medikamentų jr dra 
bužių ten esantiems ameri
kiečiams belaisviams. Sąra
šas apsikeičiamu amerikie
čių belaisvių bus paskelbtas 
spalių mėnesy, nors laivas 
grįš Amerikon tik gruodžio 
mėnesy.

šeštadienis, rūgs. 4"cL, 1943

I 1^

2. 
iš-

PARGUTkf
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

1

TRU-VISION OPTICAL CO.
DR. ME. O.D.

DR. S. WEINE, OJD.

VfflFC - t6l kilos.
SEKMADIENIAIS — nu® 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
ENTRA PROGRAMAS Penk

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

6755 S. Western Ave„ Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

Sėkminga pramoga
Šv. Teresės Altoriaus Puo 

Šimo draugystės bingo par- 
ty rugp. 29 dieną buvo la
bai sėkminga, nes komisija 
ir visos narės išvien darba
vosi. Parengimas duos virš 
$100 pelno.

Komisija labai dėkinga vi
siems, kurie atsilankė ir ko
kiu nors būdu prisidėjo prie 
šio pasisekimo.

Komisija buvo sudėjus pi
nigų ir nupirkus šilkinę kal- 
drą, kuri davė gerai pelno. 
Kaldrą laimėjo Kazimieras 
Stulginskis. Jis labai džiau
gias šia dovana.

Čepaitienė, narė šios drau
gystės, numezgė labai pui
kias ‘“Doilys”, kurias laimė
jo Vladas Elzbergs. Komisi
ja dėkoja Čepaitienei už to- Zeko žmona Monika. Ji taip 
kią auką, nes ir tas daiktas pa| daug darbuojasi. Ne tik 
davė pelno. prižiūri savo namus ir pa-

Ši draugystė neseniai su- deda dr. Jonui Žekui įvai- 
sitvėrus, bet jau daug gera riuose reikaluose, bet kelias 
padarė: nupirkta gražių baž dienas ir vakarus į savaitę: 
nytinių rūbų. Kiti bažnyti- pašvenčia ligoninėj, kur ruo
niai rūbai užsakyti. Manom kiną moteris ir mergaites 
jie irgi bus gatavi būsimiems reikalingų darbų slaugėms 
40 valandų atlaidams. Kle- Ur
bonas labai dėkingas drau
gystei už pasidarbavimą.

Draugystės susirinkimai 
esti kas pirmą penktadienį 
tuojau po pamaldų. Visos 
narės kviečiamos atsilanky
ti į susirinkimus ir atsivesti 
po naują narę.
Eksrpliozija

Rugp. 30 d. 12 vai. Abbatt 
Laboratories buvo didelė .
ekspliozija. Vienas darbinin
kas žuvo, o trys sužeisti. 
Būtų gal buvę daugiau au
kų, bet didesnė dalis darbi
ninkų buvo išėję pietų. Po 
ekspliozijos tuojau kilo gais
ras. Ugnegesiai iššaukti iš 
trijų miestų: Great Lakęs,1 
North Chicago ir Wauke- 
gan.

Per eksplioziją daug ap
link namų gerokai sudrebė
jo, kitų ir langai iškrito.
Jau grįžo

Šv. Kazimiero seselės jau 
grįžo, reiškia baigiasi va- 
kacijos ir tuojau mokykla 
prasidės. Tėvai raginami vai 
kučius užregistruoti šią sa
vaitę ir susipažinti su sese
lėmis, nes kelios yra naujos.
Pavyzdinga mergaitė

Tarp Waukegano lietuvių

pagelbėti. Parodo, kaip vy
nioti bandažus Raud. Kry
žiui ir pati labai daug dirba. 

Lai Dievas laimina Moni- 
ką Žekienę ir duoda jai ge- 

! ros sveikatos.

I

Waukegano lietuviai džiau 
giasi turėdami tokias darbš
čias moteris ir mergaites.

/ - ~ / Į

Pasisekimo!
Jonas KuzinckaS. Jr., 821 

Prescptt St., baigęs šv. Bal
tramiejaus parapijos pra
džios mokyklą ir gavęs už 
pasižymėjimus medalius, y- 
ra ne tik mandagus vaiki
nas, bet buvo labai geras 
zakristijonas. Dabar jau tre
čius metus pradės lankyti

Greitą Palengvinimą 
nue HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Nebūkit supan
čio tt nerangiai* 
pakinkliai*. Gy
venkit llnoat nua 
patrūkimo Mdoa.

C I A L —

— telkia — 
SYKES

P AT AJ< S A
VI MAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame:

— 8 P E
I'Sklrpkite 81 skelbimą ir prtduo- 

kite mums pirm 30 dienu laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ITEKTROS VEIKIMO 

IŠMANKŠTINIM.Ą
Jūsų Skilvio Muskulu TreaUnentą.

NfiRA KO GERESNIO UŽ

Setvice
Craelor of CuMom Appllan^aa for J? yra 
38 S. STATĖ, RM. tlO. STA. 4188 
Daily 10 A.M. T11 5; Mon.. Iri. Til S P .M.

Saturdey TU 1, Hunday > to 4.

K. yra specialia raroinlmo bandymas tr 
nebus klto.a laikraMtuona Talpai. Ms 
pasiūlymas nebus atkartotai

Skolinom Pinigus 

Morgiciams 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1943

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ

KATA 4%
1751 W. 47th Street

laiku susitvers.
Kadangi mes turėjom su 

savim bilietų, tai buvo gera 
proga praplatinti tarp seno
vės. pažįstamų.

Atsilankius pas dr. J. že- 
ką ir paklausus, iar dalyvaus 
koncerte, atsakė: “Nors ir 
labai esu užimtas šiam lai
ke, bet, kadangi svarbus tiks 
las, tai būtinai dalyvausiu; 
prašau du bilietus.”

Frank ir Antanina Sadaus 
• kai, kurie turi gr.ažiausį ge

ni., buvo vy- ^4 visame Waukegan, taip 
r rausia ant visų slaugių Ii-' 
goninėj ir ji buvo įsimyle- 

į daugelį žmonių, kurie 
apleidžiant
liūdėjo.

Jos giminės, 
pažįstami linki 
naujose pareigose. 
Susirinkimas

nosi. Sakė, norinti- ir šįmet 
eiti ir baigti tą mokyklą.
Išleido į kariuomenę

B. Samokinai, kurie 
didelį ūkį Wadsworth, 
išleido savo dukrelę Mhrthą 
į Dėdės Šamo kariuomenę. 
Rūgs. 1 d. išvyko į Camp 
McCoy, Wisc. Iš profesijos 
ji yra slaugė ir daug metų 
dirbo įvairiose ligoninėse. Be 
to, buvo mokytoja Roches- 
ter, Minn. Iš ten grįžus 
Libertyville,

turi
TU.,

DR. VAITUSH, OPT.

Mano 28 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 į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Daugely atsitikimų akys 
MM be akinių. Kainos pigias kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373
Jaunuoliai, kurie nepriimami 

7 karo aviacijos skyr^ priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
bllndness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

aV

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO
- Registruoti ir Licensuoti 
OPTOMETRISTAI

IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI
4226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535

JUS 
jai

bai
ligoninę la-

draugai ir 
pasisekimo

turės 
rugsė-

pat paėmė bilietų.
Be to, šie vaukeganiečiai 

dar nusipirko bilietus: Zuza
na žekas, dr. motina; S. Ra
jūnas, F. Baronas, J. Ski
rias, Ašmienė, F. Rajūnas, 
J. Backis, P. Urbaitis

Garbė vaukeganiečiams, 
kurie įvertina gerus paren
gimus. Buvusi vaukeganietė

Šv. Onos draugystė 
mėnesinį susirinkimą 
jo 5 dieną Lietuvių Audito
rijoje, tuojau po 12 vaL Mi
šių šv. Visos narės kviečia
mos atsilankyti, nes yra la
bai svarbių dalykų svarsty-, 
ti. M. Z. j

____________________________  J

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS

AUDITORIUS
Perkėlė salo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ 

4148 Archer Avė. 
TeL Virginia 2114 

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu

OR. STR1K0UIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Office teL YARd* 4787 
Samų teL PBOipect 1988

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

J

AUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
RAUD. KRYŽIUI’

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 ga

■'

VISAS DARBAS 
IR MATERIOLAS

PELNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakkndų, vartojant 
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
4140 ARCHER AVĖ.

SAVININKAS
TEL.: LAFAYETTE 3516

I

I

.'«3 SIUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET MM Jok M. Moorio, S«*y. S2M SO. HALSTED ST.

Jfcl^AL EARHIHGi

Cm
B*
Surt

Sifety

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5,000.00 apdrausti per Pederai Savings and Loan In- 
surance Corporation. Mokame 3%. Jūsų, pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
8KNLACMA K 2YM1AU84A UETUVIŲ FINANSINI IŠTAIGA

— 46 Matai Sekadage Patarnavimo ! —

DR. J, L 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
LIETUVIS AKTŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

OfteM Ir Akintą Dfrftovt 

3491 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

EXTRA!I EXTRA!

TaL YARdi 2846

DR. C. VEZELIS
, • DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street- - - - . . -«./•

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

' Ofiio teL VTRginia 0036
Beridendjos tai: BEVerly 8244

BB. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 tr 6—8:30 P.

Trečiadieniais pagal sutartį
M.

TeL YARds 5921.
Ras.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. CANal 6128

M * tnli
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.

' REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

TaL CANal 0257
Reu. taL: PROspect 6659

DR. P.Z. ZAEAT0R4S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reaidencija: 6600 So. Artame Ava 
VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p.

6 Ud 9 wL vakar*

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Permainytas 
vardas Ir 
adresas

REMKITE 
BENĄ ' 

LIETUVIU 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

N. KANTER, sar-

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St. 

Phone YARDS 6054

T

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniai* 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3 — 8 poniai,

Telefonas HEMlock 5849

DR. PfTER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8:

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

pagal sutartį.

OR. GHARLES SEGA!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros labos)

TeL MZDway 2880 Chicago, HL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL rvto, nuo 2 iki 4 ' 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai, vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki 12 vaL dieną

DR. EMUY V. KRUKAS
GYDYTOJA ER CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS?
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

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

Ofiso TeL............... VIRglni* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vai. ,
TmAia/l. ir FWrm. tilr IlCpSDĄ, kad graži.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės

garsinasi "Drauge"

Remkite tuos biznierius, kurie

Split by PDF Splitter



HEI.P WANTED

DAUG GERŲ DARBŲ

U

TROKERIŲ

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEiVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 94S8-9489

IR

A

Hi:iJ> WANTED — VYRAI
PAKERIŲ

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 3

pardavimui

VYRŲ IR
VAIKINŲ

PATYRIMO NEREIKIA
100% KARO DARBAI

TAIPGI PO KARO DARBAI
GERA MOKESTIS

Grunwald Platiną
4309 W. Lake St.

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

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera • pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai 
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

bo-

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

I
Door No. 5, Housef No. 3.

13th & Clark Sts.

BUS' BOYS
Atsikreipkite i Colonnade kambarį- 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

MAŠINŲ
Taisymui Vyro

Reikia vyro perdirbti ir pataisyti 
mašinas. Turi atlikti gramdymo, 
sulyginimo, pritaikymo ir tt. dar
bus. Sumanumas mašinoms įran
kių ir jų sudėjimas būtų naudinga

Gauge Setter
Reikia vyro su mechanikos paty
rimu sudėti, pritaikyti, pataisyti 
ir paimti atsakomybę viršminėtų 
darbų prie gauges. Išmokinsime 
vyrą jei yra tinkamas.

FOOTE 
BROTHERS 

GEAR
& 

MACHINE 
CORP.

GERA VIETA DIRBTI

Employment Ofisas 
5219 S. Western Blvd.

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

> I ■« ■........... I III
VYRŲ

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

G. A. ACKERMANN 
PRENTING CO.

1320 S. 54th Avė. Cicero

REIKIA — PLIENO FABRICATORS 
ir Pagelbininkų — Dienomis, karo 
darbai. Atsišaukite J
AUTO TRUCK STEEL BODY CO. 

3028 W. Carroll Avė.

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite J
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

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

MTDLAND WAREHOUSE
2415 W. 15th Street

NAKTINIŲ VALYTOJŲ
Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukit tarp 9 
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 W00DW0RKING

COMPANY
1658 N. Lowell Avė.

Belmont 0243

VISI ŠIE DARBAI MOKA 
AUKŠČIAUSIA RATA. 56 VAL. 

SAVAITĖJ. DIENOS ŠIFTAI.

GENERAL MACHINIST
Gabaus atlikti tool room darbus.

ACETYLENE WELDERIO
Gabaus atlikti lengvo gage materiolo 

air craft darbų.

GENERAL FACTORY HELP
Patyrimo Nereikia. 

ATSIŠAUKIT Į

UNITED CONCRETE FORM 
PRODUCTS CO.

5243 W. 25th PI. Cicero
Tel. Crawford 6789

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,

NEPATYRUSIU 
VYRU 4

Reikia Merginų
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC

Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 
Karinį Darbą.

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

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

WELDERIŲ
Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

WELD PAGELBININKŲ
— ir —

GRINDERS
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

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

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

WAR LABOR BOARDAS UŽTVIRTINO MOKESTIES SKALĘ 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

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

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

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

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

HELP VANTED — VYRAI

REIKIA
COAL PASSER

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

KREIPKITĖS 8-TAM AUKŠTE
PERSONNEL OFISE

THE H U B
HENRY C. LYTTON & SONS

Statė ir Jackson

REIKIA
WAREHOUSE VYRŲ

58 VAL. Į SAVAITĘ

keisųIr išmokit amatą skūros 
išdirbimo mūsų keisų dirbtuvėje, 
kuri patogiai randasi šiaurvakari
nėje dalyje miesto.

Išmokdami šį įdomų amatą jūs 
padidinsit savo po karo progas 
gavime darbų.

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS

PILNA MOKESTIS LAIKE
MOKINIMO

¥

ATSIŠAUKITE

BELL & HOV/ELL CO.
1755 IRVING PARK RD.

KLAUSKIT MR. RADIG

REMKITE “DRAUGĄ

Cicero, III

HELP WANTF.D MOTERYS

<

50 - MOTERŲ - 50

MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 
VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
3348 S. PULASKI RD.

VYRŲ 
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbh Bedding Co
1750 N. VVolcott

HELP WAXTED MOTERYS

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.

MERGINOS
ŠEIMININKĖS

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

MORRISON HOTEL
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 naktj šiftai. Atsišau- 

•“ ’ * *.........................5kitę asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

Prie

Ir Moterų

Lengvų Dirbtuvės Darbų

Patyrimo Nereikia
100% Karo Darabi

šešios dienos savaitėje su 
ir puse virš 40 vai. Apmokami po
ilsio laikotarpiai. Valandos nuo 
8

laiku

ryto iki 4:30 pp. Atsišaukite į:

HUDSON
SCREVV MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MERGINŲ ir MOTERŲ
Prie lengvu darbų mažoj maisto 
dirbtuvėje, švari ir šviesi. Arti gat- 
vėkarių ir Illinois Centrai geležinke
lio. ~Gera mokestis su viršlaikiu.

KIDD & COMPANY
2249 Calumet Avė.

Ar lums Patinka
Žmonės?

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

t
FITTERS IR
FINISHERS

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

KREIPKITĖS 8-TAM AUKŠTE
PERSONNEL OFISE

the h u B
HENRY C. LYTTON & SONS

Stače ir Jackson

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

800 S. Ada.

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

PATYRIMO NEREIKIA

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

ATSIŠAUKIT

l

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

CENTRAL
ENVELOPE A LITHOGRAPH CO.

426 S. Clinton St.

mo-
pa-

BELL & HOV/ELL CO.
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

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU 

BAR VYNIOTOJO 
FANCY B0X FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

su- 
ap-

4

I

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

Interlake Iron Corp.
11236 Torrence Avė.

REIKIA
MOTERŲ

100 Karo /Darbams
Amžiaus 20 iki 45

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

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

SHOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 0600

RADIO
Jūs dabar 
gresyvės 
puikią po 
pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin- 
sit

galite prisidėti prie pro- 
kompanijos apturėdami 
karo ateitį. 100% karo

kaipo:

Taipgi

l Galvin

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
dalinio laiko vakarais 

5-—9 vai. vak.

MOTOROLA
Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

STENOGRAFISTĖ
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. 
MR. NELSON.
MINNESOTA MTNTNG & MFG. CO 
1500 S. WESTERN — MON. 6126

MERGINA reikalinga abelnam namų 
darbui. Nereikia skalbti—du šeimo
je 5 dienos į savaitę. South aidėję.

TEL VICTORY 7645.

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
Paragink savo kaimynus 

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

Patyrusių ir nepatyrusių prie 
bindery darbų.

SUDDEN SERVICE BINDERY 
2023 'S. Clark St.

MERGINŲ — MOTERŲ
Pagelbėti gaminime svarbių maisto 
produktų kurių reikia' mūsų šaliai. 
Patyrusių ar nepatyrusių. Geras iš- 
mokinimas suteikiamas jums. Gera 
pradinė mokestis, apmokamos atos
togos, malonios darbo sąlygos.

INDEPENDENT CASING CO. 
1335 W. 47tlT St,

.........................į

$300 įnešus nupirks—2649 W. 43rd 
St.—4 kambarių ir štoro namą. Ba
lansą mažais mėnesiniais mokes
čiais. Kreipkitės prie JANATA — 
4257 W. CERMAK RD., LAWndale 
4949.

ATYDA NAMŲ IR ŽEMĖS 
PIRKĖJAMS

6 kamb. moderniška mūro ■bun- 
galow” ir mūro garažas, aliejų ir 
anglimis karšto vandenio šiluma, j- 
rengtas sueigos kambaris beismon- 
te. Randasi ant Artesian Avė. ir 
69th St. Savininkas apleisdamas 
miestą parduoda už $8700.

6 kamb. medinė “bungalow” ant 
mūro pamato, garažas, vištininkas 
ir 2 pusė lotų žemės. Randasi Mt. 
Greenwood ant Sarvyer Avė. ir lllth 
St. Kaina” tik $5800.

2 fl. po 5 kamb. moderniškas mū
ro namas, garažas, viškos ir platus 

’ * .... boileriai
Kaina

lotas. Taipgi 2 atskiri 
Randasi Marųuette Parke.
$11,500. Įmokėt $5700.

20 akerių geros žemės, 
apie 50 milių nuo Chicagos 
mentuoto kelio. Kaina $1850.

Mes turime ir daugiau ger-ų bar- 
genų.

K.
2346

randasi 
ant ce-

J. MACKE-MACIUKAS
W. 69th St. 2-ras aukštas 
Tel. Prospeet 3140

4 AKRŲ TRUCK FARMA
8 kambarių namas — karšto vandens 
šiluma — sulnis — Budinkas. Vaisių 
sodas — Gera transportacija. $6,000, 
$3,0000 įnešti.

JAMES GRIGGS
15439 S. LeClaire Oak Forest, I1L

čia jūs turėsite reikalą su savo tau
tos ir kitų tautų žmonėmis, kurie 
prisideda prie šios šalies augimo, 
čia bus jums proga išmokti darbą 
kaipo departamento užžiūrėtoja. 
gu esate pirmiau dirbę Store. O 
jums patiktų dirbti pets arba 
galų skyriuje: namams rakandų 
ba moterų suknelių skyriuje, 
rios pačios pasisiuva dreses ir tt. 
Pradžioje jums mokėsime nuo $20 
iki $24 ir ekstra bonų. Jūs galėsite 
kilti taip greitai, kaip tik jūs gei
džiate. Mūs Štaras yra vidutinio 
dydžio department Štaras: patogi 
darbavietė: duodame pensiją, nus
tojus dirbti ir senatvės pensiją: ap
mokamos atostogos. Jūs liksite "mū
sų šeimos nariu.” 1 blokas nuo “L” 
stoties.. Jeigu gyvenate arti mūsų 
štoro, jums nebus važinėjimo išlai
dų.

Matykite manadžerį H. LARSEN 
asmeniškai

Grant's
Department

Store
825 W. 63rd STREET

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Automatic

RENDUOJASI

jei- 
gal 
au- 
ar- 
ku-

IJ

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIITAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST,

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

KEUFFEL

— shtpping — 
PAGELBININKO— 
MATYKITE MR.

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. fANAL 5510.

★ 
★

★

SITUATION WANTF.D

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

PARSIDUODA

PARSIDUODA — namas labai gra
žioj ir geroj vietoj tik už $9.500. 
Atneša rendos $144 j mėnesį. Gera 
proga Lietuviams. Atsišaukite prie 
SAVININKO — 10753 S. WABASH 
AVĖ., (ant antro aukšto iš užpa
kalio). •

PARSIDUODA — 3 fletų namas— 
4, 3 ir 6 kambarių. Narnas 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.

SKELBKITĖS “DRAUGE”

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

GERA PROGA

FLETAS DYKAI dėl prižiūrėjimo 
boilerio. Atsišaukite prie: ANTANO 
KARDELIO, 6538 S. VVESTERN Avė.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

For Help! 
For Sale! 
For Rent!
For Service! 
For Results! 
ADVERTISE •

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

iLITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

t

Moterys meta darbus, 
produkcijai pavojus

daug 
kad 

baig- 
karo

WASHINGTON, rūgs. 3. 
—Karo darbininkų komisija 
vakar pranešė, kad 
moterų, manydamos, 
karas tuoj sėkmingai 
sis, meta savo darbus
dirbtuvėse ir grįžta į namus 
šeimininkauti. Vienas komi- 
sijos narys sakė tas sudaro 
rimtą padėtį, kadangi mote
rys turi užimti vietas tų vy
rų darbininkų, kurie paima
mi kariuomenėn.

1

WNC sako, kad iki 1944 
m. liepos mėnesio pabaigos 
karo pramonėms reikės dar 
milionas moterų darbinin
kių.

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

PIRKITE KARO BONUS!
W

t
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAIŲY FRIEND 

2834 South Oakley Avė. Chieago, RBneb
Published Daily, except Sundays, 

by the 
LITHUANIAN CATHOLJC PRESS SOCiETY 
A meinber of the Catholic Press Association 

36.00 per year outside of Chicago; $760 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Advertising in “Draugas” brings best results. 

DRAUGAS 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams .............................................................   $7.00
Pusei metų .......................   4.00
Trims mėnesiams .................       2.00
Dviem mėnesiams .................   J.50

f Vienam mėnesiui ....................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje: <

Metams ................     $6.00 ;
Pusei pietų      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 su užsakau.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
------------ *

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama 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, rašomaja mašinoje), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Prasidėjo invazija Italijos žemėn
Vakar iš Jungtinių Tautų štabo, Š. Afrikoje, gauta 

džiuginančios žinios, jog sąjungininkų jėgos iš Sicili
jos sudavė smūgį, pietų Italijoje ir išlaipino savo ka
riuomenę Italijos pakrantėse. Aštuntoji Armija įžengė 
į Italijos bato nykštį, Kalabrijos pakrantėse, vadovau
jant generolui Dwight D. Eisenhoweriui. Kartu su aš
tuntąja britų armija į Italiją įžengė ir kanadiečiai.

Pirmiausia buvo duotas smūgis į Reggio Calabria 
apylinkę (gyventojų esama 50,000).

Sąjungininkai vakar anksti pradėjo invaziją į Euro
pą, kai aštuntoji britų armija ėmė žengti skersai Mes
sinos sąsiaurį iš Sicilijos, ir išlaipino savo kariuomenę 
pietų Italijoje.

Pirmieji invazijos daliniai, britai ir kanadiečiai, gar
sioji Montgomery’s komanda, įžengė į Kalabrijos pa
krantę vakar rytą, 4:30 vai. Istoriškoms karo opera
cijoms vadovauja amerikietis generolas Eisenhower. 
Amerikos lėktuvai ir karo laivai paruošė kelią kariuo
menės išlaipinimui.

Sąjungininkų kariuomenės išlaipinimas įvyko po dvie
jų savaičių smarkaus bombardavimo pietų Italijos, kur 
buvo duodami smūgiai į geležinkelius ir -kitas susisie
kimo vietas, kad suardyti priešo kariuomenę ir reik
menų pristatymą.

Sicilijos kampanija baigės po 38 dienų kovų. Baigus 
kovas Sicilijoje, po 19 dienų, galutino išvalymo Sici
lijos, prasidėjo pirmos sąjungininkų išlaipinimo ata
kos į Europos žemę.

Sakoma, jog naujos atakos nėra kaipo “antras fron
tas”, bet yra tik tąsa tų kovų, kurios buvo pradėtos 
šiaurės Afrikoje, ir į, Europą einama žingsnis po žings
nio — Tunisija, Pantellerija, Sicilija, ir dabar pati Ita
lija. Sąjungininkų jėgos tęsia žygiavimą iš Sicilijos.

Sicilijai kritus buvo pasiruošta naujiems žygiams, 
dabar jie pradėti. Nauji žygiai gali greičiau paraginti 
Italiją daryti atskirą taiką. Galimas daiktas, jog vo
kiečiai stengsis kliudyti sąjungininkams iš oro ir že
mės bazių šiaurės Italijoje. Greičiausia, jog čia vokie
čiai laikysis tol, kol bus galima.

žygiai į Italiją Londyno nenustebino, o tik pakėlė 
ūpą.

Washingtono nenustebino, jog buvo tik paminėta, kad 
britų aštuntoji armija ir kanadiečių'jėgos įžengė į Ita
lijos bato nykštį. Nepaminė  j imas Amerikos kariuome
nės invazijoje į Italiją, kai kam davė mintį, jog ame
rikiečiai, gal būt, rengiasi kitam išlaipinimo žygiui į 
Italiją arba kur nors Europoje.

Tenka pabrėžti, jog sąjungininkų jėgos kas kart vis 
daugiau rodo aktyvumo ir pasisekimo Europos ir Pa- 
cifiko frontuose. Tie dalykai mus turi dar labiau pa
skatinti stiprinti namų frontą, perkant karo bonus, au
kojant savo kraują, per A. Raudonąjį Kryžių, mūsų 
sužeistiems kareiviams ir liejant prakaitą savo parei
gose.

Mūsų darbai it maldos tegul duoda dar daugiau jė
gų ir pasisekimo mūsų karo pastangoms.

Pavykusi konferencija
Didelė ir šauni lietuvių konferencija Pittsburgh ge

riausiai pavyko. Jos nutarimai ir darbai lietuvius pa
skatins į dar didesnį sąjūdį aukotis karo pastangoms 
ir Lietuvos Nepriklausomybės reikalams. Apie .tai bus 
plačiau kitą kartą.

Viela, kur prasidėjo invazija
Invazija į Italiją prasidėjo. Sakoma, jog britų aštun

toji armija ir kanadiečių kariuomenė nesutiks didelių 
sunkenybių invazijos pradžioje Italijos žemėn, Messi
nos sąsiauriuose.

Žemutinėje Italijoje, Italijos bato nykštis (pirštas), 
palyginti yra lygus, tik randasi retežiai žemų ir plikų 
kalnų ir jie nusitęsia į pakrantės linijas. Tie kalnai 
yra iš kietos žemės ir jie ateina iš Apeninų kalnų ir 
tęsiasi vis žemyn į pusiausalio centrą.

Iš ten šiaurėje, kalnų dydis sumažėja, išskyrus tik 
vulkaninius kalnus, pažymėtina Mante Multure, kuris 
pakyla iki 4,357 pėdų, gulintis tarp Melfi ir Venosa.

Žemyn nuo tų pakalnių guli didelės Campania ir Apu- 
lia lygumos, kurios tęsiasi iš Tyrrhenian jūros vakarų 
į Adriatikos rytus. Šis plotas išsitęsia, pasiekdamas 
tašką apie 25 mailes aukščiau Neapolio. Priešas mažai 
turi galimybės sulaikyti mechanizuotas sąjungininkų 
armijas.

šiaurės lygumų (plains) gale, Apeninų kalnų virtinė 
pasiekia didelio aukštumo, kur susidaro didelė ir na
tūrali užtvara gintis, beveik tęsiasi 25 mailes nuo Po 
upės, čia yra vėl kita didelė lyguma, apie 50 mailių 
platumo, Po upės slėnyje, skersai Italijos žemės.

Šiaurėje to slėnio (valley) prasideda Alpių kalnai, 
kurie skiria Italiją nuo Vokietijos, kur yra didžiausia 
užtvara kovojančioms jėgoms visoje istorijoje.

Mokslo metams prasidedant
Po Labor Day lie.uvių parapijų pradžios mokyklose 

prasideda mokslo metai. Mokyklų durys atidaromos ir 
kviečiami vaikai į pamokas, kur jie gaus daug -nau
dingų žinių savo gyvenimui ir bus auklėjami katali
kiškoje, amerikoniškoje ir lietuviškoje dvasioje. Kata
likiškumas, amerikoniškumas ir lietuviškumas bus su
vedama į vienybę (sintezėn). Ir vaikai auklėjami to
kioje dvasioje išaugs į asmenis, kurie bus geri katali
kai, amerikonai ir lietuviai. Tokių asmenų reikalauja 
dabartis ir ateitis.

Labai svarbu, kad jūsų vaikai gautų gerą išmoksli
nimą ir išauklėjimą. Tokį išmokslinimą ir išauklėjimą 
duoda katalikų mokyklos.

Kur tik yra lietuvių parapijinės pradžios ar aukš
tesnės mokyklos, siųskite savo vaikus į tas mokyklas! 
Kur jų nėra, pasistenkite, kad jūsų vaikai lankytų ki
tas katalikiškas mokyklas. * ..

Chicaga yra laiminga. Kiekviena lietuvių parapija 
turi pradžios mokyklą ir šv. Kazimiero akademiją mer
gaitėms. Todėl lietuviai tėvai ir motinos chicagiečiai 
tegu jaučia pareigą, kad jų vaikai turi semti mokslo 
žinias ir įgyti auklėjimą lietuvių katalikų mokyklose. 
O Chicagos lietuviai berniukai, kurie yri baigę pra- 
dži.os mokslą, turi rastis kitose aukštesnėse katalikiš
kose mokyklose. Labai būtų gražu, jei Chicagos lietu
viai, kas gali, savo vaikus pasiųstų mokintis ir auk
lėtis Marijonų kolegijon, Mariamapolyje, Thompson, 
Conn.

Katalikiškos ir lietuviškos mokyklos laukia jūsų vai
kų. Ne tik laukia, bet ir kviečia jose mokytis ir auklėtis.
• x

Du karai, 1914-1918 ir 1939-1943 m.
Pirmasis pasaulinis karas prasidėjo 1914 metais va

sarą ir baigės 1918 metais rudenį, lapkričio mėnesį. 
. 1914 m. rugpiūčio 3 d. diplomatų kalbos pasibaigė. 
Pradėjo kalbėtis anuotos ir kulkosvaidžiai. Protas 
kuris tautoms turėtų vadovauti, užleido savo vietą pa- 
rakui, ugniai ir metalui.

Karo operacijos išsiplėtė trijuose didžiuliuose kon
tinentuose — Europoje, Azijoje ir Afrikoje, ir beveik 
visuose pasaulio vandenynuose. Į jas iš viso buvo pa
šaukta 70 milijonų vyrų, iš kurių 9 milijonai žuvo ir 
apie 30 milijonų buvo sužeista. Pirmasis pasaulinis ka
res, neskaitant jo padarinių, kurie įvyko, iš viso kaš
tavo apie 600 milijaz-dų aukso markių, arba 227 bilijo
nai ir 425 milijonai dolerių. Tai apskaičiuoja atsakin
gos bankinės įstaigos.

Pirmasis pasaulinis karas baigės 1918 metais, bet 
tikrumoje jis nebuvo baigtas, jis pradėtas vėl tęsti 
1939 metais, rugsėjo 1 dieną, dabartinis karas yra va
dinamas antruoju pasauliniu karu, bet geriau jį būtų 
pavadinti pirmojo pasaulipio karo tąsa.

Prekybos departamento apskaičiavimu, dabartinis ka
ras nuo jo pradžios iki šių metų liepos 30 d. Jungti
nėms Tautoms kaštavo 300 bilijonų dolerių, o ašies 
tautoms — 115 bilijonų dolerių. Taigi iš viso šis ka
ras žmonijai jau kaštavo 415 bilijonų dolerių. Kitų me
tų birželio 30 dieną, jei kares dar tęsis, jis bus kaš
tavęs daugiau pusės trilijono dolerių.

Kiek yra žuvusiųjų ir sužeistųjų — paaiškės po karo.
Kada baigsis šis karas — sunku pasakyti. Tik mes 

turime dėti visas jėgas, kad dabartinis karas nebūtų 
tąsa dar baisesnio karo. To bus išvengta, jei bus dau
giau kreipiama dėmesio į krikščioniškus dėsnius ir po
piežių enciklikas viešame gyvenime, ir bus įvykdyta 
Atlanto Carterio dėsniai ir keturios laisvės.

Sekretoriaus 
pranešimas

ALRK Federacijos Tarybos 
Suvažiavimui

Šį ALRK Federacijos Ta
rybos suvažiavimą šaukti 
paragino dvi aplinkybės: A- 
merikos Lietuvių Konferen
cija ir centro valdybos nu
tarimas nelaikyti šiemet kon 
greso iš priežasties karo. 
Tuo būdu vyriausias šio su
važiavimo tikslas ir bus — 
tinkamai prisirengti prie 
konferencijos ir apsvarsty- 
ti Federacijos reikalus.

Prie ALK sušaukimo Fe
deracija nemažai prisidėjo 
ne vien tik savo pritarimu, 
bet paraginimais biuleteny, 
spaudoj ar asmeniniais laiš
kais. Kaip konferencijos pri- 
rengimas, -taip ir jos pasi
sekimas labai daug pareis 
nuo Federacijos veikėjų da
lyvavimo ir nusistatymo.

ALT IR ALRKF
Visiems žinomas faktas, 

kad ALT buvo suorganizuo
ta Federacijos valdybos ini
ciatyva ir pastangomis. Kai 
1940 m. birželio 15 d. Sovie
tų Rusija okupavo Lietuvą 
ir mūsų tautą iš pačių pa
grindų sukrėtė, Federacija 
matė reikalą sutraukti visą 
patriotiškąją visuomenę į 
vieną kūną, kad veiktų vie
ningai ir efektingai, gelbs
tint Lietuvai. Tiesa, pradžia 
buvo kukla, tačiau tikra. A 
LT padarė keletą stambių 
darbų ir tai davė jai plačio
sios visuomenės pripažini
mą. Šiuo metu taryba veikia 
ir drąsiau ir plačiau, nes jai 
duotas stipresnis pagrindas. 
Tas pagrindas jai patiestas 
1943 m. sausio 8 d. ALT su-
važiavime New Yorke, priė
mus Federacijos valdybos 
sausio 7 d. susirinkimo New 
Yorke šį planą:

1. Įsteigti bendrą Ameri
kos Lietuvių Tarybos dar

Pranešimai iš konferencijos

Kalbos ir nutarimai "Plieno Mieste"
PITTSBURGHO IR 
KAUNO ŠLAITAI

Pietų metu prie vaišių 
stalų Katalikų Feder. Tary
bos suvažiavimo dalyviai tu
rėjo progos išklausyti eilės 
turiningų kalbų.

Ministeris Žadeikis savo 
kalboje pasidžiaugė, kad tu
ri progą dalyvauti Kat. Fed. 
Tar. suvažiavime. — Pitts- 
burghas — kalbėjo ministe
ris, — su savo upės vingiais 
ir kalnų šlaitais primena 
Nemuno ir Neries šlaituose 
esantį Kauną. Čia suvažiavę 
turime daryti tą darbą, ku
rio Kauno lietuviai iš musų 
laukia.
SUKĖLĖ DAUGIAU 
100,000 DOLERIŲ

Konsulas Daužvardis pri
siminė didelius kunigų vie
nybės ir Kat. Federacijos 
darbus, šios dvi organizaci
jos per bažnyčias, parapijas, 
savo draugijas ir per Amer. 
vyskupus Lietuvos reika
lams sukėlė daugiau, kaip 
100,000 dolerių. Iš tų sumų 
šelpta Sibiran ištremtieji, 
paremta Lietuvos atstovybė 
prie Vatikano ir organi
zuota pagalba Lietuvai.
PLIENO MIESTE

Kun. švagždys savo kal
boje iškėlė palygin’.mą< — 
Lietuva kenčia nacių plieno 
pančius. Jai grįšią nauji 
plieno pančiai. Mes, susirin
kę plieno mieste, prieš tai 
statome materialinį plieną, 
valios plieną ir dvasios plie
ną, ir tai yra Lietuvos žmo
nių viltis.

Džentelmeniškas sutari-
nias, tai buvo šūkis, kuris 
vyravo Katalikų Federaci
jos Tarybos suvažiavime ir 
kuriuo nusakoma katalikų 
grupės palankus nusistaty
mas dėl bendro darbo su ki-

bams fiziansuoti ir Lietuvos tomis grupėmis, 
nepriklausomybės akcijai Taigi ir buvo ratifikuotas 
remti fondą.

2. Pravesti didelį įsteigto 
bendrojo A. L. T. fondo va
jų, pradedant jį nuo Lietu
vos nepriklausomybės pas
kelbimo 25 jnetų sukakties 
minėjimo — nuo š. m. va
sario 16 dienos.

3. Prašyti lietuvių visuo
menę Lietuvos Nepriklauso
mybės Paskelbimo dienos 
minėjimo pelną skirti A.L. 
T. fondui.

4. Iš susidariusių lėšų tuo
jau įsteigti bendrą Lietuvių 
Informacijos Centrą, kurs 
leistų dažnus biuletenius an-
glų kalba apie Lietuvos at- 
steigimo reikalus ir dirbtų 
kitus naudingus ir reikalin
gus lietuvių tautai gelbėti 
darbus.

5. ALT centrą sudaro tos 
pačios lietuvių grupės: ALK 
Federacija, lietuviai tauti
ninkai, socialistai, LRKSA 
ir SLA.

6. ALT bendradarbiauja 
su laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos Amerikoje pripa
žintomis institucijomis ir 
palaiko santykius su kituo
se kraštuose gyvenančiais 
lietuviais.

Ne viskas, tiesa, kas čia

^Nukelta j 5 pusi.) \

ALT statutas su mažais pa
keitimais ir numatyta Ame
rikos Lietuvių konferencijo
je su pasiruošimu nuošir
džiai remti bendrą darbą ir 
kiekvieną gerą pastangą 
Lietuves atstatymui.
SVEIKINIMO 
TELEGRAMOS

Kat. Federacija priėmė 
sveikinimo telegramą prez. 
Rooseveltui, kurioje be kitko 
sakoma:

“Mes reiškiame nusistebė
jimą jūsų sėkmingu vadova
vimu karui ir reiškiame pa
dėką už nuolatinį parėmimą 
Lietuvos teisių į nepriklau
somybę, laikantis Atlanto 
Carterio dvasios...”

Pasveikintas taipgi vys
kupų Relief Committee pir
mininkas vysk. Mooney ir 
vietinis vyskupas Boyle, 
reiškiant jiems padėką už 
parodytą tokį prielankumą 
kenčiančiai Lietuvai.
KELETAS NUTARIMŲ

Besvarstant tolimesnius 
klausimus, nutarta plėsti 
LKFSB-ro veikimą. Kult. 
Inst. direatoriftmi prašytas 
pasilikti prof. Pakštas. Be 
savo tiesioginių darbų pro
fesorius dabar ruošia keletą 
knygučių Lietuvos klausi
mu. Numatyta toliau plėsti 
Lietuvai Gelbėti Fondo vei
kimą ir po kolonijas gyviau 
siuntinėti kalbėtojus, nepa
mirštant ir toliau gyvenan
čių lietuvių, kaip Kanados 
lietuviai. Sužinojus, kad iš 
SSSR yra su lenkais išvyku
sių į Afriką, Indiją ir kitus 
kraštus lietuvių, nutarta iš
kelti ALT-je klausimą, kaip 
juos paremti.

Suvažiavimas, gyvai va
dovaudamas pirm. Laučkos 
ir sekr. Šimučio, praėjo gy
vai ir naudingai, baigęs dar
bą tos pačios dienos vakare 
šeštą valandą. —J. Pr.

W. G. E. S.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

1390 Kilocycles
| KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
U VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythlng in the line of 
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ALEX
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and SONS 
Factory Repreoentative.

SHOWBOOMS IN 
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For appointment call — 
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oŠeštadienis, rūgs. 4 d., 1943 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Labdar. Sq-gos ūkio miške, McCarthy Rd., Orland Parke
Šiame rudeniniame Labdarių Sąjungos piknike bus valgių ir gė-imų pa

kankamai. Bus taipgi progos laimėti dovanų — veršį, paišą ir penk s dole
rius ($5.00) cash.

Apart kitko, bus rodomi krutomieji paveikslai, bus ge.a muzika šokiams, 
ir išgirsite gerus kalbėtojus. Taigi, atvykite ir paremk.to šią ILtuv.ų senelių 
prieglaudą. v Kviečia visus............................/................VALDYBA.

Senelių Prieglaudos PIKNIKAS Labdarių Ūkyje !

Gen. štabo Pik. K. Grinius

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

Pittsburg’e, 1943 m. rugsėjo 2 d)

2y Trumpa Pasaulio Taikos ' 
sistemų analizė

Man. neperseniai būnant 
Rochesteryje, vieno ameri
koniško laikraščio korespon
dentas paklausė manęs, kaip 
aš vaizduojuosi busimąjį Eu
ropos susitvarkymą. Mano 
bendrakalbiui, regimai, rū
pėjo Europos Tautų taikius 
sugyvenimo šansai, gal būt, 
net keliai UI Pasauliniam 
karui išvengti.

Į jo klausimą aš nedvejo
damas atsakiau, kad busi
mosios taikos šansus savo 
rankose laiko Didžiosios De
mokratijos (U. S. A. ir An
glija), kurios ir vėl turi bū
ti pasiryžusios eitŲ suvaldy
ti eventualų agresorių.

Kitais žodžiais, Pasaulio 
busimoji Taika priklausys 
nuo kolektyvaus saugomo e- 
fektyvumo, kame abi anglis- 
kai kalbančios demokratijos 
turės imtis tikrai rim.ų pa- 
sižidėjimų, tam tikrose są
lygose kartu su kitais ka
riška jėga pasipriešinti e- 
ventualiam agresoriui. Prie 
tokio susitvarkymo nebūtų 
kliūčių eiti ir iki visiško Vo
kietijos nuginklavimo. Ko
lektyvaus saugumo sąvoka 
betgi nereiškia, kad į jos 
sistemą įeina įvairių valsty
bių ginkluoti kontingentai 
bus laikomi kokiame — tai 
tarptautiniame žardyje “iki 
pareikalavimo ’, ar kad va
dinamos mažos valstybės, di
džiųjų saugojamos bei gi- kilusios daug energijos ir 
narnos, galės sau ramiai 
tarpti. Praktikoje tokia sis
tema, tikriausia pasireikš iš
tisame “savitarpės p ar amo 3 
paktų’’ derinyje, o atskiros 
kariuomenės kaip buvo taip 
ir liks savuose kraštuose. 
Greičiausia, visa sistema 
bus pagrįsta regionaliniais 
saugumo kompleksais, kurie, 
savo ruožtu, ir nelygu geo
politinės sąlygos, kombinuo- 
sis į didesnius derinius. Isto
rinis objektyvumas verčia 
konstatuoti, kad jei 1918— 
1919 metais nedidelė ir silp
nai ginkluota Lietuvos ka
riuomenė savo uždavinį at
liko. tai tik dėka to, kad ji 
faktinai kariavo tam tikro
je koalicijoje, nors forma
liai sutartimis ir nepatvir
tintoje.

Išvadoje noriu pasakyti, 
kad būsimoje Europoje Lie 
tuva, ar kita kuri panašaus 
masto valstybė, be kariuo 
menės, tikriausia neapsieis 
Bet ji neliks viena, i^aliuo

kitam.

|

I

Prez. Rooseve’to žmona dabar lankosi Fiji salose, Pa-cifike, kaipo atstovė Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, šiame atvaizde prezidentienė peržiūri garbės sargybą, kurią su
daro salos gyventojai. (Air Transport Command Photo; Signal Corps Radiotelephoto; 
from Acme)-

PREZIDENTO ŽMON S. FIJI SALOSE LIETUVAI GEL
BĖTI FONDAS

Nuo 1941 m. Federacijos 
kongreso sukelta Lietuvai 
Gelbėti Fondui $7,064.21. Iš 
to fondo per tą laiką išmo
kėta $7,157.42. Deficitas, ku
rį padengė Federacija, pasi
darė $93.21.

kėda'masis greitos pagalbos,

ta. Ta pačia proga pravar
tu priminti, kad rūpesnis 
dėl savo sveikatos anaiptol 
nereiškia pavojaus
Ta aplinkybė, kad Lietuva 
rūpinasi savo saugumu, dar 
nereiškia, kad Lietuva pla
nuoja “agresiją” prieš savo 
kaimynus ar ruošiasi užleis
ti “agresijos bazę’’ kam- 
nors kitam. Sakysim, kai- 
kurie Sovietų simpatikai nu
ėjo tiek toli, kad, dargi pa
čią Nepriklausomos Lietu
vos idėją laiko nepriimtina. 
Girdi, ir vėl “sanitarinė 
ju-ost?,’’! Panašiai protau
jant galime dasikalbėti “ad 
absurdum.” Net ir tokią Ka
nadą ar Meksiką Amerikos 
atžvilgiu, galėtume pavadin
ti “sanitarine ' juosta”. To-'
kiu epitetu galima, epskri- besiginantis gali, būt kieki- 
tai, pavadinti bet kurį kai-'niai silpnesnis. Atvirkščiai, 
myną.

Grįžtant prie saugumo, 
reikia turėti galvoje dvi pa
grindinės ir skirtingos ap
linkybės: taikos metu turi
mos ginkluotos jėgos ir po
tencialus krašto pajėgumas. 
Ši aplinkybė ypač įsidėmė
tina toms tautoms, kurias 
likimas pastatė tarp milži
niškos Rusijos ir agresingos 
Vokietijos, taigi ir Lietuvai. 
Šio karo praktika parodė, 
kad mažos valstybės gali 
pasiremti tik tomis jėgomis, 
kurias jos turi čia pat, po 
ranka. Tokia Lenkija, Nor
vegija ar Belgija', pav., šian
dien gailisi beprasmi ii su-

pagalbai delsiant, ginanty
sis turi il.giaus tesėti, vadi
nasi, turi būti pajėgesnis ir 
t.t. Jei vidutinio kalibro val
stybė, kaip Lenkija, 1939 
metų rugsėjo mėnesyje te
galėjo išsilaikyti vos apie 3 
savaites, tai kągi bekalbėti 
apie mažesnes ar visai ma
žutėles valstybes!

Viena yra neabejotinai 
aišku: juo arčiau eventuą- 
laus agresoriaus, juo kai
mynų kariškas pajėgumas ir 
pasiruošimas turės būti di
desni. Kitais atvejais lie
kant visiškai savarankiško
mis, pats savisaugos instink
tas mažoms valstybėms dik
tuoja ieškoti kelių įsijunkti 
į stambesnius regionalinius 
apsigynimo vienetus.

Aukščiau apibudintą sis'

sis-

(Atkelta iš 4 pusi.) 
numatyta, buvo įgyvendin
ta, tačiau kas kart ant tvir
tesnio pagrindo atsistojama. 
Tarybos egzekutyvis komi
tetas gyviau veikia, spaudoj 
publikacija gyvesnė, santy
kių ideologinių grupių, su 
mažom išimtim, žymiai su
švelnėjo, fondas įsteigtas ir 
jame virš dviejų tūkstančių 
dolerių turima, statutas pa
ruoštas ir Amerikos Lietu
vių Konferencija sušaukta. 
Amerikos lietuvių katalikų

A 
J. 
T.

organizuotąją visuomenę 
LT atstovauja — kun. 
švagždys, J. Laučka, V. 
Kvietkus ir L. Šimutis.
LIETUVIŲ KULTŪ
RINIS INSTITUTAS

1941 m. rugpiūčio mCn. į-
vykusiame ALRKF kongre- ton ko.egijoj.
se, Marianapolio kolegijoj, DOS BIURAS 
Thompson, Conn., užgirtas

“Centro valdyba džiaugia
si Lietuvių Kultūrinio Ins
tituto veikla ir giliai verti
na jo direktoriaus prof. dr. 
Kazio Pakšto darbą. Valdy
ba kviečia visuomenę ir at
skirus asmenis remti insti
tutą ir jo vedėją. Institutui 
pagelbėti, Instituto Finansų 
Komisijon Centro Valdyba 
kviečia kun. Juozą Karalių 
kun. Juozą Cepukaitį ir Juo 
zą B. Laučką.”

LKI ir toliau veikė sėk
mingai. Jis susilaukė para
mos, ypač iš gerb. klebonų 
pusės. Pažymėtina kun. J 
Karaliaus auka — $500.00 
Persikėlęs institutas iš Chi 
cagos į New Yorką, be kit
ko, finansavo Lietuvių Tau 
tinės Tarybos leidžiamą 
“Lithuanian Bulletin’’. Nuo 
pavasario direktorius prot. 
K. Pakštas persikėlė į Min 
nesota profesoriauti Carle

Ta pačia proga noriu kon
statuoti pasitenkinimą ii 
džiaugsmą Kunigų Vienybės 
nudirbtais šioj srity dar
bais, kurie padengia tai, ko 
negalėjo padaryti LGF. Mat 
K. V., veikdama per Ameri
kos Vyskupų Šelpimo Komi 
siją, turėjo galimumų daug 
pasitarnauti nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams su
šelpti. Amerikos vyskupai ii 
Kunigų Vienybė pelno lietu 
vių tautos padėką ir pagar
bą.
MŪSŲ BIULETENIS

Nuo šių metų pradžios Fe
deracijos sekretorijatas ir 
vėl pradėjo leisti biuletenėlį 
ir siuntinėti Federacijos sky 
riams. Jį spausdiname kas 
trys mėnesiai. Tiesa, nes vi
sai nedidelis, bet vis tik api-

ma ir mūsų organizacijos ir 
net plačiosios visuomenės 
reikalus pajudina ir jais sky 
rius painformuoja.
TAUTOS REIKALAI

Nors Lietuvos nepriklau
somybės ats teigimo reika- 

,lais rūpinimąsi/ yra labiau 
i sukoncentruo.as Amerikos 
Lietuvių Taryboje, bet vis 
dėlto ir Fede.acijai reikėjo 

: ne vieną darbą padaryti ne 
vieną žingsnį atlikti. Tarp 

i paskutiniojo kongreso ir da
bartinių laikų, parašyta ke
letas pareiškimų ir pasiųs
ta U. S. Prezidentui ir ati
tinkamoms valdžios įstai
goms. Sekretorijatas, be ki- 

i tų darbų, daug rūpinosi, kad 
j Lietuvos .renaliniai, dabar 
gyveną U. S., susiorganizuo- 
tų į vieną organizaciją ir 
bendromis jėgomis darbuo
tus, kad po karo galėtu su
grįžti į laisvą ir nepriklau- . 
somą Lietuvą. Kaip žinoma, 
Lietuvos piliečiai susiorga
nizavo
Tarybą 
sąlygos leidžia, darbuojasi 
savo tėvynei išlaisvinti.

į Lietuvių Tautinę 
ir, kiek gyvenimo

i

Telefonas SEELEY 8760

2319 WEST ROOSEVELT ROAD

Z

AUKŠ-* 
CIAU

fiFKklI TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
ir mėgsti. AMBROSIA Alų, bet. prie to. išdirbė- 

ai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi 
no NKCT.AK. Šis Alus vm pagamintas i J importuotų 
pirmo rūšies pmduktp

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

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANYPernai rudenį Federacijos 

į vairių-ĮfVii- valdybos planas steigti Lie- valdyba viename iš savo su- 
įsteigti

voką dedama 
riaušių koncepcijų. Nelygu 
minčių asociacija ir pripra
timas, “balance of power” 
vieniems yra padorumo si
nonimas, kitiems — atvirkš-

I čiai — “infamy“. Mano ■?.pa
budintame “balance of pow- 
er” karo prievolė skirs'omą 
vienodai ir solidariai. Pati 
idėja pagrįsta regionaliniais 

blokais tiek stip- 
galėtų atsilaikyti 
sąjungininkų pa-

I

pinigo į visiškai nespėjusią 
pasireikšti karo pramonę.1 
Visi žino, kad lenkų, norve- 

t

gų ir belgų karo pramonė/, temą kai-kas yra linkęs riš-
jau pirmomis karo dienomis, ti su “balance of power” 
buvo vokiečių aviacijos eu- tema,- nors šiandien į tą są 
daužytos, o už kelių dienų 
ir užimtos. Be to, lenkai su 
norvegais neturėjo laiko ir 
susimobilizuoti. Vos-vos spė
jus pisipildyti, jiems teko 
kariauti su tuo. ką jų vado
vybė, iki karo veiksmų pra
džios, turėjo po ranka.

Išvada: Net ir ko’ekty- 
vaus saugumo sistemoje
kiekvienas kraštas bus įpa- į 
reigo.as gintis nuo agresc-^ kariškais 
riaus ir žūt-būt laikytis, iki I risis, kad 
ateis sąjungininkų pagalba I iki ateis 
Tai įsidėmėtina ypač Pabal- galba, 
čiui.

Savo ruožtu, gynimo sek 1 
mingumas pareis nuo to 
kaip greitai numatytoji pa
galbi ateis, ir nuo specifi 
nio besiginančio pajėgumo 
šios dvi aplinkybės ir tarpu
savyje tampriai rišasi. Ti/

už visus, visi už

kitokių ‘ ‘balance

Vienas 
vieną!

Yra ir
of power” sąvokų. Viena to
kių sąvokų stačiai siūlo Eu
ropą padalinti pagal upę O- 
derį ir plotus į rytus nuo 
Oderio, be ilgų kalbų, pa-

tuvių Informacijos Biurą, 
kurį valdyba pavadino Lie- 
uvių Kultūriniu Institutu ii 
direktorium pakvietė prot. 
K. Pakštą. ALRKF finansa 
vo LKI ligi 1943 m. sausio 
mėn. Kaip jis toliau veikė 
pamatysime iš Federacijos 
valdybos susirinkimo, buvu
sio 1943 m. sausio 7 d., Naw 
Yorke, šio nutarimo:

Federacijos spaudos 
— LKFSB ir airektv

vesti Sovietų globai. Matyt, 
to plano autoriai tikisi, kad 
prie tokio sutvarkymo il
giems laikams tarp teutonų 
ir rusų bus pasėta neapykan
tos sėkla. Vadinasi, ir vėl, 
anksčiaus ar vėliau, jiedu 
viens kitą ims ėst... o kiti 
žiūrės ir juoksis. '

(Bua daugiau)

sirinkimų nutarė 
prie 
biurą 
rium pakvietė plačiai žino
mą žurnalistą kun. J. Pruns- 
kį. kuris, kaip visi pastebi
me, kiekvieną savaitę užpil
do daug mūsų laikraščių 
skilčių kruopščiai ir g'biai 
surinktomis žiniomis iš vi
so pasaulio lietuvių gyveni
mo ir, be to, duoda daug 
straipsnių. LKFSB jau ne
mažą korespondentų tinklą 
turi užtiesęs. Biuras, 
sąlygos leido ir kiek 
reikalo, informavo ir 
rikos katalikų (anglų)
dą. Dabar kas mėnesį rašo 
žinių iš lietuvaičių katalikių 
veikimo į N. C. W. C. žur
nalą “Catholic Action.” .

kiek 
buvo 
Ame- 
spau-

LEO NORKUS, h.
• IISTKIKI TOfi*

OF

Ambrosia & Nedai
B EERS

Urmo (vnoleeaiei
tas jataigaa Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą ,

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
v.----------------------- ----------------------------- ------------------ -------------------------- >
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$ [vyksta Vytauto Parke, arti 115th ir Crawford Avė.
Šiuomi Marąuette Parkiečiai nuoširdžiai užkviečia visus 

savo kaimynus ir draugus atvykti į mūsų rengiamą pikniką! 
Užtikriname visus, jaunus ir senus, kad turėsite gerą laika.

&

Sekmadieni, Rugsėjo (September) 5-tą d., 1943 m. j
Bus visokių įvairenybių, o mūsų malonios sodalietės pa- ’ 

gamins gardžių valgių ir užkandžių kuriais vaišins svečius. ' 
Nuoširdžiai kviečia visus. .. . KLEBONAS IR KOMITETAI. !

__ . i
•SS

15 GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO!
*

I snlfoci Variai visas pastangas, kad mokykLaiiKujI Kaliai patogiai ištaisyti ir tiki-
Praeitą savaitę Šv. Kaži- si, jog tėvai tai įvertins, 

miero bažnyčioje matėsi mū
sų kolonijos kariai: Jonas 
Grabauskas ir Edvardas Rū
kas. Jono Grabausko sto-

.., o
Califor-

vykia yra Georgia vai. 
Edvardo Rūko 
nia.

Abu džiaugiasi gavę pro
gos aplankyti tėvelius ir 
draugus, o Rūkas ir žmoną. 
Jonas Grabauskas buvo ^il
gametis bažnytinio - choro 
narys.
Auka katalikiškam namui

i

Parapijos pramoga
Sekmadienį prieš Darbo 

Dieną bus parapijos pramo
ga su dovanomis. Kadangi 
dvi nedarbo dienos, tai ge
rai bus pasižmonėti ir pasi
linksminti.

Žagariečių Kliūbo
PIKNIKAS

Žagariečių Kliūbo piknik-
Į as įvyks sekmad., rūgs. 5 d..
Dan’s Hill Top Inn, 8228 
Kean Avė., W|llow Springs, 
I1L Vieta randasi du blokus 
į pietus nuo Archer Avė. 
Pradžia — 11:30 vai. ryto.

Kviečiame visus, kurie tu- 
ri laiko, atvykti ir praleisti 
smagiai laiką tarp žalių ą- 

’, žuolų ant tyro oro. Atsives-i 
kitę ir savo pažįstamus.

Kviečia Komisija: J. Ke-| 
turakis, F. Povilaitis ir P. 
Arlauskas.

DAKTARAI MANĖ VIENAIP, IŠĖJO KITAIP

Paul Frfedman, iš Chicago, kurs gimęs svėrė tiktai 25 
uncijas ir nei vienas daktaras nemanė, kad jis gyvens, 
šiandie su savo motina švenčia pirmą gimtadienio sukak
tį. Dabar jis sveria 17 svarų. (Acme-Draugas Telephoto)

A. a. Vlado Čeikio 5 m. 
mirties paminėjimas

Pirmad., rug
sėjo 6 d., 1943 su
eis 5 metai, kai 
Michigan ežere 
tragingai žuvo 
jaunas, labai en
ergingas ir malo
nus vvestsidietis — Vladas 
Čeikis, palikdamas dideliam 
nuliūdime savo motinėlę, 
sesutes, draugus ir pažįsta-; 
mus.

Vladas Ceikis buvo popu-! 
liarus parapijos jaunimo, y- 
patingai Vyčių, tarpe ir ro
dė ženklus tapti žymiu 
veikėju.

Be to, jis buvo gabus ir 
prie įvairių mašinų ir savo 
laiku buvo dirbęs kaipo 
‘‘Draugo” presmonas apie 
7 metus.

Šia. proga liūdi jo ne tik 
, jo motinėle ir sesutės, bet ir 
draugai ir pažįstamieji, nes 
jis buvo artimas visiems. >

Paminėjimui jo 5 m. mir
ties sukakties, bus laikomos 
šv. Mišios pirmad., rūgs. 6

8 vai. ryte Aušros Vartų 
par. bažnyčioje. Tikimasi, 
jog draugai ir pažįstamieji, 
kurie* tik galės, dalyvaus 
šiose pamaldose. V.

Murinę soothes, cjeanses and refreshes 
irritated, reddened menbranes caused 
by head ėolds, driving, winds, moviesį 
elose work, late hours. Iree dropper 
with each bottle. At all Drag Stores.

•

Lietuviai perka naujus 
namus I

I
Mūsų kolonijos žymūs gy

ventojai Elzbieta ir Anta
nas Valūnai, kurie per dau
gelį metų kepė lietuvišką 

; duoną ir pyragus ir buvo 
savininkai kepyklos, nors 
turi keletą namų, bet šio
mis dienomis pirko sau pa
gyvenimui gražią rezidenci-

(Skelb.)

* -

Vašingtone yra užlaikomas 
namas, kur mokslinama msr 
gaitės baigusios aukštesnes 
mokyklas. Ten jos lavina
mos darbuotis visuomenės. 
gerovei katalikiškoje dva- 
šioje.

Namas 
lą, todėl 
ginama paremti auka tų į- 
staigą.

Mūsų parapijos vardu ir 
pasiųsta $20.00 tam tikslui. 
Pasidarbavo Šv. Teresės 
draugija
Parvyko Šv. Kazimiero 
Seserys

Jau atostogos baigiasi 
mokyklos atsidarys 7-tą 
rugsėjo.

Šv. 
mokykla šiais metais ypa
tingai gražiai naujai išdeko- 
ruota. Seselės mokytojos 
jau parvyko ‘ ir laukia vai
kučių gausiai susirenkant. 
Klebonas kun. J. S. Martis 
ragina tėvus savo vaikučius 
siųsti į savo mokyklą. Deda

I 
turėjo didelę sko- 
buvo vyskupų ra-

arti Taft Street.
Valėnai priklauso prie vie

tos katalikiškų draugijų ir 
I parapijos. A. Valėnas yra

Vienintelis kelias, kuriuo 
prieiname laimę, kurs ver
tas tuo vardu vadintis, yra 
grynas, teisingas ir veikus 
gyvenimas. Svett Marden

BRONCHIAL 
COUGHS!

Due To Colds or Bronchial Irritation
Stop today at any good drug store and ask for a 

bottle of Buckley s CANADIOL Mixture (triple 
acting). Take i couple of sip» at bedtime. Feel 
its instant powerfu! effective actien spread thru 
throat, head and bronchial tubes. lt starts at 
once to loosen up thiek, choking phlegm, soothe 
raw membranos and make breathing easier.

j Don’t wait—get Butkley's Canadiol today. You 
t relief instantly. Only 45c—all druggists. •

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
dar parapijos komiteto na- Dar viena graži 
rys. Viena jų duktė yra bąi- almi nik 
gus slaugių mokslus ir dar- 1 
buojasi ligoninėje, kita dar 
lanko mokyklą.

Šiomis dienomis persikėlė 
gyventi į savo nuosavus na
mus F. Mossa šeima. Jie sa
vo namus pirko prie 44 gat
vės, Glen Parke.

Namai yra labai gražioje 
Kazimiero parapijos vietoje ir moderniškai įreng

ti. Bronė Saračkiutė-Mossa 
yra lietuvaitė, priklauso prie 
Moterų Są-gos 61 kuopos ir 
prie Gyvojo Rožančiaus dr- 
gijų. Augina vieną dukterį 
Anitą. Su jais persikėlė gy
venti ir žmonos tėvas J. Sa- 
račka. Korespondentas

12 
Šį-

ir
d.

IJ ROCKFORDO PADANGES
Mirga-marga

Rugpiūčio 30 d. kleb. kun. 
K. Juozaitis išvyko atosto
gų. Jį pavaduoti atvažiavo 
kun. Šimkus.

Christenson. Sako, jau 
metų, kaip kankinuosi, 
met ne taip blogai. O An
tanas Linge ir Povilos Ta
mošaitis iš to viso juokus 
krečia. Mat, jie yra saugioj 
vietoj — Rhinelander, Wis. 
Ten šienligei vietos nėra. 
Tamošaitis rašo: ‘ ‘Esam 
sveiki, gyvenam gražiai glo
boj M. Sharkos. Gražus van
duo, daug žuvies, pas far- 
merius produktai pigūs; tik 
visa bėda, kad oras vėsus, 
o naktį tai net ir šalta”.

■z
i 
i i i i

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

kare 9 valandų.
VVHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

Budriko Moderniška Krautuvę

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- . 
'flAT’SIASI 
KAINAS.
Turine dideli 

n a s i r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų. Stygų. Rekor
dų ir kitų visokių muzikaliu 
daiktų.

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

I

na> “ ant bytų” pirkime ka
ro bonų, kad karą Amerika 
laimėtų. J. Jankauskas pir
ko už 7 tūkstančius, A. Kai
rys už 17 šimtų, J. Kareckas 
už 15 šimtų, J. Jazukevičius 
žada visius subytinti. Rock
fordo lietuviai visi perka 10Rugsėjo 8 d. prasidės mo

kykla 8 valandą ryto šv. Mi- nuoš. karo bonus, 
šiomis. Visi tėvai turi vai
kus užregistruoti pas sese
ris ir leisti į katalikišką mo
kyklą. šv. Kazimiero sese
rys sugrįžo beveik visos nau
jos. Sesuo M. Vinifreda vy
resnėj!, sesuo M. Serafiną, 
sesuo M. Gemma ir sesuo M.
Thaddea.

Rugsėjo 6 d. daug rock- 
forjiiečių žada važiuoti į dnr. 
“Draugo” pikniką ir laimė
ti pirmą dovaną. Koresp.

Paragink savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
• ‘Draugą”.

Atostogos visiems. Daug 
matyti uniformuotų vyrų. 
Vieni ilgiau, kiti trumpi'u 
džiaugiasi namais. Bet ko
kis jų nusistebėjimas! Kur j 
draugai? Kur jaunuomenė? 
Nieko nesimato ir vis jie 
nyksta ir nyksta. Na, 
kas beliks, kaip tėvus 
dės

WOLK STLDIO
1945 VVest 35* Street

MOST
MODERN
COMPI.ETE
AD\ANCED PHOTOGKAPHY
l.OHEST POSSIBLE PRICES
PHONE LAFAYETTE 2MS

imti?

kas 
pra-

D.

Budriko radio

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAK.EE 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENTTE 
Kuone: LAFAYETTE 8617

S

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

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

Rugsėjo 5 d. bus piknikas 
Birutės darže Lietuvių Pi
liečių klūbo. Bus geras or
kestras, valgio ir gėrimo. 
Komisija kviečia visus da
lyvauti. ,

Rockfordo jaunikaičiai ei-

Cicero. — Praeitą sekma
dienį prie 15 gatvės ir 4U.h 
Ct. oficialiai atidengta sta
tula su apie 100 vardų jau
nuolių karo tarnyboj. Iš jų 
jau vienas, Peter Shlautaris, 
žuvęs. Tėvas nusiminęs rau
da. Tiesa, sunku netekus sa
viškio, bet jisai ne pirmas 
ir ne paskutinis.

Atidarymo ceremonijas at 
liko Algirdas Brazis; jis a- 
tidarė programą su “Star 
Spangled Banner”. Dalyva
vo Cicero Am. Legijono pos
tas ir Spanish American Le- 
gion. Pasakyta atitinkamų 
kalbų. Klebonas Albavičius 
su savo asistentu kun. Ed
vardu Abramavičiu pašven
tino vėliavą ir pasakė pat
riotišką kalbą. Paskutinis 
kalbėjo K. P. Deveikis.

Ant galo iššaukti vardai i 
karių ir saviškiai gavo tam 
tikras spilkutes. Blokų ka-' 
pitonai: P. Grigaitis, J. Bar-
tašius, P. Silenis, M. Shea programa 
ir L. Undreikis ir jų drau
gai tikrai įrodė, jog pasi
ryžimas, vienybė daug gali.

Trafiką tvarkė vyrai u 
Civilian Defense. Jų tarpe 
ir mūsų tautietis C. Sirevieh.

Dabar eilė R. R. klubui į- iš galingos radio stoties WC 
rodyti, ką jis gali. O visi j FL, 1000 kil., bus sekmadie- 
sako, kad jie daug ką gali,1 nio vakare, 9 valandą Chi- Į 
nes praeities rekordai paro-' cago laiku. Programoj da- 
do, kad tai veikli grupė vy-* lyvaus didelis radio orkest
rų. i ras, solistė Ona Juozaitienė

----------- • ir kiti.
Atostogos jau baigiasi. —-----------------------------------

Dar rugsėjis ir viskas tvar- ANNA KASKAS KON- 
koj. Oras atvėsta, o nelem- CERTO TIKIETAI BUS 
toji šienligė (hay fever) GALIMA PIRKTI VYTAU- 
dingsta. Ir kiek žmonių ji TO DARŽE PER DRAUGO 
kamuoja! Aną dieną suti- PIKNIKĄ! PASINAUDO- 
kau miesto asesorių adv. Fr. KITĘ PROGA!

i Šių programų leidėjas yra 
Juozo Budriko Rakandų, Ra 
dio ir Jewelry Krautuvė ad
resu 3241 S. Halsted St.

Budriko radio programa

.1

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PI.ASTIC MA- 
TKRIOT.AS NATVRAI.ES GVM 
SPALVOS DANTŲ PI.EITOMS.

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------KAD SUTAUPYTUMĖT KURĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTU0TI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

NeatMiluoda. ėe «konlo. Naturalės spal
vos. Neblanka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleltos. Permatomos crystal clear pleltos.

Plnnksnos sunkumo, sanitarė-. Paten
kinimas ■ ar ntuotss. Materioias labai pa
motus i remtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

Darome p'eitas (spaustas ir 
gautas tik iš laisniuotų dentįsių

itsVelvatone^
$12.50

IKI $39.50 U? KIEKVIENĄ

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

KREIPKITĖS’PRIE MUS 
TIESIOG TR SITTATTPY- 
KTT AGENTŲ KOMISĄ.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

I
HEJNA BROS 

DENTAL PLATE CO.
1724 S. AMilanl 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara nno • iki R. A«Mad. noo S iki 4. 

KALBAME LIETUVIŠKAI

3''45 W 2«ttl St 2nd Fl. Uiw. 29OS
SO N. Dearborn Km. 8O«. Sta. M4>
Vidunnlenčlo vai. *—». Antradieni ir 

ketvirtadieni nuo • Iki f.

MONUMENT CO

STTVTRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.
Geriausio Materiolo ir Darbo.

Mūsų pastatytas
TtVAMS MARIJONAMS

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6103
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X Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkas, vakar išvyko į ka- 
rių-veteranų ligoninę, Hines, 
III., kur turės pasiduoti sun
kiai operacijai. Jį pavaduos 
šiokiomis dienomis viena se- 
serų-mokytoj.ų, o sekmadie
niais choristė B. Zauriūtė.

Dranga" pikniko 
darbininkams

Būkite laiku! St. Fabijo
no trokas nuo “Draugo7' na
mo išeis 8:30 vai. ryto.

Iš Brighton Park nuo Pau 
lių namo, 4322 S. Artesian 
Avė., su pikniko šeimininkė
mis trokas išeis 9 vai. ryto.

Skanius valgius piknike 
gamins ARD 6 skyrius, va
dovystėj Elzbietos Paulienės, 
Onos Rudokienės ir Barbo- \ 
ros Lindžienės. R. K.

X a. Grigonienė, Šurum- 
Burum choro vadas, prakti
kuojasi ir ruošias “Draugo” 
piknike, Labor Day, Vytau
to parke padainuoti naujų 
liaudies dainų.

X Kaz. Aukškatnis, iš

Lietuvių Keistučio Pašai
pos klubo mėn. sus-mas į- 
vyks rūgs. 5 d., 12:30 vai. 
popiet, Hollywood svet. Bo
nai bus pardavinėjami ant 
vietos. Visi nariai prašomi 

Gary, Ind., kuris “Draugo” atsi]ankyti.
Labor Day piknike rodys ju- Į 
darnus paveikslus iš karo 
lauko, žada su savo tėvu, I 
“Draugo” agentu, piknikan 
atvežti ir didelį būrį garie- 
eįų. Piknike ’ous žmonių ir 
iš Ind. Harbor ir kitų mies
telių.

amerikoniškos šventės La
bor Day. Susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 8 d. 7:30 
vai. vakare, parapijos mo
kyklos kambary. Narės ma
lonėkite susirinkti.

A. Laurinaviche,
----------------*

II Jvi a vr-
mwsirdnffl actu

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
1 skyr. išvažiavimas rug- 
piūčib 22 d. davė gražaus 
pelno. Ačiū stambiems au
kotojams: laidotuvių direk
toriui S. Mažeikai, M. Am- 
botienei ir A. Obelienienei.

Po $5.00 aukojo: A. Leš
činskienė, J. Pukelienė.

P. Katauskienė $3.00.
Po $2.00: E. Gilienė, ir A. 

Šebelskienė.
M. Rakickienė $1.50.
Po $1.00. J. Strazdauskie- 

nė, F. Jutkienė, E. Runelie- 
;nė, M. Jotkienė, 0. Kalėdie-

Lucille S. Dagis, rašt nė, O. Kiselienė, 0. Sulvi- 
----------- i nienė, M. Benett, M. Ale- 

• Bridgeport. — Draugijos liūnienė, F. Kuntulienė,
Šv. Petronėlės susirinkimas Razbadauskienė, V. Miknie-
yra atidėtas iš priežasties nė, K. Ūsienė, P. Savickie-

rast.

1 nė, P. Kvietkienė, J. Abro
mavičienė, A. Juškienė, J. 
Barcius, A. Lenauskienė, K. 
Čebatienė, M. Saroškienė, 
Gumbragienė, P. Staražins- 
kaitė, E. Stanevičiene, K. 
Misunckienė.

“Grab-bag“ daiktų ir val
gių aukojo A. Auksutienė, 
P. Staražinskaitė, M. Urbie-

NULIŪDIMO VALANDOJE

't

I
I I 
I -

*

I

■

U. Petraitienė, Sutkie-

A.

nė, R. Mazeliauskienė, E. 
Stanevičienė, Melinas, E.' 
Barzdienė, S. Matejūnas, 
Monarch Liąuor, V. Balsie
nė,
nė, E. Drutenas, B. Pipirie
nė, A. Zelvis. Ačiū visiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo ir parėmė pikniką.

Komisija

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

Z z-
____________________ s.
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2 Metų Mirties 
Sukaktuvės

1

i
i 
i i 11

A 4
MYKOLAS

JOVARAUSKAS

lygiai du metai, kaip Mykolas

g

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagia įy 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

L' I

X E. Paulienės, O. Radi
kienės ir B. Lindžienės va
dovystėj, ARD 6 skyr. na
rės darbuosis virtuvėj dnr. 
“Draugo” piknike, Vytaute 
parke. Jau nustatytas pui
kus “Menu”. Valgyti be 
pointų galės kas tik kiek 
norės.

1

X S. Keliuotis, mūs ko
respondentas Rockforde, pra 
neša, kad į “Draugo” Labor 
Day pikniką ruošias vykti 
ir būrys rokfordiečių lietu
vių veikėjų. Rokfordiečiai 
tikrai nepraleidžia nei vien c 
žymesnio “Draugo” paren
gimo.

X Labdarių Sąjunga de- j 
da pastangų, kad metinis 
piknikas savam ūky rugsė 
jo 5 d. pavyktų. Jaučiama 
kad šįmet į pikniką 
žiuos daugiau žmonių, 
kitais metais.

■S

suva-
negu

para-

z>
RAPOLAS BALZEKAS

Gyveno: 2547 West 46th Street, tel. LAFayette 3385.
Mirė rugsėjo 2 d., 1943 m., 11:30 vai. ryte, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio, Lyduokių 

parapijos, Nuotekų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Sofiją (po tėvais Kmi- 

taite); 4 dukteris — Broniee Weber ir jos vyrą Harry ir jų 
šeimą, Frances Bohl ir jos vyrą Earle .ir jų šeimą, Irene We- 
ber ir jos vyrą Howard ir jų šeimą, ir Virginia; sūnų Ralph; 
bolį Stanley; brolienę Emiliją ir jų šeimą; seserį Stephanie 
Chipukin ir jos vyrą ir*jų šeimą; ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Palaimintos Lietuvos draugijos. 
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 So. 

California Avė. Laidotuvės įvyks pirmadienį, rugsėjo 6 d., 
1-943 m. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo švenčiausios Panelės parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Sūnus, Sesuo, Brolis ir visos 
kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAF. 3572.

i

X Iš Šv. Kryžiaus 
pi jos daug yra lietuvių liuos 
noriai išėjusių, arba pašauk
tų į kariuomenę, bet iki šiol 
daę nei vienas nėra žuvęs, 
sužeistas ar dingęs. Tikin
tieji kas trečiadienį lanko 
Dreve Motinos Sopulingos 
noveną. ir meldžiasi, kad ir 
toliau visus karius visuose 
jų žygiuose lydėtų Dievo 
apvaizda.

Gražiąsias
------------------------------------------------

Pasirinkimas Jaunavedėms I

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis 1

l

A.-f- A.
MONIKA ZAJAUSKIENE 

(po tėvais VENGRIKĖ) 
kuri mirė rugp. 23 d.. 1943 m. 
ir tapo palaidota rugp. 27 d., 
o dabar ils s šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilus ir ne
galėdama atidėkoti tiem3, ku
rte suteikė jai paakutinj patar
navimą ir palydėjo ją j tą ne
išvengiamą amžinybes vietą.

Mes, atmindami tą jos liūd
ną prasišalinimą rš mūsų tar
po. dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams: kun. kleb. A. 
Baltučiui, kun. A. Zakaraus
kui, kun. S. Petrauskui ir kun. 
Pr. Lukošiui. kurie atlaikė į- 
spūdingas pamaldas už jos 
sielą ir pamokslininkui už pa
sakymą pr taikinto pamokslo

Dėkojame šv. Mišių 
aukotojams.

Dėkojam grab. Ant. 
kui. kuris savo geru 
dagiu patarnavimu i 
nulydėjo ją j amžinantį, ir pa
lengvino mums perkęsti nuliū
dimą ir rūpesčius. Dėkojame 
graonešiams. Tretininkų, Ap
aštalystės Maldos. Itožanč a- 
vos, šv. Onos ir Šv. Kazimie
ro dr-jų .nartams ir visiems, 
kurie paguodė mu< nuliūdimo 
valandoje ir pagalios, dėkoja
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau my
lima motinėle, lai Visagalis 

Dievas suteikia amžiną atilsj.
Nuliūdę lieka; Sūnai. D k- 

tery-. Msr’fos, že ra* Anū
kai, Seserys, švogeriai, Gimli.ės.

I ir gėlių

. B. Pct- 
ir man- 

garhingai

Rugsėjo 4-tą dieną sueina lygiai du metai, kaip Mykolas 
Jovarauskas, būdamas 23 metų ir 8 mėnesių amžiaus, persi
skyrė su šiuo pasauliu, palikdamas savo mylimą motinėlę 
Rozaliją, tėvelį Mykolą, sesutę Eleną ir brolį Lawrence.

Nors ir šiandien yra daugelis motinų, kurios yra- persi- 
skyrusios su savo sūnais, bet vis jos turi mintyje viltį, kad 
jų sūnai sugrįš, — bet mes žinome gana gerai, kad mūsų 
sūnus nebegrįš. Nors du metai yra gana ilgas laikas, bet at
rodo kaip tik šiandien kaip jis buvo palaidotas 8-tą d. rugsėjo 
mėn., švento Kazimiero kapinėse.

Ilsėkis sūnau ir broli, šios šalies šaltoj žemelėje. Anks
čiau ar vėliau mes ir neatsiliksime, ateisime pas tave.

Atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, užpra
šėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą, pirmadieni, rugsėjo 
6 d., 1943 m., Gimimo šv. Panelės parapijos bažnyčioje, Mar- 
ąuette Parke, 7:30 valandą ryto.

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

Nuliūdę: Tėveliai, Sesutė, Brolis ir Giminės.

i

i

DEŠIMTS METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A.

t
<

MYKOLAS KALAIMS
SiST

Jau sukako dešimts metų, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį Klemensą Kalainį.

Netekome savo mylimo rugsėjo 5 d., 1933 metais.
Nors laikas tęsiasi, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 

Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar

po, užprašėme 3 gedulngas šv. Mišias už jo sielą ketvirtad , 
rugsėjo 9 d., 1943 metais. Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės 
parap. bažnyčioje, 6, 7 ir 8-tą vai. ryto su egzekvijomis.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
Klemenso Kalainio sielą.

Nuliūdę: Moteris Domicėlė, Dukterys Paulina ir Elena, 
Žentas Juozapas, Anūkas ir Giminės.

i

N
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PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TEOOST MONUMENT COMPANY

(Įsteigta 1889 m.)z
Meniški, Vertingi

PAMINKLAI
MAUZOLEJAI

ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rank<M»I

ii
✓
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PERSONALIZED MEMOR1ALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICVIAR PEOl’LE PREFER PACHANKIS PRODVCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEDLO GRANITE 
Most Bcautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

| MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
i 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
i

/

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

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

ATEIKITE IK PATYS PAMATYKITE ŠIANDIE N!

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

T\ 2S "D K "D Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies
X11 Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite ata
ką ir aukštą rūsį LENTŲ — M1LLWOKE 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtą, viškų, skiepų ir fletų. 
PASITARKITE SU MOŠŲ EKSPERTAIS 
kaslink pertaisymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI!

STANLEY LITWINAS, 
General Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto lk.1 12 vai. pietų.

Kitomla dlenoml* — nuo 7 valandoa ryto Iki 5:80 valanda* popiet

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRtJZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PĘONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

i
PASKUTINIS
PAGERBIMAS

KJOHN F. EUDE1KIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Diena ir Naktį

UbMfi SOUTH HEBMITAGE AVENUE

Tel. YARDS 1741-1742
4882-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

TeL LAFayette 8727
RADIO PROGRAMAS —8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtad. vak. 

ii stoties WGES (1390), su Povilu šaltimieru.

P. J. RIMKAS
3354 SO. HALSTED STREET 718 W. 18th STEEEI

Telephone l’ARDB1418

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CAIJFUKMA A *£. Phone LAFAYETTE 3W»

L L ZOLP
1846 WEST 46th STKCLr Phone YARDS 0781

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
• Koplyčias 

Visose Mieste 
Dalyse.

MAŽEIKA
SSXV LATllAAlCA AVĖ.

Z* ' Z 4

TeL PULLMAN 1270

EVANAUSKAS
mone8 YAKDs 11584*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVENUE Phone YARDS 4908

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

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PUL1MAN 9681
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šeštadienis, nigs. 4 d., 1943

Didelis ir

Nepaprastas

TAI BUS DIDELE TRADICINE ŠVENTEI J
$500 U. S. WAR BONDS LAIMĖJIMAS, RUNGTYNES, 

KRUTAMI PAVEIKSLAI, PRANEŠIMAI IŠ SEIMO, 
LIETUVIŠKIEJI VALGIAI-GERIMAI — TAI PIKNI
KAS!

■ . ------------- Į ■ . ■ - ■ , —

"D R A U G O" 
LABOR DAY PIKNIKO 

PROGRAMA

Amerikos tradicinė Darbi- metų nuostolius ir nepasise- 
ninkų — Labor Day — šven
tė bus šiais metais, kaip ir gausiau atsilankyti, dvigu- 
per praeitus 15 metų, bus bai gausiau paremti. 
Chicagos lietuvių švenčiama Didžiausi piknikai Vytau

to parke būdavo “Draugo”. 
Šiais metais tikrai turės bū
ti rekordinis, nes “Draugo” 
bičiuliai yra pažadėję dvigu-

kimus, dėlto žmonės žada

■y-

Vytauto Parke su “Draugo” 
pikniku.

Taip, ateinantį pirmadie
nį, rugsėjo 6 d., 1943 m., 
Chicagos ir apylinkės lietu
viai susiburs Vytauto Parke 
atšvęsti “Draugo” metinę 
šventę.

Pats svarbiausis Labor 
Day Pikniko užbaigimas bus 
$500.00 Karo Bonų laimėji
mas, kuris įvyks 7:30 vai. 
vakare. Laimėjimo tvarky
mui vadovatis P. P. finikas, 
M. I. C., “Draugo” adminis
tratorius.

1
3 Krutamieji paveikslai; rodo K. Aukškal-

Laimėjimas bus vedamas 
paprastu “Draugo” budu — 
bus renkami atstovai iš įvai
rių Chicagos ir apylinkės 
lietuvių, kaip teisėjais. Po 
to bus parinktas vaikutis 
laimėjimo tikietukus trauk
ti iš laimėjimo dėžutės, šeši 
pikniekieriai sugrįš turtin
gesni, nes pirmoji laimėjimo 
dovana bus $250 vertės bo- 
nas. kiti bonai bus verti po 
$100, $50 ir po $25.

Susirinkusieji galės su
grąžinti laimėjimo tikietų 
pinigus per pikniką ir taip 
pat galės nusipirkti ekstrą 
tikietų ten pat vietoje. Ti
kietų kaina tik 10c.

Apie trečią valandą bus 
įvesta didelė piknike nauja- 
nybė, būtent judamųjų pa
veikslų rodymas šokių pavi
lione. Paveikslus rodys Ka
zys Aukškalnis, iš Gary, In
diana.

Paveiksiu bus iš vėliau
sių žinių nuo visų pasaulio 
karo frontų su kai kuriais 
pamarginimais ir juokingais 
kartūnais.

jbą pasisekimą.
Praeitais metais per dien

raščio “Draugo” metinį La
bor Day pikniką, Vytauto 
parite, taip lijo, kad dauge
lis Chicago ir apylinkių lie
tuvių negalėjo atvykti į pik
niką. Bet visi turėjo namie 
tikietus, pasitikėdami, kad 
asmeniai galės sugrąžinti 
galiukus. Tokiu būdu dau
gelis gerų dienraščio “Drau
go” skaitytojų negavo pro
gos laimėti didelių dovanų, 
kurios buvo duodamos, nes 
tikietų galiukai nebuvo su- 

' grąžinti su pinigais prieš 
laiką.

Į -
■ Sužeisti kareiviai

Žemaičiai ir aukštaičiai 
prieš vakarienę trauks virvę 
ir laimėtojams teks pusbač- 
kis alaus.

Virvės traukimą tvarkys 
red. Ig. Sakalas.

Daug svečių iš kitur

Kenosha, 
iš ki- 
daug

musų

Gauta žinių, kad bus sve
čių iš tolimų miestų “Drau
go” piknike, kaip Detroit 
miesto.

Waukegano,
Milwaukee, Gary ir 
tur bus nepaprastai 
svečių.

Praeitais metais
svečiai sugrįžo su dovano
mis.
ŠIAIS METAIS BUS 
DVIGUBAI DIDESNIS 
PIKNIKAS

Šiais metais eina naujas 
obalsis tarp žmonių, nes ma
tosi, kad nori užjausti dien
raštį “Draugą” už praeitų

i

........................ .......................................-

vieta ............................................. Vytauto parkas
prie 115-tos ir Cravford Avė.

12 VALANDĄ DIENĄ .....................................  PRADŽIA
Atsidaro Barai, Valgykla, Žaidimai.

vai. po pietų lietuviškieji šokiai, prie kalbų estrados 
vai. popiet

nis, Gary, Ind., šokių pa vilione.
4 vai. popiet — lietuviškieji-AmerikohiŠkieji šokiai, šokių

pavilione; groja Phil Palmer Orkestras.
5 vai. popiet — Patriotinė dalis: Pranešimus iš Pitts-

burgho Amerikos Lietuvių Seimo paskelbs red. L.
• šimutis.

Programą pildo šurum Burum Choras
6 vai. popie — Virvės traukimas; Žemaičių-Aukštaičių

rungtynės. Traukimo tvarkytojas — Ig. Sakalas.
7:30 vai. vak. — $500 U. S. War Bonds laimėjimas. 

Laimėjimo tvarkytojas — P. P. finikas, M. I. C.
Vedėjas prie mikrofono pikniko metu — Ig. Sakalas

■ • ' - * -

'svarbius dalykus iš Pittsburgo seimo!
BUS ŽYMIŲ SVEČIŲ IŠ KITŲ KOLONIJŲ “DRAUGO” 

PIKNIKE. VISKAS BUS KOLIETUAIŠKIAUSIA!
Esame gavę užtikrinimą, 

kad “Draugo” redaktorius, 
Leonardas šimutis, kuris 
buvo didžiausios Amerikos 
Lietuvių Tarybos seimo 
Pittsburghe pirmininkas su
grįžta laiku iš seimo pra
nešti svarbių dalykų iš mil
žiniško suvažiavimo, kur bu
vo suvirš 400 delegatų.

Labai daug svarbių nuta
rimų buvo priimta per Pitts
burgh seimą ir kiekvienam

susipratusiam lietuviui įdo
mu sužinoti smulkmeniškai 
kas buvo svarstoma istoriš
kame seime. Ponas šimutis 
yra pasirengęs patiekti il
gesnį raportą iš istoriško 
įvykio. Bus kalbėtojų tarpe 
ir kun. J. Prunskis, kuris 
buvo “Draugo” oficijalus re
porteris ir telefonu pranešė 
žinias iš seimo, platesnes ži
nias prisiuntė redakcijai te
legramomis.

Šv. Kryžiaus Par.
-

(TOWN OF LAKE)

Penkfad. Sept. 3,
Kas Vakarą

iki Sekm. Sept. 12.
PRIE

47fos ir Damen Av.
7—RIDĖS—GYVI

ARKLIUKAI

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

10 CENTŲ BILIETAS DUODA KIEKVIE
NAM PROGA LAIMĖTI BONŲ 
5500.00 VERTES!

' Pirma dovana ...... $250 U. S. War Bonds 
Antra dovana................$100 ”
Trečia ir
Ketvirta dovana ...... $50
Penkta ir 
šešta dovana . $251 ”

kad jis labai išilgęs merginų 
iš Jungtinių Amerikos Val
stybių, kadangi jų čia nėra, 
nori ką nors iš namų.

* * *

Įdomu žinoti kaip Jungti- 
Amerikos Valstybių 

į britų vyrus.

H

Washington, D. C. — Ka
ro depaijiamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 195 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti keturiuose karo 
frontuose. Sužeistųjų skai
čiuje yra Pvt. Eugene C. 
Brenza, jo tėvas Stanley 
Brenza gyvena 5415 S. Car- 
penter St.; pvt. lst class 
Edmund Kwiatkowski, jo 
motina gyvena Mary Kwiat- 
kowski 4724 So. Campbell 
Avė.; pvt. Joseph J.~Marcis, 
jo motina Johannia Marcis 
gyvena 5308 So. Talman 
Avė. Tai yra chicagiečiai. 
Atrodo, jog jų pavardės lie
tuviškos.

Dingę karo frontuose
VVashington, D. C. — Ka

ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį paskelbė 186 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pavardes, kurie dingo 
karo frontuose. Dingusiųjų 
skaičiuje penki yra iš Chi
cagos.

n
•-
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Lietuviai kariai kovoje už U. Š.j 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų!

Lietuvis kareivis geras virėjas

Jei žmona dirba, vyras 
turi dišes plauti.

■ - Dabar daug yra darbų ir 
kiekvienas gali gerai uždirb
ti. Tai žinojo ir L. P. Malo- 
ney, gyvenantis 5255 Belle
Plaine Avė. Tiesa, jis dirbo, ja^smus-

ne. Sykį jis

Justinas J. Jusbainis 
Private first class

Private first class Justi
nas J. Jusbainis gimė 1911 
metais, spalių 7 d., Wilkes- 
Barre, Pa. Aštuonis metus 
mokės Johnson City. Kai 
lankė mokyklą tarnaudavo 
šv. Mišioms. Jis mėgo žu
vauti ir kariuomenėje turi

bet jo žmoną 
tarė savo žmonai:

“Jei tu susirasi darbo 
dirbtuvėje, aš padėsiu tau 
namie: 1. dišes suplauti, 2. 
grindis išmazgoti ir 3. kar- 
petus išvalyti, žmona suti
ko, gavo darbą ir pradėjo 
dirbti.

Kur tai Anglijoje yra ne
mažai Jungt. Amerikos Val
stybių kareivių. Jie pasilgs- 
ta merginų iš savo krašto.

Jungtinių Amerikos Vals
tybių kareiviai norėtų, kad
kodaugiausiai iš Amerikos nių 
atvyktų WACS, nes, girdi, WACS žiuri 
anglų mergaitės nesupranta Pvt. Florence Hagen, iš Wa- 
baseball, jam sesijų ir juo- shington, ir Margaret E. 
kų (“baikų”). - Roop, iš Bluefield, W. Va.,

“Anglų mergaitės yra ma- pareiškė, jog jos buvo pa- 
lonios, bet kai kalbi apie mū- tenkintos susitikime su bri- 
sų mėgiamus daiktus, base- tų vyrais, nes joms nereikė- 
ball ir jam sesijas, jos tų jo klausytis visokių “baikų”.’ 
dalykų nesupranta, ir jos Miss Hagan pasakė, jog ji 
yra per rimtos”, — pasakė mokino Royal Air Force la- 
Corp. Peter J. Chirichillo, iš kūnus amerikoniško žargo- 
Elizabeth, N. J. “Po dviejų no savo kempėje, ir Miss 
susitikimų jauti, jog jos lau- Roop pareiškė, kad jos RAF 
kia moterystės”. draugai pagelbėjo jai atlikti

♦ * * virtuvėje pareigas, kad ji
“Amerikos merginos žino galėtų anksčiau išvykti į 

kaip priimti mūsų juokus” deitą.
(baikas), pasakė Pfc. John Tačiau abi amerikietės 
M. Corkran, iš Wiliiams- WACS pasakė, jog dauguma 
burg, Va. Jis pareiškė, jog WACS mano, jog joms ne- 
kai juokauji su anglų mcr- tiktų 
gaite, pusę laiko įžeidi jų

Sgt. Charles Smith, iš 
i Springfield, UI.,

turėti deitus su ang
lais vyrais, nes yra užtekti
nai savo krašto vyrų.

Šios žinios gautos iš Lon-
pareiškė, dono rugpiūčio 30 dieną.
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Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalykų Galima Išlai- 
mėti—Pav. Tyro

FFNYLON HOSE"
Moterims Pančiakų-Kojinių.

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti. 
Penktadieniais —

Ir Kugelio.
Blynų

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 Karnivalą.

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

šiomis dienomis ji tačiau 
nuvyko pas teisėją su skun
du ant savo' vyro. Girdi, 

didelį pasisekimą. Justinas kaip tik ji pradėjus dirbti, 
yra geras virėjas. .

Labdarių Sąjungos 1 kuo
pa ruošiasi prie centro iš
važiavimo rugsėjo 5 d., sa
vam ūkyje. Iš šios koloni
jos eis du trokai A. Stugio. 
Jie stovės prie bažnyčios a- 
pie 11 vai. ryto. Kas norės dės Šamo kariuomenę išvy- 
dalyvauti piknike, galės nu- ko 1942 metais, lapkričio 18 
važiuoti ir parvažiuoti tro- dieną.

Town of Lake žinutės

Jo tėvai Jonas ir Elzbie- 
ta Jusbainiai* gyvena 67 
Ruthland str., Johnson City, 
N. Y.

Justinas J. Jusbainis j Dė-

kais. Pikniko pasisekimui 
darbuojas: pirm. Gedvilienė, 
K. Plekaitė, P. Turskienė, 
S. Šimkienė, O. Vaznienė, B. 
Cicienienė, M. Sudeikienė.

Skanaus kugelio pavaiši
nimui žadėjo iškepti: S. Šim
kienė ir O. Vaznienė.

Kas tikėjimo nustoja, 
didesnio dalyko nustoti 
gali. (Seneca).

SKELBKITES “DRAUGE”

tas
trs-

PIRKITE KARO BONUS!

vyras paAuršęs duotus pri
žadus. Negana dar to. Veik 
kas vakarą, vietoj paval
gius dišes plauti, jis išeinąs 
į bovling alley sportuoti. 
Vyras prisipažino.

Išklausęs skundo teisėjas 
jai pritarė. Dalykas dar nė
ra baigtas, bet teisėjas nu
statė tam tikrą mokestį, ku
rį Maloney turi kas savaitę 
savo žmonai mokėti ir pasa
kė: ''•'W

“Jei vyras prašo žmonos, 
kad ji eitų į dirbtuvę dirbti, 
tai namie mažiausiai jis turi 
jai padėti kičiny ir visoje 
namų ruošoje”.

7—RIDĖS—20—BOOTHS
CASH BINGO

PURE

NYLON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

DŽIAUGIASI ATGAVĘS VISIŠKĄ LAISVĘ

Thomas Walsh, 48 metų amžiaus, šiomis dienomis buvo 
sulaikytas už peržengimą parolės nuostatų, kurie jam bu
vo nustatyti prieš 26 metus. Kadangi jis jau seniai paro- 
liuotas, tai teisėjas visą panaikino ir paskelbė jį visiškai 
laisvu. Jo žmona sakosi nieko nežinanti, jog jos vyras 
jaunystėje buvo patekęs į kalėjimą ir kas visą laiką tu
rėjo taikytis prie nustatytų jam parolės taisyklių. (Acme- 
Draugas Telephoto)

Parish Fair and

Starting Fri. Sept. 3
Ending Sun. Sept. 12

PLACE:
47+h & S. Damen

FREE MELK TO THE 
KIDDIES 

(HOMOGENIZED)

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY
FUN FOR YOUNG & OLD.
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