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I GILYN ITALIJOJ
MacArthur vadovauja Lae atakai

Išlipo priešo užnugary Naujoj Gvinėjoj
SĄJLfNGININKŲ ŠTABAS pietvakarių Pacifike, rūgs. 

6. — Stiprus sąjungininkų karių dalinys, susidedąs dau
giausiai iš australiečių, išlipo Huon įlankos pakrašty, į 
rytus nuo Lae, Naujoj Gvi-Į-^ lsWuvai k
te?LTaS priešo bomberių da

linį, kuris bandė atakuoti 
sąjungininkų kareivius. Ja
ponų lėktuvai apgadino du 
mažus sąjungininkų laivus 
ir sužeidė kelis kareivius.

Vykdant kareivių išlipdi- 
nimą rytuose, sąjungininkų 
didieji bomberiai atakavo 
Lae, kur numetė 96 tonus 
bombų. Dideli nuostoliai pa
daryti japonų patrankų ba
terijoms ir kitiems įtaisy
mams. Tuo pat metu kiti 
lėktuvai apšaudė japonų pa
kraščių pozicijas. Japonai 
desperatiškai bandė pavary
ti atakuojančius lėktuvus, 
bet orinėse kovose ameri
kiečiai nušovė 21 japonų 
lėktuvą.

Sąjungininkai per keturias 
valandas nakties metu puo
lė didžiulę japonų laivų ir 
lėktuvų bazę Rabaul, Nau
joj Britanijoj. Tai pirmas 
toks puolimąs tos bazės per 
du mėnesius.

ne jo j. Tas žygis atskyrė Lae, 
-Salamaua apylinkę nuo ja
ponų sandėlių tame pakraš
ty. Karo laivai šeštadienio 
ryte smarkiai bombardavo 
tas japonų pozicijas, ir tuo
met sąjungininkai kareiviai, 
po dujų priedanga, išlipo 
krantan, perkirsdami priešo 
susisiekimo linijas į Finscha 
fen ir Naujos Gvinėjos šiau
rinį kraštą.

Tas žygis buvo visai ne
tikėtas ir išlipdinimui buvo 
tik maža opozicija. Žygis 
blokaduoti ir izoliuoti Lae- 
Salamaua aplinkę jau prade 
tas. Taip pranešta šios die
nos biuleteny.

Lae yra viena svarbiau
sių japonų bazių Naujoj 
Gvinėjoj, apie 15 mylių į 
šiaurvakarius nuo Salama
ua, kur sąjungininkai jau 
kurį laiką vis tampriau ap
supa japonus.

šešias valandas po sėk
mingo išlipdinimo, sąjungi-
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Naciai dalyvavo 
karaliaus laidotuvėse
LONDONAS, rūgs. 6. — 

Vakar Sofijoj įvyko Bulga
rijos karaliaus Boris LH lai
dotuvės. Anot Berlyno ra
dio, jose dalyvavo karaliaus 
šeima, vyriausybės valdi
ninkai, ir svetimų valstybių 
atstovai. Tas pranešimas 
sakė karaliaus tėvas, kuris 
buvo Bulgarijos karalius 
pirmajam pasauliniam kare 
ir dabar gyvena ištrėmime 
Vokietijoje, dėl senatvės ne
galėjęs dalyvauti.

U.S. lakūnai padegė 
Hongkong laivų bazę
CHUNGKING, rūgs. 6.— 

Gen. Stillwell štabo prane
šimu, Amerikos bomberiai 
ir lengvieji lėktuvai ataka- 
bazę Hongkonge, ir sukėlė 
bazę Honkonge, ir sukėlė 
didelius gaisrus sandėliuo
se, gazolino kroviniuose ir 
kituose pastatuose.

IŠ PIETŲ PACIFIKO.— 
Amerikiečiai ir australie- 
čiai kareiviai, vadovaujami 
Gen. MacArthur, spaudžia 
japonus Lae ir Salamaua 
apylinkės iš dviejų pusių.

NACIAI PADEGE STALINO MIESTĄ
Naciai ir vėl sako "trumpina frontą"
LONDONAS, rūgs. 6.—Rusų kariuomenės užėmė Ar- 

temovsk ir 120 kitų kaimų ir miestelių Donets bazeinėj. 
Jie dabar randasi tik 15 mylių nuo nacių centro Stalino 
mieste. Sakoma naciai tą 
miestą padegė, matomai r įo 
šdamiesi iš jo pasitraukti.

Berlyno radio pranešimas 
prisipažino, kad nacių ka
riuomenės pasitraukia Do
nets fronte. Anot to prar a- 
šimo, masės rusų karių ir 
tankų veltui bando kliudj ti 
pasitraukiantiems naciair.3.

Rusų biuletenis prane le 
apie užėmimą 100 apgyven
tų vietų Konotop apylinkėj, 
ir 50 jų į pietus nuo Brya .- 
sko. Rusai tuose frontuc 8 
pasivarė nuo keturių iki t - 
tuonių mylių. Matomai ru
sai prasivarė pro Konotop, 
ir užėmė Korop, netoli Des-

PAKRAŠČIU VAROSI į ABI PUSES
Ašies kareiviai traukiasi toliau Italijon
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
6.—Sąjungininkų kariuc me
nės išskleidžia savo linijas 
Italijos gale ir dabar tvir
tai laiko 40 mylių pusratį 
nuo Melito iki Bagnara. Iki 
šiol sąjungininkų kareiviai 
užėmė bent 40 pakraščio 
miestelių, ir suėmė 2,000 
belaisvių. Tarp užimtų mie
stų buvo San Gregorio, San 
Leo, Pelaro, Madonnella, 
Lazzaro, Cannitella, ir Porto 
Salvo.

Darydami pakartotinus 
išlipimus priešo užnugary, Į 
kaip kad amerikiečiai darė 
Sicilijos šiauriniam krašte, 
sąjungininkų kariai užėmė 
Bagnara, 10 mylių į šiaur
ryčius nuo San Giovanni. ir

Šiuo žemėlapiu parodoma vieta, kur paga rsėjusi 8-ji britų armija, vadovaujami gen. tuoj susijungė su pėstinin- 
B. Montgomery, iš Messina miesto, Sicilijoj, atliko pirmus invazijos žingsnius Italijon, kais, kurie skubiai žygiavo 
Invazijos kariuomenė buvo pridengta dideli o skaičiaus Amerikos karo lėktuvų. (Acme- 
Draugas Telephoto)

AMERIKA IR ANGLIJA UŽLAIKYS 
TVARKĄ PASAULYJE — CHURCHILL 
CAMBRIDGE, Mass., rug

sėjo 6.—Kalbėdamas Har- 
vard Universitete šiandien, 
Anglijos Premjeras Chur- 
chill pareiškė, kad lėktu
vams sumažinus pasaulio 
kamuolį, bus reikalinga at- 
sakomingoms valsty b ė m s 
palaikyti tvarką pasaulyje, 
ir siūlė Amerikai po karo 
susidėti su Anglija tam kil
niam darbui.

Anot Premjero,
kraštų kalbos vienodumas

yra dovana, kuria reiktų 
pilnai naudotis. Jo manymu, 
vienodumas tarp mūsų žmo
nių gali kurią dieną prives
ti prie vierzis pilietybės 
abiejų kraštų gyventojams.

Nori Boston Tea Party.
Churchill priminė 

Boston Tea Party, 
buvo vienas veiksmų
skiriančių mūsų kraštas, ir 
sakė dabar reiktų turėti ki
tą Boston Tea Party mūsų 
kraštus suvesti krūvon.

apie 
kuris

per-

I

mūsų

Nori Hull pasitarime
- su rusais

Viena britų žinių agentū-
Italų laivai išplaukė. : ‘ 

ra pranešė Aldžyro radio 
žinią, būk Italijos karo lai
vai jau apleido Taranto ba
zę, Italijos gale. Anglų tu
rimomis žiniomis, Italija 
ten laikydavo du didžiuo
sius karo laivus, vieną ar du 
krūzerius, ir saują destro- 

{ jerių. Nieko nesakoma apie 
tai, kur tie laivai išplaukę.

Sąjungininkų nuolati n i s 
bombardavimas pietinės Ita 
Ii jos geležinkelių padare 
juos beverčiais naciams, ir 
jie dabar negali jais naudo
tis pristatyme daugiau ka
riuomenės ir reikmenų į 
pietinę ar centrinę Italiją.

Pėstininkų 
šiol nedideli 
sems.

Pirm negu 
čiau, priešas
daug kelių ir tiltų, 
priverčia sąjungininkus 
lėto žygiuoti šiauriniais ir 
pietiniais pakraščių keliais. 
Iki šiol sąjungininkai neran
da paslėptų minų, bet prieš
lėktuvinės patrankps ir ar
tilerija matomai anksčiau 
patraukta giliau Italijon.

Italų štabo pranešimas 
sakė sąjungininkų mechani
zuoti daliniai varosi gilyn 
Italijon, ir kad didelės ko
vos vyksta apylinkėje į ry
tus Bagnara ir Aspromonte 
pakalnėje. Tarp Paimi ir 
Bagnara, italai atmetę pir
mą britų dalinį, bet buvę 
priversti pasitraukti iš Bag 
nara.

nuostoliai iki 
abiems pu-

pasitraukė, ta- 
išsprogdino 

ir tas 
iš

pakraščiu prieš menką prie
šo gynimąsi. Kiti Conmman- 
do daliniai išlipo Melitoje, 
15 mylių į pietus nuo Reg- 
gio Calabria, ir rado, kad 
italai jau anksčiau apleido 

j tą miestą.
Britai ir kanadiečiai ka- 

; reiviai, vadovaujami anglų 
Generolo Bemard L. Mont
gomery, varosi į abi puses 
pakraščiu, ir gilyn Italijon, 
į kalnus, kur veikiausiai 
ašies kariuomenės pasirinks 
sau patogias vietas iš kurių 
gintis.

Aldžyro radio, kurį kon
troliuoja sąjungininkai, sa
kė, sąjungininkų kareiviai 
jau pasiekė Paimi priemies
tį, 5 mylias už Bagnara.L

{Alijantai tarėsi su 
graikais partizanais i

Stalinas leidžia rusų 
bažnyčiai organizuot 

savo sinodų
MASKVA, rūgs. 6. — 

Rusų laikraščiai pranešė, 
kad Premjeras Stalinas ma
tėsi su Rytinių Apeigų baž
nyčios vadais Metropolitu 
Sergei, Leningrado Metro
politu Alexei, ir Ukraino, ir 
Galicijos metropolitais. Jie 
Stalinui pranešė apie savo 
nutarimą greitu laiku lai
kyti Vyskupų kongresą, ir 
išrinkti Patriarchą ir suor
ganizuoti sinodą, arba 
nytinę vyriausybę.

Autorizavimas tokio 
kupų kongreso reiškia,
bažnyčia dabar galės pilnai 
naudotis visomis priemonė
mis savo išganymo darbui. 
Šis pranešimas tačiau, ne
pakeičia valstybės konstitu
cijos, kuri duoda lygią teisę 
bažnyčios veiklai ir priešti- 
kybiniai propagandai. Svar
bu tas, kad Sovietų Rusija, 
po 25 metų, galų gale pra
vėrė akis ir susitaikė su baž 
nyčia.

kituose frontuose, 
pranešimas taipgi 
apie laimėjimus į 
ir pietvakarius nuo

vys- 
kad

i
«

na upės. Kiti daliniai varo
si į vakarus ant geležinke
lio, kuris jungia Konotopą 
su Gomeliu. Kiti pasuko į 
pietus, matomai apėjimui 
Konotopo užnugario.

Laimi
Rusų 

pranešė 
vakarus
Kharkovo ir prieš Smolens
ką, centraliniame fronte.

Nacių didžiausia opozici
ja koncentruojasi apie gele
žinkelių centrus, ypatingai 
į vakarus ir pietus nuo Khar 
kovo, kur jie nori apsaugo
ti savo pabėgimo kelius iš 
Donets apylinkės.

LONDONAS, rūgs. 6. — 
Anglų ir amerikiečių diplo
matiniai sluoksniai pagei
dauja, kad Amerikos užsie
nių reikalų sekretorius Cor- 
dell Hull atstovautų Ame
riką būsimam Amerikos - 
Rusi jos-Anglijos pasitarime. 
Manoma, kad Hull lengviau
siai gautų Kongreso prita
rimą by kokiam reikalin
gam susitarimui.

Manoma, kad toks pasi
tarimas įvyks Londone, ir 
kad jame dalyvaus Hull, 
Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Anthony Eden, 
ir Vyacheslav Molotov, so-

LONDONAS, rūgs. 6. — vietų užsienių reikalų komi- 
Iš patikimų šaltinių sužino
ta, kad sąjungininkų vidaus 
rytų komandos štabo kari
ninkai tarėsi su Graikijos 
ir Jugoslavijos partizanų 
vadais. Kiek žinoma, jie kal
bėjosi apie naudojimą Bal
kanų patriotų kariuomenės 
iš 300,000 patriotų sąjungi
ninkų invazijoj pietrytinėj 
Europoj. Nors pasitarimo 
smulkmenos nežinimos, cen
zūra bet gi praleido žinią, 
kad sąjungininkų karinin
kai jau grįžo į Cairo.

t

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ MASKVOS. — Rusai 

dabar randasi tik 3 mylias 
už Stalino miesto. Vėliau
siuos žygiuos jie užėmė Ma- 
keyavka ir Konotop mies
tus.

IŠ S. AFRIKOS. — Są
jungininkai Italijoj per 32 
valandas pasivarė 31 my
lią. Jau susirėmė su naciais žinkelių. U.S. Lightning lėk- 
I tai i joj. Užėmė dar 10 mies- tuvai tuoj po to kulkosvai-

sąrąs.

iš londono. — Vokie- Churchill pagyrė 
čių žinių agentūra DNB pra- 
neša, kad sąjungininkai 
įvykdę kitą didelę invaziją

Į Viduržemy.

ir 
bei 

geležinkelius

kiniečių rolę kare
LONDONAS, rūgs. 6. — 

Atsakydamas į Gen. Chiang 
Kai-shek notą ryšium su 
karo sukaktimi, Premjeras 
Churchill šiandien kable- 
grama atsakė, kad pergalė 
daugiau užtikrinta dabar 
negu by kada pirmiau, ir 
pagyrė Kinijos prisidėjimą 
prie sąjungininkų karo pa
stangų.

i

VIS PUOLA APGADINTA NAP0L1
Naikina geležinkelius ir aerodromus
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 6— 

Sąjungininkų didieji bomberiai dieną ir naktį vakar ata
kavo geležinkelių linijas, traukinius ir vagonus, 
aerodromus Napolio apy- Grazzanise aerodromą, 
linkėj, apgadindami kas tik vieškelius ir 
liko nesužaloita ankstyves-. toj apylinkėj,
nėse atakose. Ašies bėgan- Nėra pasipriešinimo, 
čios kariuomenės turi per-f Anglų lėktuvai nakties 
eiti tą susisiekimo centrą, metu sugrįžo į Grazzanise 
kad pasiekti centralinę ar 
šiaurinę Italiją.

Vien tik prastas oras ken
kė atakuojantiems lėktu
vams. Nė vienas priešo lėk
tuvas nepakilo priešintis 
sąjungininkų lakūnams.

Amerikos bomberiai kon
centravo savo ataką ant Ter 
racine, į šiaurę nuo Napo
lio, kur numetė savo bom- i ibas ant aerodromų ir gele-

džiais apšaudė netolimą

ir ten numetė didelius kie
kius bombų. Lakūnai sakė 
išrodė jog kitos jų bombos 
pataikė į amunicijos krovi
nį. Sprogimas sukėlęs dide
lius kamuolius dūmų.

Virš kovų fronto pietinėj 
Italijoj, britų ir amerikiečių 
lėktuvai laisvai atakuoja 
priešo patrankų pozicijas, 
reikmenų sandėlius ir pasi
traukiančius priešo karei
vius, kadangi nė vienas prie tiltą, 
šo lėktuvas nepasirodo 
jiems pasipriešinti.

VOKIEČIAI NESULAIKO 
SABOTAŽO DANIJOJ
STOKHOLMAS, rūgs. 6. 

—Laisvos Danijos spaudos 
biuro pranešimas sako Vo
kietija, nežiūrint nesenai 
įvestos griežtos militarinės 
diktatūros Danijoj, nesu- 

t

laiko sabotažavimo karo 
produkcijos ir susisiekimų 
tame krašte. Per praeitas 
tris dienas sabotažninkai 
sugadino traukinį vežantį 
nacių reikmenis, Roskilde 
elektros jėgos stotį, ir vieną

ORAS
Bus vėsu iš ryto.
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Gen. Štabo Pik. K. Grinius

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

Pittsburg’e, 1943 m. rugsėjo 2 d.)

(Tęsinys) *1
3) Lietuvos padėties 
apžvalga geopolitiniu 
požiūriu

Likimo pastatyti tarp vo
kiečiu, lenkų ir rusų (iki 
XVII šimtmečio, dar ir šve
dų senovės lietuviai buvo 
pratę tarptautiniai galvoti 
ir manevruoti. Kitaip jie 
nebūtų išsaugoję savo savi
tumo, nepaisant ilgo lietu
viškojo valstybinio užmeti
mo, šiandien ir vėl atsirado 
Lietuva — valstybė.

Ir vėl ją supa tie patys 
kaimynai: rusai, lenkai, vo
kiečiai. Net atsirado ir šve
dai, nes, technikai tobulė
jant, ir šiaip neperplačiau- 

- šia Baltijos jūra, šiandien 
pasidarė visai menkutė: ją 
per vieną naktį perplaukia 
Detroite statytas “swim- 
ming Jeep” ir per vieną va
landą skersai perskrenda 
bet kuris sunkus bombane
šis. Šiandien švedai atsidū
rė žymiai arčiau Lietuvos, 
negu jie buvo, sakysime, 
XVI šimtmetyje.

Tik meskime akį į žemė
lapį! Mes ten matome, kad:

a) Tol, kol rytiniame Bal
tijos jūros krante egzistuo
ja nepriklausomos Suomija, 
Estija, Latvija ir Lietuva, 
Švedijos saugumas iš rytų, 
sausumos ir vandens pras
me, yra užtikrintas. Tas 
pats galioja ir Rusijai, jos

Suomijos-Pabalčio priešlėk
tuvinė apsauga (tiek veikia
moji, tiek neveikiamoji) ban 
dys skrendančiam priešui 
kliudyti.

c) Suomijos saugumas, 
tam tikrame laipsnyje, pri
klauso nuo Estijos neliečia
mybės. šia prasme Estija 
neabejotinai sudaro Suomi
jos strateginio vietotarpio 
dalį.

d) Analoginio strateginio 
ryšio yra tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Išsiplėtus visu 
šiauriniu Lenkijos šonu, Lie 
tuva, be abejonės, sudaro 
Lenkijos strateginio vieto
tarpio dalį. Nesunku įsivaiz
duoti pasekmes Lenkijai tuo 
atveju, jei Lietuvoje įsisteig
tų vokiečiai arba rusai.

e) Latvija užima begali
niai svarbią vietą tarp dvie
jų strateginių kaimynų: Es
tijos šiaurėje, Lietuvos pie
tuose.

Iš to, kas anksčiau pasa-.i 
kyta, nesunku matyti kad: 
— tiek Švedija, tiek Rusija 
turėtų būti tiesioginiai su
interesuotos visų Pabalčio 
valstybių nepriklausoma eg
zistencija.

—Suomija yra tiesiogiai 
suinteresuota Estijos nelie
čiamybe ;

—Lenkija yra tiesiogiai 
suinteresuota Lietuvos ne
liečiamybe ;

—Estijos su Lietuva at
žvilgiu, Lietuva yra lyg pi-

1 Skandinavija, Pabaltis ir 
Lenkija, geopolitiniai turi 
bendro ryšio.

Išvada: Lenkijos-Pabalčio- 
Skandinavijos komplekse 
Lietuva užima begaliniai 
svarbią padėtį. Lenkijos-Pa- 
balčio rėmuose, kai kuriais 
atžvilgiais, gal net ir spren
džiamąją padėti.

Atsiminus, kas buvo 
beta saugumo tema, ir 
sikėius mintimis į, gal
netaip tolimą ateitį, atrodo., 
kad Pabalčio gyventojams 
pati gamta kaip ir diktuoja 
militariniai dėtis į didesnį 
Baltijos regionalinį vienetą 
su bendrai karišku koordi
nacijos centru.

Rytiniame Baltijos jūros 
krante jo pietiniu kompo
nentu būtų Lenkija, centri
niu — Pabaltis (Lietuva,

Ataka ant Marais salos! 
rodo k? gaus japonai

kal- 
per 
būt.

J

[ 

- o v---- -- - V-— ’V O I 
saugumui iš vakarų, iš Skan ramidės pagrindas. Lietuvą J 
dinavijos pusės.

b) Tos pačios nepriklau
somos V!
me 
domą garantiją Švedijai ir j 
jos saugumo oro prasme.

Vienas dalykas prulti šve
dus čia pat iš aerodromų 
prie Klaipėdos ar Talino, ki
tas dalykas nuo Pskovo- 
Minsko ribos. Analoginiai, 
tų valstybių nepriklausomy
bėje turi būti suinteresuota 
ir Rusija. Laukiant oro 
smūgių iš Skandinavijos, 
bet kuris priešo lėktuvas tu
rės pažeisti Suomijos ir Pa- 
balčio neutralumą, vadinasi, 
ipso f acto.-tas valstybes pa
stūmės į sąjungą su Rusija, 
nekalbant jau apie tai, kad

užėmus, Latvija ir Estija 
pakimba ore. Štai kodėl 1940 

.alstybės, tam tikra- met,l Sovietai pra-
laipsnyje, teikia papil-1 dėk ka,P tik nuo Lietuvos.

Skolinam Pinigus 
Morgičian

GREITAS IB MANDAGUS
PATARNAyTMAS 

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE

Greitą Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

Nebūkit rnipan- 
člotl neraairlkls 
pakinkliais. Gy
venkit lluost nuo 
patrūkimo bAdoa.

C I A L —

— teikia — 
SYKE8

PATARNA
VIMAS!

— kuris — 
Specializuoja

Tame!

— S P E
Tfikirpklte š] skelbimą ir priduo- 

kite mums pirm 30 dienų laiko ir 
mes suteiksime jums
DYKAI — ELEKTROS VEIKIMO 

IŠMA* KATI N IMĄ
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmrmt*.

NĖRA KO GERESNIO UŽ

Ortalot of Ctutom AppliancM for n yra 
M S. STATĖ, KM. «1O. 8TA. 41M 
Daily 1« A M. -TU Sj Man.. Fri. TU S FJL

Hatnrday Tll 1. Snnday * t. A

M. yra apactall* (ardai mo bandymas fr 
nabu kitos. la»kra*EI««aa. Talpai. M. 
paaHHyaaaa ataus atkartota*

------r — radio kalboj McCain sakė 
...------.. I tos atakos nuolat didės iki

WASHINGTONT' rūgs. 3. ko1 mes sunaikinsime japo- 
—Vice Admirolas John S. nų armiją, laivyną, 
McCain vakar pareiškė, kad ~ 
laivų-lėktuvų ataka antMar 
cus saloę buvo tik parody-1 
mas, ką Amerika turi paruo
_______ .j

Latvija, Estija), šiauriniu 
— Suomija. Vakariniame 
Baltijos jūros krante — 
Švedija. Norvegija su Dani
ja, atrodo, jau galutinai ap
sisprendė likti Atlanto kom
plekse. Lygiagrečiai, Lietu
vai, Latvijai ir Estijai tiktų 
sudaryti ekonominiai-politi- 
nę Baltijos sąjungą. Lietu
vos santykiai su Lenkija ri
botųsi apsigynimo susitari
mu.

(Bus daugiau).

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šia Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
- DISTRIBUTOB

or

Ambrosia & Nectar
BEERS

kainomis pristato į alines ir ki-Urmo (svholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808

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

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTLOTI REZULTATAI
NEREIKIA ĮMOKĖTI 3 METAI IŠMOKĖJIMUI

ITIARGIJTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vaL popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

J. P. VARKALA 
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS
Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA 

4148 Archer Avė. 
Tel. Virginia 2114

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

at.

Mano 20 metą praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuri* 

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 

Macely atsitikimų akys 'atitato*- 
mm be akinių. Kainos pigias kai* 

pirma

4712 South Ashland At.
Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurte neDriimami 
karo aviacijos skyrin.’ iš priežas
tie* spalvų neregėsimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

i

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

VISAS DARBAS
IB MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm
vien tik geriausius matėriolus. 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.

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas
D AB ARTINS
DIVTDKNTŲ
RATA

1751 W. 47th Street

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲI
STATYBAI — REMONTĄVOLUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų 1 
PANAUDOKITE PROGĄ DABARTINĖMS KKMOM8 

NUOŠIMČIO RATOMS.
r<w

Cm
Be
5ere 
ė*

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo 
jam! ir ligi $6,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan h»- 
■urance Corporation. Mokuae 3%. Jūaų pinigai greitai išmoka
mi ant partikalavimo. _______ *,
SENIAUSIA IB 2YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE ĮSTAIGA

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4118 Jok M. Moseris, Soc’y. 8286 BO. HALSTED 8T.
■M

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

DR. S. WEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

OPTOMETRISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

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

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

-v*O'

P
1l

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SURGE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedeliomis pagal sutartį.

Offic* teL YARd* 4787 
Samų teL PBOapect 1930

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehiH 0617 
Offiee Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

2423 VVest Marąuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO/%S 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1822 
, Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaisa

OflBM ir Akintų Dtrbtavi

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Qd 8 
Nedelioj pagal sutartį.

T*L YARd* 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

1 ■ š -vaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL vak 
Seredoj pagal sutartį.

__
Ofiso teL VIRginia 0036 

Besidencijos tel: KEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 p. M 

Trečiadieniai* pagal sutartį

TeL YARd* 592L 
Bea: KENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

EXTRAI EXTRA!

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Pamainytas 
vardas Ir 
adresas

N. KANTER, sav.

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Phone YARDS 0054
P9MI

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik vien* pora akių visam *y- 
▼snlrsml. Jm» įGisdBznj
Ii*ta«m1tiuotl jau mod«ruMklau«i* 
metodą, kuria retėjimo mokate, 

rali ratelktl
•S METAI PATYRIMO 

frtrtakline akinta. knrte pašalta* 
▼ta* aklą ..

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

Tai CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

vakarais ofisas uždaryta*,

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257 
Ra. tat: PROspect 6659

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

Boidandja: 6600 So. Arteaian Aro- 
VALANUOS: 11 Y. ryto iki 3 p.p.

8 Ori B vaL vakar*

•V

TeL YARd* 3146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wert 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniai* — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

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

ir Penktadieniai* 
Valandos: 10-12 ryta, 2-6, 7-9 P.1L 

\3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniai*, Trečiadieniai* 

ir Šeštadieniai* 
Valandos: 8 — 8 poniai,

Telefoną* HEMloek 5849

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vaL; vak. 7-G;
Trečiadieniui* ir Sekmadieniais 

pagal sutartį.

Ofiso TeL................VIRgtnla 1886

DR. AL. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
iT*či*ri. tr tik wn*it*rtn«. 1

garsinasi "Drauge"

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe labo*)

TeL MIDvajr 2880 Chicago, DL
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 iki 0 
vai. popiet ir nuo 7 iki b 130 v«L vak. 
Nedėliomia uuo 10 iki 12 vaL dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetta 3210 
Res. TeL LAFayette 0004 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukit* KEDzie 2808

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.

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Remkite tuos biznierius, kurie

Split by PDF Splitter



Antradienis, rūgs. 7, 1943

HELP WANTED — VYRAI

HELP WANTED

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOIS n
■-------- ■ -n,

VYRAI HELP WANTED VYRAI MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS PARDAVIMUI
■4

DAUG GERŲ DARBŲ
“DRAUGO” DARBŲ 

SKYRIUS
ARTI SAVO NAMŲ

— pas —

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEWATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

MERGINŲ ir MOTERŲ
Prie lengvu darbų mažoj maisto 
dirbtuvėje, švari ir šviesi. Arti gat- 
vėkarių ir Illinois Centrai geležinke
lio. “

“DRAUGAS” HELP WAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9188-9489

HELP WANTED — VYRAI

TROKERIŲ
IR

X PAKERIŲ

DANLY
MACHINE SPECIALTIES, INC

f

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

MERGINŲ
Nauja Karinė Dirbtuvė Atlieka Labai Svarbų 

Karinį Darbą.
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

Gera mokestis su viršlaikiu.

K1DD & COMPANY
2249 Calumet Avė.

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

ATYDA NAMŲ IR ŽEMĖS 
PIRKĖJAMS

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje

Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLENAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dienų, ir naktį šiftai. Atsišau
kit asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 6 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

VYRŲ REIKIA
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo .nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

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

DARBAI TUOJAUS

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

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

Darbininkų ir Pagelbininkų
Pirmesnis Patyrimas Nereikalingas

V/ELDERIŲ j

Kvalifikuoti Išlaikyt Laivyno Egzaminą, Taip pat

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį. 

EDGEVATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridau 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

ATSIŠAUKIT
ASMENIŠKAI

1801 Larchmont Avė
BELL & HOWELL CO.
WAREHOUSE DARBININKŲ 

SVARBIOJ PRAMONĖJ
Geros Valandos ir Darbo Sąlygos j 

Kreipkitės prie Superintendent

MIDLAND WAREHOUSE
2415 W. 15th Street

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

MORRISON HOTEL
MEDŽIO IŠDJRBEJŲ

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

COMPANY
1658 N. Lowell Avė.

Belmont 0243

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.
į

11236 Torrence Avė.

NEPATYRUSIŲ 
VYRŲ

WELD PAGELBININKŲ

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 mokvklos 
linkybių. Patyrimo nereikia.

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU 

BAR VYNIOTOJU 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

— ir
Gera Mokestis 

Mėnesiniai Bonai

su- 
ap-

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 MOKESTEES SKALĘ 
IR LEIDŽIA JUMS PAŽENGTI MOKINANTIS 

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

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

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

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

t

HELP WANTED VYRAI

REIKIA
WAREHOUSE VYRU

58 VAL. Į SAVAITĘ
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ 

VIRŠ 40 VALANDŲ

STEEL SALES CORP.
3348 S. PULASKI RD.

t

HELP WANTED MOTERYS

50 - MOTERŲ - 50 f

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

SHOTWELL CANDY CO.
' 3501 POTOMAC CAP. 0600

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

I Jūs dabar
gresyvės 
puikią po

I pramoga. Užsidirbkit kol išsimokin-
I šit kaipo:

ASSEMBLER
INSPEKTORKĄ 

TESTER
i Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.
šiftas

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

STENOGRAFISTĖ
; Reikalinga. Pastovus darbas. Su 
| svarbia karo pramonės organizacija 
’ west sidėje. Patogios darbo sąlygos,
■ gera transportacija, gera mokestis, 
i ketvirtainiai bonai. Dviejų savaičių 
atostogos ir kitos suteiktos naudos.

’ M R. NELSON.

MIN'NESOTA MTNING & MFG. CO
' 1500 S. WESTERN — MON. 6126

■
MERGINA reikalinga abelnam namų 
darbui^ Nereikia skalbti—du šeimo
je, 5 dienos į savaitę. South sidėje.

TEL. VICS-ORY 7645.

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

i PATYRIMO NEREIKIA

REIKIA
MOTERŲ IR MERGINŲ
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. 471h St.

VYRAI IR MOTERYS

MOTERŲVYRŲ 
DIRBTUVĖS DARBAMS 

PILNO AR DALGIO LAIKO
TAIPGI

DARBAI LABORATORIJOJ 
TURI TURĖT GIGIMO LIUDIJI

MUS AR PRIRODYMUS 
PILIETYBES 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
VALGYKLA DIRBTUVĖJE 

APDRAUDA VELTUI 
ŠVARUS KARO DARBAI 

GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
ŠEŠTAD. PASITARIMAMS 9 IKI 3

Matykite Mr. Hill ar 
Mr. Dunlavey

NUBIAN PAINT & VARNISH
1856 N. LECLATRE AVE.

(5100 ĮVEST) BERKSHIRE 5100

v 6 kamb. moderniška mūro "'buri- 
galow” ir mūro garažas, aliejų ir 
anglimis karšto vandenio šiluma, J- 
rengtas sueigos kambaris beismon- 
te. Randasi ant Artesian Avė. ir 
6 9th St. Savininkas apleisdamas 
miestą parduoda už $8700.

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

2 fl. po 5 kamb. modemiškas mū
ro namas, garažas, viškos ir platus 
lotas. Taipgi 2 atskiri boileriai, g 
Randasi Marąuette Parke. Kaina 
$11.500. Įmokėt $5700.

20 akerių geros žemės, randasi 
apie 50 miltų nuo Chicagos ant ce
mentuoto kelio. Kaina $1850.

'Mes turime ir daugiau gerų bar- 
genų.

K.
2346

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

PAIEŠKO KAMBARIO

Nevedęs vyras paieško kambario 
pas kurią nors gerą šeimą Brighton 
Parko apylinkėje, šaukite telefono 
numeriu; Laf. 9026.

CO.

REIKIA
Automatic

Screw Machine
Pagelbininkų

VYRŲ ar MOTERŲ
DIENĄ AR NAKTĮ ŠIITAMS

ATSIŠAUKIT

WARE BROS.
4458 W. LAKE ST.

i

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

Tuojaus Reikalingi— 
TOOL AND DIE MAKERS 
PUNCH PRESS 
OPERATORS 
ASSEMBLERS— 
VYRŲ IR MOTERŲ

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

★ 
★

★

GERA PROGA

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

★★★★★★★★★• 
★
★
★
★
★

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

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

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.

VYRŲ
Patyrimo Bereikia dėl abelnų valy
mo darbų ofise ir dirbtuvėje. Gera 
mokestis, pastovūs darbat. Taipgi 
reikia general maintenance vyrų ir 
karpentertų.

G. A. ACKEBMANN 
PRINTING CO.

1320 S. 54th Avė. Cicero

Ir išmokit amatą skūros keisų 
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

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

3028 W. Carroll Avė.

NAKTIMIS PORTERIŲ
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite 1
OLD HEIDELBERG

14 W. Randolph.

ATSIŠAUKITE

BELL & HOWELL CO.
1755 IRVING PARK RD.

KLAUSKIT MR. RADIG

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

I REMKITE “DRAUGĄ”

VYRŲ .
REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. VVoIcott

HELP WA\'TF.D — 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 MILANI FOODS 
3825 W. Lake St.

MERGINOS
ŠEIMININKES

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

CENTRAL
ENVELOPE & LITHOGRAPH CO.

426 S. Clinton St.

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

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną Ir nakt| šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki I 
popiet.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

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

ATSIŠAUKIT

BELL & HOWEI1 CO
1755 IRVING PARK RD.

KLAUSKIT MR. RADIG

MOTERŲ
DARBININKIŲ 

NEAPRIBUOTO AMŽIAUS 
SVARBIEMS KARO DARBAMS 

78c Į VAL. PRADEDANT 
48 VAL. SAVAITĖJE*

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

Reikia Merginų
Ir Moterų

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Prie Lengvų Dirbtuves Darbų

Patyrimo Nereikia

100% Karo Darabi
šešios dienos savaitėje su 
ir puse virš 40 vai. Apmokami po
ilsio laikotarpiai. Valandos nuo 
8 ryto iki 4:30 pp. Atsišaukite į:

laiku

HUDSON 
SCREVV MACHINE 

PRODUCTS CO. 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

Ar Jums Patinka

Čia jūs turėsite reikalą su savo tau
tos ir kitų tautų žmonėmis, kurie 
prisideda prie šios šalies augimo. 
Čia bus jums proga išmokti darbų.j 1-|<1 uua juuia issuvnv. u«v.

i kaipo departamento užžiūrėtoja. jei- 
• gu esate pirmiau dirbę Store. O gal 
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 
Storo, jums nebus važinėjimo išlai
dų.

Matykite manadžerj H. -LARSEN 
asmeniškai

au- 
ar- 
ku-

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą)

Grant's
Department

Į

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
Store

825 W. 63rd STREET

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

VYRAI IR MOTERYS

NAKTINIŲ VALYTOJŲ
Aukščiausia mokestis — puikios 
darbo sąlygos. Atsišaukit tarp 9 
ryto iki 5 popiet. .
PERSONNEL OFISAN, Room 3*8

MORRISON HOTEL

PARSIDUODA

PARSIDUODA — namas labai gra- 
| žioj Ir geroj vietoj tik už $9,500. 
'Atneša rendos $144 į mėnesi. Gera 
i proga Lietuviams. Atsišaukite prie 
i SAVININKO — 10753 S. WABASH
AVE., (ant antro aukšto Iš užpa

kalio).

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

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

L PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ IR MOTERŲ
★ ★ ★

GERAS DARBAS
DABAR

TAIPGI IR ATEITIS
Jums'ir Desetkams Kitų!

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

pildys mūsų augimo reikalavimus.

Patyrimas Nereikalingas 
Uždarbis Laike Mokinimo!

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

dirbtuvės cafeterijoje.

Naudingumai Per Darbų 
Assnrance Kontraktą

ATVYKIT Į MUSŲ EMPLOYMENT OFISĄ DABAR

Ofisas Atdaras šeštadienio Ryte.

Wm. Wrigley Jr. Company
3527 S. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL.
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kyresppnįę^ęijns i^rašUji n.e^Įįtpos.
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Reikšmingos dviejų Amerikos senatorių 
klibos lietuvių konferencijoje

JŲ KALBOS SUKĖLĖ DAUG VILČIŲ, JOG 
LIETUVĄ BUS LAISVĄ IR NEPRIKLAUSOMA
Rugsėjo 2 ir 3 dįeną PittebUTgh yyko gausi įr nepa

prastos reikšmės lietuvių konferencija, kuri atgarsį ra
do visuose lietuviuose, kur jie bebūtų. Ši konferencija 
atkreipė ir Amerikos žymių vyrų aftydą.

Lietuvių konferencijoje dalyvavo senatoriai — Davis 
ir Tunnell.
PALAIKO AMERIKOS MORALĘ

Senatorius Davis savo kalboje pabrėžė, jog Amerika 
turi laimėti karą, ir Lietuva turės atgauti Nepriklau
somybę. Jis pareiškė, jog Amerikos lietuvius randame 
avangarde yisuose frontuose. Į senato užsienio klau
simų komisiją ateina vardai kritusiu fronte jr tarp jų 
ąš matau daug lietuyįų, — kalbėjo senatorius. Lietu
vius galima rasti namų froate, maisto produkcijoje, 
štokiardHose, mainose ir eia jįe pasireiškia, kaip kie
tai dirbti moką žmonės. Būdami krikščioniškos doktri
nos šalininkai, jie palaiko Amerikos moralę.

ųių, leidžiant jiems laisvėje gyventi, kur jų tėvai gy
veno. Netiesa, kad mažos tautos yra kliūtis tarptau
tinėje prekyboje. 1936-1933 m- Suomijos, Estijos, Lat- 
vijoš; Liėtųyos prekyba su Anglija buvo didesnė, kaip 
milžiniško kaimyno — Rusijos, — pareiškė Pusta.

Trys Baltijos valstybės su tiek dirbamos žemės iš
plauks iš šio karo su daug mažesniu reikalingumu jas 
maitinti, kaip kad kitos.

Kartais ųianpma, kad neteisingumas mąžų tautu at
žvilgiu lieka taip pat mažas. Bet tas nusistatymas per 
Sudetų klausimo išsprendimą ir tam panašiai, privedė 
prie Miuncheno susitarimo ir katastrofos.

Laisvė turi ateiti tąntozns, bendruomenėms ir pavie
niams asmenims.

— Valio Nepriklausoma Lietuva, — užbaigė kalbą 
lietuviškai ministeris Pusta.

Lietuvių konferencijoje dalyvavo latvių konsulas dr. 
J. Gorel, kuris pareiškė, jog Latvijos ministeris jį yra 
prašęs atstovauti Latviją šiame lietuvių suvažiavime 
ir savo kalboje pabrėžė Lietuvos ir Latvijos teisę ir ne
priklausomybę.

LIETUVIŲ VILTYS
Ministeris Zadeikis pabrėžė, jog Atlanto čarteris, tai 

tarsi antroji biblija lietuvių kovose dėl laisvės.
Pittsburghe įvykusi lietuvių konferencija aiškiai pa

rodė, jog vįsį tikri lietuviai karštai nori Amerikos per? 
galės ir uoliai prie tos pergalės prisideda ir taip pat 
trokšta, kad Lietuva yėi būtų laisva ir nepriklausoma 
valstybė..

Rochesterio lietuvių kolonija konferencijoje įteikė 
tūkstantį dolerių, Lietuvos Nepriklausomybės Dienai 
minėti komitetas įteikė $600, o Chicagos Dariaus-Gi
rėno Amerikos legionierių postas įteikė $250.00 auką, 
tie pinigai skiriami Lietuvos gelbėjimo reikalams. Kon
ferencijoje surinkta daugiau kaip šeši tūkstančiai Lie
tuvos gelbėjimo reikalams.

Tenka manyti, jog po šios konferencijos pasireikš 
dar gyvesnis sąjūdis už Lietuvos nepriklausomybės' at
statymą.

Lietuviai priešinasi naciams organizuotai
Iš patikimų šaltinių gauta žinia, jog Lietuvoje smar

kiai reiškiasi požeminis veikimas prieš nacius ir lie
tuviai tik laukia progos pavartoti ginklus prieš visus 
tuos, kurie juos pavergė ir kurie kėsintųsi į jų laisvę 
ir nepriklausomybę. ' -' |

Lietuvoje naciams priešinasi ne tik inteligentai, bet 
visa liaudis. Lietuvos ūkininkai stengiasi kuo daugiau
siai suyalgyti, kad tuo būdu mėsos ir javų nereikėtų 
atiduoti vokiečiams.

Lietuvoje pasipriešinimas vokiečiams nėra pakrikęs, 
bet organizuotas. Yra susidariusi ir visam Lietuvos iš
laisvinimo darbui vadovauja taryba, į kurią įeina visų 
grupių žmonės ir kurios svarbiausias tikslas — iško
voti tėyynei laisvę ir nepriklausomybę.

CHICAGOJE
Gerkim, draugai, 
ulevokim!

Chicagoj dažnai būna to
kių įvykių, kad tik stebėtis 
reikia. Ypatingai vagystėse. 
Fayogti duonos kepalą, pie
no bonką — mažas daiktas: 
pakišai po skvernu ir pabė
gai. Bet pavogti nuo gatvės 
troką/treilerį, tai jau ne 
menkas daiktas.

Prie Checker Express Co., 
2137 Ogden Avė., buvo pa
statytas trokas-treileris su 
$20,000 vertės degtine. Su
uodė vagys. Gavę iš kažkur 
troko įnžiųą, atvažiavo, pa
stūmė po treįleriu, užkabi
no ir nuvažiavo. Visa tai bu
vo atliktą, kada pranešėjas 
kompanijai apie trokus bu
vo nuėjęs pietų valgyti.

Vagys, dabar, gal jau dai
nuoja: “Gerkim, draugai, iu- 
levokim.”

Mes pasieksime besąlyginį priešų pasidavimą.
“Meip Kampf” vėl turės užleisti vietą Biblijai.
Būkite narsūs, jūsų žvaigždė vėl nušvis, — pareiškė 

savo kalboje sęnatorius Davis.
Tai nepaprastos reikšmės kalba, kuri lietuviams duo

da dar daugiau energijos dirbti Amerikos pergalei ir 
Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui.
KARAS UŽ CIVILIZACIJĄ v,

» - , _.
Lietuvių konferencijos metų taip pat nepaprastos 

reikšmės kalbą pasakė senatorius Tunnell, senato už
sienio reikalų komiteto narys. Jis pareiškė:

— Lietuvos gyventojų skaičius — 2y2 milijono, tene- 
būnie jums nusiminime ženklu, — kalbėjo senatorių#. 
— Kai Amerika pradėjo savo revoliuciją ir susidarą 
13 Amerikos Jungtinių valstybių, jų gyventojų skai
čius buvo maždaug toks pat-

Aš girdėjau, kąd apie trečdalį jūsų tautos yra Jungt. 
Amerikos Valstybėse ir jie dalyvauja bendrose karo 
pastangose. Amerika turi būti ištikima tiems dėsniam# 
(principams), kurie buvo padėti pagrindan kuriant šią 
valstybę. Atlanto Čarterio dėsniai pasilieka tikra viL- 
tis laisvės belaukiančių tautų.

Šiame kare Jungt. Amerikos Valstybių ateitis yra 
tik viena dalis siekimų, šis karas yra karas dėl civilįr 
zacijos. Jei bent vienas kraštas, kaip pavyzdžiui, jūsų 
kraštas — Lietuva — nebus laisva ir kiti kraštai lais
vės pilnumu negalės džiaugtis. Po šio karo ir dideles 
ir mažos tautos turės sudaryti kokią nors apsauga 
priemonę. Turės būti sukurta tarptautinė organizaci
ja, su tarptautine policija, kuri budėtų, kad demokrąr 
tinis gyvenimo būdas būtų tęsiamas. Turės būti ir tarpr 
tautinė karinė jėga.

Žodžiu abiejų senatorių kalbos yra nepaprastai reikš
mingos, ypač šiuo metu. /

' I *
ATSTATYTI BALTUOS KRAŠTŲ LAISVĘ \ x 1
RĘIKALAUJĄ TEISINGUMAS \

Suprantama, jog Baltijos laisvės atstatymas, paste
bėjo Estijos ministeris Pusta, yra teisingumo reikalas 
ir reiškia išsaugojimą gyvybių keletos milijonų žmo-

SPAUDOS APŽVALGA |
k................. .......  . .i ■ i.1., —. . ...^

Kiek Vokietijoje svetimšaliu darbininku
žinių agentūra “ONA” praneša, jog į Vokietiją vėl 

daug darbininkų gabenama iš kitų kraštų. Patys vo
kiečiai pripažįsta, kad Vokietijoje dirba arti 7 miii- 
jonai svetimšalių darbininkų. Bet manoma, jog ten 
syetimšalių darbininkų gali būti lįgi 12 milijonų. Ne
seniai vokiečiai atšventė milijoninio lenko darbininko 
atvykimą į Vokietiją. Bet ištikrųjų ten dirba daugiau, 
negu milijonas lenkų. Vokiečiai taip pat sakosi turį 2 
milijonus rusų darbininkų.

Svetimšalius darbininkus vokiečiai suskirstė į pen
kias grupes, kurių viena rasiniu požiūriu laiko “rasiš- 
kai lygias”, o kitas “rasiškai žemesnes”.

Lietuviai, estai įr latviai laikomi vienu laipsniu že
mesniais naciškų rasės vertybių kopėčiose. Į tą pat gru
pę įeina čekai, serbai ir kroatai.

Lenkai ir rusai nacių yra laikomi žemesnės veislės 
sutvėrimais, įr jiems skiriami sunkiausi darbai.*

Negali suprasti....
Harry Hopkins parašė “American Magazine” straips

nį, kuriame jis sako, jog kąrąs gali nusitęsti dar pen
kis metus, *‘jei mes neteksime Rusijos.”

Vienas Chicagos komunistų laikraštukas negali su
prasti kodėl Hopkins taip kalba. Laikraštukas sako, 
jog iki šiol Hopkins nebuvo prieš sovietiniai nusitei
kęs. Ir komunistų laikraštėlis klausia: “kodėl jis da
bar turėtų skiepyti nepasitikėjimą Sovietų Sąjunga”.., 
Jr toliau laikraštukas sako, jog “jis galėjo ir turėjo ki
taip sakyti.”

Matyti komunistėliai iš Halsted gatvės nori pasakyti, 
kad reikia taip rašyti ir kalbėti, kaip kad jie rašo ir 
kalba. Ot ir atsirado * mandrapypkiaL”

Pavojingos gy
vybei lūšnos

Chicagoje daugely vietų 
yra tokių lūšnų, kad vos 
bepastovi, tačiau niekas ne
sirūpina jų nugriovimu. Apy
linkės gyventojų vagiamas 
nuo jų medis kurui padaro 
tas lūšnas pavojingas žmo
nėms, ypatingai vaikams, 
kurie, paprastai, yrą linkę 
landžioti po tokias vietas. 
Vėjui papūtus, ąr smarkes
niam lietui palijus, tos lūš
nos svyruoja.

Šiomis dienomis viena to
kių lūšnų adr. 2818 Thrcop 
St. sugriuvo. Tuo metu vi
duj buvo įlindęs 11 metų 
vaikąs Russell Guri, 656 W. 
31 St., kuris dabar ligoninėj 
kovoja su mirtim. Lūšnai su
griūti pagreitino, kaip poli
cija tvirtina, išdraskymas ir 
išvogimas medžio kurui.

Kapinių valdyboms 
įsakymas

Pradėjus plaukti skun
dams, kad daugelio kapinių 
valdybos neišpildo sutarties, 
kas liečiai užlaikymą tvar
koj kapinių, tai yra priežiū
rą kapų ir k., Illinois val
stybės prokuroro ofisas pra
nešė 193 kapinių valdyboms, 
kad bėgiu 30 dienų jos ofi
sai pristatytų žinias, kokį 
jos turi tam reikalui skiria
mą fondą. Sakoma, kad kai 
kurių kapinių tam reikalui 
įsteigtuose fonduose ne vis
kas taip, kaip turėtų būti.

—------------------- !— --------

Kartais pasisveikinimas 
nemažai kaštuoja

Kartais pasisveikinimas 
esti išlaidus. Generolas ma
žam apžiūrėjimui'įėjo į kem
pės virtuyę. Netrukus atėjo 
kareivis nešinąs 25 lėkštes. 
Kąi jis pamatė generolo 
žvaigždę, jo akys iššoko 
(poppedj, jis išmetė lėkšte#, 
pasisveikino ir pabėgo. Vi
sos lėkštes buvo nudaužytos.

CANBERRA, Australija, 
rūgs. 3.—Lėktuvu čia šian
dien atvyko Ponia Ęleanor 
Roosevelt, Amerikos Prezi
dento žmona.

Rugsėjo 7 d. trečiadienio vakare 7:30 iškilmingais miš- 
ptarais prasidės Šilinių atlaidai šv. P. Marijos Gįmimo baž
nyčioj, Marquette Park. Laike atlaidų ir oktavos pamoks
lus sakys tėv. Juvenalis Liauba, pranciškonas.

Šilinių atlaidų tvarka: rugsėjo 8 d. šv. Panelės Gimimo 
diena, šv. Mišios 5:30, 6, 6:30, 7, 8, ir suma su procesija 
ir įstatymu šv. Sakramento bei pamokslas 9 vai. Vakare 
7:30 iškilmingi mišparai su įstatytu šv. Sakramentu ir 
pamokslas. Kitomis atlaidų dienomis ir užbaigoj rugsėjo 
15 d. oktavos bus ta pati tvarka, kaip atlaidų pirmą dieną.

Kun. Aleksandras P. Balt utis,
Šv. P. M. Gimimo bažnyčios klebonas.

■■JŲ .'Ji" ■r

NELAUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei oonte nžsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, Beturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St Kamb. 1548-54

Telefonas CENTEAL 5208
GENERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų: 

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO.

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANV 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY.

>■' ■

| KLAUSYKITE-
i; VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

Į S0PH1E BARČUS 1^PROGRAMA
M Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
B VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
£ “TACKUNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
[J
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GARY, 
INDIANA 

ŽINELES IŠ BESSEMER’Ų IR 
OPENHEARTH’V PADANGĖS

Malonu viešėti šioje plien- 
dirbių tvirtovėje ir stebėtis 
didžiomis permainomis, ku
rios įvyko per paskutinius 
25 metus. Gary — tai ne 
tas pats miestas!

tarp 1915 — 1919 jos dieną 
ir naktį, po didele apsauga, 
dirbo visokią karinę medžia
gą, ypatingai dinamitą, gun- 
cotton ir šovinius. Po pra
eito karo jos buvo iškeltos 
kitur. s

Turbūt niekados plieninių 
kaminai taip nerūko ir pa
dangės nebuvo taip nušvitu
sios nuo krosnių naktimis 
kaip dabar, o traukiniai — 
kaip pašėlę dunda dieną ir 
naktį skersai miesto. Tai • vis 
karo pasėkos.

Įdomu stebėti įvairius ti- 
pus žmonių einant ar grįž
tant iš fabrikų. Čia matysi 
atstovus pasaulio įvairių 
tautų ir spalvų. Taipgi, cau& 
moterų ir merginų dirba šio
se dirbtuvėse ir jos visur* 
matomos
“slacks”.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I

I

savo tėvelių, gyvenančių adr.
2593 Monroe St.

fI

Town of Lake žinutės
Karni valas

Parapijos karnivalas pra
sidės rugsėjo 3 d., prie West 
47 ir S. Damen Avė. šiame

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Pirkite tose krautuvėse,

krau- 
Wie- 
bėgiu

Suknelių PririiaiatMals 
Kainomis 1

Platink įdomiausią dien
raštį “Draugas”.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

YARDS 1419

AMBULANCE
NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

SIS LITUANICA AVĖ.

Mes Tarime

Dalyse.

8387 LITUANICA AVENUE

<348 SO. CAJJFORNIA A*E.

Phone CANAL 2S1S

Tel. PULLMAN 127010756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phone PULLMAN J6S110821 SO. MICHIGAN AVĖ.

susirinkimas, kuriame B. 
Cicienienė darė {datų prane
šimą apie rengiamą ueuvi- 
aeucd ua,iudos>c aioaJbię. vi
sas pelnas skiriamas suda
rymui dovanos seimui, ku
ris įvyks rūgs. 5 d., Pitts
burgh, Pa. Seimą pasveikin
ti įgaliota Šiaudvitienė irPaskutinės žymės. Apart kamivale bus daug įvairu- ~ -■ -~...

plieninių vamzdžių kyšojau-’mo. Kas nori pasidarbuoti 
*11 rriomir vifur tam amii.'i___....__________ . . - dovaną. Kemejoe ap-čių vienur kitur tarp smil- karnivale, kviečiamas atei- 
tynkalnių ir mūrinio namu
ko, kuris buvo Aetnos mu- 
nicijos kompanijos ofisas, te
liko iš pačių fabrikų tik dalis 
cementinės vieno dinamito 
išdirbimo pastato ir JI jau 
rengiasi nuriedėti pakalnėn. 
Su jos sugriuvimu dings pa
skutinė senosios Aetnos fa
brikų žymė.

ti į talką. Prašomi užsire
gistruoti klebonijoje. Vieta 
didelė, daug įvairių bus pra
mogų, dėlto reikia daug dar
bininkų.
Iš seserų rėmėjų pikniko 

Rugp. 24 d. įvyko Švento 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų

Gaus laisvą dieną
Retežinių Wieboldt 

tuvių galva,' Werner 
boldt, paskelbė, kad 
šio mėnesio kiekvienas iš 
apie 5000 tarnaujančių toje 
krautuvėje gaus vieną dieną 
laisvą trečiosios paskolos 
karo bonams pardavinėti. 
Sakoma, kad kiekvienas tar
nautojas yra pasižadėjęs 
parduoti už nemažiau kaip 
$200 bonų.

ANTHONY B. PETKUS

Į
II 

laike iš šio plieno 
tolimiausius kraš-

til-j

apsivilkusios su

Taikos 
centro j 
tus buvo siunčiama 
tai, dangoraižiai (žinoma da
limis), gelžkelių bėgiai, 
vamzdžiai, stulpai, mašinos 
industrijai ir t.t., o dabar 
dirbami laivai, kanuolės, ka
ro mašinerijai visokios da
lys ir plienas visokiems ka
riniams tikslams.

gailestavo netekusios veik
lios narės Šiaudvitienės as
menyje ir palinkėjo jai kuo 
geriausio pasisekimo naujo
je vietoje.

P. Dorai pasiūlė suruošti _____  ___
kokią pramogą parėmimui kurios skelbiasi “Drauge’ 
seselių Los Angeles, Calif.

Koresp.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODEBNUKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W este m Ave„ Chicago
Telefonu Grovehill 0142

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

Kaip ramu čionai dabar. 
Bet kokių baisių sprogimų 
tuomet karts nuo karto Dū
davo! Darbininkus į nesu
randamas daleles sudrasky
davo ir Gary mieste visur 
langus išdaužydavo. Čia dir
bo tais laikais ir lietuvių — 
Baukus, Grigeliauskas, Žvin- 
gilas, Daunoras ir kiti. Ne 
vienas ir sveikatą Čia pra
rado prie rūgšties — acido 
darbų.

Kai kas mano, jog plieni
nėje tik vyrai gali atlikti 
daugumą darbų. Karas vis- 

, ką pakeitę Motery| ^ąbar 
operuoja didžiuosius kelia
vus (overhead cranesj, la
the’us, milling mašinas, dir-

Šv. Kazimiero parapijoj 
veikimas eina kaip papras
tai. Dabartiniu laiku kleb. 
kun. J. Marčiai vadovaujant 
parapijonai jau baigė dažy
ti mokyklą, o seseles, vado
vaujant viršininkei sės. M. 
Antonijai, atliko paskutinius 
pasiruošimus mokyklos ati
darymui.

Serga Petraitienė — ir bū
tų gražu, kad draugės ir pa
žįstamos aplankytų ją arba 
bent atmintų ją savo mal-

Gariečiai kariuomenėje. 
Nors lietuvių šeimynų skai
čius ne labai didelis, gal, 
250-300 šeimų, bet jau ge-! 
rokas skaičius jaunuolių ran
dasi karo tarnyboje — apie 
150, ir tas skaičius auga. 
Reikia stebėtis gražia krikš
čioniška dvasia, kurią dau
guma šių jaunuolių motinos 
pakelia savo širdgėla ir kan
triai laukia karo pabaigos ir 
savo sūnų sugrįžtant.

J. Auškalnis šiuomi lai
ku gražiai papuošęs savo 
rezidenciją iš lauko pusės. 

Į Ji randasi prie 1354 Harri- 
son St. Kaslink Auškalnio, 
reikia pasakyti kad tai yra 
žmogus kuris daug dirba, 
mažai miega ir visados pil
nas energijos. Neseniai jis 
aplankė Michigan City, kur 
užrašė “Draugui” keletą 
naujų skaitytojų. B. V.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MON

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo
Mumis

Rekordas—

Ši Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Rankose!

Pa prie rivetting ir welding dose Tai yra motinėlė kuk- 
ir atlieka šimtus kitų dar-j^ ir gražios Gary šeimy. 
bų. Kai kurios yra tikros n6Ks_ kurios dvi dukrelSs 

yra vienuolės Neturtingų 
Tarnaičių Jėzaus Kristaus 
kongregacijoje. Jos buvo 
šią vasarą parvykusios prie

specialistės savo srityje.

Senasis Aetna apmiręs. 
Šiame Gary priemiestyje 21/2 
m. į rytus gamta tikrai graži 
ir iš tolo vilioja praeivį. Sun
ku įsivaizduoti, kad čionai 
kada nors buvo įtempto vei
kimo. Tačiau, nuo maždaug 
1880 m. iki po praeito di
džiojo karo šiose apylinkėse 
buvo išstatyta daug karinės 
medžiagos dirbtuvių ir ypač

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

s£:

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų - patim kiTiiin ą

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ.

{Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108 —

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T1 
PARTICULAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Moel BeautifoJ—Mosi Endnrtag—Sžrongest—Best In The Worti 

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

JOHN W. PACHANj
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Gommerce

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

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

■ 54 iŠ

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
INERAL HOME 
mas — Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET

Patarnavimas

Visose Miesto

''j /F-J
t1 F

Dieną ir Naktį.

Koplyčias

MARIJONA MICIUNIENE 
(po pirmu vyre Vaišvilienė) 
(Gyv.: 4131 S. Talmąn Avė.) 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rūgs. S d.. 1943 m., 4:30 vai. 
ryto, sulaukus pu §3 amž.

Gimus 
TanHkgCą 
Vilniškių 
išgyveno

Paliko
vyrą Juozapą.; 2 sūnus V.kto- 
rą ir jo moterį Mary ir anū
ką Vaišvilus ir Stanley ir jo 
moterį Francas ir anūką Frank 
Vaišvilus: dukterį Eleanorą
Hagdrovski ir jos vyrą Leo, 
J r.; brolį Mateušą Beinarj; pus
brolį Petrą Žicką ir jo šei
mą; švoger) Joną Mičiuną ir 
jo moterį Veroniką ir jiį šei
mą; giminaiti kun. Antaną Mi- 
čluną ir daug kitų giminių 
ir draugų; o Lietuvoje paliko 
brolį Joną, ir 2 seseris — Pe
tronę ir Oną Beinaris.

Priklausė prie šv.. Onos dr- 
stės. Tret ninku ir Apaštalys
tės Maldos draugijų

Kūnas pašarvotu, randasi J. 
Liulevičiaui koplyčioj, 4348 S 
California Avo. Laidotuvės į- 
vvks penktad , rūgs. 10 d., 8:30 
vai. ryto, iš koplyčios į Ne
kalto Frasld. Šv. Panelės par. 
bainyč ą. kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta J Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Mičiu- 
nlenės giminės, draugai ir pa
žįsta m i esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse tr 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą

Nuliūdo liekame: Vy a*. Sū- 
Ml, Brolis. Pusbrolis. Gimisėk.

Laid. direktorius: j. Ltulevt- • 
člus, tel. LAF.. 3572.

Lietuvoje. Kilo- iš 
apskr. Eržvllo par., 
kaimo. Amerikoje 

32 metus.
dideliame nuliūdime:

f

Labai geros
cloth kotai parsiduoda

ATPIKITE IR PATYS

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė, savininkės

MA

p. j. RIDIKAS

EVANAUSKAS
Phoneą KABIA

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WE8T 23rd PLACE
SKYRIUS: 42 E. lMth ST.

L BUKAUSKAS

ANTANAS M PHILLIPS

L MULEVIČIUS
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Svarbus arkivyskupo Stritch laiškas ♦
■ ie už U. S.

Z_"t*

■x Didelis
Ttl

ir

jb* 
jmįjl fu R Į

Nepaprastas

Šv. Panelės Ma- 
atminti tai

RUGSĖJO 12 DIENĄ ĮVYKSTA NEPAPRASTOS REIKŠMĖS VIEŠA MALDA. MEL
SIMĖS UŽ GERĄ TAI KĄ IR AMERIKOS PERGALĘ

Sekmadienio vakare, rug- maldomis, 
sėjo 12-tą dieną, Soldier rijos litanijoje,
Field Chicagoje, įvyks šven- didelei dovanai, šartojame 
toji Valanda, bus vieša mal
da. Ta proga Chicagos arki
vyskupas Samuel A. Stritch 
parašė svarbų laišką. Tame 
laiške arkivyskupas rašo:

“Sekmadienio vakare, rug
sėjo 12-tą dieną, Soldier 
Field, Chicagoje, mes su 
dvasiški j a ir žmonėmis mal
dausime r ‘
viešoje maldoje. Mes prašy
sime Dievo, per užtarimą Šv. Dabar yra sunkumų 
Panelės Marijos, kad duotų kas, todėl arkivyskupas 
mums gerą pastovią taiką karščiau melstis į
per mūsų armijų pergalę, Panelę Mariją, 
kad saugotų ir laimintų mū- pergalę atneš tie daly- 
sų kareivius ir jūrininkus vi- kai, kuriuos Dievas suteiks, 
sose kovose, mūsų karo sek- ^4 Šv. Panelė Marija pada- 
mingumui, kad pažvelgtų su prie Lepanto, ji gali vėl 
malonumu ir gailestingumu Padaryti ir išklausyti mūsų 
į mūsų šalį, ir kad duotų vi- maldų. Todėl šiais metais 
siems stiprybės pakelti sun- v^e§a malda bus pradėta 
kumus, kuriuos uždeda ka- kalbant 
ras, ir kad tuos sunkumus 
paverstumėm į auką išsau
gojimui ir praplatinimui mū
sų laisvų institucijų.”

šauksmą:
“Krikščionių pagalba, mel

skis už mus.”
Arkivyskupas Stritch sa

vo laiške pažymi, jog mes 
galime dar daug pavyzdžių 
išvardyti Bažnyčios istorijo
je, kuriais būtų parodyta,

• v
1S-jog šv. Panelė Marija

Dievo didingojo kIauso viešas maldas.
lai-
ra-
Šv.

Jis pastebi,

š. Rožančių, kad 
Šv. Panelė Marija išklausy
tų ir atneštų mums Dievo 
pasigailėjimą.

i
VAIKŲ MALDOS

Arkivyskupas Stritch pra
šo, kad prieš šventą Valan
dą, mokyklų vaikai tris die
nas, pardedant ketvirtadie
nį, rugsėjo 9-tą dieną ir 
baigtų šeštadienį rytą, rug
sėjo 11 dieną, melstųsi šven
tos Valandos intencija. Tos 
mokinių maldos tebūnie kai
po rekolekcijos. Vaikų mal
dos labai daug gali.
Arkivyskupas primena, jog 

sekmadienį, rugsėjo 12 die
ną, visose Chicagos arkivys
kupijos bažnyčiose ir koply
čiose būtų galingos atgailo
jančių sielų maldos mūsų in
tencijoms.

Arkivyskupas ragina vi
sus dalyvauti Šventoje , Va
landoje, kuri įvyks sekma
dienio vakare, rugsėjo 12 
dieną, Soldier Field sta
dione. Gal šiais metais kiek 
ir sunkiau bus su susisieki
mu, bet viską turime nuga
lėti ir atvykti į vešą maldą.

■-

Netikėtai susitiko Australijoje
___________________ , ną, Chicagoje. Pradžios mo

kyklą ėjo Panevėžyje, Lietu
voje. Ir paskui ėjo Y. M. C. 
A. Chicagoje. Taip pat mo
kinosi būti druggist.

Corp. Leo E. Oksas prieš 
daugiau kaip mėnesį susiti
ko netikėtai ir nežinodamas 
Australijoje su savo broliu 
(step-brother) Alfonsu Pet
raičiu. Corp. Leo E. Oksas ir 
pvt. Alfonsas Petraitis buvo 
nesimatę dvejus metus.

Corp. Leo E. Oksas į Dė
dės šamo kariuomenę išvy
ko 1940 metais, kovo 24 die- 
ną.

L ? '

i
i

5
X Sofija Jurgaitė, Town 

of Lake veikėja ir ‘Draugo’ 
korespondentė, veik kasmet 
dalyvaudavo Sv. Pranciš
kaus Seserų Rėmėjų drau
gijos seime, šįmet sako ne
teks dalyvauti, nes ji dirba 
karo dirbtuvėje.

KARNIVALAS
Šv. Kryžiaus Par.

(TOWN OF LAKE)

Corp. Leo E. Oksas
Corp. Leo Oksas gimė 

1908 metais, gruodžio 1 die-

X Širvinskienu, Balauskie- 
nė, Keršulienė. Montvilienė 
ir kitos Brighton Park vei
kėjos darbuojasi, kad ruo
šiamoji pramoga Šv. Pran
ciškaus - seserų naudai pa
vyktų. Pramoga bus rugsė
jo 8 d., Gramonto salėj, 4535

Penktad. Sepf. 3,
Kas Vakarą

iki Sekm. Sept. 12.
PRIE

Olos ir Damen Av.
i S. Rockwell St. Į

Kareivų policmonui 
kelnes numovė

I

VISŲ MŪSŲ MOTINA
Toliau savo laiške 

vyskupas Stritch ] 
jog šv. Panelė Marija yra

PRAŠYSIME ATIDARYTI 
PASIGAILĖJIMO VARTUS

Po Šv. Rožančiaus atkal
bėjimo, sako arkivyskupas, 
susijungę dvasioje su šv. 

visų musų Motina, kurią Jė- Panele Marija, mes klaupsi- 
zus kristus būdamas ant me šventoje valandoje prie 
kryžiaus pavedė mus Jos 
globai, kai Ji stovėjo Kalva-j 
rijos kalne, prie kryžiaus 
kojų. Taip šv. Panelė Marija 
yra mūsų Motina, ji šau
niausiai perteikia mūsų mal
das savo Didvyriškam Sū
nui Jėzui Kristui. Jos Nekal
ta Širdis vieningai veikia su 
Švenčiausia Jėzaus širdimi 
žmonių meilėje. Ji neatmeta 
musų maldų, bet skuba jas 
nunešti pas Didvyriškąjį Sū
nų. Ji yra mūsų Tarpininkė, 
ir pamaldžiai mes tikime, 
kad visos dovanos iš Dievo 
ateina per šv. Panelę Mari
ją mūsų Motiną. Visais su
spaudimo laikais mes klau
piamės prie Jos kojų ir šau
kiam: “Atmink, šv. Panele 
Marija, jog nuo amžių nėr 
girdėta, kad kas ieškodamas 
Tavo pagalbos, melsdamas 
Tavo pagalbos, būtų buvęs 
apleistas.” Ji atsakydavo į 
mūsų maldas ir atnešdavo 
Dievo pasigailėjimą. Sun
kiais krizės laikais vyskupai 
su savo žmonėmis šaukda- 
vos jos pagalbos. “Salve Re
gina” (Sveika Karalienė) 
yra priminimas anų didelių 
viešų šauksmų, kartojo Baž
nyčia praėjusiais amžiais.

; arki- 
nurodo,

ŠV. PANELE MARIJA 
ATNEŠĖ PERGALĘ 
PRIE LEPONTO

Turėsime apseiti 
be cibuliu

Cibulis yra prieskonis, ku-
rį vartoja šeimininkės ga-

mums duoti. 
Šventa Panele Ma- 
mes maldausime Jė- 
Kristaus ir prašysi- 

atidarytų Die- 
var-

ir vargingam 
kad Jo gaivinan-

Eucharistijos Karaliaus. Kai 
labai žmonės reikalingi tų 
dalykų, kurių Jo švenčiausia 
širdis trokšta 
Su 
rija 
zaus
me Jo, kad 
viškojo Gailestingumo 
tus biednam 
pasauliui,
tis malonių vanduo leistų 
mumyse įsišaknyti taikai. 
Akivaizdoje Išganytojo mes 
savo prašymuose atsiminsi
me musų kareivius, jurinin
kus, mūsų valdžios asmenis 
ir visus musų piliečius, ir 
mes maldausime Dieviškojo 
Gailestingumo, kad musų 
šalis būtų Dievo įrankiu At
nešti gerą taiką visam pa
sauliui per jos pergalę.

I 
i

mindamos valgius. Papras
tai, jis mažai buvo vertas. 
Bet šio karo metu cibulio 
markė labai pakilo.

E. O. Pollock, War Food 
Administration Chicago re- į 
giono direktorius, skelbia, 
kad vyriausybė paima savo 
kontrolėn visus cibulius, au
ginamus dvylikoj Amerikos* 
valstybių, kad jų nestokuo- 
tų kariuomenei. Sakoma, šį-: 
met cibulių derlius buvęs 
mažas.

Taigi, civiliai turėsime ap
seiti ir Be cibulių.

V •

Terre Haute. Ind. — Mies
to detektyvas C. D. Thomp- 
son prašo policijos, kad su
rastų jo kelnes, kurias nuo 
jo numovė kareivis. Buvo ši
taip.

Detektyvų viršininkui pra
nešta, kad busų stoty karei
vis, grąsindamas revolveriu, 
reikalavo vieno keleivio pa
rodyti jam drafto kortelę. 
C. D. Thompson buvo pa
siųstas, kad tą^kareivį sulai
kytų už trukšmo kėlimą. Ve
žant į policijom stotį staiga 
kareivis atrėriė revolverį į 
detektyvą ir pireikalavo va
žiuoti į užmiestį. Ten sulai
kė automobilių, išvarė de
tektyvą ir, numovęs kelnes, 
nuvažiavo savo keliais.

Penkiolika valstybės po- 
licmonų, keturi detektyvai ir 
keturi miesto poliemonai 
puolė ieškoti kareivio. Už 
30 mailių rado sudaužytą 
automobilių ir po tiltu patį 
kareivį, kurs buvo sužeistas, nas apskaičiavo, jog galima

Pvt. Alofnsas Petraitis
Pvt. Alfonsas Petraitis gi

mė 1924 metais, spalių 30 i 
dieną, Chicagoje. Pradžios 
mokyklą ėjo Aušros Vartų 
lietuvių parapijos mokyklo
je, West Side, ir baigė Pi- 
ckard school. Aukštesnį 
mokslą ėjo Harrison Tech. 
high school.

Pvt. Alfonsas Petraitis į 
Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, vasario 
17 d.

Su kiek amunicijos 
zero lėktuvas 
sunaikinamas

Naujoje Gvinėjoje lakū-

Sicilijos kovose
Sakoma, jog Sicilijos 

kampanijoje nukentėjo 7,- 
400 amerikiečių vyrų, 11,358 
britų ir 2,338 kanadiečiai, 
viso 21,623, o ašies nukentė
jo 160,000 vyrų.

Paklausus kareivio, dėlko 
jis taip pasielgė su detekty
vu, atsakė:

“Well, sena mano galva 
kartais įsako man ką nors 
padaryti. Ir padarau.”

su 50 caliber amunicijos, 
kuri kaštuoja $3.80, sunai
kinti zero, kai jis puola jo 
bombonešį. O zero ir pilotas 
(jo paruošimas) kaštuoja 
$60,000.

X Trys apskritys: Fede
racijos, Susivienymo ir Mo
terų Sąjungos lapkričio mė
nesį ruošias paminėti su
kaktį istorinio Lietuvoj įvy
kio — Kražių skerdynių. Pro 
gramai pildyti, girdėt, kvie
čiami Ateitininkų draugovės 
scenos mėgėjai ir Moterų 
Sąjungos 21 kp. choras.

7—RIDĖS—GYVI
ARKLIUKAI

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

I

X Pranas Skrinckas, 3205 
S. Union Avė., šią savaitę 
palieka Chicago. Vyksta į 
Dėdės Šamo armiją. Gaila 
tėvams, bet dar labiau gai
la jo žmonai skirtis su savo 
mylimu vyru.

I 20
Kuriose Daug Gerų Ir Nau
dingų Dalykų Galima Išlai
mėt!—Pav. Tyro
rrNYLON HOSE"

Moterims Pančiakų-Kojinių.

Bus Ko Išsigerti Ir Valgyti. 
Pępktadieniais — Blynų. 

Ir Kugelio.

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

kare 9 valandą.
WH1'C 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Modemiška Krautuvė

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

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

L
[■ --------------------

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

Kada krikščioniškai 
suomenei grąsino herezijos, 
Šv. Panelė Marija davė šv. 
rožančių. Prie Lepanto, kai 
didelis netikinčiųjų laivas 
grąsino sunaikinti Euorpą, 
buvo šaukiamasi Šv. Pane
lės Marijos pagalbos ir Ji 
atnešė pergalę. Laimėjimas 
atėjo ne tiek ginklų jėga, bet j

VL

CIATJ

231* WEST ROOSEVELT ROAD a

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jtjs savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvą apdaą> 
galą.• • • e2-jų S 
ŠMOTŲ 
Kainos

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

Telefonas SEELEY 8760D
FURNITURE COMPANY

A -f A
KAZIMIERAS

MATUUOKAS
(Gyv.: 3223 S.'EmeraJd Avė.) 

Velionis il<us metus gyveno 
Frankfort. lllinois.
MirS rūgs. 5 d., 6:20 vai. ry

te. sulaukęs 53 m. amžiaus.
• Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Grūdžiu parap., 
Ligrudų kaimo.. Amerikoje iš
gyveno 40 metui.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterf Agotą, po tėvais Beč- 
kauskaitS: 4 dukteris — Ma
tildą, Lucy, Pauline ir Elea- 
nor; žentą Joną WideikJ; du 
sūnus — Edmond ir Valenti
ną (U. 8. Marines): anūkus — 
Joną Wideikį ir Valerie Ma- 
tuliokaitę ir seserę Julijoną 
Stankūnienę ir šeima (Harris- 
burg, III.): švogerj Motiejų Be- 
nenis CLedford, BĮ.): 3 pus
brolius — Kostantą (Chicagoj) 
ir Kasparą ir Augūstą Matulio- 
kus (Detroit, Mich ): pussese
rę Izabelę ir kitas gimines Ame
rikoje; o Lietuvoje pal'ko tė
vą Antaną; pamotę Prancišką; 
du broliu — Benedikta ir Au
gustą ir seserj Prancišką Bu- 
blnienę.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj. 3307 S Li
tuanica Avenue.

Laidotuvės įvyks, ketvirtad., 
rūgs. • d., 3:00 vai. ryto iš ko
plyčios bus atlydėtas | šv. Jur
gio par. bažnyčią, kurtoj jvvks 
gedulingos pamaldos nž velio
nio Melą Po pamaldų bus nuly
dėtas t šv Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Bose laidotuvšse.

Nulifldę: Moteris, Dukterys,
estas, SAn*l ir kitos G Įminės.

(

NATURALĖ IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ FLEITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PI.ASTIC MA- 
TERIOLAS NATŪRALUS GCM 
SPALVOS DANTŲ FLEITOMS.

naljos y alujif/ina dantų
RŲAIES T Vll OIUIlUpiJClTOS

$12.50
IKI *39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj *aly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos crystat clear plettos.

Plunksnos sunkumo, sanitarę*, paten
kinimas (•rantuota*. Matariotaa labai pa
namas | ramtlnl. Vienos dienos taisymų 
patarnavlmsuv. Apskaičiavimas veltui.

IDaromč p'eitas {spaustas ir I 
gautas tik l.š lalsnluotų dentLstą Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara nuo • Iki 9. AeJtad. nuo » iki 4.

KALBAME LIKTLVHKAI

S945 W 2«th fit. 2nd Fl. Inw. 2908 
30 N. Dearborn Km. 800, Si*. 9*49

Vldurmleačlo vai. » 4. Antradieni ir
ketvirtadieni nuo • iki 7.

Daromi p’ei tas {spaustas ir 
gautas tik iš laisnluoty denttstų

Jos. F. Budrik, Irc.
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumeit 7237—4591

f *

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

«■

i >

-----------------------------.-3t

Didžiausia Lietuviu 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rąžomas Plunk* 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- .
MIAUSIAS • 
KAINAS.

Turime didelį 
p a s i r inkimą 
Muzikališkų Instnimntų, Muri- 
kaližkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Takiom Laikrodžius, Laikro
dėlius. žiedus. Rašomas Plunk
snas ir Muzikalius Instrumen
tu*.

7—RIDĖS—20—BOOTHS 
’ CASH BINGO

Holy Cross 
Parish Fair and

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

47+h & S. Damen
PLACE:

PURE

NYLON HOSE
GIVEN AWAY NIGHTLY.

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE
Ftoone: LAFAYETTE 8617

1—-------- »

FREE MILK TO THE 
KIDDIES 

(HOMOGENIZED)

FREE THRILLING HIGH
ACT (135 FT. POLE) 

NIGHTLY • 
FUN FOR YOUNG & OLD.

Split by PDF Splitter




