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Naciai Okupavo Vatikan
BRITAI UŽĖMĖ TARANTO, SVARBIA 

ITALIJOS LAIVU BAZE
Amerikiečiai atrėmė 5 kontratakas
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės .Afrikoj, rūgs. 10. 

—Šios dienos štabo pranešimas sako britai kareiviai už
ėmė Taranto, Italijos svarbiąją laivyno bazę. Sąjunginin
kai tuo būdu, turi užėmę tris svarbias pozicijas Italijos 
gale. Specialus pranešimas sakė kareivių išlipimas prasi
dėjęs vakar vakarą, padedant britų karo laivams, ir tuoj 
baigta bazės okupacija. Ta
ranto randasi 270 mylių į 
pietryčius nuo Romos.

Iš to, kad bazės okupaci
ja taip greit įvykdyta, ma
noma britai nerado didesnio 
pasipriešinimo. Sąjunginin
kų radio Aldžyre sakė išli
pę brigai tuoj po Taranto 
okupacijos susirėmę su na
cių kareiviais.

Yra galimybė, kad Taran
to išlipę kareiviai yra tie 
patys, kurie, pagal šveicarų 
pranešimą, plaukę Albani
jos link. Pranešime nieko ne 
sakoma apie italų laivus, 
kurie buvo tam uoste, kuo
met Italija pasidavė.

Atrėmė 5 kontratakas.
Tuo laiku amerikiečių 

penktoji armija, po Gen. 
Mark W. Clark, atrėmė pen
kias nacių kontratakas Na
polio apylinkėj, ir baigė įsi
stiprinti savo poziciją, iš 
kurios galės vėliau pulti Na
palį.

Pranešimas sakė ameri
kiečiai ir britai varydamie- 
si gilyn Italijon susirėmė

l

su Stipriom vokiečių jėgom 
prie Salerno, 20 mylių į pie
tus nuo Napolio.

Sąjungininkai taipgi už
ėmė Ventotene salą, 25 my
lias nuo Napolio įlankos. 
Anot pranešimo, ten esan
tis italų garnizonas pasida
vė.

Nežiūrint Italijai suteik
tų paliaubų, sąjungininkų 
lėktuvai nuolat atakuoja 
vieškelius vedančius į Na
polio pliažus, geležinkelių 
tiltus prie Capua, Cancello 
ir kitur, kad neduoti na
ciams progos pristatyti dau 
giau kariuomenės.

Varosi pirmyn.
Tuo pat metu Gen. Mont- 

gomery vadovaujami britai 
ir kanadiečiai varosi pirmyn 
rytiniu ir vakariniu Calab- 
rijos pakraščiu. Rytuose jie 
užėmė Monasterace Marina, 
o vakaruose susidėjo su pės
tininkais prie Vibo Valen- 
tia.

Manoma, kad kuone visa 
Gen. Clark amerikiečių ar
mija dabar randasi Italijoj.

Rusai 100 mylių frontu Du daliniai artinasi 
varosi Kievan
MASKVA, rūgs. 10.—Ru

sai artinasi prie Kievo 100 
mylių frontu nuo Bakmacho 
iki Zenkovo. Rusų objekty
vas fronto centre yra Prilu- 
ki, 50 mylių nuo Romny, ir 
81 mylią nuo Kievo. Jeig1: 
jiems pasisektų čia prasi
laužti, tai jie sudarytų rim
tą pavojų visam nacių fron
tui prie _Kievo. Rusai dabar 
gręsia Romny iš trijų pusių 
Vakar jie užėmė Smeloe, 
Nedrigaylov, ir Sinevka.

Pietuose, kiti rusų dali
niai iš Donets bazeinės va
rosi arčiau paskutiniųjų vo
kiečių linijų, ir randasi ma
žiau negu 60 mylių nuo 
Dniepropetrovsko. U ž ė m i- 
mas to geležinkelių cent ro 
perkirstų nacių šiaurės-pe- 
tų susisiekimo liniją ir grės
tų visai nacių pozicijai Cri- 
meajoj.

Rusų daliniai į pietus nuo 
Stalino pasivarė auvirš 80 
mylių per praeitas tris d e- 
nas, ir žinios iš fronto nu
sako žymų susilpnėjimą i 
cių priešinimosi.

ORAS
Ryte bus vėsu.

Submarinai nuskandi
no 13 ašies laivų 

LONDONAS, rūgs. 10.— 
Admirolų štabo pranešimu, 
britų submarinai nuskandi
no 13 ašies laivų ir kelis jų 
apgadino per paskutiniąsias 
dienas veiksmų prieš Itali
ją, daugumą jų pietinėj Ad- 
rijatikos jūroj.

----------------- - -----------------

Raportas sako Italijos 
karalius abdikavęs 

, rūgs. 10.— 
ijos sako 
rtai pasie- 

būk Italijos 
Emanuele 

vie-
4

LONDON. 
Žinios iš š 
nepatvirtinti 
kįa Šveicari 
Karalius Vi_tc 
abdikavęs, ktd užleisti 
tą savo sūnui, princui Um- 
berto. Kitur girdėtas Ber
lyno radio pranešimas 
Italijos karalius 
vęs!”

Romos radio vėliau užgy
nė šiuos šveicarų raportus.

būk
rezigna-SAKO ITALAI BĖGA

IŠ PRANCŪZIJOS
BERNAS, Šveicarija, 

rūgs. 10.—Šveicarijos laik
raštis Journal de Geneve 
rašė, kad italai kareiviai iri
toliau apleidžia savo vietas 
pietinėj Prancūzijoj, ir kad 
bent 2,000 jų jau perėjo į 
Šveicariją, kur pasidavė su 
savo ginklais ir vežimais.
Kiti jų atidavė savo ginklus Bulgarijos miestų, kuriuose 
prancūzams partizanams ir reikalaujama to krašto be- 
tada bėgę. sąlyginio pasidavimo.

Lėktuvai numetė 
lapelius Bulgarijoj
LONDONj

Turkijos ra<
šiandien saki sąjungininkų 
lėktuvai numetė lapelius ant

, rūgs. 10.— 
pranešimas

Raportuoja naujas naciųitalų kovas
Vokiečiai atsiėmė Brenner perėją
MADRIDAS; rūgs. 10.—

Raportai apie kovas tarpe 
italų ir nacių kareivių api 
ma tiek teritorijos, kad, jei
gu jie teisingi, kovos įvyko 
nuo Savoy, Prancūzijos, iki 

y Po slėnio, Italijoj.
Sužinota jog vokiečiai po 

aštrių kovų laimėjo kontro
lę Brenner perėjos. Vokie-

Naciai apsupo Milaną

Šveicarų agentūros žinio
mis, padėtis Milane gan 
įtempta po vakar vakarą 
įvykusių demonstracijų prieš 
vokiečius. Vėliausiomis ži
niomis, naciai kareiviai ap
supo tą miestą, bet kol kas 
jį dar neokupavo. Italų ka
reivių garnizonai taipgi ran

čių pranešimas vakar sakė dasi aplink tą miestą, 
italai okupavę tą perėją, bet manoma, kad gali į(vykti 
nepasakė ar tie italai vokie- trios kovos tarpe italų 
čiams draugingi ar priešingi nacių.
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SĄJUNGININKŲ ŠTA- ( 
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 10.—Šios dienos ra
portas sako du sąjunginin
kų daliniai artinasi prie ja-l 
ponų apginimo linijų prie 
Lae. Iš vienos pusės jie var
toja artileriją apšaudymui 
bombų apgadinto Naujos 
Gvinėjos pakraščio.

Australiečiai iš rytų pa
siekė Bušu upę. Tirštos 
džiunglės sulėtino jų žygia
vimą, bet jie vis vien prive
žė patrankas apšaudymu4 
japonų pozicijų.

Iš vakarų amerikiečiai 
parašutistai dasivarė 12 my 
lių per priešo patroles ir ar
tinasi prie japonų pozicijų 
aplink Heath’s plantacijas

KONGRESAS GAUS i 
NUSISKUNDIMUS 

APIE TAKSUS
WASHINGTON, rūgs. 10.

— Antradieny susirinkęs 
Kongresas turi daug jo lau
kiančių darbų. Svarbiausias 
jų ar tik nebus taksų reika
las, kadangi Kongreso na
riai jau dabar girdi visokius 
nusiskundimus apie kompli
kacijas susijusias su užpil
dymu taksų blankų. Kongre 
sas tad turės rūpintis apie 
suradimą būdų lengvai iš
rinkti priderančius taksu? 
nenuskriaudžiant nei vy
riausybės. Apart to, turės 
taipgi svarstyti sukėlimą 
reikalingo kapitalo karo ve
dimui, kas gali reikšti nau
jus taksus.

ir 
aš-

ir

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SBI ITALŲ LAIVAI 
PASIDAVĖ ALI JANTAM

LA LINEA, Ispanija, 
rūgs. 10.—Du lengvieji krū- 
zeriai, du destrojeriai, ir 
du pagelbiniai lėktuvnešiai 
laivai Italijos laivyno šian
dien atplaukė į Gibraltarą 
ir pasidavė sąjungininkams.

NACIAI OKUPAVO ROMOS MIESTĄ
Jie sako miestas pasidavė po kovos
LONDONAS, rūgs. 10.—Vokiečių DNB žinių agentūra 

šiandien paskelbė vokiečių komandos komunikatą, kad 
Romos miestas pasidavęs vokiečiams, ir nacių karkjome- 
nė dabar suteiks “protekciją” Vatikanui. Anot to prane
šimo, naciai buvo priversti pulti Romą, kadangi Premjero 
Badoglio yyriausybė priešines! vokiečiams.
g> komunikatas sakė maršalo - ErwinRommel vadovau-

\ % f" ... ^.■■*z<**‘*
jami naciai kareiviai nugalėję italus kareivius šiaurinėj

ALIJANTŲ LAIVUS
LONDONAS, rūgs. 10.— 

Berlyno radio pranešimu, 
vokiečių lėktuvai Salerno 
įlankoj prie Napolio vakar 
nuskandino sąjungi ninku 
didelį krūzerį, 9,000 tonų 
kareivinį transportą ir ke
turis kareivių išlipdinimo 
laivus.

IŠ MADRIDO. — Sakoma 
vakar nakties atakoje ant 
Romos, bombos nukrito ir 
ant Vatikano. Jokio patvir
tinimo šiai žiniai nėra.

IŠ LONDONO. — Norve
gijos aukštoji komanda pra
nešė, kad vokiečių kareiviai 
išlipo Spitzbergene, nuga
lėjo mažą norvegų garnizo
ną, ir dabar valdo tą salą. 
Spitzbergen yra maža Ark- 
tiko sala 600 mylių į rytus 
nuo Greenland.

IŠ LONDONO. — Vokie
čių DNB agentūros prane
šimu, žinia iš Shanghajaus 
sakė italų laivai Conte Ver- 
de ir Lepanto jų įgulų na
rių nuskandinti Whangpo 

» upėje.

ARGENTINOS MINISTRAS REZIGNAVO PO AMERIKOS ATSAKYMO
BUENOS AIRES, rūgs. 

10.—Po to kaip Amerika at
sisakė galbėti Argentiną 
“lease-lend’’ planu, užsie
nių reikalų ministeris Se- 
gundo Storai rezignavo iš 
savo vietos. Jis atsistatydi-

no po to, kaip Argentinos 
laikraščiai išbarė jį už iš
statymą Argentinos viešam 
išbarimui iš Amerikos.

Amerikos Statė Departa
mentas aštriai išbarė Argan pro-alijantas Argentinos vy 
tiną už bičiuliavimą su ašies naujybėj.

sąjungininkų

žinių agentū- 
nuskandintie-

Lėktuvų atakos signalas suskambėjo Romoje vidur
dieny. Vakar naktį nepažįstami lėktuvai numetė bombas 
ant Romos.

Raportuojama, kad Spezia,. svarbus uostas ir laivų 
bazė į pietryčius nuo Genoa, taipgi okupuotas nacių ka
reivių.

Vokiečių žinia baigiasi pranešimu apie tai, kad dabar 
vyksta nuginklavimas italų kareivių.

Naciai užėmė Genoa BOMBAVO NACIŲ
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
10.—Sąjungininkų radio iš 
Aldžyro pranešė, kad vokie
čiai jau užvaldė svarbųjį 
Genoa uostą šiaurvakarinėj 
Italijoj. Pranešėjas ragino 
Italijos gyventojus sabota- 
žuoti visas susisiekimo lini
jas, kurios padeda vokie
čiams Italijoj, ypatingai 
kiekvieną liniją tarp Napo
lio apylinkės ir šiaurinės 
Italijos, kur sukoncentruotai 
didžiosios nacių jėgos.

BAZES ITALIJOJ
CAIRO, rūgs. 10.—Štabo 

pranešimu, Amerikos Libe- 
rator bomberiai dienos me
tu vakar atakavo nacių ae
rodromus Foggia apylinkėj, 
80 mylių į šiaurryčius nuo 
Napolio.

valdo šiaurės 
Italijos provincijas 
MADRIDAS, rūgs. 10. — 

Madride gyveną italai gau
na raportus būk vokiečiai 
dabar visiškai arba dalinai 
kontroliuoja Friole, Liguria, 
Giulia, ir Tridęntia provin
cijas šiaurinėj Italijoj. Tri- 
dentina provincijoj randasi 

nešė'jog būvį ItįijoTprėm 
jeras Benito Mussolini 
dovaus vokiečių suorgani
zuotai ir kontroliuojamai 
tautinei fašistų vyriausy

bei.”

Duče vadovaus naujai 
italu "vyriausybei"

LONDONAS, rūgs. 10.— 
Berlyno radio šiandien pra-

LONDONAS, rūgs. 10.— 
Berlyno radio šiandien sakė 
vokiečių lėktuvai vakar nu
skandino du italų laivus, 
vieną didžiulį karo laivą ir 
vieną krūzerį. Anot prane
šimo, bomberiai juos nuskan 
dino vandenyse tarpe Sardi- 
nijos ir COrsicos, ir ataka 
buvo tokia vykusi, kad bu
vo smarkiai sužaloti dar 
trys italų laivai.

Londono laikraščiai pra
nešė Romos radio žinią' 
kad didelis skaičius Italijos 
karo laivų išplaukęs iš La 

v Spezia bazės 
uostų link.

Nacių DNB 
ros žinia sakė
ji laivai kaip tik buvo iš to 
skaičiaus. Anksčiau vokie
čių radio sakė Italijos lai
vyno daliniai susidėję su 
vokiečių laivynu toliau tęs- „ 
ti karą prieš sąjungininkus.

Liepia italams Graikijoj NUSKANDINTA TRYS 
grįžti namon
JCAIRO, rūgs. 10. — Gen.

Wilson, britų vyriausias va
das rytuose, šiandien liepė 
italams kareiviams Graiki
joj ir Balkanų valstybėse 
atiduoti savo ginklus sąjun
gininkų kareiviams ir kuo- 
greičiausiai grįžti į savo na
mus. Kitaip, jis įspėjo, jie 
iš sąjungininkų negaus mai
sto ir kitų reikmenų.

■ V

VOKIEČIŲ LAIVAI
LONDONAS, rūgs. 10.— 

Čia girdėtas Maskvos radio 
pranešimas sakė trys,vokie
čių destrojeriai buvo nuskan 
dinti Trondheime, Norvegi
joj, matomai norvegų patri
otų. Pranešimas sakė dideli 
gaisrai dega tame uoste.

va Alpiuose ir į Adige slėnį, 
kuriuos naciai naudoja pri
statymui kariuomenės Ita
lijon.

Raportai Madrido laikraš
čiams iš Berlyno sako italų 
kareiviai “bendrai” atida
vę savo ginklus vokiečiams 
“be incidentų.” Žinios iš 
Italijos sako kaip tik atbu
lai, kad italai kareiviai prie^ 
šinasi nacių pastangoms 
juos kontroliuoti.

i

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
VISA ALBANIJA

LONDONAS, rūgs 10.— 
Aldžyro radio pranešimas 
sakė vokiečiai kareiviai oku 
pavo visą Albaniją.

Nacių DNB agentūros

Hitleris sakė Italija 
jį apgavusį

NEW YORKAS, rūgs. 10. 
—Adolfas Hitleris šiandien 
kalbėjo per radio į Vokieti
jos gyventojus, ir prisipa
žino, kad jis buvo apsiga
vęs. Apie tai pranešė Ber
lyno radio.

Anot tos nacių radio ži
nios. Hitleris sakęs Italijos 
pralaimėjimas buvęs numa
tytas, ir kaltinęs Badoglio

Kiniečiai atmetė į 
dvi japonų atakas
CHUNGKING, rūgs. 10.

—Šios dienos kiniečių komu
nikatas sako stiprūs japonų pranešimu, vokiečiai okuira- 
daliniai atakavo kiniečių vo Valona ir Durazzo uos- 
pozicijas pietinėj Anhwei tus ir Elbasan miestą Al- vyriausybę už nepranešimą 

valstybėmis, ir už neprisi- provincijoj, ir bandė prasi- banijoj. Tuo pat laiku ži-
dėjimą prie Amerikų gyni
mo. ,

Vokietijoj apie numatytą 
nios iš Šveicarijos sakė di- pasidavimą.
deliš skaičius sąjungininkų Hitleris taipgi sakė pir- 
laivų plaukia į tą kraštą. Iš mas kartas nuo kovo mėne- 
tų žinių išrodytų, kad gali šio, kad jis galįs kalbėti į 
įvykti didelės kovos už tą Vokietijos žmones neapgau-

PLATINKITE "DRAUGĄ” mažą valstybėlę. jdinėjant nė jų, nė savęs.

■ laužti apylinkėj tarpe Kian- 
gsru ir Honan provincijų. 
Pranešimas sakė abu puoli 
mai buvo atremti.

>

Storai buvo stipriausias
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
bing, Minn. Vėliau su tėvais 
nusikėlė į Chicago. Bet il-

Labai linksma diena buvo gausiai gyveno Waukegane. 
Jonaičiams, kuomet gavo įį- P-^ieš išeisiant j kariuome
nių apie savo sūnų Kazimie- dirbo J. Blumber Furm- 
rą-maryną. Visą laiką ma- 
nč, jog jis jau žuvęs. Bet 
šiomis dienomis gavo iš val
džios žinią, kad Kazimieras 
randasi japonų nelaisvėj, o 
dabar gavo laišką ir nuc 
paties sūnaus, 
vaizdiną tėvų 
džiaugsmą, kada skaitė laiš
ką nuo jau žuvusio namiš 
kio. Kareivis taip pat pasi 
ilgęs savųjų. Rašo, kad be 
galo laukia tos dienos kad' 
galės grįžti į Ameriką i. 
namo.

Jonaičiai gyvena adres
909 — Sth St.

Linksma diena

Reikia įsi- 
ir seserų

Tėvai liūdni

ture Co. Tėvai gyvena 2415 
N. Lewis Avė.

Atostogavo
Mr. ir Mrs. šeštokai* ži

nomi čionai biznieriai, savi
ninkai vaistinės, buvo išvy
kę atostogų ir atsidūrę net? 
Minn. valstybėje.

1

Keskai gavo liūdną žinią, 
kad jų sūnus Staff Sgt. Leo
nardas pastaruoju laiku žu-į 
vo fronte.

Velionis į kariuomenę bu
vo įstojęs balandžio mėnesį, 
1942 metais. Kariuomenėj 
buvo bombardierium ir už 
pasižymėjimus penkiose ke
lionėse bombarduoti priešą 
buvo apdovanotas medaliais.

Velionis yra gimęs Hib-

Manė vienaip, išėjo kitaip
Jonas Skarbalius, 541 So. 

Lincoln St., bravo išvykęs į 
Rochester, Minn., manyda
mas išgyti iš prikibusios li
gos. Ten bet gi gydytojai 
iepė jam pasiduoti operaci- 

}jai. Jo duktė Elena Dragū
nas, išvažiavo pas tėvą. Grei 
čiausiai išbus, kol tėvas pa
sveiks ir galės grįžti namo.

SULAUŽĖ ARMIJOS DISCIPLINĄ rus laikus. Ta proga aplan-, mamyte rugsėjo 6 d. buvo

Izabelė Kiškiūtė su savo

i
1

: Daug vaukeganiečių norė- 
Ckieagoj ir nuvykusios į įo nuvažiuoti į “Draugo” 
“Draugo” metinį pikniką, pikniką. Bet gazolino suvar- 
Labai džiaugiasi, nes sakė žymas privertė Labor Day 
buvo gražiai pavaišintos. namie praleisti. M. Z.

DR. VAITUSH, OPT. UIARGUTIJ' f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS TO 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1833 M. £

Serga Rozalija Jakutienė, 
1025 Victoria St., North Chi
cago. Ji buvo ligoninėj, bet 
parvežta namo. Ji yra narė
Šv. Onos draugystės. Visos 
narės linki Rozalijai greit 
pasveikti. Dr-joj ji buvo ge
ra darbuotoja. i

f

Prašalinkite Basus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO

Nuvežta į Šv. Teresės li
goninę taipgi ir A. Malinaus
kienė, 914 So. Victory St., 
medikalei egzaminaeijai. Ji 
yra pavyzdinga Šv. Baltra
miejaus parapijos narė.

Vaikams rekolekcijos
Šv. Baltramiejaus parapi

jos mokyklos vaikai šią sa
vaitę turėjo rekolekcijas (re- 
treat). Prasidėjo ketvirta
dienį ir tęsės iki šeštadie
nio. Motinos ir tėvai, kurie 
galėjo, taip pat susirinkę su 
vaikais kalbėjo rožančių.

IR TAIPGI PALENGVINKITE 
SAVO SKILVĮ

Kai jums prikimba veiksminis už- 
t kietėjimas ir Jūs jaučiatės nuvar

ginti. nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimu, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs .
dėl gasų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Petcr'
Daugiau negu liuosuotojas. jis taip- 

“gi yra 
tas iš 
šaknų, 
duoda
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užki tėjimo gasus, 
ir suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą Var- 
tokit kaip nurodoma ant 
bonkutės užrašo. Jei jūs
vėl norite jausti 
džiaugsmą malo 
nios p a g e 1 bos 
nuo užkietėjimo 
varginimų ir tuo 
pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, 
įsigykite Gomozj 
šiandien.

skilvis jaučiasi apsunkintas 

daug metų išmėginto Gomozo.

vidurių - stipi intojas, sudary- 
1S pačios Gamtos gyduolių 
žiedų ir augmenų. Gomozo 
nerangiom žarnom veikti ir

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėje, siųskite prašymą dėl mū
sų ••susipažinimui" Gomozo ir gau
bite—

DYKAI vert&* nnx Bandymui Bonkutes 

DR. PETI RS OtEJO LINIMJKVT— 
aMtoeptikae—kurs suteikia greitą 
palengvinimą nuo reumatiškų ir ne- 
uralgiškų .skausmų, muskulinio nu* 
garskausmo, sustingusių ir skaudžių 
muskulų, patempimų ir nykstelėji- 
mų.
DR PETF.R’S MAGOLO—alkalinas 
—palengvini nekurtuos skausmingus 
sk.lvio sut ikimus ka‘p pavyzdžiui 
rūgšties nevirškinimas ir rėmuo.

man

SIŲSKIT Sį “SPECIAL
PASIŪLYMO” 

Kuponą—Dabar
() Jdė'as $1.00. Atsiųskite
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai—60c vertės—b- ndymi.i bs>n- 
kutę OLEJO MAGOLO
() C. O. D. (Išlaidos pridėto.) 
Vardas ....................... .. ...........................
Adresas ..................... .. ............................
Pašto Ofisas ...................................,..

»K. 1TTKK FAHKNEY * SONS CO.
Dept. <71-18 

2501 VVashlncton Iflvd., Chicago, JJI. 
tn« Mtaalsy st„ UinmcMV. Man.. Can.

Skolinai Pinigus

Morgičiams
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS
KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ

TAUPYKITE

19 4 3

SUPREMĘ
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas♦
DABARTINE
MVIDENTŲ
RATA

Mano 20 meti} praktikaTimaa 
justi garantavūuu 

Optometrically Akiu Spedalirtao
Palengvina akių įtempimą, Kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę jr tabregystg. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia 
žiausias klaidas. Speciali aty4a 

Ptc. Arthur Betzel iš St- Louis, Mo.. sužinojęs jo Žmo- , kreipiama j mokyklas vaikų*.

na pagimdė sūuų, norėjo gauti “fnrlough”, tačiau kariuo- j KREIVOS AKYS 
menėj nesti taip, kaip kas nori. Tuomet jis slap a pro 
sargybą paspruko, Parvykus namo jis militarių auiori- 
teų sulaikytas. (Acme-Draugas Telephoto)

WHFC - 1450 kilos.’
SEKMADIENIAIS — nuo !

iki 2 vai. popiet. t;.
KITOMIS DIENOMIS — nuo W 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk K 
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. &

MARGUČIO ofiso adresas. ®
6755 S. Westem Avė., Chicago, III. m

Telefonas — GROvehfll 2242

Ragina dalyvauti
Šv. Valandoj

Kleb. kun. čužauskas pra
eitą sekmadienį per visas 
šv. Mišias įsakė tikintiesiems 
su choru atgiedoti giesmes, 
kurias gavo nuo vyskupo. 
Be to, ragino visus eiti išpa
žinties, pTie šv. Komunijos 
rugsėjo 12 dieną ir dalyvau
ti Sv, Valandoj, kuri bus 
Chicagoje Soldiers Fielde. 
Visus ragino melsti Dievo f 
pasauliui taikos.

“In corpore” i
Šv. Vardo draugystė eis 

“in corpore” rugsėjo 12 d. 
prie šv. Komunijos per 9 va
landą šv. Mišias, o po vi- • 
sam bus pusryčiai ir susi
rinkimas, šį kartą bus kal
bama apie “bowling” 1944 
m. f

į

Atostogavo
Kun. Albinas Kiškūnas, 

vikaras Šv. Baltramiejais

parapijos, buvo išvažiavęs 
atostogų dviem savaitėms. 
Grįžęs sako turėjęs labai ge-

Greitį Palengvinimą 
nuo HERNIA arba 

PATRŪKIMO

— S P E

— tetoii 
SYKi>

PATAKNA 
VTMAS?

— kuris —
Specializuoja 

Tame!

u '■yt* :k

I TRU-VISION OPTICAL CO
DR. M VVEINE. O.D.

DR. S. MEINE, O.D.

AKIS EGZAMINUOJA — AKINIUS PRITAIKO 
Registruoti ir Licensuoti 

O PTOMET RISTAI
IŠ SUDAUŽYTŲ STIKLŲ PRITAIKOMI NAUJI

1226 ARCHER AVĖ. TEL. LAFAYETTE 3535
>’ A I.

Nebūkit supan
čioti 
pakinkliais. Gy- 
v enkit lluosl nuo 
patrūkimo bėdos

C I A L —
Iškirpkite šį skelbimą ir priduo- 

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

ttMANKSTTNTMA
Jūsų Skilvio Muskulų Treatmentą

NfiRA KO GERESNIO UŽ

J. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
TeL Virginia 2114 

Perkėlė savo Rastinę J 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vįršmiaetu 

antrašu.'

.'t'OS Pirautul trečiad. H«-ukta>t 
»o«rĮui ■ kNot

a,-1.,4.. >••»> -••k «o«u

i

X’u 
•vt.

/

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARU DRAUGUOS KARTA

DR. STRIKOL'ib
PBYSTC1ABT AND SURGEOM

‘645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS

'«jk- i tki 4 u nuo 6 iki 8 vai 
Nedėliomis pagal nutarti

Office tai TAR4a 4787 
Narni. ei PROvpoct 1980

»ai

OR. 8IE2IS
’+YDyTO-TAS J® CHI^Ot > 
£201 CennaJ* Ruao

Aiandos 1- -3 popiet u- 7—8 .
Sekmad.. Trečiad ir šeštadieni

>fisa>

i

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehfll 0617 
Office Tel. HEBBock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
G¥DYTCMaS?m OBOBUBGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo IS 1943 m.

Valandos: 2—4 jr 7—9 vakare 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Margnette Road

DR. G. SERNEB
LDSTUVI8 AKIU GYI/V» 
5 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
^ritaiko Akimuš 

Kreivas Ak» 
Ištaiso

i

ttKZiDEM ,M *

«4J West 66th PIa»
Tel REPublic 7868

DffiBTUVEg

Neišmeskite savo senų išdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mum juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome naujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes viaą sa

li^UlUNt

1751 W. 47th Street

VKAS DARBAS 
IR MATEĘIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuyę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius rnažeriolus. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptraukimųi matcnolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZTKATHS - SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE »lb

t
U

Lietuviška* 
iydttkAfl

Permainytas 
vardas ir 
adresa#

REMKITE
8EN4

JETVVTU

MONARCH UQUOB 
8520 So Halsted

TARD8 SO&4

t
I

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMU M0R6ICIU'
STATYBAI _ REMONTĄ VIMUI ARBA RETINA AHA AVIMI I

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjime
netoda. kurto rttflmo motai*' | 

aotelkti.

Dr. Jehs J. Smetana! 
Dr I 1 jygfap k ’
Ikfll *---------------

»

TaL OAlri 0987
Raa. tat. PROapect 665>

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

Telefoną* HESBonfc 5849

Ofiio td. VTRgfrria 0086 
tendendjoa tai. t HEVariy 894*

DR. T. DUNDULIS
G YDYT0JA8 IR OKRUBGAS

1157 ArcfcfM A venų*

■nimu v*i. i 3 u tt- -m-30 P «
TrefiadMdKto pa*v aotart.

RaaMadja: 6600 Sa A-Tirar Ar.
V ALANDOS U v ryto iki ’ <> > 

a iki o ™i

Tai YARdto 8146

DR. V A ŠIMKUS
♦ ŪDYTOJAS EB CHIRURGĄ 

® AJONIUS PRITAIK4

744 West 35th Streel

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

Sveatadianiais — U-12.

T< YABdi BML
Ra*: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS £R CHIRURGAS

^Afiao »aL: auo 1-3; nuo 630-8 i* 
756 West 35th Streef

Skaaiaasia dnena yra to 
ji, kurią uždirbant navo ran 
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI

HL P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

146 So 19th Court, Cicen
i ntmdieruaiB. Ketvirtadieniai*
...... I> IV ryte 2-6 Z41 F M

3147 S. Halsted St, Chicago 
-mudimiaia. Trečiadieniav

■Maudo* 0

08. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ

729 Sg Ashland 4v. 
(2-trre 'abnai 

»-• MIDvat as>
i)Flb<> iALA*lM>b 

*ao 19 9a 12 vaL r-<o. ava 2 Ud • 
tol popiet ir nuo 7 du tai vak
v«W$mnwi nuo 10 tkn <y v«J dieni

DR. PCTER 1 BRAZIS
IR CHIRURGĄ 

•«-»' v.

W !■■■ 1 W • luiUIlF

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

1144 Arrber A venų*
•»**• Pa> LAFayetU 321' 
<ee Tai LAFayatte OOO- 
leigu Neatsfliepama —
Gankfta KEDsfe 2888

VALANT*™
Pirm., Antr_ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
PaakL, 8:30 vak. iki 9:38 vak.

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

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter



DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,- IELINOIS

HELP WANTED MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

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

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph. 9488-9489

Reikia Vyrų
Kaipo Paprastų
DARBININKŲ

HELP AVANTED — VARAI

VYRŲ
NUOLATINIAI DARBAI
Svarbioj Karo Pramonėje

Gera Transportacija

FREIGHT HANDLERS 
PRODUCTION WORKERS

Patyrimo Nereikia
40 VAL. SAVAITĖJE 

PELNO DALINIMO PLEKAS 
VELTUI GYVASTIES APDRAUDA 

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSĘ

DEARBORN CHEMICAL CO.
1029 W. 35th ST.

SVARBI
PLIENO PRAMONE 
AUKŠTA MOKESTIS 

NUOLATINIAI DARBAI

CHICAGO STEEL

SERVICE CO.

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO KVEŽIOTOJŲ 
SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINĖS DARBININKAMS 
$44.00 Į SAVAITĘ

ŽEMIAUSIA MOKESTIS 
PIENO IŠVEŽIOTOJAMS 

$49.00 Į SAVAITĘ
Kreipkitės prie

THE BORDEN CO.
3014 N. TRIPP AVĖ.
320 W. 70th PLACE

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

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

T ESTE R
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

VALYMUI MOTERŲ 
Dirbti Apartmentų Hotelyje. 

$77.50 į mėnesį. 
KREIPKITĖS 

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

Į

VYRŲ — VAIKINŲ — MOTERŲ. 
Prie lengvų, dirbtuvės darbų. Atsi
šaukit tuojatis.

MOLDED PRODUCTS CO.
4533 W. Harrison. Nev. 6437

VYRAI IR MOTERYS

PARSIDUODA

3912 S. ASHLAND AVĖ 7301 W. Harrison—Forest Park

REIKIA MOTERŲ VEITERKU

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

JAMES GRIGGS
15439 S. LeClaire Oak Forest, III

(

Kenosha Kronika
Šv. Petro parapijos 
sodalietės veikia

Praeitą sekmadienį soda
lietės ėjo prie šv. Komuni
jos “ in corpore”. Po visam 
bendrai pusryčiavo ir turėjo 
susirinkimą, į kurį atsilan
kė ir klebonas kun. F. Skro
denis. Jis sodalietėms pasa
kė reikšmingą kalbą.

Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai į Employment Ofisą 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

3959 W. Ogden — Room 302

18 IKI 45
PILNO LAIKO DARBAI

Patyrimo Nereikia

GERA MOKESTIS
ŠEIMININKIŲ ar MOTERŲ 
čių dirbti daiiniai ar pilną 
gali gauti tinkamas valandas 
togšas darbo sąlygas. Lengvi 
vyniojimo departamente.
MERRILL PŪB. CO. 350 N.

norin- 
laiką, 

ir pa- 
darbai

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir na^ti šiftai. Atsišau
kite asmeniškai į Employment Ofisą 
nuo 9 vjp.1. ryto iki 12 vai. pietų.

CHICAGO CARTON CO.
4200 S. Pulaski Rd.

3959 W. Ogden — Room 302

Ogden

Ir

Ir

VYRŲ REIKLI
Gera pradinė mokestis 

Dienomis darbai. Mėnesiniai bo
nai. Patyrimo nereikia.

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC

FREIGHT

ARC V/ELDERIŲ
ŠEŠIASDEŠIMT VAL. SAV. 

$60 IKI $73
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

UPSET OPERATORIŲ 
FORGE HEATERS 

$60 IKI $95
Bonai Pagal Kiek Darbo Atlikta.

Plieno Pagelbininkų — Mokinių 
— Threaders — Rough Grinders. 

$52.50 IKI $60 
Greitas Jsidirbimas

MACHINISTŲ 
$70 IKI $87.50 

Dieną ir Naktį 
10% Naktimis Bonai

KELLY O’LEARY 
STEEL VVORKS

Kasdien, 8 ryto iki 8 vak. 
Sekmatl. 8 ryto iki 3 pp.

5757 WEST 65th ST.

HANDLERS
NUOLATINIAM DARBUI

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ 
VALYTOJŲ

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

Aukščiausia mokestis — 
darbo sąlygos. Atsišaukit 
ryto iki 5 popiet.

PERSONNEL OFISAN. Room 348

MORRISON HOTEL

Door No. 5, Herose No.~3.
13th & Clark Sts.

BUS BOYS
Atsikreipkite į Colonnade kambarį.

EDGF.WATER BEACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

DARBININKU
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.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA 
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
BUČERIO

Patyrusio. Eksperto prie nulupimo 
jautienos strėnų dėl hotelių. ir res- 
taranų užsakymams.
THE GREAT WESTERN BEEF CO.

Yards 3790.

SHIPPTNG ROOM PAGELBININ
KŲ reikia. Patyrimo nereikia. Gera 
mokestis, pastovūs darbai.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis Avė.

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS

Proga gelbėti prie karo ir civilinių 
darbų. Nuolatini darbai.
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA MOKESTIS 
ATSIŠAUKIT

Columbia Bedding Co.
1750 N. VVolcott

REMKITE “DRAUGĄ”

puikios 
tarp 9

9

VYRŲ
18 IKI 50 .

KAIP STOCK MEN GELŽKELIO 
COMMISSARY. PUIKI PROGA 

NUOLATINIEMS DARBAMS 
SVARBIOJ PRAMONĖJ.

Atsišaukit asmeniškai
L. C. Snyder 

N. Y. C. R. R. 
33 W. ROOT ST.

UZDIRBklT EKSTRA PINIGŲ

Pagelbėkit Karo Pasekmei 
Patyrimo Nereikia 

Dalinio Laiko Darbai Randasi
TRYS ŠIFTAI

8 ryto iki 12 pietų
1 pp. iki 5 pp.

4 pp. ,iki 8 vak. 
TROKERIŲ 

BARREL HEADERS 
SCALERS 
PAKERIŲ 

PAPRASTŲ DARBININKŲ

Pašaukite YARDS 7108 
Mr. Johnson iki 5 pp.

AUKŠČIAUSIOS
. VALANDINĖS RATOS 

Ir Liberalūs Bonai

DARBININKŲ
Reikia Defense dirbtuvėje. 75c į 
vai., laikas ir pusė už viršlaikį.

Atsišaukit į

PHEOLL MFG. CO.
5700 W. Roosevelt Rd.

Reikia Merginų 
Ir Moterų f

Prie Lengvų Dirbtuves Darbų

Medžio Išdirbėję

Valgis ir Uniformos Duodama 
ATSIŠAUKIT Į

DE MET’S, INC.
EMPLOYMENT OFISAI:
312 W. MADISON ST? ar 

29 N. STATĖ ST.
64 E. WASHINGTON 

143 S- STATĖ ST.
103 W- ADAMS ST.

BOARD OF TRADE BLDG.

Be sustojimo skrido
3,150 mailių

LONDON. — 
RAF transporto 
įvykdė pirmąjį

“Sodality Paper” kitą mė
nesį suredaguos Mary Krau- 
jalis ir Salome Zaleckas.

Pusryčius kitą mėnesį pa
gamins Bemice Cepukėnas 
ir Judy Balčaitis.

Sodalietė

Reikia
Stock Sawyer, Patyrusio. Klejuo- 
tojų ir prie Cabinet Pagelbininkų. 
Nuolatiniai darbai, gera mokestis.

CENTRAL PARLOR FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St. YABds 6528

Patyrimo Nereikia

100% Karo Darabi
šešios dienos savaitėje su laiku 
ir puse virš 40 vai. Apmokami po
ilsio laikotarpiai. Valandos nuo 

ryto iki 4:30 pp. Atsišaukite į:8

TARNAIČIŲ
Dirbti Apartmentų Hotelyje. 

$77.50 i mėnesį. 
KREIPKITĖS

PRIE HOUSEKEEPER

SHERRY HOTEL
1725 East 53rd St.

Vaikinų ir Vyrų
17 IKI 45

HUDSON 
SCREW MACHINE 

PRODUCTS CO.
4500 W. AUGUSTA BLVD.

SKALBYKLOJE

Dirbti Production Dept. Gera mo
kestis. Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Patyrimo nereikia.

JOHNSON GLASS CO.
5248 Elston Avė.

DARBININKŲ PRIE ANGLIES — 
Nuolatiniai ar dalinio laiko. Paty
rimo nereikia. 73c j valandą.

PETERSEN COAL CO.
* Division & Halsted Sts.

’ VYRŲ
DIRBTUVĖS DARBININKŲ — 
MATERIAL HANDLERS—KAR
TONŲ UŽKLEJUOTOJŲ — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.

Geros dabartinės ir
. ' . po karo. progos.

THE ARIDOR CO.
3428 W. 48th PI.

T T? z .**•

HELP MASTEI) — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

100 Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45 

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

MOTERŲ IR MERGINŲ

Press Operatorių
MODERNI PROSYMO PRESAI 

DĖL KOTŲ IR KELNIŲ

IŠMOKINSIM

Patyrimo Nereikia

Lengvi Darbai
-X/

VYNIOTI IR PAKUOTI 
100% KARO DARBAI 

TIKTAI DIENOMIS

> r

GERA MOKESTIS IR DARBO
SĄLYGOS, GEROS VALANDOS

C. R. JAHN CO.
1345 W. 37th PLACE

* # ♦

STENOGRAFTŲ 
IR TYPISTS

Geros darbo sąlygos. Puikios 
progos su po karo ateičia.
McMaster-Carr Supply Co.

640 W. Lake St.

Aukščiausia mokestis su bonais. 
Dirbtuvė netoli “L” ir gatvėkarių 
linijų.

PAŠAUKIT MR. VANEK 
DELAWARE 4080 

849 N. FRANKLIN ST-
DIRBTUVEI MERGINŲ

Lengvi darbai, geros darbo sąlygos. 
Pastovūs' darbai. 55c j valandą pra
dedant. ’’ • įs
GREAT AMERICAN FURN. CORP. 

1523 S. Michigan

MERGINŲ IR 
JAUNŲ MOTERŲ

Nepatyrusių prie lengvų dirb
tuvės darbų. Turi būt greitos 
uždėti cardboard ant bėgančių 
dėžių. Svarbi pramonė. 67 '.4 c į 
vai. su greitu pakėlimu jeigu 
kvalifikuosite. Ateikit prisirengę 
stoti prie darbo pirmadieni.
Kreipkitės nrie Mr. Matthews

AMERICAN DECAL CO.
4334 Fifth Avė.

Liberator 
komandos 

keleivinį 
skridimą iš Britanijos į Bat-
hurst, britų vakarų Afriką, 
pereitą trečiadienį, padarant, 
3,150 mailių be sustojimo, 
per 15 valandų ir 58 minu
tes. , t

Springifeld, III. — Senato
rius Bali, iš Minn., pereitą 
ketvirtadienį, pareiškė, jog 
Italijos pasidavimas gali 
Europoje karo pabaigą at
nešti per “šešius ar aštuo
nis mėnesius”.

_____________

MIRĖ
Praeitą pirmadienį mira 

senas parapijonas a. a. Juo
zas Tomakaitis. Palaidotas 
ketvirtadienio rytą šv. Jur
gio kapinėse. Laidotuvių die
ną už jo sielą atlaikyta tre- 

I jos šv. Mišios.

INDIANA HARBOR

I Iš Raud. Kryžiaus 
vieneto veikimo

savininkas, pa-

išgerti koktailį 
Laike išgėrimo 

apie tretį 
Kai baigės

Per vaišes nupirko už 
$2,100,000 karo bonų

New York. — Louis Ad- 
ler, žemės
kvietė 140 nuomininkų į sa
vo ofisą 
(cocktails). 
Adler pakalbėjo
karo bonų vajų.
'party, nuomininkai jau bu
vo išpirkę už $2,100,000 ka 

Iro bonų.

MERGINŲ ir MOTERŲ reikia pilno 
ar dalinio laiko darbams. Patyrimo 
nereikia. Gera mokestis.

DEER PARK BAKING CO.
400 N. St. Louis Avė.

Nors Raud. Kryžiaus lie
tuvių vienetas nėra didelis, 
tačiau daug veikia tos orga
nizacijos reikalais. Vieneto 
narės susirinkusios dideliu 
intensyvumu dirba įvairius 
darbus, kurie reikalingi dak 
tarams ir slaugėms prie su
žeistų kareivių. Kad narių 
darbas buvo našus, parodo 
šie faktai.

Northwest miesto krašte, 100% 
karo dirbtuvėje kurioj išdirbama 
taikos metu produktai.
TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

RADIO DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TOOL GRINDERS 
ABELNŲ DARBININKŲ 

Imkit nrogą sekančių:
1— NUOLATINI TAIKOS LAIKŲ 

DARBAI.
2— PATOGI TRANSPORTACIJA.
3— MALONIOS APLINKYBES.
4— PROGOS ĮSIDIRBIMO.
5— LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ

40 VALANDŲ.
6— DVIGUBA MOKESTIS UŽ KAS 

7-TĄ IŠ KALEINOS DARBO 
DIENĄ.

Employment Ofisas atdaras:
8 ryto iki 8 vak. 

Sekmad. 8 ryto iki pietų.
Atsineškit gimimo rekordą—piliety
bės popieras — sočiai security 
availability liūdijimus.

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

Kreipkitės prie Housekeeper.
EDGEVATER BEACM HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

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

ir

SHELDON MACHINE 
COMPANY, INC.

4258 N. KNOX AVĖ.

SKELBKITfcS “DRAUGE”

STENOGRAFTŲ
SWITCHBOARD OPERATORĖS

Patyrusių. Nuolatiniai darbai. Gera 
mokestis. Malonios darbo sąlygos, 
proga įsidirbimo. gera transportaci
ja. Atsišaukite j

TRANSAMERICAN FREIGHT
LINES

1130 W. Cermak Rd.

MOTERŲ REIKIA
Amžiaus 35 iki 50

VYRAI IR MOTERYS

MERGINŲ
LENGVIEM, SMAGIEM, 
SVARBIEM DARBAM

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

Mes Jumis Išmokinsim
PAKERIU

BAR VYNIOTOJU 
FANCY BOX FILLERS 

MARSHMALLOW PAKERIŲ 
DRY EGG PAKERIŲ 

INSPEKTORIŲ 
CHOCOLATE FEEDERS

Gera Mokestis 
Mėnesiniai Bonai

APVALYTI BUSUS VIDUJE 
$26.00 Į SAVAITĘ

ATSIŠAUKIT Į

Santa Fe Trailways
441 E. OHIO

DIENINIŲ IR NAKTINIŲ
VALYTOJŲ

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

MORRISON HOTEL
. MERGINA reikalinga abelnam namų 
darbui. Nereikia skalbti—du šeimo
je, 5 dienos J savaitę. South sidėje.

TEL,. VICTORY 7645.

LENGVAI PASIEKIAMA 3 GATV®- 
KARIŲ LINIJŲ—ATEIKITE ŠIAN
DIEN — MV8Ų PERSONNEL DE- 
PARTMENTE MALONIAI PAAIŠ
KINS JUMS APIE VISKĄ.

8HOTWELL CANDY CO.
3501 POTOMAC CAP. 9600

MERGINŲ prie abelnų 
darbų. Patyrimo nereikia, 
pradedant.

JŲKES & RHAFER.
401 N. Leavttt. f

dirbtuvės 
55c j

INC.

Pirkite Karo Bonus.

vai.

Iki liepos 1 dienos šių me
tų vieneto narės pasiuvo 381 
įvairų reikalingą siuvinį R. 
K. ir vargšams, nukentėju- 
siems dėl karo.

Visos Indiana Harbor mo
terys ir merginos kviečia
mos prisidėti prie šio vie
neto ir pagelbėti įvairiuose 
darbuose. Atsiminkite, kad 
kartais jūsų giminei, drau
gui, ar pažįstamui gali pri
reikti tokios pagalbos. Dirb
damos bendrai mes prisidė- 
sim ir prie karo pastangų, 
kad jis greičiau baigtus A- 
merikos pergale.

Įvairūs mezgimo-siuvimo 
darbai atliekami kas trečia
dienį, parapijos knygyno 
kambaryje, o bandažai ir ki
ti dalykai gaminami kitoje 
vietoje. Ten susirenka * mo
terys įvairių tautų.

Korespondentė

Tretininkų 
konferencija

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

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

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.

★ 
★

★

I

★
★
★
★
★
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For
For
For
For

- ADVERTISE

Help! 
Sale! 
Rent I 
Service 1
Results 1 *

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.

Inferlake Iron Corp.
11236 Torrence Avė.

In America’s Greatest
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★★★★★★★

1
Waterbury, Conn. — Pir

moji Connecticut valstybės 
šv. Pranciškaus mylėtojų 
ir tretininkų konferencija, 
globojant kun. J. Valantie- 
jui, įvyksta rugsėjo 16 — 
19 d., šv. Juozapo parapijo
je.

VYRŲ IR MOTERŲ
LENGVIEMS DIRBTUVĖS 

DARBAMS

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

Prieš konferenciją, rugsė
jo 8 — 17 d., vyksta šv. 
Pranciškaus novena, kurią 
veda t Just. Vaškys, O.F.M.

Rugsėjo 16 — 18 d. 7 vai. 
vakare bus tretininkų kur
sai.

Patyrimo nereikia. Nereikia dirbti 
naktimis. Gera pradinė mokestis.

INTERNATIONAL SPRING CO. 
222 N. Washtenaw Avė.

JAUKOKIT SAVO KRAUJĄ 
'•1 RAUD. KRYŽIUI!

Konferencijon kviečiami 
lietuviai iš: Ansonia, Bridge
port, Hartford, New Britam, 
New Haven.
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THE y ...... DAILY FRIEND
2334 South OmiUv A v*, ' Chieago, DMnob

Daily, except Sundays,
by

UTUUANĘAN CAįnO^IC PRž£$ SOC1ETY
A member qį the Gąthoiic Prese Association 

$6.00 per year outside ut Chicago [ $7.00 per year in Chicagc 
Cicero; 3ę per copy,

Advertisįng in “Drangas** brinp best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius,

AJR L JUM-Ą

Prenumeratos kaina Chicagoję jy Cicero—paštu;
Metams .............................. ,.,-f . $7.00

Pusei metiĮ •••••••*•«••.«•••••,,♦,,, 4*00
Trims mėnesiams ..................................... 2.00
Dviem mėnesiams ...,.........................................,,,,., LfiO
Vienam mėnesiui ..............  ,....................n

birželio mėn. Lietuvą pateko į kito okupanto — Vo
kietijos rankas.

Tuo būdu ir Lietuva jau kenčia per ketvertą metų. 
Ji nukentėjo nemažiau kaip ir Lenkija ar bet kuri kita 
diktatorių pavergta valstybė. Jos dvasia pasiliko ne
palaužta. Ji kovoja ir kovos dėl savo teisių ir Laisvės. 
Ji šventai tiki, kad demokratijų karo tikslai, inkorpo
ruoti į Atlanto Čarterį, yra ir bus taikomi ir Lietuvos 
pokariniam gyvenimui, kad jai bus leista gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu.

Vis? Europą sujudino

Lietuvos žmonės pasiuntė protestą 
nacių vadovybei

Jungtinėse Valstybėse, qe Chicagoje:
Metams ................................ ............ ..
Pusei metų ......... . ........................................
Trims mėnesiams ............................
Dviem mėnesiams .........................   ,
Vienam mėnesiui ........................................

$6.00
350

Utiniuose:
Metams .....................  ...... $8.00
Pusei metų .,.,............     450
Trims mėnesiams ,,...............     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu sų užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiama ir korespondentams raštų negrąžiname, jei neprašo- 
padaryti ir nepru;u»čiama.tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 

pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentai prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Italijos besąlyginis pasidavimas sąjungininkams pa
kėlė nuotaiką ašies pavergtose tautose ir gerokai iš
judino neutralines valstybes. Balkanuose gimė naujų 
vilčių ir virte užvirė kova dėl laisvės. Persija paskelbė 
karą Vokietijai. Galimas dalykas, kad ją paseks Tur
kija, kuri nori būti dalyvė taikos konferencijoj ir sta
tyti tam tikrus savo teritorialinius reikalavimus. Švei
carija taip ja.u yra pasirengusi galimiems iškilti neti
kėtumams, nes italų-vokiečių karas ir ją gali paliesti. 
Švedija su Ispanija budria akimi seka vėliausius svar
biuosius įvykius.

Iš to viso galima numanyti, kokią milžinišką reikš
mę turi Italijos pasidavimas. Jis visą pasaulį sukrėtė. 
Jungtinėse tautose sukėlė entuziazmą, pavergtose tau
tose išsilaisvinimo viltį, naciams ir japonams įvarė 
baimės ir nusiminimo, ngiltralinėse valstybėse pažadi

(LKFSB) Gavome san
trauką rašto, kurį po vadi
namos, Lietuvos konferenci
jos, įvykusios š. m. bal. 5 
d. Kaune, lietuviai pasiuntė 
nacių vadovybei, adresuoda
mi Ad. Hitleriui. Supranta
ma, kad tasai protesto raš
tas turėjo būti labai atsar
giai redaguojamas, bet ir 
jame pakankamai aiškiai iš
dėstoma lietuvių siekimas 
nepriklausomybės ir nepasi
tenkinimas okupantų dar
bais. Rašte pažymima, kad 
lietuvių tauta semiasi jėgų 
iš garbingos savo praeities. 
Pasinaudoję tautų amžina

v

apsisprendimo teisei, lietu
viai atkūrė, didelėmis auko
mis, nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir apgynė ją 
1918-1920 m. Lietuviai ger
bė tarptautinę teisę ir ja 
rėmė savo santykius su kai
mynais. Toliau tame memo
randume nupasa k o j a m a, 
kaip Sovietų Rusija, sulau
žiusi 1920 metų taikos su
tartį su Lietuva ir nepuoli
mo paktą, sudarytą 1926 m., 
kuriais iškilmingai pasiža
dėjo gerbti Lietuvos nepri
klausomybę, jos žemes ir 
neužpulti Lietuvos , vis dėl
to užėmė ir pavergė. Memo-

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

Maldos už taiką diena
Chicagos ir apylinkės tikintieji rytoj renkasi į Soldier 

Field melstis .už taiką. Tai bus didingą Šventoji Va
landa. Kaip pernai susirinko ton pąčion vieton 150,000 
žmonių, tąip ir šiemet gausingos minios suplauks į pa
skirtą vietą, kad bendra ir galinga malda prašyti Aukš’ 
čiausiojo, kad pasaulis greičiau susilauktų teisingos ir. 
pastovios taikos.

Lietuvių tauta, kuri, kaip ir daugelis kitų tautų, la
bai skaudžiai karo yra paliesta ir netekusi savo lais
vės ir nepriklausomybės, laukia iš savo sūnų drąsių 
žygių ir didelių darbų, vedančių prie jos išlaisvinimo. 
Ji laukia ir mūsų maldų, kad gerasis Dievas lengvintų 
jų kančias, kad duotų kantrybės ir stiprybės iškęsti 
baisius persekiojimus, kad laimintų jos užsimojimus 
greičiau nusikratyti okupantų priespaudos ir atsista
tyti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Todėl ryt diena Chicagos lietuviams katalikams ypa
tingai yra svarbi. Tebūnie ji mūsų maldos diena už Lie
tuvą ir bažnyčiose rytą ir Šventosios Valandos metu 
Soldier Field vakare.

Penktieji karo metai
Pradėdami penktuosius karo metus nė kiek neabe

jojame, kad tamsiosios jėgos, iššaukusios šį karą, par- 
bloškusios visą eilę valstybių, siekusios pavergti visą 
žmoniją, netrukus bus visai sutriuškintos.

Mes sakome netrukus, nes viena tamsioji jėga, bu
vusi karo priežastimi, jau paklupdyta. Italijos fašiz
mas jau susilaukė labai negarbingo galo, o jo vadas 
Mussolinis jau sąjungininkų rankose. Išsilaisvinusi iš 
kruvinų fašizmo nagų italų tauta jau įsikinko į darbą 
ir kovą ir šalia amerikiečių, anglų ir kanadiečių žy
giuoja į priekį, kad ir fašizmo partneriui nacizmui su 
jo vadu Hitleriu padaryti greitą galą.
PIRMOJI KARO ALKA

1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijos naciai užpuolė Len
kiją. Kova buvo nelygi, tačiau lenkų tauta stipriai lai
kėsi, aukojosi. Ji nepadėjo ginklų iki paskutinė jos 
žemės pėda buvo priešo okupuota. Ji lig pat šiol kovoja 
už savo teises.

Kai Lenkija buvo užpulta, ji turėjo Anglijos ir Pran
cūzijos pagalbos pažadą. Jos paskelbė Lenkijai karą, 
tačiau neturėjo galimumų suteikti jai fiziškos pagal
bos. Tik dabar, po keturių karo metų, kai Didžioji Bri
tanija ir Jungtinės Valstybės karo frontuose triumfuo
ja, kai parblokšta Prancūzija pradeda prisikelti, pir
moji karo auka — Lenkija stipriai pajuto, kad turi 
pagalbą, kad jos išsilaisvinimo valanda jau nebetoli.
LIETUVOS NELAIMIŲ PRADŽIA

Ta pačia proga mes konstatuojame, kad ir Lietuva 
su kitomis Baltijos valstybėmis buvo pirmųjų karo 
aukų tarpe. Lenkija su Vokietija dar geruose santy
kiuose tebegyveno, kuomet Hitleris smurtiškomis prie
menėmis atplėšė nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą. Be 
to, prieš ketvertą metų Sovietų Rusija, panaudodama 
apgaulės politiką, prisidengdama sutartimis, įkėlė sa
vo koją į Lietuvos teritoriją. Ir tai buvo didžiosios Lie
tuvos nelaimės pradžia. 1940 m. birželio 15 d. gausin
gos Rusijos armijos užplūdo Lietuvą, suardė jos val
stybinį aparatą, atėmė žmonėms visokią laisvę ir visai 
prismaugė nepriklausomybę. Po metų, būtent 1941 m.

no norą glaustis prie sąjungininkų, kurie stambiais 
žingsniais eina prie laimėjimo ir visiškos pergalės.

U. S. karo bonų vajui einant
Jungtinių Valstybių karo pastangoms remti Ameri

kos Lietuvių Konferencija Pittsburghe daug laiko pa
šventė ir praktiškų nutarimų pravedė. Prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos sudarytas devynių asmenų komite
tas, kurio pareiga bus ne tik koordinuoti atskirų U. 
S. karo bonų komitetų kolonijose darbą, bet skatinti, 
kad lietuviai vieningai dalyvautų karo pastangų remi-
mo darbuose, kad trečiosios U. S. karo bonų paskolos 
išpirktų už dešimts milijonų dolerių.

Kadangi trečiosios paskolos vajus jau prasidėjo, to
dėl konferencijos sudarytasis bonų komitetas tuoj turi 
imtis darbo. Mes žinom, kad kolonijų komitetai ir be 
ypatingų paraginimų darbuojasi, tačiau, visiems aišku 
kad, koordinuojant savo veikimą su visais kitais 
mitetais, daugiau padarysime.

Komunistų melas, ale šlykštus melas...

ko

Yra tam tikra rūšis melagių, kurie dieną ir naktį 
užsispyrę per akis meluoja, meluoja ir meluoja. Jie 
mano, jog melas pavirs “tiesa”. Vienas Brooklyno ko
munistų laikraštukas sako: “puikiai, gražiai ir teisin
gai Lietuvos žmonės 1940 metais pasinaudojo demo
kratiniais principais ir nubalsavo, kokios santvarkos 
jie nori, kokios nepriklausomos Lietuvos jie trokšta. 
Jie nutarė įsivesti tarybinę santvarką ir prisidėti prie 
Tarybų Sąjungų”. Tai yra pirmos rūšies melas. Maty
ti Bimba neturi jokio supratimo apie demokratinius 
principus, jei jis sako, jog lietuviai pasinaudojo demo
kratiniais principais balsavimuose, žinoma Bimbai vis
kas atrodo demokratiška ką daro Maskva.

Bimba mano, jog buvo demokratiški rinkimai, jei ru
sai bolševikai okupavo Lietuvą, 1940 m., birželio 15 d., 
Maskva paskyrė atstovus į liaudies “seimą”’ ir pati 
Maskva nubalsavo, jog' Lietuva prisijungia prie Sovie- 
gratitude.

Kai bolševikai okupavo Lietuvą, jie ginklu prisijun
gė Lietuvą prie Sovietų Rusijos, o “rinkimai” buvo 
tik komedija, kurios negalėtų pakęsti nei Bimba, jei 
jis turėtų lietuviško ir demokratiško jausmo.

Kai rusai bolševikai okupavo Lietuvą, jie visas lie
tuviškas organizacijas uždarė ir visą spaudą paglemžė 
į savo rankas. Vien tik komunistų partija laisvai veikė 
ir terorizavo žmones, o komunistų buvo tik saujalė. 
kokia 3,000 asmenų. Bet kai komunistų saujalės prie
šakyje ir už jų nugarų stovėjo rusų bolševikų armija, 
tai “rinkimai” įvyko tokie, kokių norėjo Maskva. Tai 
nebuvo rinkimai, bet prievarta. Nors ir ginklo prie
varta buvo, vistiek dauguma lietuvių metė tuščius po
pierius į balsavimo dėžutes, o kiti visai nėjo balsuoti. 
Gal kokia penki procentai buvo gerų balsų. Ponas Bim
ba. atydžiau perskaityk Amerikos konstituciją ir žva
liau pažvelk į gyvenimą, tai gal tada suprasi kas yra 
demokratija ir nustosi save ir kitus mulkinęs.

Konferencijos telegramos Rooseveltui ir 
Churchilliui

Amerikos Lietuvių Konferencija, įvykusi rugsėjo 2 
ir 3 dd. pasiuntė sveikinimo telegramas Prezidentui 
Ęooseveltui ir Premierui Churchilliui. Kadangi tos te
legramos turi didelės reikšmės, todėl jų tekstus mes 
čia paduodame.

THE HONORABLE FRANKLIN DĖLANO ROOSE
VELT, PRESIDENT OF THE UNITED STATĖS OF 
AMERICA, WHITE HOUSE, WASHINGTON, D. C.

Five hundred delegates from all over the United Sta
tės, represeming the overhelming majority of Lithua- 
nians in America, assembled in conference at Pitts
burgh, Pennsylvania, take this opportunity of expres- 
sing to you, Mr. President, their undivided loyalty as 
to the Chief Executive of our Statė and Commander- 
in-Chief of our Armed Forces which are at present 
engaged in a struggle for life and dea.ch, a struggle 
which is to decide the destinies of mankind and civiii- 
zation everywhere on the globė.

The Lithuanian-Americans are proud of their »sons 
and brothers, husbands and sisters, who are devotedly 
doing their part vvhether on the battlefields in action 
against the enemy, on the high seas, or at the assembly 
lines on the home front.

Hundreds of thousands of citizens of Lithuanian des- 
cent look up to you, Mr. President, as to the greatest 
champion of freedom in our time for the benefit of 
the common man and small nations. -

Hailing from an ancient, peaceful people, >the Lith
uanian-Americans have not forgotten their old country 
in Europe and had watched with a natūrai feeling of 
simple human pride the steadily growing progress there 
in every field of human endeavor until the smothering 
of independent life in Lithuania by cruel agressors.

The Lithuanian-Americans are deeply grateful to you, 
Mr. Presiden; for the American Government’s unflinch- 
ing determination not to recognize acts of agression in 
Lithuania, as expressed by responsible officials of the 
American Government. They are further convinced that 
the erushing of the enemies by the United Nations will 
bring to Lithuania, to ūse the words of the Atlantic 
Charter, “the restoration of sovereign rights and self 
government” in the šame measure as it w£ll to the 
other enslaved small nations of Europe, and as pro- 
claimed in the Atlantic Charter.

Leonardas šimulis, Chairman
P. Grigaitis, Secretary

TO THE RT. HON. VVINSTON CHURCHILL 
c-o British Embassy 
Washington, D. C.

Millions of Lithuanians in their own country and their 
American Friends have been watching for many years 
your championship of the ireedom of man in days of 
peace — with joy, in days of danger — with deep 
gra titude.

The representatives o/ almost a million Americans 
of Lithuanian descent assembled in Pittsburgh. Penn- 
sylvania to consider their responsibilities in this war, 
take this opp.c.rtunity to say to you that all Lithuanian- 
Americans are gratified to learn of your solidarity with 
our great President in saving the small peoples of 
Europe from ruthless oppression and a threat of ex- 
tinetion.

How could this or the future generations dream cf 
any lasting peace amongst nations if, to ūse the words 
of the Atlantic Charter, “the wish to see sovereign 
rights and self government restored to those who have 
forcibily deprived of them” is not to be realized at the 
termination of this most brutal of all struggles known 
to the human race?

The Lithuanian Conference at Pittsburgh wish ycu 
Mr. Prime Minister good health and a safe raturn to 
your native land, and express their deep eonvietion 
that you, together with our President Roosevelt, will 
lead the struggle against the Axis power to VICTORY 
which will restore human rights to the auffering peoples 
of Eiurope.

, Leonardas Simutis, Chairman
P. Grigaitis, Secretary

randume primenama, kad 
apgaule ir jėga sudarytos 
padėties lietuviai nei vienam 
akimirksniui nepripažino tei 
sėta. Rusų okupacijos metu 
tūkstančiai lietuvių vyrų, 
moterų ir vaikų buvo bolše
vikų išžudyti, įkalinti, į 
drausmės stovyklas paimti 
ir tūkstančiai išvežti į Sibi
rą. Lietuvių tauta sukilo 
prieš pavergėjus, kraujo au
komis parodydama, kaip 
brangina.fautinę laisvę. Lie
tuviai pasiekė to, kad iš nau
jo paskelbė Lietuvos Nepri
klausomybę ir atstatė tau
tos suverenumo teises. To 
pasėkoje sudarė laikiną Lie
tuvos vyriausybę. Toliau me 
morandume primenama, kad 
įvedus vokiečių civilinę ad
ministraciją, buvo panaikin
ta laikinosios Lietuvos vy
riausybės veikla, Lietuva 
paliovė naudotis nepriklau
somybės teisėmis. Primena
ma įvykintos represijos prieš 
pavienius lietuvius bei prieš 
Lietuvos mokslo ir kitokias 
įstaigas. Toliau prisimena
ma. bolševizmo pavojus ir 
pabrėžiama, kad tik laisvę 
atgavus Lietuva galės sėk
mingai kovoti prieš tą pa
vojų, kaip kad lietuviai ne
sigailėjo aukų, kai 1941 m. 
jie buvo įsitikinę galėsią at
gauti nepriklausomybę. Tai
gi, memorandume pabrėžia
ma, būtinai reikia, kad Lie
tuvai būtų grąžintos nepri
klausomybės teisės. Dėl tos 
pat priežasties reikia būti
nai sustabdyti represijas 
prieš pavienius lietuvius ir 
įvairias Lietuvos įstaigas ir 
leisti uždarytoms Lietuvos 
įstaigoms iš naujo pradėti 
savo darbus.

Toks maždaug, memoran
dumo turinys, kuriuo 90 Lie 
tuvos žmonių-atstovų reika
lavo, kad Lietuvai būtų grą
žinta laisvė, nepriklausomy
bė, sava valstybė. Kaip vė- 
lybesnieji faktai įrodė, na
ciai dar labiau ėmė siautėti. 
Neabejojame, kad dabar be
veik visi Lietuvos žmonės 
tiki, kad tik demokratijų 
pergalė Lietuvai tegali at
nešti laisvę.

Lietuvoje paminėjo 
liūdną sukaktį

(LKFSB) Kaip galima 
matyti iš “Wilnaer Zeitung” 
š. m. birž. 16 d., Lietuvos 
žmonės liūdnai minėjo dve
jų metų sukaktį nuo 1941 
m. birž. 14 d., kada lietu
viai masiniai gabenta į Si
birą. Kaip žinome, dabarti
niu metu lietuviai liūdi ir 
dėl daugelio tūkstančių Lie
tuvos žmonių išgabentų pri
verstiniems darbams į Vo
kietiją.

Tbe Ouickest, Sūrėsi Way 
YOU Cao Hilp Wm This

Defaitt BONDS—STAMPS
Now!

Split by PDF Splitter



šeštadienis, rūgs. 11, 1943

Vaišių, dainų ir kalbų vakaras
I

— NUO LIETUVIŠKOS ŠIRDIES NEPABĖGSI. — 
VAIČIULAITIS IR SOLISTES DAINA. — TIKĖJOSI 
100 DELEGATŲ, O SULAUKĖ 430. — VISA SALE 
UŽTRAUKĖ DAINĄ.

to programa — abiemis kal
bomis.

— Taip gausaus bankieto 
mes Pittsburgho lietuviai 
4ar nesame turėję, — pra
byla P. Dargis pradedamus 
vakarienės programą Wil- 
liam Penn viešbuty pirmą 
AL Konferencijos vakarą. 
Prie gausių stalų čia tikrai 
buvo šimtai žmonių.

Meniškoji dalis pradeda
ma Sarpaliaus kompozicija 
‘ ‘Mylimas kraštas’ toliau 
arija iš operos “Carmen“ ir 
gyva polkutė. Prof. A. Po
ciui akompanuojant daina
vo čikagietė solistė Ona Ske- 
veriūtė.
Prakaitu ir krauju

L. Šimutis savo kalboje 
primena, kad konferencija 
užakcentavo savo viltis dėl 
Amerikos pergalės ir Lietu- gim0- Per keletą savaičių 
vos atstatymo. Tas nusista- padarėme nepaprastą kon- 
tymas bus paremtas lietu- f Pienei ją, kuri prašoko mū- 
višku prakaitu fabrikuose, SU viltis. Tikėjomės 100 de- 
lietuvišku krauju frontuose. 
Lietuvių dvasios nepalaužia 
nei Sibiro iš trėmimas, nei 
žudymai tėvynėje. Kur lie
tuviai nevažiuos, jie negali 
pabėgti nuo savo lietuviškos 
širdies, nuo savo lietuviško 
kraujo. Ši konferencija su
šaukta sutelkti ne tik lietu
viškas organizacijas, bet ir 
lietuviškas širdis — darbui 
dėl Lietuvos.

Po kalbos, akompanuojant Teisėjas Zūris: 
Mįleriūtęi gražiai pragydo — Lietuva prieš šimtme- 
solistė O. Biežienė: čius buvo galinga, bet daug

— Ten kur Nemunas ban- kartų ją trempė svetima ko
ja, bet Lietuva vis iš pele-1 
nų kilo stipri ir nepriklau
soma.

Jei Rooseveltą turėsime 
Baltusiuose Rūmuose karo 
pabaigoje, būkime drąsūs- 
Lietuvos ateitis bus užtik
rinta. v

Red. Vaidyla:
— Ateity visi didžiuosi

mės dalyvavę šiame suva
žiavime ir padėję pradžią 
dideliems darbams dėl Lie
tuvos.

Finansų komisija suskai
tė smulkių aukų 
dolerių.

Mes neturime 
Lietuvą terio.ų 
raudonieji diktatoriai.

Perstatomi garbi n g i e j i 
svečiai prie garbės stalo: 
pulk. Grinius, min. Pusta, 
kun. švagždys, Henr. Rabi- 
navičius. gen. kons. Budrys, 
min. Žadeikis (pagerbiamas 

į atsistojimu ir valio!), kons. 
Petr. Daužvardis, kun. Ju- 
rąs, Juoz. Laučk3, Siilsonas, 
dr. Vinikas, dr. Pivoriūn's 
M. Zujus. prof. Pakštas, red. 
Mikelsanas, prel. Maciejaus- 
kas. Suminimos pavardės vi
sos eilės amerikiečių teisėjų, 
valdininkų ir kitų aukštų 
vietinių kitataučių, atvyku
sių į lietuvių puotą.
Minios lietuviška daina

Solistė prie mikrofono už 
traukia:

— Kai aš turėjau kainu 
mergelę... Paprašyti vakari! 
nes dalyviai pagauna melo 
diją. Smagiai traukia viaa 
salė.

Suminima daugiau gar

guoja....
Maloni diena su 
maloniais žmonėmis

Kur bakūžė...
Pittsburgietė p. Činikienė 

žavi visus miela dainele 
“Kur bakūžė samanota”. Ša
lia manęs sėdįs rašyt. Vai
čiulaitis įsiklauso ir taktan 
linguodamas per kelį 
mestą koją niūniuoja 
damas solistės dainą.

— Gražios mergos
šalies..., buvo jos tolimesnė 
daina.

per- 
lydė-

mūs

Lietuvos byla
Dr. Grigaitis:
— Šią progą noriu panau

doti padėkojimui veikėjams, 
kurie prisidėjo prie šios kon
ferencijos sėkmingo paren- 

I • TN 1 1 A ’

legatų, o sulaukėme apie 
430. Geriausius vasaros mė
nesius praleidome darbui, 
išleidome asmeniškų pinigų, 
kurių nesitikime atgauti. 
Nesigailim dėl Lietuvos. Lie 
tuvos byla — bandymas ar 
pasaulis pribrendęs duoti 
laisvę ir mažoms tautoms, 
kaip Lietuva.
Teisėjo ir redaktoriaus 
balsas

i

Senatorius J. Tunnell pa
reiškia, savo trumpoje kal
boje, kad šiandien būdamas 
visą laiką su lietuviais, tu
rėjo malonią dieną su 
loniais žmonėmis.

Adv. Bagočius:
v

— Lietuviai gyvena 
kryžiavimą ir golgotą,
po kiekvieno nukryžiavimo 
yra ir prisikėlimas. Kai ci
vilizacija bus atstatyta, Lie
tuva atgims laisva, laimin
ga.

Pirmininkaujantis pastebi, 
kad salėje yra didžiosios 
USA spaudos atstovai, dėl

nu-
bet

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų
WCFI. ĮOOO k. Sekmadienio va

kare 9 valanda-
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko ModernUka Krautuv*

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karnetų, Radiju ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
8togu. Taipgi Rekordai, Gaidos, 

los. F. Biidrik, Ine. 
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237^4691

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS o

GINDAMAS SAVO KRAŠTĄ IK D EMOKRATIJĄ GARBINGAI ŽUVO

Rašo kun. A. Briška

kalėjimo

tėvų.

apsileidu-
aplankyti

Vaikų keiksmai iš

Liūdna ir gaila žmogaus, 
kuris kūdikystėje būva ap
leistas tėvų. Jis jaučiasi ne
laimingas kalinys iš savo tė
vų priežasties. Jis sėdi sa
vaites, metus, o yra ir to
kių, kurie nuteisti visam 
amžiui. Jie sėdi ir keikia. 
Baisus, šiurpulingas jo keik
smas. Jis keikia savo tėvus 
ir tuos, kurie jo neprižiūrė
jo ir neauklėjo, kad būtų do
ras žmogus. Taip vargšas 
reiškia nelaimę ir meta pra
keikimą ant savo

apie 2,000

leisti, kad 
rudieji ar

Amerikos paratruperis žuvęs nuo priešo kulkos pirmose invazijos Sicilijon dienose. 
(Karo Departamento leista, U. S. Army Signal Corps Photo; Acme-Draugas Telephoto)

Sumner Welles apibudina Amerikos pokarini nusistatymą
Nepaprastai aiškiame 

straipsnyje Sumner Welles, 
Under Secretary of Statė, 
apibudina Amerikos pokari
nį nusistatymą birželio mė
nesio numeryje ‘ ‘American 
Federationist“, organas A- 
merikos Darbo Federacijos.

Pirma, Welles pareiškė, 
kad pirmiausia prob ema, 
kuri stovi prieš visus, yra. Į 
“atsiekimas pastovios tai 
kos per pergalę”. Jis sako,

ginčų ir bendrai palaikytų 
taiką pasaulyje/

2. Turi būti įsteigtas tarp 
tautinis tribunolas, kuris iš
spręstų tarpto utinius klau
simus ir kuriuo galima bū
tų pasitikėti.

3. Turi būti įsteigta tarp
tautinis
draustų 
ginklų, 
ginklus.

4. Turi būti įsteigtos tin- Valstybių, kad įvykdinti g; 
kad ši problema pokarinio karnos ir praktiškos organi- lutiną sujungimą ir susipra-

zacijos, kurios spręs ekono- timą Vakarų žemyne.

būdas, kuris už- 
gamybą tam tikrų 
ir kartu peržiūrėk

nusistatymo yra pagrindi-

Naudinga būtų 
sioms motinoms 
kalėjimus ir pamatyti pra
sižengėlius. Tada, gal, šiek 
tiek suprastų savo pašauki
mo priedermes; gal, supras
tų. kad vaikas nėra papras
tas gyvulėlis, kuriam nerei
kia. mokslo nei katalikiško 
išauklėjimo. Bet kad būtų 
laimingas ir garbingas gy
venime, reikia rūpintis jais

toje susitarimus, kurie su
daro tarp Amerikų suprati
mą, ant kurio Pan-ameriko- 
nizmas stovi. Jis primena,
kad tai nebuvo atsiekta vie- nuo pat kūdikystės dienų, 
na diena, arba iš kokių brai- Neveltui priežodis sako: Ro
žinių.

“Ne”, jis sako, “atsieki 
mai buvo įvykdinti per ilgų i 
metų laiką ir reikėjo akte 
agresijos prieš vieną iš A- 
merikos respublikų. Jungt.

a-

kie tėvai, tokie ir vaikai.
Tėvų klaidos

niai klausimai mūsų asme- minius ir finansinius klau-
ninio labo.

Nors jis atsargiai paduo- > 
da savo asmeninį įsitikinimą, 
kaipo faktą, kad būtų per 
anksti šiame momente šiai 

i valdžiai bandyti aiškinti 
smulkmenišką planą tauti
nės kooperacijos, kuriai A- 
merikos žmonės tikimai pri
tartų. jis realiai pastebi, 
“kad būtų sunkumų tai į- 
vykdinti. Kada ginklai bus 
padėti ir mūšiai nutrauki 
tvarka turės būti išlaikyta 
Jung. Tautų. kurios apsi- 
ims tai padaryti “kaip pav, 
repatriaciją, maistą, 
kontrolę ir atstatymą išar
dytų vietų.“

“Atrodo aišku,” sako p. 
Welles, “kad per tragišką 
pamoką, kurią žmonija iš
moko per pastaruosius 25 
metus, bi kokia organizaci
jos forma, kad gerai dirbtų, 
turi pripažinti kelis svar
bius principus.” P. Welles 
paduoda sekamus 6 pagrin
dinius punktus, kurie yra 
svarbūs ir reikalingi.“

1. Turi būti sudaryti per 
tarptautinį susitarimą, kam 
binaciją ginkluotų jėgų, ti 
tautų, kurios prisirengė tai 
padaryti, kurį būtų gilinu 
vartoti p’atesnėj skalėj, į; 
kuris sulaikytų agresiją, ne
prileistų prie tarptautini’.

M

Hgų

do, jog vaikas nėra taip ne
suprantantis, kaip kai kas 
sau įsivaizduoja. Manydami, 
jog vaikas mažai ką supran
ta, patys tėvai daugeliu at
vejų tampa papiktinto j ai sa
vo vaikų. Dažnus tėvų rai
dai, keiksmai, girtavimai la
bai veikia jaunus vaikus. 
Priežodis sako, kad nėra na
mų be dūmų. Taip ir šeimo
se pasi.aiko nesutikimų. Pu
sė bėdos, jei tas pasitaiko 
retkarčiais. Bet jei dažnai 
pasikartoja, tai sudaro pa
vojų vaikų gyvenime. Maži 
vaikai į savo tėvus žiūri, 
kaip į veidrodį, kuriame tu
ri atsimušti tėvų gražus, kil
nus būdas ir elgesys. Jei to 
viso nemato, ir vaikai pri
pranta prie savo tėvų ydų, 
iš kurių labai sunku išsigy
dyti. Ir jei tokie tėvai ne
siunčia savo vaikų į kata
likiška mokyklą, kur jų klai
dos galima vaikuose šiek 
tiek pa aisyti. vaikai ir iš
auga kaip laukinis medelis 
negenėjamas, išsišakojęs ir 
neduodantis tinkamų vaisių.

Drąsiai galiu sakyti, kad 
kurie nesiunčia savo ^aikų 
į lietuvių parapijos mokyk
las, prasti yra iietuviaį, o 
dar prastesni katalikai ir 
iš jų vaikų nei tėvai, nei 
mūsų tauta nieko gero ne
gali tikėtis*

Kai kurie tėvai klaidin
gai mano, kad jų maž’ vai
kai apie viską mažai nusi
mano ir nieko nesupranta. 
Toji nuomonė yra klaidin
ga. Vaikai tiek supranta,

“Gali būti, kad tikriau- kiek jų protas gali suprasti, 
simus ir kurios painformuos sias kelias, kurį Jung. Tau- Jie atsimena daug dalykų iš 
---- . . . į-os sekti, tai sudary- kūdikystės dienų. Tas įro- čia atstoja.

Liga raita atjoja, o peš-
tos galėtų sekti, tai sudary
mas tarptautinės organiza
cijos evblničljoš^ būdu. Prak
tiškas patyrimas, kurį Jung. 
Tautos Įgijo karo laike, 
kaip pergalė 
aiškiai įrodys, 
organizacija 
siekti. ”

narius Jung. Tautų apie tai. 
tokiu būdu bus'išvengta 
sisavinimas komercinių 
finansinių nusistatymų 
dividualų jėgų, taip, kad 
karinis laikas galėtų būti 
epocha ekonominės koope
racijos ir kylančio gyveni 
mo standarto, o ne kompo- 
ticijos arba žemo gyvenimo 
standarto visiems.

5. Turi būti pripažinti prin 
cipai vienodo suverenumo 
visoms valstybėms, dide
lėms ir mažoms, ir drauge 
su tuo, pripažinimas prin
cipo, kad kelias turi būti 
prirengtas nepriklausomy
bei ir savivaldybei tų 
nių, kurie reikalauja 
vės, kaip tik jie bus 
cijoj prisiimti tą teisę.

6. Pagaliau tokiame pa
saulyje, už kurį mes kariau
jame, neturi būti reikalo eg
zistuoti tokiam terminui, 
kaip “rasinė arba religine 
mažuma.“

P. Welles, kad pabrėžda
mas šeštą punktą, sako: 
“Jeigu pasaulio žmonija ka
riauja ir miršta, kad užlai
kyti ir įamžinti žmogaus 
laisvę, pagal teisę, ar gali
ma manyti, jog “žmonės 
Jung. Tautų sutiktų vėl į- 
steigri sistemą, pagal kurią 
žmonija priklausytų prie to
kių mažumų? Lygybė žmo
gaus, kaip ir lygybė žmonių, 
negali būti suteikta nuspren 
dimui (fiat). Lygybė pri
klauso nuo jų atsiekimų ir 
nuo jų asmeninių vertybių. 
Bet lygybė žmonijos teisių 
ir progų yra suteikta kiek- 

. vienam pagal šventą teisę. 
Tai yrą sensacija demokra
tinio įsitikinimo.’’

Prieidamas prie šių išva
dų, Wellss įrodymui pavar-

pa- 
ir 

in- 
po

r

žmc- 
lais- 
pozi-

ir 
bus iškovota, 
kokios rūšies 
tą galės a.-

kalba už ižo- jTuos, kurie 
liaciją, jis įspėja neklausyti 
cinikų, kurių balsus mes kar 
tas nuo karto girdime ir ku
rie sako, kad karai visada 
buvo ir bus; ir, kad išsau
goti savo kiailį, Jung. »Val
stijos turi nesikišti į kitų 
reikalus. '

Welles. atsakydamas į š. 
provincialumą sako: “ŠiOi| 
šalies žmonės žino, kad šis 
nusistatymas buvo išbandy
tas ir nepasisekė, šių dieni 
motinos ir tėvai žino, kad 
jeigu Jung. Valstijos tikrai 
būtų žinojusios, koks buvo 
jų biznis praeitais 20 metų, 
ir jeigu jos būtų prisidėju
sios prie užgesinimo lieps
nos, kuri vėliau pradėjo pa
saulinę konflagraciją, jų sū i 
nūs šiandien nekristų gir. j 
darni savo šalies laisvę i 
saugumą.“

______________________________

INSULUOKIT SAVO NAMUS-------
------KAD SUTAUPYTUMET KURĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTUOTI REZULTATAI 
NEREIKIA ĮMOKĖTI ---------------  3 METAI IŠMOKĖJIMUI

J

X

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everything in the line of 

Fnrniture

ALEX

’->ul<>ry ICepresentative.

MltriVKOOMS IN 
MERCIIANDISE MAKT

► ••r appointinent call —
KEPI BEIC «051 I 

--------- -------- ?

ASAUSKAS
and SONS

t

S/

bingų svečių: adv. Rastenis 
adv. Gabaliauskas, prof. Ga
linis, kun. dr. Vaškas, p. 
Bennett.

Vaišės baigėsi, dalyvia 
nesiskirsto, šnekučiuojasi ir 
t a i k o s i pasilinksminimui. 
Tikiu, kad juos čia užklup' 
rytojaus diena. Jau skamb? 
suktinio garsai, bet aš su 
šiuo laišku skubu į paštą.

J. P.

Nedėkingumas — tai silp 
nabūdžių žmonių ženklas 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog deras žmo 
gus būtų buvęs nedėkinga'

NELAUKITE-
Ryloj Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip kg apdrausti, reikalaukite agento, arba 
lis parūpintu jums polisg per musy kompaniją, 
kus. neturėsite jokių nemalonumų.
‘Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of

brokerio, kad 
Nelaimei išti-

Undervvriters"

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTBAL 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 COMPANY 
PHOENDC INDEMNITY COMPANY.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITONGIS Šeštadienis, rūgs. 11, 1943

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
iš parapijos savaitinio laik
raštėlio “žžž”).West Pullmano 

naujienos
Rugsėjo 8 d. prasidėjo ŠŠ. 

Petro ir Povilo parap. mo
kyklos mokslo metas. Ryte 8 
vai. 1 
šios šv.
Sakramento. Mat, tą dieną 
pripuolė Gimimo Šv. Pane
lės Marijos šventė. Vaiku
čiai su savo tėveliais ir už- žmonės laikraštėlį mėgs- 
pildė visus bažnyčioje šuo- ta ir noriai skaito, nes esti 
lūs. i surašyta visas kolonijos ju-

Po visam skaitlingas bū-'d6Jimas ir kitos 
rys mergaičių ir berniukų 
vedami mokytojų Šv. Kaži-1 
miero seselių susirinko į mo
kyklos kambarius ir pradė
jo mokslo darbą.

Išvykus į U. S. kariuome
nę Jonui Andriuškai, Jr., 
kuris labai daug dirbo prie 

" “Ų ."'j parapijos savaitinio laik r išbuvo iškilmingos Mi-! ,
.. , . , , į tėlio “Žiūrėk Žinių žineles ,prie išstatyto Sv. > • ,dabar tą darbą atlieka 

daug pasišvenčia Vanda 
Veronika Tarandaitės.

ir 
ir

Praeitą sekmadienį para
pijos raštinėje klebonas kun. 
M. švarlis turėjo pasitari
mą su parapijos komitetu. 
Kadangi bažnyčioje takai — 
grindys yra vietomis ištru- 
pėję, nutarta takus ir grin
dis atnaujinti. Tas darbas 
kainuos apie $600.00. Be to, 
klebonas pranešė, kad kle
bonijos ir mokyklos remon
to visos bilos atmokėtos ir 
parapijos ižde yra dar $3.- 
200.00 pinigų. Smagu gir
dėti.

%

Rugsėjo 12 d. 8 vai. ry
to Mišiose Šv. Vardo dr-ja 
eis bendrai prie šv. Komuni
jos. Po visam mokyklos kam 
baryje bus svarbus pasitari
mas. Visi nariai skaitlingai 
dalyvaukime. Be to, kviečia
me visus parapijoje esan
čius vyrus senus ir jaunus 
ateiti ir įsirašyti į tą kilnią 
organizaciją.

RESPUBLIKONŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS Galima bus dalyvauti
Bridgeport. — Iš šios ko

lonijos ateinantį sekmadie
nį rugsėjo 5 d. trokas su 
piknikieriais išvažiuos į lab
darių ūkį 10:30 vai. ryto. 
Darbo gi Dienoj, rūgs. 6 

j d. trokas su piknįkieriais į 1 
“Draugo’’ pikniką išvažiuos 
11 vai. ryto. Vietas ant a-! 
biejų trokų iš anksto gali
ma užsisakyti Gudų krautu
vėj, 901 W. 33 St.

Svarbesnieji respublikonų partijos vadai, suvažiavę į Mackinic Island, Mich., poka
riniams klausimams svarstyti. Iš kairės į de šinę: Califomia valst. gubern. Earl War- 
ren; New York valst. gub. Thomas E. Dewe y ir Ohio valst. gub. John W. Bricker. Spė
jama, kad vienas jų bus respublikonų partijos kandidatas j būsimus prezidentus.

■Išvažiavimas
Upytės Draugiško klubo 

išvažiavimas įvyks rugsėjo 
5 dieną, Willow West darže, 
83rd ir Willow Springs Rd.

V.E.B.

Pirkite U. S. Karo Bonus I

Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų dr-ja dėkoja 
visiems, kurie parėmė ir da
lyvavo pramogoj rugp. 29 
d. Vakaras davė pelno $60, 
kuris pasiųstas Šv. Pranciš
kaus vienuolynui. (Paimta

Klebonas M. Švarlis, par.; 
trustisai: Petras Mikolaitis, 
Edvardas Radavičius sako: 
“Šį rudenį parapijos meti
niam parengime — bankie- 
te deginsime parapijos pa
skolos raštus (morgičius). i 
Reikia pasakyti, kad para
pija dar turi skolos $2,000 
ir buvo padaryta taip, kad 
bus galima tą skolą atmo
kėti tik 1946 m., bet klebo
nas sako: “Turime pinigų, 
kam mums tos skolos rei
kia.” Fine, Father!

Rugsėjo 12 cj., Soidiers

Field ■
Valanda ir viešai kalbamas 
rožančius. Visi katalikai pri
valo tose iškilmėse dalyvau
ti. Tikslas jau visiems yra 
žinomas, nes praeitą sekma
dienį visose bažnyčiose bu
vo skaitomas arkivyskupo 
laiškas ir dalinama lapeliai.

Vos grįžus namo iš Pit s- 
Rap.

Susivaldyti — tai reiškia 
būti liuosu nuo piktų gei
dulių ir visame — kalboje 
ir darbuose išlaikyti lygsva
rą. Susivaldymu išdirbama 
būdas, kurs taip reikalingas 
mums, kad nepasiduoti pa
gundoms.

— — - jį ■ V ;-k~- - - • ■

DIDŽIULIS KONCERTAS
ONA KASKAS - KATKAUSKAITĖ

METROPOLITAN OPEROS ARTISTE

— IR —

RAPOLAS JUŠKA
BUVĘS PHILADELPHIJOS OPEROS ARTISTAS

DAINUOJA TT. MARIJONŲ NAUDAI
CIVIC OPERA HOUSE

Sekmadienį, spalių 3 d., 1943, 3:30 po piet
------BILIETŲ KAINOS: — $ .55; 1.10; 1.65; 2.20; 2.75; 3.30.------

VISOS VIETOS REZERVUOTOS. BILIETŲ GALIMA ĮSIGYTI:
1. VVest Side:

Draugo administracijoje, 2334 S. 
Oakley Avė.
Metropolitan Statė Bank, 2201 W. 
Cermak Rd.
Ig. Sakalas, 2056 W. 23rd St.
C. Druktenis, 2202 W. Cermak Rd.
M. Aitutienė, 2203 W. Cermak Rd.
M. Jasnauskienė, 2259 W. Cermak 
Road.

2. Cicero:
Rev. E. Abromavičius, 1515 S. 50th 
Avė.
Dr. P. Atkočiūnas, 1446 S. 49th Ct. 
A. Mondeika, 1616 So. 49th Ct.
S. Petrauskienė. 1603 So. 50th Ct.
V. Mozerienė, 1603 So. 50th Avė.

3. Melrose Park:
K. Kantautas, 903 W. 20th Avė.
A. švilpauskienė, 103 N. 20th Avė.
J. Žvirblis, 1513 35th Avė.

4. North Side:
J. Lebežinskas, 1615 N. Wood St.
V. Daugirdienė. 1615 N. Wood St.
V. Rėkus, 1905 Wabansia Avė.
A. Balčiūnienė. 6502 N. Leavitt St.

5. Aštuonioliktoj:
P. Ivanauskienė, 726 W. 18th St.
O. Bukantaitė, 907 W. 20th PI.
V. Galnaitė, 717 W. 18th St.
T. Stučinskienė, 671 W. 18th St.

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

7. Bridgeport:
A. Leščinskienė, 3448 S. Union Avė. 
R. Mazeliauskienė 3259 S. Union avė 
A. Vaišvilienė 1106 E. Marąuette Rd.
P. Juška. 3347 S. Lituanica Avė.
A. Pocius, 3252 S. Halsted St.
V. Balanda, 3249 S- Morgan St.
A. Antikauskaitė, 3427 S. Lowe avė.
A. Phillips, 3307 Lituanica Avė.

Neatidėliokite bilietų įsigijimo.

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

9. Marquette Park:
A. Kilas, 2640 W. 69th St.
B. Nanartonis 6540 S. Campbell avė.

• M. Varkalienė, 6315 S. Wolcott avė.
A. Pukelienė. 6447 S. Washtenaw
J. Purtokas. 6425 S. Richmomnd st.
O. Prosevičienė, 2659 W. 71st St.

10. Brighton Park:
M. Navickienė, 4538 S. Washtenaw 
E. širvinskienė. 4541 S. Rockvvell 
E. Juciutė, 4553 S. Fairfield Avė.
I. Pakeltytė, 4019 S. Artesian Avė.

11. Roseland:
L. Paliulienė, 10805 Edbrooke Avė. 
E. Yančienė, 9917 Forest Avė.
A. Barisaitė, 10810 S. Edbrooke avė

12. South Chicago: z
A. Snarskis, 610 E. 88th St.
A. Teličėnas, 819 E. 89th St. '
K. Antanaitis. 545 E. 88th St.
O. Chepul, 7622 S. Dante.

13. West Pullman:
Kun. M. švarlis, 12259 Emerald avė.

14. Indiana Harbor:
Kun. J. Naudžius, 3905 Fir St.

16. Waukegan. III.:
Kun. J. Olšauskas 730 S. Lincoln st.

17. Kenosha, WIs.:
Kun. P. Skrodenis, M.I.C., 5108th 
Avė.

18. Racine, Wbt.:
Kun. A. Ignotas, M.I.C. St. Casimir 
A. Sokelis, 1941 Case Avė.

19. MIlwaukee, Wia:
Kun. A. Mažukna, M.I.C., 1575 S. 
lOth St.

Dabar yra proga lengvai ir patogiai
kiekvienam įsigyti bilietų savoje kolonijoje. Dvi savaitės prieš koncertą 
bilietai bos parduodami tik Operos Rūmuose, 20 N. Wacker Drive.

KONCERTO RENGIMO KOMISIJA.

No. Side žinutės į
Šv. Rožančiaus draugijos 

mėnesinis susirinkimas bu- > 
vo iugsėjo 4 d.

Apkalbėjus draugijos rei
kalus, padaryta visa eilė pra 
nešimų, būtent.

Iš Federacijos skyriaus 
pranešta, kad ruošiamos An- 
na Kaskas ir R. Juškos kon
certui, kad stengiamasi kuo 
daugiausiai išplatinti bilie
tų.

Iš Labdarių Sąjungos kuo 
pos pranešta apie metinį pik
niką pačių labdarių ūkyje, 
kuris jau "įyyko ir, kaip ži
noma, gerai pavyko.

Iš ARD f vietos skyriaus 
pranešta, tkšd ruošiame® 
prie pramogos vietos sese
lių naudai. Ta pačia proga 
E. Andruškevičienė prane
šė, kad jos dukrelė Frances / 
draugijos labui aukojo spaus 
dinamą ją mašinėlę. Skyriaus 
pramoga-piknikas bus para
pijos kieme rugsėjo 26 d. 
Piknike bus ne tik gėrimo 
užkandžio, bet ir pagarsėju
sio No. Side kugelio.

Taigi, visi kviečiami į tą 
pikniką. V. D.

I

I
I

K. Sabonis Budriko 
radio programoj

Juozo Budriko radio pro
grama bus rytoj, rugsėjo 12 
d., 9 vai. Chicago laiku iš 
sto.ies WCFL, 1000 kil. Nau
jų tautinių liaudies dainų 
programoj padainuos Kas
tas Sabonis. Tarpuose sma
gios muzikos patieks dide
lis radio orkestras.

Pran

I

I

Pramoga pavyko
Town of Lake. — švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyriaus pramoga 
pirm. Elenos Gedvilienės na 
muose, pavyko. Knygutes iš
platino: E. Gedvilienė 2, po 
1: O. Vaznienė, M. Doršienė, 
K. Plekaitė, C. Antanaitienė, 
O. Pilitauskienė, J. Ragaus
kienė, A. Kalinauskienė, J 
Šaudvitienė, V. Sudaitė, P. 
Doveikiene. A. 
M. Sudeikienė,

Į
KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS “"SSUi
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

i
I

1

ii----------------------------- —---------------- »

Didžiausia Lietuvių Į 

Jewelry Krautuvė ;

Snarskienė, 
O. Pocaite 

S. Shimkienė, O. Misevičie
nė, E. Benaitienė, B. Norbu- 
tienė, B. Cicienienė.

Dovanų aukojo: E. Gedvi
lienė, J. šaudvitienė, K. Ple
kaitė, S. Shimkienė, B. Ci
cienienė, O. Vaznienė, Dor-1 
ša, P. Turskienė.

Dėkojame visiems už do
vanas, už išplatinimą kny
gučių, už atsilankymą.

Buvo viešnių ir iš kitų 
kolonijų: J. Pukelienė, H. 
Širvinskienė ir A. Snarskie- 
nė.

Dėkojame pirm. E. Gedvi
lienei už malonų priėmimą 
ir už vaišes. Visas pelnas 
bus įteiktas seselėms per sei
mą. Rėmėja

PHrduodame Laikrodžius. Laik- 
'odėlius. Auksinius ir Deiman
tinius žiedus. Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA
MI A U SI AS I 
KAINAS.
Turime didelį 
p a s » r inkimą
Muzikališkų Instrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų. Rekor
dų ir kitu visokių muzikalių 
daiktų.

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

i

I

JOHN A. KASS
JEVELRY — VVATCHMAKER 

— MUSIC

1216 ARCHER AVENUE
F i*, ne: LAFAYETTE 8617

«—------------------------------------- «

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PUEITŲ

VARTOJAMAS NAI JAS FLASTIC MA- 
TKRIOLAS NATlTtAI.F.S Gl'M 
SPARVOS DANTĮ' FLEITOMS.

*AVJOS Vplyafsinp DANTŲ

KŲmIKS " vi ¥ UlVIlVpiJCITOS

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

Neatsiduoda. Be skonio. Natūralus spal
vos. Nublunka. Visoj Saly žinomos dantų 
pleltoa. Permatomos crystal clear pleitos

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas f ^rantuotas. Materiolas labai pa
našas į mantinį. V'i mos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p* eitas įspaustas ir I 
gautas tik Ls lajini uotų dentistų |

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Ashland 2nd Fl. Mon. ®251

At&n nuo 9 iki 8. Mtad. ana 9 iki 4. 
RAIBAME LIETIVI9KAI

3»45 W 2«th St 2nd Fl. 2M»
.10 X Dearborn Km. S4)«. Sta. »«4»
Vidurinicačlo vai. 9—9. Antradl.nl ir 

ketvirtadieni nuo 9 Iki 7.

Darome p" eitas {spaustas ir 
Kautas tik iš laisnhioti; dentistų

Al 
GERKIT TIK GERĄ ALŲ. padarytą Chicagoj. Visi 
gena ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kuri užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
oirmo# rūšies produktų

LEO NORKUS, Jr
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
B E E R S

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
——■■■>■ ■■■—.....................

r.------- __________________________ _______ ' ~

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

Telrfonas SEELEY 8760

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 WEST ROO8EVELT ROAD
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Pranešimai

Valdyba

sekr

vesti naujų narių. Valdyba

I

*

I

I

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

ATMINČIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I

PETER TROOST MONUMENT COMPANY
(Įsteigta

Labai geros riHtae moterų Vafliniai, kailiukais papuoštąja arba 
clotb kotai paraMuoda nužemtatomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIE M!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

APMOKA VIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I

STANLEY LITWINAS, 
GeneraI Manager.

CARR-MOODY LUMBER CO
. PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI

9039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadiania.10 nuo 8 vai. ryto iki 13 vaL pietų. 

Kitomie dienotais — nuo T valandos ryto Iki 5:80 valsa/Los popiet

Padėka
Tariu nuoširdų ačiū Die

vo Apvaizdos parapijos cho
rui už suruoštą vakarą, 
ne išleisti, už brangias 
vanas, įteiktas man ir

Rytoj sąjuiMjtečiu 
piknikas

VVest Side. — Rugsėjo 12 
d., Aušros Vartų par. “Rū
tos” darže Mot. Są-gos 55
kp. turės pikniką, kurio pu- no žmonai. Jos pasiliks 
se pelno eis parapijos nau
dai.

Jau iš visų pusių matosi, 
kad viliojanti vasarėlė bai
giasi, taigi kol dar šiltoka, 
naudokimės tyru oru. Są- 
jungietės kviečia kaip vest 
saidiečius taip kitų koloni
jų prietelius atsilankyti sek
madienį į “Būtos” daržą 
Įvairumų netruks. Bus “bin- 
go” žaidimas, skanaus ku 
gelio, šalto gėrimėlio ir t.t. 
M. S. 55 kuopa nuoširdžiai 
visus kviečia.

Kuopos nutarimu, visos 
narės turi būtinai piknike, 
dalyvauti.' Kurios nedaly
vaus, kp. sus-me bus pada
ryta pastaba. Sykiu kiek
viena turi atnešti dovanėlę 
“bingo’’ žaidimui. Pastaram 
susirinkime jau kai kurios 
prisidėjo prie kugelio išlai
dų. Ona Budaitienė davė pi
nigais $1.00, L. Norvaišienė, 
M. Aitutienė, S. Sakalienė 
B. Kraujalienė prisidėjo daik 
tais. Tikimės ir kitos nepa
siliks neprisidėjusios prie 
pikniko. Ta pati

Nusižeminimas daugiau 
šviesos suteikia žmogaus 
protui, negu tuščias ir pai
kas gudravimas.

Remkite dienraštį “Drav 
gą”. laikraštis jus parems

A
JONAS BUKUS

Mirė Rūgs. 8 d., 1943, 9:05
vai. ryte, sulaukęs pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilę iš 
Šiaulių apskr.. Veiksniu par., 
Augiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną. (po tėvais Rapo
lą vičaitė). posūnį Pvt. Joseph 
Pelenis (C. S. Army); poduk- 
rę Isabell Pelenis, seserį • Elz
bietą Norvsūž*enę ir švogerį 
Stanislovą, 4 pusbrolius Kan
tautus ir ju šeimas, pussese
rę Kazimierą, ir daug kitu gi
minių ir draugų, o Lietuvoje 
paliko tėveli, brolį ir seseris.

Velionis priklausė prie Chi- 
cagos Lietuvių d r-jos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
6050 S. Lafayette Avė., TeL 
Normai 3374.

Laidotuves vyks pirmadie
nį. Rūgs 13 d. iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Martin’3 parap. bažnyčią. 59th 
ir South Princeton Avė., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą.. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

. Nuliūdę: Moteris, Posūnis, 
Podukrė, Sesuo, š voveris. Pus
broliai. Pussesere ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Jobą 
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PRANCIŠKA 
BUDRAITIENE

( po tėvais Ijevfa-kaitė)

Gyveno 3449 S. Utuaniea. Avė.
Mirė Rūgs. 10 d., 1943 m.. 

1S:5O vai. po pi et. sulaukus 
pusės amž.

Gimė Lietuvoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Pranclllu,'. du sūnus — 
Sergt. Albert (U. S, Army) 
ir Benedikta. 4 dukteris Kste- 
lle. Pauline Suchor. Vincente 
Pearson ir Mary' Lockman. 5 
anukus ir daug kitu giminių 
draugų-gių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips koplyčioje, 3307 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvė- jvyks antradienį. 
Rūgs 14 d.. 1943 iš koply
čios 3:00 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčią.. kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionės 'sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
ta J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžtai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

buMūdę: Vyra*. nūnai. Duk
terys. Antikai ir Giminės.

iCaidotuvlų Direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. Yards 
4908.

ma- 
do- 

ma- 
am-

Bridgeport. — LRKSA 15 
kuopos mėnesinis susirinki 
mas bus rugsėjo 12 d., pa 
rapijos salėje, 2 vai. popiet 
Prašoma narių atsilankyti, 
nes yra labai svarbių daly
kų svarstymui. Valdyba

Talman Avė. Yra svarbus 
laiškas. Išgirsim atskaitą iš 
išvažiavimo ir ap tarsim a- 
pie čarterį. Klubas jau turi 
150 narių. Reikia čarterio. 
Prašomi nariai atsilankyti 
ir naujų narių atsivesta

tainėje, 2 vai. popiet. Visi 
nariai kviečiami susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų 
svarstymui draugijos nau
dai. Valdyba

NULIŪDIMO VALANDOJ!

žinai mūsų atmintyje.
Ačiū Rozalijai Forster, 

Sabonienės seseriai, kurios 
namuose buvo suruošta šau
ni vakarienė.

Ačiū sesutėms Arlauskai- 
tėms už dainas, kurias jos 
dainavo mūsų pagerbimui. ;

Negaliu praleisti neišta- d, 
ręs ačiū Petrui Varakuliui mokykloje. Visos narės kvie 
už mandagų pasitamavimą, čiamos atsilankyti ir atsi- 
visu mano buvimu per 18 
metų laiku einant vargoni
ninko pareigas. Be gražaus 
sugyvenimo, Petras parodė 
nuoširdumą nupirk damas 
trejas mišių gaidas, kurios 
kainavo $80 ir daug knygų 
sutaisė, kad visados atrody
tų gražiai ir švariai.

Visiems choristams ir cho 
ristėms ačiū už gražų sugy
venimą ir darbuotę. Visados 
visi buvo man klusnūs ir pa
dėjo darbuotis dainos meno 
srityje. Jūsų malonūs bal
sai amžinai skambės mano 
ausyse.

Kastas Sabonis

Brighton Park. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno RA- 
mėjų draugijos 2 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, rugsėjo, 12 

., 2 vai. popiet, parapijos

Brighton Park. — Lab
darių Sąjungos 8 kuopos mė
nesinis susirinkimas jvyks 
sekmadienį, rugsėjo 12 d., 
tuojau po paskutiniųjų šv. 
Mišių, mokykloj. Susirinki
me bus išduota raportas iš 
buvusių piknikų rugpiūčio 
8 d. ir rugsėjo 5 d.,Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

Valdyba
i

Uteniškių klubo svarbus 
susirinkimas įvyks rūgs. 12 
d., 1:30 vai. popiet, Venge- 
liausko svetainėj, 4500 So.

I

i

i

i

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys 
susirinkimą sekmadienį, ru
gsėjo 12 d., parapijos sve-

Simono Daukanto draugi
jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 5 
d., 12 vai. dieną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetai
nėj, 3133 So. Halsted St. 
Susirinkimas yra svarbus

N

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PADEKONE
f

U Vi MODERNIŠKOJ KOPIA Clo> 
4O8Ų PATOGUMUI

1410 South 50tb Avenue Cicen
Telefonas CICERO 210b

6812 So. tfestem Avė,. Chicao-.
telefoną* Groveiul) 0142

Mubu patarnavimas yra greita* mandagiu- 
Jūsįj finansiškom stoviui prieinamas

RAPOLAS BALZEKAS
kuris mirė rugsėjo 2 d., 1943 m. ir tapo palaidotas rugsėjo 
6 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams: kun. kleb. A. 
Briškai, kun. J. Stankevičiui ir kun. J. Statkui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jo sielą, o kun. klėb. A. Briškai už 
pasakymą pritaikinto pamokslo.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams.

Dėkojame grab. J. Liulevičiui, kuris savo geru ir manda
giu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvno perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame taipgi 
ir grabnešiams ir visiems, kure paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau, mylimas vyre ir tėveli, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžiną ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Sūnus ir kitos Giminės.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

M AU ŽOLE J AI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—-

Pfc. PETRO P. ŠLAUTERIO
kuris gyveno, pirm išvykstant į kariuomenę 1436 Sotsth 4dth 
Court, Cicero, Illinois.

Mirė, gindamas savo tėvynę, piet-vakarinėje dalyje Paci
fiko karo laukuose, liepos 30 <1, 1943 m., sulaukęs 34 m, amž.

Paliko dideliame nuliūdime savo tėvelį Antaną; 3 brolius 
Antaną ir jo moterį Juzefą, Juozapą ir jo moterį Gladys ir jų 
šeimas, ir Joną; 4 seseris Petronėlę Veaard ir joą vyrą Fran
cis, Oną Pryzbyla ir jos vyrą Walter ir jų šeimas, Eleną ir 
Moniką; ir daug kitų ©minių, draugų ir pažįstamų.

Atminčiai jo liūdno prasišalinimo iš mūsų tarpo, užpra
šėme 4 gedulingas šv. Mimas (su egzekvijomis) už jo sielą pir
madienį, rugsėjo 13 d., 1943 m., šv. Antano par. bažnyčioje, 
Cicero, III., kurios bus atlaikytos 6, 6:30, 7 ir 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už kareivio Petro sielą.

Lai Dievas suteikia jam amžiną atilsį ir ramybę.
Nuliūdę: Tėvelis, Broliai, Seserys, Švogeriai, švogerkos 

ir visos kitos Giminės.

KREIPKITĖS PRIE MUS U 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ !

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN

MONUMENT CO.Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

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

PHONE: SEELEY 6108

fti Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios šeimos

Ra n k<w*I

PERSONALIZED MEMOR1AL3 AT t4O ADDIT1UNAL CO»1| 
PARTICULAR PLOPIJs PREFER PACHANKIS PRODCCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO G RAKITE \ 
Most Beautiful—Mosi Enduring—Strongest—Best In The World.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commeree

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

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

s Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelė®—mūsų Specialybė.

'dabar

I
i

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
PRUZIN FU N ERA L HOME 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117ROOSEVELT STREET

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Meną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

MAŽEIKA
8818 LfTLANKIA AVĖ.

EVANAUSKAS
PhoaM IAKDe* 1188-88

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 VTEST 23rd PLACE PInhm CANAL 2511
SKYRIUS: 42 E. l®8th ST.
16756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1271

L BUKAUSKAS
18821 80. MICHIGAN AVĖ. Phom PULLMAN MQ

ANTANAS M. PHILLIPS
LITUANICA AVENUE Pfaone TAROS 49M

L LIULEVICIUS
4S48 SO. CAUF0BN1A A^E. LAFAYETTE 8571
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ANNA KASKAS DAINUOS CHICAGOJE, CIVIC OPE
RA HOUSE, SPALIŲ 3 DIENĄ, TĖVŲ MARIJONŲ 

NAUDAI

Ji dalyvavo trijose operose: 
I “Rigoletto”, “Cavaleria Rus 
iticana” ir “Orpheus ir Euri- 
dice”.

ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS 
RUDENINIS PIKNIKAS 
Sekmadienį. Rugsėjo (Sept.) 12 d., 1943 

VYTAUTO DARŽE
EKTRA—Surprizų - Įdomybių - Linksmybių - Gėrimų - Valgių - Ir - Visko—EKSTRA 

VISI IŠ VISUR Į ŠĮ EKSTRA SPECIALI PIKNIKĄ! 
Nuoširdžiai kviečia visus .......... KLEBONAS IR CICERIEČIAI

20 milijonų Victory daržų

Illinois valstybė maisto centras
Vaisių ir daržovių paro

dos atidarymo proga. Soldier 
Field, Chicagoje, pereito 
ketvirtadienio vakare, pasa
kė reikšmingą kalbą žemės 
ūkio sekretorius Claude Wi- 
ckard. Jis pabrėžė Victory 
daržų reikšmę šiame kare.

Claude Wickard, žemės 
ūkio sekretorius, pareiškė, 
jog šiais metais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse buvo 
20,000,000 Victory daržų, ir 
daugiau kaip 1,000,000 jų 
buvo Hlinois valstybėje.

Gubernatorius Dwight H. 
Green pažymėjo: “jei mais
tas laimės karą, Illinois, 
maisto centras Amerikoje, 
— didžiausias maisto cent
ras pasaulyje, — suloš vado
vaujančią rolę pergalėje.”

Paroda buvo atidaryta pe
reitą ketvirtadienį ir šian
dien galite pamatyti įdomią 
ir didelę parodą.

Ji myli ne tik muzikg, bet ir moting

Iš 700 dainininku konleste pirmąją 
vietą laimėjo lietuvaitė Anna Kaskas

Šalčiausias rytas nuo 
1871 metu

Chicagoje pereito penkta
dienio rytą buvo 45 laipsniai 
šilumos, tai šalčiausias buvo 
rytas šiame sezone, skaitant 
nuo 1871 metų. Apie tai pra
neša oro biuras.

Apvogė Norkų
Pereitą ketvirtadienį 

Klem Norkus bučernę, 2033 
So. Halsted, atėjo prastai 

i apsirengęs kostumeris. Kai 
vyras paliko Norkaus krau- 

■ tuvę, buvo dingę du maišai, 
viename buvo $50, o kitame 
21,500 punktų raudonųjų X, 
Y ir Z štampų. Apie tai pra
nešus policijai, kostumeris 
buvo ieškomas.

Artistas-magikas Orson Welles ir Rita Hayworth po 
pirmojo pasimatymo suėję moterystėn Santa Monica, Cal.

Lietuviai perka
/

Mrs. Angeline Grande, 68 
Trečioji karo paskola jau metų, 901 So. Sacramento 

prasidėjo ir sėkmingai vyks- avė., mirė nuo širdies atakos 
ta. Lietuviai smarkiai perka pereitą ketvirtadienį, prie 
trečios paskolos karo bonus. į 3124 Huron gatvės.
\ 4

Lakūnas sužino, jog garbė prastai 
maišosi su brende (brandy)

LONDON. — Maj. Gen. lakūnui bdnką brendės 
Ira C. Eaker, 8-tos U. S. Air (brandy) prieš pat išskridi- 
Force vadas, papasakojo to- mą užpulti kontinentą La- 
kį atsitikimą. kūnas bonką brendės įkišo

Britas davė
i________

Pirkite Karo Bonos.
9

"Ar Girdėjai 
apie Obuoliu 

Mrdu? ’

Old Gold’s kvepianti tabakai, jek-itant 
puiku T e takia yra paderinti su Obuolių 
“Modnm”. kad pagelbėius užlaikyti tų 
mišinį šviežiais kelionėj link jūsų.

KĄ OBt'OT.lę ‘MEni S" PADARO 
TABAKAMS..

AMI-kVin, rnt Old C o’d (ahakq Iki kol 
kiekvieno* Htūlelis uudrėkta. tuo OBVOT.IV 
"MF.DiS" ap-ancoja natūrali drėv-nom*. la
bai «varlM> šviežumui. Nepadaro jokios per
mainos skonio Old Gold’s!

KA OBrOtK "MEDUS” PADARO JUMS ... 
kis drėcntnlmo elementas apw<roia jūsų ei- 
raretns nuo nemalonaus sndilūvimo—paeetb- 
stt nilaikytl jnos drėcnus ir skoninrai.—pa- 
relbs’i tai. kad jūs -a-dumėt n!lnq ‘maru
mą iš Old Gold’s mitinio Importuotų ir vie
tos tabakų.
Pabandykite pakeli Old Goldai — OBt OI.lt 
"MEDAIS” apsanrotų elcnretų—ŪIANDIEN!

MAŽIAU r,wkm" b«*«UK- ItlAZlAV ko tyrimo pankeli,- 
to Rr®drr*« Dirmt liepom mAnH 
pereita metų, kada apskaitoma 
nuošimčiais, rodo, k’<J Old Gold 
baro:

10* MAŽIAU nikotino 
10% MAŽIAU gerklę er- 

ziančių tars and resins.
Tai yra vidutinė 6 kita bandyta 
rirarrta-

ŠVIEŽUMAS

•
Pirkrt 
Daugiau 
Karo 
Bonq 
Dabar!

Oto 
Goto

CIGARETAI

/$8S
W i

amerikiečiui į batą, kai buvo priverstas 
----------------  iššokti į kanalą (channel)-.

z i Kada lakūnas plaukė sa
vo life-jacket’e ir laukė iš- 

- gelbėjimo, jis palaikė šilu
mą su brende, būdamas van
denyje šiek tiek išgėrė bren
dės.

i

9

t

TZT R TTCSammy Kaye’s Band ir Guests, Trečiad. 7 v. v. WBBM • Bob Crosby 
RliAUOinilLO. Ir jo Orchestra, Sekmadienį 9.30 v. v. WMAQ.

Dėl motinos ligos sugrįžu- siau finalą ir du dainininkai 
si iš Italijos, kur turėjo per- buvo pripažinti tinkami pasi
traukti dainavimo studijas, rodyti Metropolitan operos 
Anna Kaskas nenusiminė, pavasario sezone. Tų dviejų 
bet su visu atsidėjimu rūpi- skaičiuje buvo Anna Kaskas. 
nosi savo šeimos reikalais, Pirmas Anna Kaskas pa- 
ir neužmiršo muzikos meno. : sirodymas Metropolitan ope-

Ji dainavo keturis metus roję buvo labai sėkmingas. 
Katalikų Katedroje, Hart
forde, davė kitiems dainavi
mo pamokas, kai tuo tarpu 
pati ėmė dainavimo pamo
kas pas ENRICO ROSATI, 
pagarsėjusį dainavimo mo
kytoją, kurio mokiniais bu- 

I vo pagarsėję dainininkai: 
; GIGU, LAURI-VOLPI 
ROSA TENTONI.

1936 metais jai nusišyp
sojo laimė. Ji buvo priimta 
į Metropolitan operos daini
ninkų konkursą (kontestą) 
ir jai buvo pripažinta pirmo
ji vieta iš visų konkurse da
lyvavusių.

Prieš paskiriant daininin
kus konkursan buvo išklau
syta 700 dainininkų, ir iš šio 
skaičiaus 48 buvo pripažinti 
tinkami konkursui. 9 daini
ninkai iš šių 48 pasiekė pu-

X Šiluvos atlaidai Gimi
mo Panelės šv. parapijos 
bažnyčioje; Marąuette Park, 
primena Lietuvos Šiluvą, 
žmonių rytais ir vakarais 
suplaukia minios iš visų Chi 
cago lietuvių kolonijų ir a- 
pylinkės miestelių. Klebonui 
kun. A. Baltučiui su dvasi
ne pagalba yra sustojęs net 
prel. J. Maciejauskas, Los 
Angeles, Calif., lietuvių pa
rapijos klebonas, kurs buvo 
atvykęs j Amerikos lietuvių 
konferenciją, Pittsburgh, Pa.

I 
i

Lakūnas buvo išgelbėtas 
ir jis šiek tiek svirduliavo. 
Manyta, jog lakūnas buvo 
išvargęs, todėl kapitonas lie
pė jam eiti žemyn.

Įsižeidęs amerikietis atsa
kė: “aš niekada nebūnu ten, 
kur nenoriu”, ir įšoko į ka
nalą (Anglijos kanalą).

Jis paskui buvo vėl iš
trauktas iš vandens ir visų 
atsiprašęs paliko kartu su 
visais.

' v*

Kalbės vice-prezi 
dentas

Vice-prezidentas Henry A 
Wallace šiandien vakare kal
bės apie taiką Chicagos sta
dione. Jo kalba bus trans
liuojama iš WCFL stoties, 
nuo 9:05 iki 10 vai.

Po šio debiuto Metropoli
tan operos vadovybė pasira
šė sutartį su Anna Kaskas 
dėl 1936 metų reguliaraus 
žiemos sezono, kuriame ji 
pasirodė įvairiose operos žy
mesnėse rolėse.

Nuo to laiko Anna Kas
kas visą laiką pasiliko Met
ropolitan operoje viena iš 
žymesnių dainininkių, 
riai skirdavo įvairiose 
rose žymesnes roles.

X Sgt. George A. Barton, 
Jr. (Bernatonis), 26 metų 
amžiaus iš Chicagos rugsė
jo 6 d. žuvo Rapid City, Io- 
wa, didelio bomberio katas
trofoj. Įgulos buvo šeši vy
rai ir, bomberiui nukritus, 
visi žuvo. Velionio Barton 
kūnas parvežtas į Chicago 
ir šį rytą iš šv. Antano baž
nyčios, Cicero, bus laidoja^ 
mas šv. Kazimiero kapuose. 
Velionio brolis Frenkis, kurs 
taip pat tarnauja kariuome
nėj, yra parvykęs į laidotu
ves. Karo tarnybą velionis 
ėjo šeštus metus.

ku- 
ope-

X Šv. Antano parapija, 
Cicero, rytoj Vytauto parke 
turi paskutinį šįmet pikni
ką. Klebonas ir komitetas 
pasiruošę svečius priimti, 
pavaišinti ir apdovanoti. Ci- 
ceriečių piknikai 
esti įdomūs.

visuomet
\

3 vyrai pagrobė $9
George Fenneman, 7348 

Sangamon str., pranešė po- 
Apie šjMfykį sužinota licijai pereitą ketvirtadienį, 

-. ~ kad k.yg yyj-gj jo atėmė
$9. Trys vyrai minimą žmo
gų pagavo prie 71-mos ir 
Peoria str.

rugsėjo 9 dieną.

Galite pamatyti 
prašmatnių dalykų

Prie 47-tos Ir Damen avė.I
vyksta įdomus ir šaunus 
karnivalas. Karnivalo pelnas 
skiriamas šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos naudai. Kar- 
nivale yra labai įdomių nu
merių. Galite gauti Nylon 
kojinių. Yra gyvų arkliukų, 
kuriais galimas pajodinėti. Ir 
šiaip visokių prašmatnybių 
galite pamatyti. Karnivalas 
vyksta vakarais.____

Monterey, Calif. — Mario 
Lucido, U. S. arini još narys, 
Sicilijoje sutiko savo motiną 

kir seserį. ,

Pasižymėję vyrai
• Daugiau kaip 350 U. S. 
8-tos armijos oro jėgų ofi- 
cerių ir kareivių, esančių

chicagiečiai laimėjo oro me
dalius.

I

Astuoni chicagiečiai 
kareiviai žuvo

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 208 
Jungt. Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie žu
vo Azijos, Europos, Vidurio 
Rytų, Š. Afrikos, Pacifiko 
ir Pietų Pacifiko apylinkių 
frontuose. Žuvusiųjų skai
čiuje yra aštuoni iš Chica-1 jjį 
gos.

Dinge karo frontuose

Budrikas, pla- 
Chioagoj ir a- 

šįmet

X Juozas 
čiai žinomas 
pylinkėj biznierius, 
mini 30 metų sukaktį, kaip
įstojęs į biznį. Šiai sukak
čiai pažymėti ruošia didelį 
išpardavimą. Kaip žinome, 
didelė, graži rakandų, radio 
ir jewelry krautuvė randa
si adresu 3241 S. Halsted St.

Apiplėšė
Du banditai pereito ket

virtadienio vakare sulaikė 
Jack Kaplan, Pollack batų 
krautuvės sekretorių (derk) 
2344 Madison str., ir atėmė 
iš jo $200.

Washdngton, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
ketvirtadienį pranešė 209 
Jungt. Amerikos , Valstybių 
kareivių pavardes, kurie din
go karo frontuose. Dingu
siųjų skaičiuje penki yra 
chicagiečiai.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

X L- Vyčių Chicago aps
kritis susirinkime praeitą 
ketvirtadienį pasidžiaugė ko 
misijos patiektu raportuos 
Liepos 4 d. metinio pikniko 
ir pareiškė padėkos visiems 
darbininkams ir kas tik kuo 
prisidėjo prie pasisekimo.

X Juozui Brazaičiui, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininkui. Hines ligoninėje, 
operacija dar nepadaryta. Il
sisi, stiprėja daktarų prie
žiūroj.

X Bitautų ir Švedų, north 
saidiečių, šeimos įsigijo An
na Kaskas ir Rapolo Juškos 
koncerto tikietus.
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