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APŠAUDO JAPONUS FINSCHAFENE
Nušovė suvirs 40

SĄJUNGININKŲ ŠTA- 1 
BAS pietvakarių Pacifike. i 
nigs. 24.—Sąjungininkų ar- 
tilerija nuo dviejų mylių to- i 
lumo apšaudo japonų bazę 
Finschafene, suminkš t i n i- 
mui tos bazės pirm negu ją 1 
puls. Australiečiai pasivarė < 
4 mylias arčiau Finschafe- 1 
no, ir jų patrankos apšaudo 
japonus iš netolimo aerodro- 1 
mo dvi mylias nuo paties i 
miesto.

6.300 japonų lavonų I 
Komunikate pranešama. < 

kad tuoj po kareivių išlip-_dė juos 
dinimo ten įvyko 25 minu
čių orinė kova, kurioje A- 
merikos lakūnai nušovė nuo 
40 iki 45 priešo lėktuvus, iš 
70, kurie bandė atakuoti są
jungininkų laivus. \

Pranešama, kad Lae ir 
Salamaua rasta 6,300 japo-

I •

I japonų lėktuvų
nų lavonų, dar nebaigus vi
sų suskaičiuoti. Kalnuose 
aplink Lae ieškoma dar apie 
600 japonų kareivių.

Lakūnas išgelbėtas.
Opozicija, kuri būtų ga

lėjusi pasirodyti tam išlip- 
dinimui buvo sustabdyta 
bomberių ataka ant japonų 
pozicijų Naujoj Britanijoj, 
kurios metu numesta 73 to
nai bombų.

Sąjungininkų laivams ap
sisukus grįžti atgal, maž
daug 60 priešo lėktuvų han- 

atakuoti. Kovose 
dingo trys sąjungininkų lėk
tuvai, bet vienas lakūnas 
išgelbėtas.

Komunikatas taipgi sakė, 
kad kitose operacijose pietų 
Pacifiko apylinkėj sunaikin
ta dar 23 kiti priešo lėktu
vai.
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MILĖSGERMANY
BALKANAI — NAUJAS VISŲ DĖMESYS

RUSHING 
UINFOKEMNTS 
THROUGH HERE

Gorizio

•Sofa

•ROME

PLĖS

GREECE

Gaunamais pranešimais, Jugoslavijos partizanai yra okupavę didelę dalį pajūrio savo 
krašto, kad paruošus uostus aliantų kariuomenei išlaipinti. Naciai giriasi, kad bandy
mą išsodinti aliantų kariuomenę prie Žara atmušę. (Acme-Draugas Telephoto)
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Japonai jūsų priešai: 
Knox britams

LONDONAS, rūgs. 24.— 
Amerikos laivyno sekreto
rius Frank Knox šiandien 
pareiškė laikraštininkams, 
kad britai pripažintų japo
nus esančiais pasaulio prie
šais, vieton galvoti vien tik 
apie Hitlerį, kaipo priešą, 
kuris turi būti sunaikintas. 
Jis sakė natūralu, kad bri
tams daugiau rūpi Europa, 
bet baisusis dalykas, kuris 
turi būti išnaikintas, randa
si ir tolimuose rytuose.

Anot Knoxo, amerikiečiai 
turi daugiau susirūpinti ka 
ru Europoje, o britai turi 
daugiau susirūpinti karu 
Pacifike. Jis sakė niekas 
daugiau nesukrėstų ameri
kiečių pasitikėjimo negu nu
jausti, kad pribaigus Hitle
rį Anglija palieka baigimą 
karo prieš japonus Ameri
kai.

I
Dar ilgai kariausime— 

Gen. Marshall
WASHINGTON, rūgs. 24. 

—Gen. George C. Marshall 
vakar pareiškė, kad prieš 
mus dar stovi sunkios ko
vos visuose pasaulio fron
tuose, ir perspėjo kraštą 
prieš netikslų džiaugsmą 
pradiniais laimėjimais ir 
manymą, kad greitai ir leng 
vai laimėsime karą.

. JAPONU LAIVAS 
VYKSTA MANILON 

LONDONAS, rūgs. 24.— 
Tokyo radio pranešimu, ja
ponų laivas Teia Maru, ku
ris veža 600 amerikiečių, 50 
kanadiečių ir 50 chiliečiv į 
Goa, Portugalijos Indiją, 
pakeitimui už japonus belais 
vius, šiandien išvykęs iš 
Hongkong ir plaukia Mani- 
lon.

Krito lėktuvas, 12 žuvo
OSBORNE, Kan., rūgs. 

24.—Sakoma 12 vyrų už
mušta, kuomet trečiadieny 
nukrito keturmotorinis ar
mijos bomberis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Iš CORSICA — Prancū

zai praneša apie užėmimą 
dar keturių miestų šioje sa
loje. Lėktuvų bombos iš
sprogdino du nacių laivus, 
kuriais buvo bandoma iškel
ti vokiečius kareivius iš Cor
sica.

IŠ LONDONO — Sąjungi
ninkų bomberiai dienos me
tu atakavo nacių aerodro
mus ir geležinkelius šiauri
nėj Prancūzijoj.

IŠ MASKVOS — Rusai 
artinasi prie Smolensko. Už 
ėmė miestą tik 7 mylias nuo 
tos bazės.

IŠ ITALIJOS — Ameri
kos penktoji armija pamažu 
varosi arčiau Napolio.

Popiežius žada užsidaryti Vatikane
LONDONAS, rūgs. 24 — 

šiandien pranešama j ag 
Šventasis Tėvas mano savi- 
noriai pasidaryti belaisv u 
Vatikane, atsteigiant są /- 
gas, kokios buvo pirm 1L'9 
metų Laterano sutarties. 
Žinios iš Zuricho sako tas 
pranešimas paėjęs iš patiki-

mų Romos šaltinių.
Kuomet dabartinis Popie

žius Pijus XII buvo Vatika
no užsienių reikalų sekreto
rius, jis su Benito Mussoli
ni vyriausybe pravedė La- 
terano sutartį, pagal kurią 
Vatikano miestas skaitomas 
neutralia valstybe.

RAF apdaužė naciu 

i Mannheim uostą
LONDONAS, ru^s. 24.— 

Didelis skaičius britų ke- 
turmotorlmų bomberių va
kar naktį smarkiai puolė 
Mannheim - Ludwigshafen, 
antrą didžiausią uostą vidu
jinėj Vokietinėj. Aviacijos 
ministerijos komuni k a t a s 
pranešė, kad toje ir kitoee 
atakose ant geležinkelių 
centro Achen ir Darmstadt, 
žuvo 32 bomberiai; Mann- 
heim-Ludwigshafen miestas 
taipgi yra didelis vokiečių 
ginklų išdirbimo centras.

Bombos sukėlė didelius 
gaisrus dirbtuvėse, kur* iš
dirbama tankai, šautuvai, 
amunicija ir karui reikalin
gi chemikalai. Nors tuoj ne
pranešta apie taikinius 
Mannheime, žinoma, kad ten 
randasi 13 motorinių veži
mų dirbtuvių, 10 chemikalų 
dirbtuvių ir du geležinkelių 
centrai.

Vokietijos radio praneši
mas pripažino jog ataka pa 
dariusi didelius nuostolius, 
ypatingai tų miestų senose 
dalyse, ir sužeista - keletas 
civilių gyventojų. Praneši
mas taipgi sakė 30 bombe
rių buvo nušauta.

Kiti asmenys, kurie matė 
anglų bomberius skrendan
čius Vokietijos link, sakė 
kiti jų daliniai numetę bom
bas ant Hitlerio vakarinių 
apsigynimo sienų Prancūzi- 
jis pakrašty, nors aviacijos 
ministerija šios žinios nepa
tvirtino.

Mosąuito bomberiai prisi
dėjo prie jų naktinių atakų, 
patroliuodami virš Vokieti
jos ir Prancūzijos. Vienas 
kanadiečių lėktuvų dalinys 
nušovė du vokiečių lėktu
vus virš nacių aerodromo

RUSAI PASIEKĖ DNIEPERIO UPE
Visas nacių centrinis frontas braška

vokiečiai sistematiškai eva
kuoja didžiąsias kąnuoles,

MASKVA, rūgs. 24. — 
šios dienos raportas sakė

_ _ _ -J. ‘ ■ ' _ •

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

rfrom the earth.”
j —Abraham Lincoln
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JAU PRADĖJO DIDELE OFENSYVA
Pasivarė tris mylias, užėmė du miestus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 24. 
—Amerikos penktoji armija šiandien pradėjo didelę ofen
syvą į šiaurę nuo Salerno, kad pasukti visas savo jėgas į 
Napolj. Tuoj po atakos pradžios amerikiečiai pasivarė tris 
mylias. Gen. Eisenhower štabo narys sakė penktoji armija 
žygiuoja pilnu stiprumu, bet randa labai didelę opoziciją. 
Raportas iš Aldžyro 
amerikiečių 
vo nacius 
priešintis.

Kovodami 
čio Napolio, 
ja daug artilerijos, mortarų 
ir kulkosvaidžių prieš žy
giuojančius amerikiečius. Iš 

'amerikiečių pozicijų matosi 
dideli kamuoliai dūmų, ku
rie padengia visą tą miestą.

Maršalo Kesselring aulam 
dytos kariuomenės buvo 
perorganizuotos ir pergru
puotos didžio jom grumty
nėm. Iš visko matosi, kad 
vokiečiai naudoja kiekvie
ną savo kareivį ir kiekvieną 
atliekamą ginklą įsteigimui 
geležinio rato apie Napolį.

Amerikiečių pirmasis ob
jektyvas yra eilė kalnelių į 
šiaurę nuo Salerno. Juos už
ėmus, amerikiečiai tada do-

- -/ •

sakė 
ofensyva s.uga- 
nepasiruošusius

priešaky degan 
vokiečiai naudo

I

smarkiai varančios rusų ka- įrengimus, ir civilius gyven
tojus iš savo pozicijų, skers ^^uinuos pozicijas prie Napo-riuomenės persikėlė per 

Dniepro upę į rytus nuo 
Smolensko, žinios iš fronto 
sako rusai, kurie persikėlė 
per Dnieprą prie Pridniep- 
rovskaya miesto randasi tik 
kelios mylios nuo paties 
Smolensko. Tas miestas skai 
tomas raktu į visą centrini 
frontą.

MASKVA, rūgs. 24.—Ru
sų kariuomenė pasiekė Dnie 
pro upę. Kiti rusų daliniai 
į šiaurkavarius nuo Smolen
sko jau pasiekė Tarasenki 
miestą, tik tris mylias nuo 
Baltrusijos rubežiaus.

Užėmė Novotnoskovską
Vokiečių aukštoji koman

da sakė rusai bandę persi
kelti per Dnieprą, bet buvę 
atmušti. Nors nacių aukšto
ji komanda nepatvirtino tos 
žinios, Berlyno radio sakė

Kercho pratakos į Kauka
zą.

Rusams užėmus Luzano- 
vo, jie dabar randasi tik 9 
mylios nuo Smolensko. Va
kar pranešta apie užėmimą 
Novomoskovsko, žemutinėj 
Ukrainoj, per kur rusai da- 
sivarė iki Dniepro.

Didelė opozicija.
Rusams iš Novomoskovs

ko žygiuojant į Dnieprą, vo
kiečiai visais būdais bandė 
sulaikyti rusų žygiavimą.

Artėjant prie tos didelės 
upęs, rusų pranešimas mi
nėjo varymasi į 
chugo miestą, 58 
pietvakarius nuo

Pavarius nacius 
Dniepro, dabar
matyti ar jie ginsis tos upės 
linija, su Kievu kaipo nauju 
centru.

pasipriešinimas yra išsprog 
dinimai. Britai jau pasivarė 
iki Altamura, kurį jie užė
mė. Einant į Altamura, bri- 

1 tai .užėmė Matera, kur 1,200 
‘ pėdų aukščio kalnas duoda 

gerą vaizdą žiūrint į šiaurę. 
Daviniai nurodo, kad vor 

kiečiai patraukė savo karimo 
menes' iš tos apylinkės ir 
naudoja jas prieš amerikie
čius. Iš tos priežasties, bri
tai labai 
myn.

štabo 
vokiečiai 
kliudyti amerikiečių ofensy
vai, ir sukoncentravo pėsti
ninkus į šiaurę nuo Salerno 

i dėl kontratakos. Sąjunginin 
kų lėktuvai, tačiau, numetė 
500 svarų bombas ant nacių 
pozicijų ten ir kulkosvaid
žiais apšaudė nacius karei
vius, ir užbaigė tą vokiečių 

j planą.
Pradėjus ofensyvą dėl Na 

polio, amerikiečiai tuoj už
ėmė Olivero ir Citra mies
tus.

Britų . radio pranešimas 
sakė sąjungininkų karo lai
vai prisideda prie ofensy- 

! vos kanuolėmis apšaudyda-

lengvai varosi pir-

pranešimas sakė 
rūgs. 21 ruošėsi

lio.
Kontakte su britais.

Dabartinis frontas eina iš 
Salerno į šiaurvakarius, ir 
tada tiesiog rytuosna, kur 
dar esama kontakte su Gen. 
Montgomery vadovau j a ma 
britų aštuntąja armija.

Britų sektory, vienintelis' mi nacių linijas Napoly.

Jugoslavai puola 
nacius Trieste ir Fiume

Kremen- 
mylias j 
Poltavos, 
atgal iki 
laukiama

Mirė Eduard Herriot
NEW YORKAS, rūgs. 24. 

—Suomijos radio praneši
mu, šiomis dienomis mirė 
Eduard Herriot, veteranas 
Prancūzijos valdininkas ir 
kelis kart buvęs jos Prem
jeru.

ITALIJOS KARALIENĖ 
IR PRINCAS ŽENEVOJ

LONDONAS, rūgs. 24.— 
Žinia iš Berno sako ženevon 
atvyko Italijos 
Elena ir Princas 
Pranešime nieko
apie Italijos karalių.

Karalienė 
Umberto. 
neminima

7 žuvo auto nelaimėj
WEST lIfAYETTE. O 

rūgs. 24. — Pennsylvania 
traukiniui sudaužius jų au
tomobilį, 7 ‘ karo darbinin
kai žuvo ant vietos, o vie
nas kritiškai sužeistas.

•>

vakarinėj Vokietijoj, ir ki
ti du priešo lėktuvai buvo 
nušauti kitur. A

20,000 italu pabėgu
Šveicarijon
BERNAS, rūgs. 24.—Ofi

cialiai šiandien pranešta, 
kad nuo Italijos pasidavimo 
maždaug 20,000 italų civi
lių ir kareivių pabėgo iš Ita 
lijos Šveicarijon.

ORAS
Truputį šilčiau.

f

LONDONAS, rūgs. 24.— 
Raportai kalba apie aštrius 
susirėmimus tarpe stiprių 
jugoslavų partizanų jėgų ir 
nacių kareivių Trieste mies
to gatvėse. Partizanai taipgi 
grąsina. Fiume miestui, ma
tomai koordinuotam žygy 
prieš tuos du Italijos mies
tus prie šiaurės Adrijatikos. 
Jugoslavų šaltiniai sako 
partizanai prasimušė 25 my 
lias Italijon ir įsilaužė Tri- 
estan. To miesto gyventojai 

. drauge su partizanais atsi
suko prieš nacius okupan
tus.

Britų radio perdavė Ald
žyro radio pranešimą būk 
partizanų artilerija apšau
do Fiume miestą iš Sus ak 
miesto. Pranešimas iš Zag
rebo sakė naciai užėmę Su- 
sak miestą.

Madrido pranešimai sako 
ne vien Fiume, bet visam 
Istrijos pusiausaly ginkluo
ti ir greitai žygiuoją parti
zanai gręsia naciams.

Šie vėliausi partizanų žy
giai pranešami ryšium su 
žiniomis apie kovas prieš na 
cius Adriatikos pakrašty.

i
l

Nušovė 7 didelius 
vokiečiu lėktuvus

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 
24.—Britų Beaufighter lėk
tuvai vakar užtiko milžiniš
kus Junkers-52 kareivių 
transporto lėktuvus ir did
žiulius Savioa-Miachetti 82 
lėktuvus skrendant tarpe 
Bastia uosto, Corsicoje, ir 
Leghorno, Italijos, ir septy
nis jų nušovė. Žvalgybiniai 
lėktuvai matė nacių bandy
mus evakuoti Corsica lai
vais ir lėktuvais.

Prancūzų komuni k a t a s 
sako sąjungininkai okupavo 
Bonifacio ir Porto
miestus, pietiniam Corsica 
salos gale. Anot jų praneši
mo, nuolatinis bombavimas 
padaręs Bastia uostą beveik 
beverčiu. Keli amunicijos 
kroviniai ir daug tankų, ku
rie stovėjo arti prieplaukų, 
matomai išvežimui, buvo su
naikinti.

Vecchio

Baigė mokyklą streiką
TOLEDO, Ohio, rūgs. 24. 

—Toledo viešosios mokyk
los, uždarytos rūgs. 15 dėl 
darbininkų streiko, bus pir- 

Į madieny atidarytos.
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Mirg*ma«įa iš 
Rockfod, III.

Kun. K. Juozaitis, sugrį
žęs iš atostogų, atrodo ge- 
xįd. Sako, puikiai pasilsėjęs. 
Dabar vėl pradėsiąs sunkiai! 
darbuotis. Praeitais metais, 
su parapijonų pagalba, iš
mokėjo naujos salės skolą. 
Šįmet, sako, pradėsiąs vajų 
bažnyčios skolai likviduoti. 
Pradžia jau padalyta. Grį- 
ž^s atmokėjo $1,300-00.

į Edvardas Rimkus rugsėjų
26 d. paliks verkiančią mo-

nebuvo lietuvių mokyklos ir 
neįpratę į savą mo- 
vaikus siųsti, vis dėl 

to matosi aiški visokeriopa
pažanga. 
Sv. Kazimiero seserys.

Auga lietuviu mo

kykla Argentinoje
(ŲK^B) Šįęąiet Buenos 

Aires mieste lietuvių para- 
pijinėje pąokykloje vaikų 
darželyje yra 57 vaikai, iš 
kurių 9 lietuviai, nuo pirmo 
iki trečio skyriaus ■— 33 
vaikai, jų tarpe 4 lietuviai 
piuvimo mokosi 12, iš jų 2 
lietuviai, anglų kalbą mo
kosi 5, iš kurių 3 lietuvės. 
Iš viso mokykloje yra 107 
vaikai. Nors darbo sąlygos 
sunkios, per ilgus, metus eis

•
(LKFSB) J4etuvQj£ buvp 

gražiai savo darbą išpletu- 
sios Vargdienių seąelės, ku
rių motinilfcas narnąs — Ma
rijampolėje. Gayęme žinių, 
kad vienuolyno namai ir 
spaustuvė liko karo nesu
griauti, tąčiau yra naciona
lizuoti, yajdomi svetimųjų, 
ir jų vokiečiai seserims ne
grąžina. Taipgi patvirtina
mos žinios apie išvežimą į 
Rusiją vienuolės Elzbietos 
Breivytės ir apie žuvimą ki- 
tcs vienuolės-sesers Salomė
jos Kaupaitės. Iš viso gali
ma spręsti, kad nacių oku
puotoje Lietuvoje seserų gy-

★ ★

Padėkite Savo Karo Bonas, Namų ir Inšiorino 
Popieras, ir Kitas Brangenybes į—

APSAUGOS DĖŽĘ 
(Šate Deposit Box)

Atsilankykite į—

DISTRICT NATIONAL BANKĄ
1110 West 35th St., —»

kur rasite pilną pasirinkimą dėžių nuo $3.00 metams 
pridedant taksas. ,
LLETUVISKAS PATARNAVIMAS.

< *

Mokykloje dirbaį tiną. šaukiamas į kariuo
menę. Sūnus motiną rami
na: “Neverk, mama, apgy-- 
nęs laisyę savo krašto ir ki- 

’ tų pavergtų kraštų, aš grįr 
šių namo sveikas. Tiktai 
melskis už mane.”

Duok, Dieve.
Tenka girdėti, kad dr. B. 

Bolotoff įstojęs į kariuome
nę šiuo metu randasi net 
Kinijoj. Rašo, viskas eina 
gerai.

* . --u

Rugsėjo 31 d. Moterų Są- 
jungos kuopi parapijos sa-' venimas sunku3 
lėj atidarė vakarinius kur
sus. Per rakto skylutę man ’ ~
teko pamatyti, ką jos ten “Dra^”. 'Jžsiprem 
veikia. Vienos siuvinėja, ki- ,tt metams- “Drąugi

Bazaras prasidės rugsėjo 
26 dieną ir tęsis per tris sa- 
yąites: sekmadieniais, tre
čiadieniais ir šeštadieniais.
Bazaras šįmet atrodo bus, 
turtingesnis, negu praeitais 
metais, nes grįždamas iš a- 
tostogų klebonas parvežė 
daug gėrybės, kurios labai 
reikalingos kiekvienam na
mui. Be to, daug biznierių 
žada paaukoti gerų dovanų, 
tik laukia komiteto ateinant.

tos mezga. Bedirbdama* Ui 
dainuoja, tai pasakas sako.

1

«

DR. VAITUSH, OPT.

Mane 26 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

_ KREIVOS AKYS 
ATITAISOMOS

Bsngtiy atsitikimų akys 'atttaiaa- 
Bms be akinių. Kainos pigiau kaip 

4712 South Ashland Ar.
Phone YARDS 1373

Jaunuoliai, kurte nenriimami 
karo aviacijos skyri- '? priežas- 

i ties spalvų neregėsimo — (color 
blindness). kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

u ★

I

’ P VARKĄLA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Are.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės virsminėtu 

antrašu.

tis. Užsiprenumeravęs tik ir 
Kitoje vieto-e kitos • verda, laukia, kada pastorius atneš 
kepa. Teko girdėti, kad net i namua- Korespondentas 
klebonui surprizą žida pa- 
daryti. Praeitais metąis pa
sibaigus parapijos bązarui 
sąjungietės net $500.00 kle
bonui įteikė. Šįmet, sako, 
bus sukelta dvigubai.

Valio, moterys, sąj-ungie- 
tės!

I
1

. I

v«

•r.

S’

Budriko Modemiška Krautu vi

Kai jums prikimba veiksminis už- 
kietėjimaą ir Jūs jaučiatės nuvar
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaiko
je ir nuo tų reiškinių kenčiate — 
galvos skaudėjimą, jaučiate nemalo
nų kvapą, vidurių suirimą, nevirš
kinimą, nemigą, neturėjimą apetito 
ir jūs skilvis jaučiasi apsunkinta 
dėl gazŲ ir iėpūtimo — įsigykite Dr. 
Petcr’s daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojas, jis taip
gi yra vidurių stiprintojas, -sudary
tas iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gojnozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir

i; pa
ganus

Baigę Šv. Petro ir Povilo 
parapijos mokyklas, sekan
tieji jaunuoliai išvyko siek
ti savo pašaukimą į St. Mo- 
nica Seminary, Oconomom- 
ac, Wis. Jonas Kulbis (jau 
antrus metus) ir Leonardas 
Grembi Xpirmus metus).

Kuo geriausio jiems pasi
sekimo.

Serga Ant. Račkauskas. 
Anksčiau minėti ligoniai 
dar nepasveiko. Visiems pra 
šome Dievo sveikatos.

Rugsėjo 26 d. tikimės su
laukti brangaus svečio — 
Andr. Daugirdo, kuris atva
žiuos čia “Draugo” reika
lais. Mielas ir daugelio lau- 
kiamąs svečias. Daugelis 
taip pat laukia, kad galėtų 
atnaujinti prenumeratą, o 
daugelis, kurie tik pripuo
lamai gaudavo pasiskaityti

Radio Programai leidžiami 
Sudriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFĮJ 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą. -------
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

INSULŲOKIT SAVO NAMUS--------
— KAD SUTAUPYTŲMET KURĄ!

KREIPKITE PRIE

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

GVĄRĄNTUOTI REZULTATAI
3 METAI IŠMOKĖJIMUI

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS PROGRAMA 
Iš Radio Stoties

W. g, E. S. — 1330 Kįlocycles

KAS RYTĄ:-Ntw 8:45 Iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus

VAKARUŠKININKŲ PROGRĄMO, VAIDINANT 
“TAČKUNŲ” ŠEIM4 ir Kaimynus

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

J

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare* 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marąuette Road

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’ \S
25 metų patyrimas

TeL: Yards 182S 
.HEfe'--” Pritaiko Akinius. 

flUj| Kreivas Akis 
Ištaiso.’

Ofisas Ir AHafy Dirbtvvi

8491 SO. HALSTED 81.
- Kampas 34th Street 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIIOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nno 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak. 
Nedėliomis pagal sutarti.

Office taL YABds 4787 
Barnų taL FEOapact 1930

Ttl YABds 3246

DR, G. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

Ofiso teL VTBginia 0036 
Bsridencijos t«L: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Ofiso vąL: 1—3 ii B—8:30 T. M 
Trečiadieniais pagal sutarti

TeL GANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 y. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

va.ka.ntiH ofisas uždarytas»

REZ 1 ĮjĘy CUA
8241 West 66th Place

Tel. BBPnbllc 7868

TaL CAJfal 0257
Baa. taL: PROspect 6658

DR. p: z. zalatoris
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS
1821 So. Halsted Street

Beaidandja: 6600 So. Arteaur Are
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p-

6 Iki 0 vaL vakare.

pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas- — 
gelbsti prašalinti užkietėjimo 
iy suteikia skilviui malo
nų šilumos jausmą. Var
toki! kaip nurodoma ant 
bobkutės užrašo. Jei 
vėf norite jausti 
AŽIaugsrną malo
nios pag e I b o s 
ubo tižkietėjimo . 
varginimų ir tuo 
pat laiku paleng
vinti jūsų skilvį, 
įsigykite Gomozo 
Šiandien.

Jeigu jūs negalite nusipirkti savo 
apylinkėj, siųskit prašymą dėl mūsų 
“susipažinimui” pasiūlymo Gomozo 

- Ir gausite —
nyVAT 800 vert€»

Bandymai Boukntes
DR. PETER’S OLEJO I-IVIMEM— 
antiseptikas — kuris suteikia greitą 
palengvinimą, nuo reumatiškų ir pe- 
urafglSkų skausmų, mušk ulinio nu- 
garskausmp. sustingusiu ir skaudžių 
tnoskulų. patempimų ir nyksteleji- 
mų.
Mt. PETER’S MAGOEO—alkalinas 
-—palengvina nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui 
rūgšties nevirškinimas ir rėmuo.

SIŲSKIT ŠĮ “SPECIAL 
PĄSICLYMO” 

Kuponą—Dabar
O įdėtas S 1.00. Atsiųskit man 
apmokėtą 11 uncijų GOMOZO ir 
dykai--6pc ve.tėą--b»ndymui bon- 
Itjtes OEEJD IR MAGOLO. 
0 C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas ........ '.....................................
ądresas ............................................ .
Pašto Ofisas .................... ................
Dk. EETEK JAHKMC) g SONS CO.

I>ept. «71-W 
tMl Hachincton Kv«U IkteM*. IU. 
SM Msalor 'at.. Minnlper, Man.. Can.

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

«•

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS 

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius matėriolus. Turime didelį pasirinkimą 
šokių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Pąrlor Setų Išdirbėjai*

JUOZAPAS KAZIKAHTS — SAVININKAS
<146 ARCHER AVE. TEL.: LAFAYETTE 3516

M r, . „ . .

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

vi-

J LiBf >• < c At ? < N.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲI
8TATVBAI — REMONTĄVĮMUI ARBA REFINANSAVIMUI 

ant Leagvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGĄ DABABHNRM8 CTMOMB 

MUOHMOD EAT0M8. >

TAPKITE FTNAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūąų įstaigoj^. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ugi $5JXML09 apdrausti per Federal Savings and Loan In- 
Burance Corporation* MEfi pinigai greitai Išmoka-
mi ant pareikalavimo. '
SENIAUSIA I* 3YMIAU8IA LIETUVIŲ FINANSINE J8TAIGA 

— 46 Metai Sekmtnge Pstar^avtais 1 — 
ĘElSTVTę SAVINGS qn« įOAN AĘSQGĮATĮQN 

TEL. CĄLŲMET 018 Jos. M. Mogeria, Sac’y. S236 80. HALSTED 8T-

Cas 
0<

TeL YABdi 5921.
Boa: KBNvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

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

TaL YABds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

IB AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Statei
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:36-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais — 11-12.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

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

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniai! 

Valandos: 3 — 8 popiet.

DR. CHARLES SEGU
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ 

1729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

TeL MH>w*y 2880 Chicago, Lb 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL rrto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki ’tiŽO tai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki i2 vaL dieną

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

T*. Tiy pora aklų visam gy
venimui. Be ugn kitą jee, įetisteml 
liejeanilnuotl jas modernUkteusU 
metodą, kurte regėjimo mokslas 

gali suteikti.
M METAI PATYRIMO 

ĮUULAiro^ rnirltns

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

OPTOBOCllUKrAI 
1801 So. AihJ&nd Avenue 

rsmpee lS-tąs ~
TOstamoi GAVAI 0*8* CMcap 

OFIBO VALAMDOSi
•Sttrif S&SA'tV* M . k

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIBURGAS

6757 So. Western Avė.
OFISO VALANDO8:

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

pagal antarti__________
Ofioo TeL................ VTBginia 188S

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS BRUMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Zn&d, to Seka. tik uvfltArioa,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA LR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TaL LAFayette 3210 
Re*. TeL LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr„ Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkti, 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

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

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną kad graži.

Split by PDF Splitter
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, mONOIS

INDIANA HARBORHELP WANTED — VYRAI HELP WANTED MOTERYS VYRAI IR MOTERYS-

DRABUŽIŲ INSPEKTORIŲ prie 
Navy Oflcierių uniformų ir civili- 
niems siūtų ir overkotų. Klauskite 
Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

“DRAUGO DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTTSTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9488

HELP 1VANTED — VYRAI

REIKIA VYRŲ
Įteikta prie darbu lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai nuo 8:30 ryto iki 
5 popiet.

CHICAGO C ARTO N CO.
4200 S. Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

FREIGHT
HANDLERS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 

t mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 
LABAI SVARBUS DARBAI 

Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

y

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės
Darbininkų

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvų 
Porterio darbu, dienomis. 50c j vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaiki. SEEley 6306. '
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

VYRŲ
DIRBTUVES DARBININKU — 
MATERIĄL HANDLERS—KAR
TONU UŽKLEJUOTOJU — SLIT- 
TERS — SĖT UP VYRU — MA- 
CHINISTŲ — TOOL MAKERS.
Geros dabar ir po karo progos. 

Bonai dirbantiems naktimis.
Darbai arti jūsų namų.

THE AREDOR CO.
3428 W. 48th PI.

WOOLEN STOCK KLERKŲ. Cut- 
ting room Woolen Klerku. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

VIDUR-AMŽIAUS VYRO. Trimming 
stock klerko dėl išdirbėjo vyrams 
drabužių ir militarinių uniformų. 
Turi mokėt rašyt ir skaityt angliš
kai. Rašvkite: BOX 1225—DRAU
GAS. 127 N. Dearborn.

DARBININKŲ 
Defense Dirbtuvei

5TAI GERAS
Nuolatinis Darbas
DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 

geras Darbininkas už

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA 
—IŠMOKINSIMI

ATSIŠAUKIT TUOJAUS I

DRAUGO 
ADMINISTRACIJA 

2334 S. Oakley Avė.
Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 8011.

11 ii

VYRŲ
Darbininkų Dirbti 

Viduje Pieninės
Taip pat

PIENO IŠVEŽIOTOJŲ
SVARBI MAISTO PRAMONE
Reikia mokėt skaityt ir rašyt 

angliškai.
ŽEMIAUSIA MOKESTIS 

PIENINES 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

7301 W.- Harrison—Forest Park

KELETĄ
VYRŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES
DARBAMS

ŠIE NĖRA KARO DARBAI, 
BET NUOLATINIAI.

GERA MOKESTIS
Užtenkamai viršlaikio jei tik norit

AMERICAN AUTOMATIC

DEVICES CO.
532 S. Throop St.

DIRBTUVES 
DARBININKŲ

Patyrimo nereikia. Pastovūs dar
bai, laikas ir pusė už viršlaikį. 

Atsišaukite

4435 S. VFESTERN BLVD.

Kas pats sau neliepia, tai 
visuomet bus priklausomas 
nuo kitų.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge”.

1

PASTOVUS DARBAI 
MEKANISKŲ GABUMŲ

Jauniems ir senesniems vyrams. 
100% Defense darbai. Turi būti 
gabūs su renčiais ir t.t.

TAIPGI PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pašaukit PERSONNEL Ofisą 
VICTORY 0700.
Ar atsišaukit i

t

W. F. HEBARD
EQUIP. CO.
2433 S. Statė St1

MACHINE SHOP 
DARBININKŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Mes priimsim vyrus be patyrimo i 
išmokinsim kaipo Machine 
Operatoriais, Bench Hands ir As
semblers.

GERA MOKESTIS
100% Defense Darbai

Taipgi turim vietos abelniems 
dirbtuvės darbininkams.

HANNIFIN MANUFACTURING. 
COMPANY

621 S. Kolmar

ir
Shop

VYRŲ IKI 60 METŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVES DARBAI
Prie Nesunkių Mašinų

IŠMOKITE AMATĄ
GERA PRADINE MOKESTIS

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit. 
Netoli Diversey ir Elston Avenue.

S. K. SMITH COMPANY
2857 N. VVestern Avė.

REIKIA
•I

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
i /

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE
RADIO

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

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

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER 
dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

Taipgi

Galvin
RIMAC 3781.

MOTERŲ - MERGINŲ

LENGVI ŠVARUS
BINDERY DARBAI

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit.

GERA TRANSPORTACIJA
Netoli Diversey ir Elston Avenue.

S. K. SMITH COMPANY
2857 N. VVestern Avė.

i

REIKIA MOTERŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Dieną ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302
SEWING MACHINE OPERATORIŲ 
ir RANKOMIS SIUVĖJŲ su ar be 
patyrimo. Išdirbėjai militarinių uni
formų ir civiliniems drabužių. Klau- 

______ ________ ______-v--r ____ - skit Eolas W. < Ralutsis. , , 
Valymo Departmente. Jokių spe- M. BORN & CO. 1060 W. Adams 
cialių gabumų nereikalaujama.

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO} 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

VYRŲ
Karo Gamyba Dabar

Po Karo Ateitis ♦

Mums reikia dviejų vyrų mūsų

j

ryto

Proga išmokti gerą pokarinį 
amatą vokelių biznyje.
NUOLATINIAI DARBAI 

UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Envelope &
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.

VYRŲ
SU AR BE
PATYRIMO

*

NUOLATINIAI DARBAI
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL GANDY CO.

3501 Potomac

VYRŲ REIKIA
DIRBTUVES DARBAMS

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

DARBAI NUOLATINIAI
Malonios Darbo Sąlygos 

Atsišaukite

Columbia Bedding Co,
f750 N. VVOLCOTT

MEDŽIO DIRBĖJŲ
BELT SANDERS — HAND SAN
DERS — CABINET MAKERS — 
W00D TURNER — TRIM SAW- 

YERS IR PAPRASTŲ 
DARBININKŲ

Pastovūs darbai dabar ir po karo. 
Laikas ir pusė dirbant šeštadie- 
niais.

CURTIS CASKET CO. 
1214 W. Van Buren St.

DŽANITORKŲ
Ofisų budinke. Aukščiausia mokes
tis — Pasirinkimas darbo valandų 
— Pradėkit nuo 5 iki 7 vai. vak.— 
Dirbsit 5 iki 8 valandas. Sekmadie
niais ir šventadieniais dirbti nerei
kia. Atsišaukit į Room 634.

127 N. DEARBORN BLDG.

★★★★★★★★★
★
★
★
★
★

For Help! 
For Sale!
For Rent!
For Service! 
For Results!

- ADVERTISE - .
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 
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ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

/

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

REIKIA

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAI PROMONEI

CABINET MAKERS — SAWYERS 
ir ASSEMBLY VYRU. 49 vai. sa
vaitėj, laikas ir pusė virš 40 vai. 
Geros darbo sąlygos.

PARKHOLME DISPLAV CO. 
606 S. Independence Blvd.

HET.P WANTED — MOTERYS

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir nakti darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
4521 North Kedzie

VALYMUI MOTERŲ
Dėl Ofisų, Darbai naktimis nuo 6 
iki 11 vakarais. $80.00 j mėnesį, 
pastovūs darbai.
ATLAS WTNDOW CLEANING CO.

21 S. LAŠALE E ST.
Room 1028 Randolph 4492

ASSEMBLERS
MERGINŲ — MOTERŲ

Nuolatiniai, malonūs lengvi assem- 
bly darbai. Pirmiau tame patyri
mo nereikia.

100% KARO DARBAI
AUKŠČIAUSIA RATA MOKAMA
NATIONAL DIE CASTING CO. 

600 N. Albany Avė.

JAUNŲ MOTERŲ 
Patyrusios prie Switchboard darbo. 

Atsišaukite asmeniškai. 
CONSUMERS PETROLEUM CO. 

1725 W. 31st St.

PARSIDUODA

Laimė yra ne kas kitas.
BARGENAS KURIO LAUKĖTE — 
2 fl. mūro, 16 metų senumo po> 4 
kamb. kiekvienas; 2 miegami kaiAb. 
Gyvenkit pirmam flete, už 2-trą.

, už garadžių 
____ Ant Union Avė. netoli 55th 

St. Kaina $6.500. Pašaukit vakarais 
—-TRIANOLE 520$. •
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MOTERŲ VALYTOJŲ
UNION STATION BUILDING

OFISUOSE
Jūs galite atlikti savo užduotį pagelbėdamos 

būtinai transportacijos sistemai.
AMŽIUS NĖRA APRIBOTAS

Pastovus Darbas Dabar ir po Karo.

IŠIMTINAI GERA MOKESTIS
48 VALANDŲ SAVAITE 

Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
PAKĖLIMAS PO 6 MENESIŲ

N
Kreipkitės į

z EMPLOYMENT OFFICE:

CHICAGO UNION STATION
516 WEST JACKSON
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MOTERŲ - MERGINU
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų Čionais. 
Patyrimas Nereikalingas.

$120.00 mėnesiniai MINTMUM pradinė rata mokant valandine 
tvarka — Labai geros darbo sąlygos — Slack siūtai duodami 
veltui — Skanūs valgiai paruošiami mūsų artimam Canteen 
— Viršlaikis — 6 dienos savaitėje — Atostogos apmokamos 

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRJRODYMUS PILIETYBES

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS: Nuo Pirmadienio 
perdėm šeštadienį, 8 ryto iki 4:30 popiet. Sekmadienio 

rytais nuo 10 ryto iki 1 popiet.
DOUGLAS P ARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th Avė. Cicero

APSIGYNIMO 
DARBAS TURI 
PIRMENYBĘ 

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

Patyrusių ir Nepatyrusių.

DIENŲ ARBA NAKTŲ DARBAI 
Taipgi ir nesveikuojanti žmonės 

galės ■ dirbti lengvą darbą.

BADGER TOOL 
AND MFG. CO.

. 1501 W. POLK STREET
Tel. CANAL 5510.
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REIKIA DARBININKŲ
Savrbūs Skalbykloj Darbai 

GERA MOKESTIS 
Malonios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA

Marshall Square
Wet Wash Laundry

2621 W. Cermak
____ BUS BOYS 

VEITERKU —r HOSTESSES 
PATYRUSIŲ 

Kreipkitės J Colonnade Room. 
VALYTOJŲ 
TARNAIČIŲ _ 

ELEVATOR MERGINŲ 
Kreipkitės į Housekeeping Dept
EDGEVATER BEACH HOTEL 

5349 Sheridan Rd.

Ateities radio

Amerikos lietuvių 
Tarybos skyrius

Al. Vinikas,
J. Matukas,

Rugsėjo 12 d. lietuvių su
sirinkime, kuriame dalyva
vo atstovai įvairių draugi
jų ir klubų ir iš Gary penki, 
suorganizuota Amerikos T J e 
tuvių Tarybos skyrius. Į val
dybą išrinkti sekantieji: pir
mininkas 
vice pirm.
kasininkas — kun. K. Bič
kauskas ir sekr. — J. Du- 
bickas. Skyrius darbuosis 
visomis išgalėmis padėti A- 
merikai karą laimėti, išgau
ti Lietuvai nepriklausomy
bę ir surasti kelius suteikti 
pagalbą broliams lietuviams 
kenčiantiems Sibire ir ki
tur.

Bonų pirkimas

Inžinieriai, radio specialia 
tai, įtikinėja, kad greitu lai-1 
ku radio klausytojai galės; 
ne tik klausyti programų ir 1 
daug daugiau stočių, bet ir 
naudotis radio televizija, 
pav., galės gauti laikraščių 
nuotraukas ir kita.

Televižija jau yra labai 
ištobulinta. Naujiesiems a- 
paratams labai sėkmingai y- 
ra naudojamas paprastas 
garsiakalbis.

Paskutinysis *tos rūšies 
į laimėjimas, — tai aparatas, 
galįs perduoti ryto laikraš- 

• čius, foto-kroniką, asmenų 
atvaizdus, spausdintas prog
ramas ir t.t.

šis aparatas yra garsia
kalbis, kuris be garsų gali 
taip pat perduoti ant popie- 
rio ir atvaizdą. Bet kokio 
didumo priimtuvas gali per
duoti atvaizdus ant popie- 
rio, kurio didumas gali būti 
įvairus. Laikas nuo 2 vai. 
iki 6 vai., kai paprastai ne
būna jokio garsinio perda
vimo.

Nakties metu maža gar
siakalbio diafragma, užda
ryta specialiame judančiame 
futliare, greitai judėdama 
verčia automatišką amžiną 
plunksną judėti ir leisti po- 
pierio rutulį, kuriame įbrė- 
žia brūkšnelius, šie brūkš
neliai ir taškai, einantieji 
vieni po kitų, sudaro raides, 
žodžius, paveikslus, žemėla
pius.

Priimtuvas — tatai ištisa 
popieriaus juosta, kurią re-

Rugsėjo 12 d. bendrame 
lietuvių susirinkime išrink
ta komisija, kuri .darbuosis 
bonų pardavime. Į komisi
ją išrinkti: Jonas Gustaitis, 
Councilman; J. Dubickas. 
Komisija su savo pagelbi- 
ninkais aplankys visus lie
tuvius, pardavinėjant bonus. 
Todėl, brangūs Harboro lie
tuviai, raginami pirkti bo
nus. Tuomi mes padėsime . 
Amerikai karą laimėti, lie
tuvių vardą iškelsime, paro
dysime mūsų vieningą susi* 
pratimą ir įrodysime, kad 
mes verti laisvai gyventi ir 
kad mūsų Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma.

Nauja, klausykla,

Jonas Gusčius aukojo nau
jai klausyklai $200.00. Už 
šią taip duosnią auką šir
dingai dėkojame mūsų my
limam parapijiečiui.

Padėka

Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjoms nuoširdžiai 
dėkojame už suruoštą kau
liukais žaidimą, kuris para
pijai davė pelno $50.00.

Vaikų darželis
Šįmet mūsų mokykloje į- 

steigtas vaikų darželis, ku
riame jau yra 19 vaikučių. 
Darželio kambario įrengi
mui susitvėrė Motinų klu
bas, kuris visus reikalingus 
daiktus įtaisys. Valdybą su
daro: pirmininkė — Cathe- 
rine Karvelis, vice pirminin- 
kė
kė — G. Benich ir sekreto
rė — S. Raduski. Valdyba 
nutarė spalių 10 dieną po 
pamaldų turėti parapijos sa
lėje gražių dalykėlių baza- 
rą — jomarką. Stalus ir kė
des vaikų darželiui dirba 
mūsų gerasis parapijietis P. 
Jurgutis.

F. Babickas, kasiniu-

guliuoja laikrodžio mecha
nizmas. Kai plunksna priei
na ligi eilutės galo, mecha
nizmas automatiškai perke
lia kaspiną ir plunksną, pra
dėdamas rašyti kitą^ eilutę

šis aparatas jau kai kur 
yra naudojamas. Laivai, 
plaukdami jūroje, kasdien 
tuo būdu gali gauti ryto 
laikraščius. Atlanto vande
nyno šiaurėje šiuo būdu per
duodamos meteorologinės ži
nios. Tokie aparatai esti ir 
lėktuvuose. Neseniai per van

denyną buvo perduoti ilius
truoti laikraščio vaizdai.

Specialistai įtikinėja, kad 
netrukus tokie priimtuvai, 
gaudydami įvairias stotis, 
bus automatiškai įjungiami 
ir išjungiami pagal nustaty
tas programas. Namų pri
imtuvai galės naudotis tiek 
vietine, tiek užsienio televi
zine radio programa.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South OaUey Avė. Chicago, Ulinois
Puhlished Daily, except Sundays,

by the
LITHL’ANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY
A member of the Catholic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

• Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *............................................................................... $7.00
Pusei metų ...............     4.00
Trims mėnesiams .............................................................. 2.00
Dviem mėnesiams ...........................   1.50
Vienam mėnesiui.............................  ’ .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ..................................................................  $6.00
Pusei metų ............................  3.50
Trims mėnesiams............................................’.. ’ ’ ’ * ’ 1.75
Dviem mėnesiams  ............  ...... 1.25
Vienam mėnesiui ................. .......................... i....''..'. .75

j. Užsieniuose:
Metams ............................................................................... . $8.00
Pusei metų .......................... ^.................  4.50
Trims mėnesiams................................  ‘ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.1 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo- 
padaryti ir neprisiundiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 

'Atlaiko sau teisę taisyti ir trtmpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
arespondencijas sulig r,-o nuožiūros. Korespondentu .prašome rašyti 
'inipa* ir aiškiai (jei Virina, rašomąją mašinėle), paliekant didelius 

. vrpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
— □responaencijos laiKrašiin nededamos. -

- Enbered as secor.d-Ciass Matter March 31, 1916 at Chicago III.
I’ader the Act of March 3, 1879. •s
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Lietuvių tauta ir jos išdavikai

BOLŠEVIKŲ DŽIAUGSMAS

Lietuviai komunistai ilgai džiaugsis Liudos Giros 
laišku, kablegramuotu iš Maskvos ir paskelbtu The 
New York Times dienraštyje. Daug kartų jįe tą kišką 
komentuos ir gėrėsis. “Stipresnias ” laiško vietas vi
sais laikais naudos savo žemiems, pardavikiškiems dar
bams dirbti.

L. Giros laiškas komunistams patinka dėl to, kad 
jis atitinka jų nusistatymui ir skoniui. Jis patinka dėl 
i o, kad Giros lūpomis kalba jų mylimoji Maskva, sie
kianti amžinai pražudyti Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę ir išnaikinti lietuvių tautą. Giros laiškas mū
siškiams Maskvos bernams patinka, nes jame yra už
ginama 1940 m. įvykdytas Lietuvos okapavimas, pas
maugimas Lietuvos valstybės. Jiems patinka Giros žo
džiai, nes jais yra užginamas didžiausias Maskvos 
smurtas ir apgaulė, kurie panaudota prijungiant Lie
tuvą prie Rusijos.
KAS JIS i»ER VIENAS?

Kas gi, pagaliau, yra L. Gira, kurio “darbais’ ■ taip 
didžiuojasi ir Maskva ir lietuviškieji bolševikai?

Tai yra nenormalus žmogus. Jis, nors jau ir paseno, 
tat nei fiziškai nei protiškai, nesubrendo. Savo gyve
nime jis mainė savo politinį nusistatymą net keliolika 
tartų. Mainė taip, kaip čigonai arkliais maino. Jam 
nebuvo nei šventas nei bent pastovus nei religinis, nei 
politinis, nei bet koks kitas nusistatymas. Pirmojo ka- 
10 metu jis matė reikalo tarnauti ir šnipinėti ir oku
pantų vokiečių naudai ir vėliau buvo lenkams parsi
davęs. Kai pajuto, kari Lietuva vis tik bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė, L. Gira mokėjo prisitaikyti 
įrie naujų gyvenimo sąlygų. Ir prisitaikė. Valdė Lie
tuvą katalikai, jis jiems mėgino įtikti; užėjo liaudinin
kų ir socialdemokratų laikai, Gira jiems klūpčiojo ir 
pataikavo; kai po 1926 m. gruodžio 17 d. A. Smetonos 
(tautininkų) rėžimas įsigyveno, Liudas Gira to rėži
mo paklusniausias tarnas pasidarė. Per kelioliką me
tų jis aklai garbino tautininkų diktatūrą, apie kurią 
bolševikiškieji laikraščiai taip mėgsta rašyti.
m VĖL IŠVERČIA SAVU KAILĮ

kai 1940 m. birželio 15 d. raudonoji armija įsiveržė 
į Lietuvą, ją okupavo, L. Gira tuoj “susiorientavo”. 
Nespėjo Maskva pamerkti jam viena akim, jis jau bol- 
ševikų okupantų “ministras” Lietuvoje... Jis spiovė į 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, jis spiovė į savo 
Lrašto žmonių valią ir troškimus, jis juokėsi iš savo 
brolių ir seserų, netekusių laisves ir nuosavybės, aša
rų ir skausmų... Gira apsivilko tautos išdaviko rūbais.

r %

Atsižvelgiant į tai, Giros laiškai, ar jie bus jo pa
ties rašyti ar kiti jo vardu rašytų, yra išdaviko bal
tas, iššaukiąs lietuvių tautoje didžiausio pasipiktinimo 
ir tuo pačiu kartu pasigailėjimo, nes, juk, ir L. Girą 
lietuvė motina yra pagimdžiusi.

LIETUVIŲ’ KELIAS IR NUSISTATYMAS

Lietuvių tautos kelias ir nusistatymas yra aiškus. 
Jo kitaip nepakreips nei Giros, nei P&leckiai, nei Bim
ba* su Prūseikomis, nors jie ir didžiausios valstybės 
paramą turėtų.

Lietuviu tauta amžiais kovojo dėl savo laisvės ir ne

priklausomybės. Ir dabar dėl to paties tikslo ji kovoja 
ir kovos. Lietuvos žmonės, kurie šiandien yra vokiečių 
nacių pavergti, persekiojami ir kankinami, savo gyvy
bes stato į pavojų besipriešindami okupantų planams 
išmarinti juos tautine mirtimi, jų turtą pasisavinti ir 
visą kraštą prie Vokietijos prijungti. Lietuvis yra aiš
kiai ir griežtai apsisprendęs — jis geriau mirs, negu 
vokiečių vergu pasiliks.
LIETUMS NIEKAM NEVERGAUS

Bet težino rusai ir lenkai, afiglai ir amerikiečiai, kad 
tas lietuvis, išgėręs karčią vergijos taurę ir prie Rusi
jos carų valdžios ir prie Rusijos bolševikų režimo, ir 
pergyvenęs unijos su Lenkija Laikus ir, dabar nešąs 
sunkų ir kruviną nacių vergijos kryžių, nebenori ir ne
benorės kitiems vergauti, bet gyventi laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu, atmetant nacių ‘‘naująją tvarką”, 
bolševikų sovietus ir lenkų unijų kombinacijas.

Težino tokie išdavikai Giros ir visi tie, kurie juos 
naudoja, siekdami Lietuvą pražudyti, kad Amerikos, 
Kanados ir Anglijos lietuviai paskatinius savo centus 
deda ir dės jungtinių tautų karo pastangoms didinti, 
kad greičiau kruvinąją ašį sudaužyti ir greičiau Atlan
to čarterio dėsnius įgyvendinti, nes tie dėsniai duoda 
garantiją, kad po šio karo Lietuva ir vėl bus laisva ir 
nepriklausoma,

Naciai - pikti Katalikų Bažnyčios priešai
Krikščioniškam pasauliui puikiai yra žinoma, kiek 

daug skriaudų naciai yra padarę Katalikų Bažnyčiai. 
Nuo pat savo įsigalėjimo Vokietijoj pradžios jįe pra
dėjo persekioti Bažnyčią. Krikščionybės vietoje jie pir
šo žmonėms naciškąjį pagonizmą. Tuose gi kraštuose, 
kuriuos naciai okupavo, Bažnyčia dar labiau nuken
tėjo nuo jų persekiojimo. Kiek nukentėjo Lenkijos, Če
koslovakijos, Belgijos ir Olandijos katalikai, skaudu 
apie tai ir užsiminti. Mums yra gerai žinoma, kaip 
skaudžiai nukentėjo nuo nacių siautėjimo ir Lietuvos 
katalikai. Apie tai jau gana daug buvo rašyta.

Kai nacių armijos užėmė Romą, jos ir Vatikaną pa
lietė. Jis apsuptas iš visų pusių ir tuo būdu šventojo 
Tėvo veikimas buvo suvaržytas. Buvo skelbiama, kad 

Liūdnos sukaktuvės • 
ištrėmime

(LKFSB) šiemet, rugsėjo 
19 d., sueina 45 m. amžiaus 
žinomam Lietuvos laikraš
tininkui ir ūkininkų organi
zatoriui Jonui Dageliui, jei 
jis dar gyvas, tai liūdnai 
savo sukaktį prisiminė bū
damas Sibiro ištrėmime. O 
tai nusipelnęs žmogus. Ki- 
ięs iš Troškūnų valsčiaus, 
Panevėžio apskr. Mokėsi U- 
tenoje, Voroneže, Panevėžy
je, baigė Kauno gimnaziją 
ir Dotnuvos žem. ūkio Tech
nikumo miškininkystės sky
rių, be to — išklausė Teol.- 
Filosof. fakultete filosofijos 
skyrių ir teisių fakultete — 
teisių skyrių. Su tokiu pasi
ruošimu stojo Organizuoti 
Lietuvos ūkininkus, norėda
mas Lietuvos kaimo žmo
nėms atnešti šviesesnį gy
venimą. Kaip pasižymėjęs jų 
darbuotojas, buvo išrinktas a 
į UI seimą. Bendradarbiavo 
daugelyje Lietuves laikraš
čių ir kurį laiką patsai re
dagavo savaitraštį “Ūkinin
kas”. Savo gražiausį gyve
nimo laikotarpį buvo sky
ręs darbui dėl Lietuvos liau
dies ir dėl to okupantų bol
ševikų buvo ištremtas į Si
birą...

šeštadienis, rūgs. 25, 1943

Prel. M. L. Krušas šiemet mini
• \

65 melų amžiaus sukakti

Pirmosios Chicagoje lie
tuvių parapijos — šv. Jur
gio — klebonas, vienintelis 
lietuvis prelatas vidurinėse 
valstijose, šiemet susilaukė

nauja šv. Jurgio parapijoje
Visose parapijose, kur dir

bo, rūpinosi ne tik tikybi
niais reikalais, bet uoliai rė
mė ir lietuviškuosius reika-

naciai areštavę kelis kardinolus.
Hitlerio tikslas yra — užčiaupti šventojo Tėvo bur

ną, kad jis nebegalėtų kalbėti į krikščioniškąjį pasaulį 
apie religijos dalykus, kad nebegalėtų kelti reikalavi
mą po šio karo atstatyti tokią taiką, kuri būtų ir tei- x 
singa ir pastovi.

Vakar gauta per Šveicariją žinių, kad Jo Šventenybė 
Popiežius Pijus XII planuoja savanoriai pasiskelbti be
laisviu Vatikane ir nė kojos nebe iškelti iš Vatikano 
ribų. •

Bet mes tikime, kad Jo šventenybė neilgai bus 
belaisviu. Amerikiečiai, anglai ir kanadiečiai, kurie jau 
apvalė nuo nacių Siciliją, Sardiniją ir Pietų Italiją, ne
trukus apvalys ir Romą. Tada Vatikanas ir vėl naudo
sis neutraliteto teisėmis ir Popiežius bus laisvas.

Mažųjų tautų susirūpinimas
Žurnalas “Newsweek” paskutinėj savo laidoj paste

bi, kad, pradėjus kalbėti apie trijų didžiųjų valstybių 
(Amerikos, Anglijos ir Rusijos) sudaryti specialę su
tartį pokariniam pasaulio pertvarkymui, mažosios jung
tinių tautų narės pradėjusios nerimauti. Jos manan
čios, kad tokia sutartimi anglai, rusai ir amerikiečiai 
siekia dominuoti pasaulį. Toks siekimas, esą, pažeistų 
lygių teisių visoms tautoms dėsnius, kurie taip aiškiai 
yra pabrėžti demokratijų karo tiksluose.

Tokios baimės, berods, neturėtų būti. Amerikiečių 
ir anglų vyriausybės atstovai keliais atvejais aiškiai 
yra paskelbę, kad tokio dominavimo nėra siekiama. 
Bet nacių pavergtųjų tautų vyriausybės ištrėmime vis 
tik esančios susirūpinusios ir norinčios dar aiškesnio 
užtikrinimo, kad mažesniųjų valstybių teisės nebūtų 
paneigtos.

65 m. amžiaus.
Gimęs 1878 m. rugsėjo m. 

28 d. Šilalės parapijoje. J A- 
meriką atvažiavo 1896 m. Iš 
pradžių čia dirbo fabrike, 
pas siuvėjus, kepykloje ir 
drauge mokinosi. Baigęs šv. 
Marijos seminariją, Cincin- 
nati, Ohio, kunigu buvo į- 
šventintas 1908 m. birž. 13 
d. Pirmąjį paskyrimą gavo 
į Šv. Jurgio parapiją vika
ru, vėliau klebonavo Wau-

lus, lietuviškas organizaci
jas. Jam klebonaujant šv. 
Jurgio parapija išmokėjo 
skolas, įgijo seserims namus 
ir padarė visą eilę kitų pa
gerinimų.

Prel. M. L. Krušas daug 
prisidėjo prie seserų pran- 
ciškiečių įsteigimo, prie į- 
kūrimo seserų namo Brazi
lijoje. , Yra uolus lietuvių 
spaudos skaitytojas ir rė
mėjas. Jo sukaktis ir vardi-

kegane, Dievo Apvaizdos pa
rapijoje, Chicagoje, ir jau 
25 metai kaip dabar klebo-

nės (šv. Mykolo — rūgs. 29) 
bus pagerbta parapijos va
karienėje rūgs. 26 djeną.

RIMTIES VALANDĖLEI *

Karas Italijoj ir Balkanai
.Karo reikalų žinovai mano, kad vokiečiai sutraukė 

didelių jėgų į Italiją ir planuoja ten ilgiau išsilaikyti, 
nes nori laikinai sulaikyti jungtinių tautų armijas nuo 
įsiveržimo į Balkanus, žodžiu, naciai norį turėti dau
giau laiko, kad galėtų geriau prisirengti defensyvai 
Balkanuose. Bet nieko nepagelbės. Kaip matome Bal
kanuose, ypač Jugoslavijoj eina taip galinga požemi
nė kova, prieš nacius, kad, nepaisant kaip Berlynas ne
planuotų, visos jo pastangos bus sumaltos į dulkes.

Trečiosios Karo paskolos bonų vajus sėkmingai vyks
ta. Reikia sukelti 15 bilijonų dolerių. Kvota bus išpil
dyta, jei mes uoliai ir stropiai pirksime trečiosios karo 
paskolos bonus.

Lietuviai anuose karo bonų vajuose uoliai pirko karo 
bonus, jie ir šiame vajuje uoliai ir gyvai perka karo 

bonus. Užtat garbė lietuviams!

Auginamos kūno 
dalys

Penketos kilometrų atstu- 
nuo garsiojo Anglijos uni
versiteto Kambridžo, maža
me kaimiškame namelyje, a- 
pie tuzinas mokslininkų, va
dovaujant moteriai dr. Ho- 
nor Fells, jau septyni me
tai, kaip augina gyvybę stik
linėse bonkose.

Po mikroskopais auga ir 
vystosi gyvi kūnų audiniai 
lygiai taip pat, kaip kad jie 
būtų augą tikruose kūnuo
se. Tarpe tų auginamųjų kū
nų dalių yra žiurkės dantis, 
akis be smegenų, paukščių 
krūtinės kauliukas ir rau
menų bei kaulų audiniai.

Gyvoji akis išauginta iš 
negimusio gyvulio rėtinos. 
Ji išauga bonkoj, išleido nėr 
vų celes ir pilną retinos vi
dujinę konstrukciją. Ji iš
augo iš medžiagos gabalė
lio, nedidesnio už špilkutės 
galvutę. Dabar akis visiškai 
tobula, kuriai betrūksta tik 
nervo, jungiančio ją su sme
genimis.

Paėmus mažutę dalelę iš 
vieno paukštuko kiaušinio, 
bonkoj išaugo to paukštuko 
krūtinės kaulas. Bonkose au
ginamos širdies dalys, ku
rios gyvena ir pulsuoja.

Vienas Kambridžo labora
torijos mokslininkas pasa
kė: “Tie eksperimentai yra 
pradžia gyvybės kūrimo la
boratorijose. Tai yra pir
mieji žingsniai į aną drąsų
jį pasaulį, kurį įsivaisdino 
Huksiei. su kūdikiais, augi
namais laboratorijose. Nie
kuomet neklauskite moksli
ninkų, kur veda jų tyrinė
jimai. Jie to patys nežino.0

Anglijos gyventojai da
bar ' 30 nuošimčių daugiau 
valgo daržovių, negu valgė 
prieš šį karą.

PLATINKITE “DRAUGI’-’

Jeigu senatoriai pritars, 
bus pravestas įstatymas, ku 
ritromi valdžia įgalios pre
zidentą vartoti tokias prie
mones, kokios bus reikalin
gos užtikrinti taiką ir ra
mybę nugalėtų tautų tarpe. 
Svarstomas įstatymas, ro
dos, ~ labai pageidaujamas, 
deja, giliau pasvarsčius ran
dasi nesmagių sunkumų?

Jonas ir jo žmona Marytė 
gan dažnai pasibardavo, peš 
davosi tarp savęs, galop kai
mynus užkabino, šie, supy
kę, pasikvietė policiją į pa
galbą. Atėjo pas porelę di
delis raumeningas detekty
vas. Visai neprašomas, užė
mė sau patogiausi kambarį, 
tvarkėsi tartum savuose na
muose.

Koks keistas policijos pa- 
r e i g ū n o paaiškinimas — 
“jūs neįstengiate gyventi 
taikoje tarp savęs, dargi net 
su kaimynais, aš įvesiu, ra
mybę užtikrinsiu ateičiai.” 
Koks Jonui ir Marytei ne
smagumas. Visai svetimas 
žmogus prievarta apsigyve
no, reik jį aprūpinti valgiu 
ir guoliu, o jis šeimininkaus.

Panašus vaizdas susida
rys, kai Amerika užsidės 
sau ant nugaros nemalonią 
naštą — eiti policijanto pa
reigas, bet, kas dar skau
džiau — priseis rūpintis nu
alintų tautų maistu, drabu
žiu, pastoge.

Nėr abejonės, kad idealus 
dalykas, net patartinas, pa
dėti artimui patarimais, me
džiagine pagalba, bet nesi
mato jokio reikalo savintis 
artimo pareigų. Gyvenimas 
karčiai pamokys seniai ži
nomą tiesą — gali žmogų 
pamokyti, bet jo nepriversi.

Ramybė ir tvarka, rodos, 
viena kitą remia, papildo. 
Kur nėr tvarkos, ten nebus 
ramybės. Sunku įsivaizduo
ti, kad karui užsibaigus, ali- 
jantų sugalvota tvarka, įsta
tymai, priežiūra užtikrintų 
tokią ramybę, kurios dar 
pasaulyje nebuvo. Žmogus 
ir jo planai nėr amžini ar 
nepakeičiami.

Kriaučius negal pasiūti 
kelnių, kurios nenusinešio
tų arba šiaučius batų, ku
rie nenupūstų; Amerika no
ri įvesti tvarką svetimoje 
šalyje ir taika šimtmečiais 
gyvuotų. Rodos, Dievo klau
simas neįeina žmogaus pla
nuose. Jeigu galvoja, kad 
be Dievo apseis, Dievas gali 
apie juos visai užmiršti. 
Veltui stato rūmus tie, ku
rie be Viešpaties juos sta
to”, teisingai pataria šven
tas Raštas. AB.C.J.

Be mokslo, kaip be akių; 
be laikraščio, kaip be ausų. 
Skaityk ir platink vieninte
lį katalikų dienraštį “Drau-
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DABAR VYKSTA IR TĘSIS 
PER

VISĄ SAVAITĘ i
VAKARAIS

Šis Milžiniškas Karni- 
valas yra daug įdo
mesnis, pilnas visokių 
linksmybių ir surpry- 
zų, negu kada pir
miau. Skanių Valgių 
ir Gėrimų užtektinai!

$750.00 U. S. KARO BONŲ! 
Ir Daug įvairių, Naudingų Ir Reikalingų 

DOVANOMIS!

Kviečiame visus ir iš 
visur > ši Milžinišką 
Karnivalą. Atvykę ne
sigailėsite — parsek
site namo gal su 
Dovanomis! Štai jums 
kaip tik proga!

Dovanų išdalinimas prasidės Rytoj, Sekmad., Rūgs. 26 d.

Ką pasakoja Kanados spaudos ir 
jaunimo vadai

— VIENUOLIAI, KURIE APVALĖ MIESTĄ NUO 
“BUMŲ ”. — DIENRAŠTIS KURS IŠ NIEKO IŠAUGO 
IKI 200 TARNAUTOJŲ ĮSTAIGOS. — KAIP DIRBA 
JAUNIEJI KANADOS KOVūNAl. — VARŽLI JAUNŲ 
DARBININKŲ ORGANIZACIJA.

Buvo vakaras, žibėjo e!ek- 
tros šviesos, kai išėjau pa
sidairyti Quebeko miesto. 
Čia. — arčiau Atlanto, taigi 
•mažiau šviesų, kad priešo 
submarinams sunkiau būtų 
orientuotis. Quebekas ‘ ‘di
džiuojasi” turįs pačią siau
riausią gatvę Kanadoje. Tik
rai, čia nelengva susivokti:
PLATINKITE “TVD A TT'" A ” '

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

VARTOJAMAS NA V JAS PLASTIC MA- 
TERIOIAS NATCRALES GUM 
SPALVOS DANTV FLEITOMS.

naujos VcMVafAIlA DAXTV 
KVŠIES ■ VllUlvIlVpiJZlTOS

$12.50
IKI $39.50 U* KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dant^ų 
pleftos. Permatomos crystal clear pleftds.

PJunksnos sunkumo, sanitarės, Paten
kinimas ; arantuotas. Materiolas labai pa
našus f gamtinį. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I
HEJNA BROS.

DENTAL PLATE CO.
1724 S. Ashlanl 2n.l Fl. Mon. »251

Atdara nuo 9 iki 8. Sestad. nuo 9 iki 4.
KALBAME IJKTUVI8KAI

3945 W. Ž6th St. fcnd FI. Lrtw. 2908
30 N. Dearbom Rm. 806, Sta. W49
VklunniesČfo vai. 9—6. Antradieni ir 

ketvirtadieni nuo 9 iki 7.

Darome p eitas įspaustas ir I 
gautas tik iš laisnlnotą dentistų j

gatvės vietomis suktos 
kalnuotos. Pasiklosiu vie
ną praeivį. Angliškai nekal
ba, bet mielai nori pagelbė-! 
ti ir prancūziškai aiškina, 
kišk gali. Prieiname bažny
tėlę:

— Čia gyvena vienuoliai, 
— aiškina jisai. — Labai 
gražų darbą jie nudirbo: iš 

“DRAUGĄ’’ gatvės surenka vaikus, juos 
*■---- globoja, auklėja. Visą mies

tą nuo bumų apvalė.
Užsuku į bažnyčią. Prie

šais jos duris — šnekučiuo
ja būrys inteligentiškų jau
nuolių, viduje — jauki, mie
la šventovė. Didžiajame al
toriuje — šv. Vincentas a 
Paulo, beglaudžiąs mažą vai 
kntį prie savęs.
PAS DIENRAŠČIO 
DIREKTORIŲ

Tėvas E. Dūmais, direk
torius dienraščio “L’action 
Catholiąue” — užimtas žmo 
gus, nevisada jj gali rasti, 
bet iš ^trečio mėginimo — 
pasisekė.

— Kaip Tamstoms pasise
kė išauginti tokią įstaigą, 
sukurti taip galingą dienraš
tį?

— Vargo buvo, — pasa
kojo direktorius. — Iš pra
džių kunigai buvo įpareigo
ti atsidėjus aiškinti spau
dos reikalą sakyklose. Jie 
lankydavo pavienius žmo-

NEKALTO PRASID. ŠVC. P. 
. PARAPIJOS 

44th Gatvės ifc California 
Avenue

KVIEČIA:— KUN. KLEB. A. BIRŠKA IR PARAP. KOMITETAS.

IR VAIKAI KARO DA 'BU PROGRAMOJE
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Walkerton, Indiana, mokyklinio amžiaus vaikai vienam ŪSO klube dideliu dėmesiu 
klausosi nurodymų, kuomi jie gali prisidėti prie greitesnio karo pasibaigimo ir Ame
rikos laimėjimo. (NCWC)

— Kaip, mėtau, didelių re- • 
zultatų atsiekiate...

— Turime kuo pasidžiaug 
ti, jokia kita grupė čia nie
ko panašaus neturi.

Kai atsisveikinome, ėjav 
mąstydamas apie galingas 
Lietuvos jaunimo organižs. 
cijas: ateitininkus, pavasa
rininkus. Jas dabar okuęim 
‘ai sunaikino ir daug jų va 
dų Sibire ar nacių ištrėmi
me. K. J. Prauskis

Asthma Macus
eurring attaeks oi chuking 
ing, vneezing BroTicMal A 
nature remove thiek excess 
no smokes, no įzjectior-s. Jr.st įasteless, 
pleasant tablets. The rap.d, delightfuljįl- 
fiative action commonly helps nature brmg 
velcome sleep—a “Goa-send.’’ A prtated 
cuarantee vrapped around ėuch paccage oi 
Menda.ro insures ar- iminediate .reiuno. oi 
the fuH cost unless ydų irę jeomjtetely 
isfled. You have everythlng to gain and 
nothing to lose nnder this positive money 
back gu a rante e «o get Mendaco Irom youx 
druggist today for only 60c. r

SKELBKITĖS “DRAUGE ’

--- ~
GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 1 
arena tr mėgsta AMBBGSLA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvaryti- j 
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iė importuotų i 
pirmo* rūšies produktų

nes, net prenumeratas rink- j darni. Buvo skatinama au
komis, testamentais remti 
savąją spažidą.'Ir taip mes 
išaugome, dabar pašalinės 
pagalbos nesame reikalingi. 
Turime apie 40 apmokamų 
tarnautojų — agentų, kūne 
rūpinasi dienraščio platini
mu. Turime kiekviename di
desniame Kanados centre ap
mokamą korespondentą, tu- t 
rime korespondentus ir kiek 
vienoje parapijoje, kurie 
mus gerai informuoja ir pa
sitenkina tuo, kad gauna 
laikraštį nemokamai. Prenu
meruojame geriausių agen- i 
turų iiifommacijas, taip, kad 
viskas eina sėkmingai.

r#, • j. 2, , . . . v-

spaustuvėje, iš viso prie 
dienraščio dirba 200 žmonių.

KAIP DARBUOJASI 
KANADOS JAUNIMAS

Seniau — Prancūzijos, O 
dabar — prancūziško Que- 
befco jaunimo organizacijos 
yra gaustos. Užsukęs į jų 
centrą, atradau kun. D. Lam 
bert, katalikų akcijos sąjū
džių ir ‘ darbų direktorių- 
pagelbininką. Labai gerai, 
kad Kanadoje yra paskirtas 
tam tikras kunigų skaičius 
vien tik dirbti su organiza
cijomis.

— Girdėjau, kad čia turt-Į 
te gražiai beveikiančių jau
nimo orgamzacijų ? — pa- 

— Tai didelę įstaigą čia klausiu malonų, darbuotoj ą. 
—i—ii j— — —Didžiausia mūsų dži’Hgs

mas tai iš jaunųjų katalikų 
darbininkų sąjūdžio. Mes 
čia jų organSttoių turime 
dešimtimis tūžtančių, kiek
vienoje parapijoje yra jų 
branduolys, studijų centrai 
Jie gerai organizuoti veiki
mui, sugrupu-ati į tris laips
nius. Pirmą laipsnį sudaro 
radai, prancūaškai vadina
me juos — dirigeant. Iš ar
timosios apylinkės jų susi
daro grupelės po 3, po pen
kis. Jie dukart mėnesyje da-

ro pasitarimus ir prama o ; 
darbus savo apylinkės jau
nimo organizacijai.

Po to jie šaukia studijų 
ratelio narius, vadinamus 
militantus, arba, kaip Lie
tuvoje jie buvo pradėti va
dinti — kovūnus, kurie ap
svarsto jų aplinkumos svar
biausius reikalus, numato 
priemones. kaip pataisyti , 
trūkumus ir ryžtingai stoja 
į gyvenimo kovą, jie — 
vūnai.

Urmo (wboiesaie) kainomis pristato į alines ii ka
ras įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kui ] 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą. u
2253 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808 1

A ............... .... 7_____„ 1_ /T

ko

turite, — užkalbinu dar ir 
tarnautoją, valdantį keltu
vą (“elevator”).

I
— Užiintas visas keturių 

aukštų namas. Redakcijose,, 
i •i

!O.

ap- 
ku- 
su-

Pagaliau tie kovūnai 
link save telkia narius, 
rie kartą mėnesyje daro 
sirinkimus, kuriuose turi ir
pramogų ir auklėjimo. Per 
juos pravedama įtaka ap
linkumoje. Visa ši organi
zacija vadinasi JOC — žo-

/

ŠIŲ METŲ NAUJOSIOS KALE DENIŲ LINKĖJIMU KORTELĖS
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Štai vaftdas naujųjų 1943 metų kalėdinių kortelių. Dienraštis “Draugas’’ jau ketin
ti metai spausdina puošniausias lietuviškas kalėdines korteles visoj Amerikoje. Senie
siems kostnmeriams “Draugas” greitu laiku išsiuntinės per paštą, bet kurie niekad nė
ra pirkę, turės užsisakyti. Kalėdinių korteli ų dėžėje yra 21 kortelė: 14 «u meniškais 
lietuviškais sveikinimais, o 7 su angliškais. 21 kortelių dėžutė kainuoja tik $1.00.

Užsakymus siųskite tiesiog į “Draugo" ofisą.

— katalikų darbininkų jau
nimas).

Pagal tą patį planą vei
kia ir ūkininkų jaunimo or
ganizacija, ir mokyklų jau
nimo ir vadinamo, neprikišu 
somo jaunimo — kuria gy 
vena ne iš algos, kaip dar 

! bininkų jaunimas. ūkinin
kaičių organizacija dar tik 
plečiama ir pirmiausia rū
pinamasi išauklėti vadus.

■ I.l ■ • ■ ■ .. I ■ ■ ■ - —

i

NEL AUKITE-
Rytoj Gali Būti Pervėlu!

Jei norit* užsitikrinti nnn ngni** namus, baldu*. automobiliu*, 
ar Šiaip ka apdrausti, reikalaukite agento, arba 
jis parfipintp jums polisą per mūsp kompaniją, 
kus, neturėsite joldy nemalonumų.
‘Mes esame pfrmaktošiai nariai Ctocapo Board of

brokerio, kad 
Nelaimei ifttf-

Undervriter?”

O’MALtfY McKAY, Ine.
! W. Adome St, Kamb. 1548-54

Telefoną* CENTRAL 5208
w GĖNERALIAI AGENTAI Šių Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY
TMPERIAL ASSURANCE COMPANY
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSAOHUSETTS FfRE & MARINE INSURANCE CO. 

MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENCC INDEMNITY COMPANY.

?■

Kompani-

Telefonas SEEI.EY 8760

muiiid vcuuzjd ūhi\u:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furniture 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan,

• • *

2-jų • 
ŠMOTŲ 
Kainos aukš

čiai:

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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Prelatas Julius Maciejaus
kas, ŠV. Kazimiero lietuvių 
parapijos, Los Angeles, Ka
lifornijoje, klebonas, kuris 
šiemet iškilmingai mini sa
vo 75 metų amžiaus sukak
tį.

Grįždamas iš Pittsburgho 
konferencijos sustojo Chica- 
gojj ir dalyvavo Šilavos at
laiduose Švenč. M. Pan. Gi
mimo bažnyčioje, dabar ve
da misijas Gary, Ind., ku
rias užbaigs sekmadienį, ru
gsėjo 26 d., 3 vai. popiet ir 
atvyks vėl į Chicagą daly
vauti vakarienėje, kuri įvyks 
Gimimo parapijos salėj, 6812 
So. Washtenaw Avė. 7 vai. 
vakare.

Piknikas pavyko, šv. Juo
zapo parapijos paskutinis 
šįmet piknikas Vytauto par
ke pavyko. Diena buvo gra
ži, žmonių privažiavo iš į- 
vairių kolonijų. Matėsi daug 
svečių iš Roselando, iš kur 
mus visuomet savo dalyva
vimu remia. Dalyvavo kun. 
J. Paškauskas, “Draugo” 
adm. kun. P. Cinikas, MIC., 
kun. J. Jaučius, MIC., ir Ma
rijonų seminarijos prof. kun. 
V. Čemauskas, MIC., daug 
biznierių ir draugų-bičkilių. 
Parapijai liks gražaus pel
no.

Paskutinis šios 
vasaros ARD 
išvažiavimas

Rytoj, rugsėjo 26 d.,

Labai malonu, kad pralo
tas Maciejauskas bus mūsų 
tarpe ir mes visi, kurie pa
žinome pralotą Lietuvoje, 
kada jis buvo Ramygaloje ir 
Panevėžy asistentu, o pas
kui per 40 metų klebonavo 
Švėkšnoj, o iš Švėkšnos at
vykdavo nekartą, bet šešis 
kartus su misijomis į Ame
riką — visi atsimena jo gra
žius pamokslus.

Prelatas sunkiai dirba 
Kalifornijoje, bet nežiūrint 
savo senyvo amžiaus, suor
ganizavo lietuvių parapiją, 
turi gražią bažnytėlę, turi 
seserų Pranciškonių vienuo
lyną ir gražiai dirba Baž
nyčios ir Tėvynės labui.

Dalyvaukime prelato pa
gerbimo vakarienėje, kad 
jam palinkėti ilgų metų ir 
geros sveikatos ir toliau su 
ta pačia energija ir pasi
šventimu dirbti prie Pacifi
ko pakrančių naudingą 
bą lįetuvių tarpe.

vyksta. Ir jauku ir malonu 
mūs piknikuos. Nuotaika 
tikrai draugiška, nes juk 
susivažiuoja visi idėjos drau 
gai, kuriems rūpi paremti 
ir palaikyti mūsų kultūros 

i židinys — Šv. Kazimiero vie- 
- I nuolynas ir mergaičių aka- 
veiklieji demij-a-

Laukiame visų, geros va
lios, ištikimų rėmėjų kilnių 
įstaigų ir žinome, kad jūsų 
sulauksime, rytoj, Vytauto 
darže. Ačiū visiems iš anks
to ir iki pasimatymo — ry
toj, rugsėjo 26 d. Rėmėja

su- 
sivažiuos skaitlingai seserų' 
Kazimieriečių prieteliai L 
geradariai. ARD ’ 
skyriai, prisirengę svetelius! 
sutikti kuo šilčiausiai ir kuo { 
vaišingiausiai. Bus skanių 
valgių, tad sekmadienį, šei
mininkės pasilsėkite, *‘poin- 
tų” sutaupykite ir su savo 
šeima, skaniai papietaukite 
ARD piknike. Bus šiltų ir 
šaltų valgių ir gėrimų. Bus 
ir muzika, jei kas norės šok
ti. Bus ir įvairių žaislų ir 
gražių dovanų. Įžangos ir 
“laimės” bilietėlis tik 10c.

Kas met ARD parengi
mai sutraukia kilniausį lie
tuvių elementą. Nežiūrint 
koks oras, sesučių priete
liai visuomet piknikan at-Pirkite U. S. Karo Bonus

galo nudžiugo, kada parvy 
ko namo “furlough” kary.- 
A. Baltuška net iš Iceland 
Pasimatęs ir paviešėjęs par 
tėvelius, gimines šią savai-

Richmond, Va., yra 
džiausią visam pasauly 
garėtų išdirbystė.

Nauja Amerikos kariuomenė Salerno uoste išlaipinama, kad sustiprinus Penktąją 
Armiją, kuriai vadovauja gen. Mark Clark, ir kuri parodė didvyriškumo invazijos me
tu ir dabar stumia vokiečius atgal. (Acme-Draugas Telephoto)

di- 
ci-

tę vėl atsisveikino ir išvy-j 
ko į tarnybą. Linkime iš-, 
tvermės ir pasisekimo gi
nant mūs šalį nuo priešo.

' Rap.

Dėkoja. Kleb. kun. V. čer- 
nauskas taria nuoširdų ačiū 
komitetui, dr-joms, parapi- 
jonams, darbininkams-ėms, 
dvasiškijai, svečiams, auko
tojams, biznieriams ir vi
siems, kas tik prisidėjo prie 
pavykimo mūsų rudeninio 
pikniko.

Dovanas aukojo. Klebono 
kun. V. černausko mamytė, 
P. Černauskienė, visuomet 
paaukoja brangių rankdar
bių. Ir dabar aukojo bran
gią dovaną. Ačiū jai, taipo
gi dėkui P. Kundrotienei'už 
auką, viešnioms Jonelienei, 
Navickienei, už nuoširdų pa
sidarbavimą tikietų platini
me.

Minėjo gimtadienį. Mūsų 
nenuilstanti veikėja M. Te-! 

I ličėnienė, 819 E. 89 St., rūgs.
18 d. minėjo “happy birth- 
day”. Susilaukė daug svei
kinimų ir dovanų nuo drau
gių ir pažįstamų, net iš Kan- 
sas City, Mo., gavo dovanų. 
Linkime Alicijai sulaukti 
daug linksmų gimtadienių 
ir sveikatos visam parapi
jos ir dr-jų veikimui.

dir-

mir-

Marijona Gabriena 
palaidota

Z ""
No. Side. — Beširdė

tis išplėšė iš mūsų tarpo 
dar per anksti Marijoną Ga- 
brienę, per ilgus metus bu
vusią “Draugo” skaitytoją 
ir rėmėją.

Nors buvo dedama didžiau 
sios pastangos gelbėti jos 
gyvybę; buvo padaryta pen
kios kraujo transfuzijos 
(perleidimas) ir sunki ope
racija, bet gyvybė neišgel
bėta. Visos pastangos buvo 
veltui.

Pasirinko slaugės profe
siją. žinomų duosnių sočika- 
giečių P. Judvičių dukrelė 
Stanislava, kuri su požy
miais baigė Šv. Pranciškaus 
akademiją, Pittsburgh, Pa., 
šiomis dienomis išvyksta į 
Jackson Park ligoninę pra
dėti slaugės mokslą. Sveiki
name Stanislavą ir linkime 
pasisekimo pasirinktoje pro 

' fesijoje.

Sūnus Pranciškus Judvi- 
tis randasi Dėdės Šamo ka
riuomenėje Texas valstybėj.

\

Serga. Sočikagiečiai ne
kantriai laukia pasveikstant 
parapijonkos M. Valuckie- 
nės, 8911 Escanaba Avė., 
kuri savo namuose jau sa- 
vaite kaip kamuojasi šalčiu. 
Linkime greit sustiprėti ir 
grįžti į mūsų tarpą toles
niam parapijos veikimui.

Velionė buvo visų mylima, 
turėjo daug draugių, taigi 
daug žmonių suteikė jai pas
kutinį patarnavimą. Į kapus 
palydėjo apie 50 automobi
lių. A. a. mylima Mariutė 
o tau, Juozai, gili užuojau
ta liūdesio valandoje. B. S.

1
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KONCERTAS
ANNA KASKAS - ONOS KATKAUSKAITĖS

Garsios Metropolitan Operos Artistės
IR

RAPOLO JUŠKOS
Žymaus Basso
✓ Z -

Civic Opera HouseChicago
-Oct. 3 d., 1943, 3:30 v

ANNA KASKAS

Lietuviai pasinaudokime
nepaprasta proga. Susi
rinkime pasigerėti žavin
gais tautiečių balsais. Už- 
plldykime didžiulę Chica
go Civic Operos salę. Įro- 
dykime kitataučiams, kad 
nevien Lilly Pons, Ma- 
rian Anderson savo pa
garsėjimu užpildo Civic
Opera rūmus, bet, kad ir
mušų tautiečrai-lietuviai 
artistai sutraukia dideles
publikos minias. Tad gar
bė bus Čikagos lietuviams 
ir garbė mūsų artistams. RAPOLAS JUŠKA

I

Sveikiname. Rūgs. 29 d. 
pripuola šv. Mykolo šventė. 
Ta proga So. Chicago ra- 
porteris sveikina visus pa
rapijos Mykolus-Mykolinas 
ir roselandiečių tarpe mūs 
geradarius Mykolus. Linki
me viso gero — sveikatos 
ir pasisekimo visame.

Grįžta | tarnybą. Neper
seniai So. Chicago veikėjai 
ir visi draugai, pažįstami be-

X

Įsigykite bilietus iš anksto, nes dar galima gauti geresnis pasirinkimas. Bilietų kainos 
yra sekančios: $3.30, $2.75 ir $2.20. Bilietų dar galite gauti ir kolonijose pas platintojus. Nuo 
27 d. rugsėjo bilietų bus galima gauti ir Teatro Kasoje (Civic Opera House) 20 No. Wacker Dr., 
Tel. RANDOLPH 9229. Kuriems yra patogiau, galite tiesioginiai kreiptis į "Draugo” įstaigą: 
2334 So; Oakley Avė. Telefonu kreipkitės šiais telefonų Nr.: CANAL 8010,8011 ir CANAL 6102.
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NULIŪDIMO VALANDOJE

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

programa

PADEKONE

MONUMENT CO.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Didžiausia Lietuvių

Jewelry Krautuvė

JOHN F. EUDEIKIS

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Nakų.

EVANAUSKAS
rBuuea ZAJKlAs AJUSO-3U

LRKSA paneliu "hike" SusifinkinSi
Palos Parke Cicero. — Feder

L BUKAUSKAS
1M21 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN Mtl

ANTANAS M. PHILLIPS
5307 LITUANICA AVENUE ’Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 30. CALIFORNIA A V E. Phone LAFAYETTE 3571

Parduodame Laikrodžius. Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunkė- 
nas ir kitus 
visokius auk- 
sinius daiktus

p a s i r inkimą
Muzmališkų Lnstrumntų, Muzi- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Tainom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen
tus.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 WEST 23rd PLACE Phone CANAL 2515
SKYRIUS: 42 E. 108th ST.
10754 8. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1270

MARIJONA
RAZMANSKIENP 1

Reiškiame širdingą padėką 
giminėms, draugams ir pažįs
tamiems skaitlingai dalyvavu
siems mūsų brangios motinė
lės, a.a. Marijonos Razmans- 
kienės šermenyse, bei laidotu
vėse. Ypatingai esame dėkingi 
Sv. Jurgio bažnyčios dvasiš
kiams: kun. Prunskiui, kun.
Gaučiui ir kun. Lukošiui už 
atliktas gedulingas Šv. Mišias. 
Taip pat ir §y. Jono Baptisto 
bažnyčios kun. Draper už tu
riningą pamokslą anglų kal
boje. Širdingą ačiū tariame 
diuz. prof. A. Poetui ir solis
tei Mrs. M. Scanlon. kurie 
įspūdingai atliko muzikalę 
apeigų dalį.

Dėkui, bažnytinėms bei vi
suomeninėms draugijoms, prie 
kurią velionė priklausė.- už 
prisiųstas gėles, paguodos žo
džius, bei užpirktas šv. Mišias. 
Ačiū, grabnėšiams ir laidotu
vių. dir. Phillips už paskutinį 
patarnavimą. Liksime visuo
met dėkingi komp. Antanui 
Vanagaičiui, kuris pašventė 
nemažą savo radio programos 
dalį gedulingam mirties pra
nešimui, pailiustruojant liūdna 
klasine muzika, bei jausmin
gais užuojautos žodžiais, kurie 
pasiliks ilgai mūsų atminty
je, o mūsų velionei mamytei 
bus lengvesnė Amerikos že
melė.

-i Z/Lk 11
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dienraštis draugas, chicago, ielinois

ŠV. KAZIMIERO AKAD. RĖMĖJŲ CENTRO
DIDELIS PIKNIKAS

Sekmadienį, Rugsėjo (Sept.) 26, 1943
VYTAUTO DARŽE

- BUS TRYS DIDELES GRAŽIOS DOVANOS—SKANIOS VAIŠES! 
KVIEČIAME IR LAUKSIME—PIKNIKO RENGĖJOS

Nauja batų stampa įsigalioja 
lapkričio 1 dieną *

Washington, D. C. — Kai-I ną, kaip pažymėta, bet 
nų administracijos ofisas, pratęsta neapibrėžtam 
rugsėjo 23 dieną, pranešė, 
jog naujoji batų stampa, 
trečioje racionavimo knyge
lėje (No. 1 — lėktuvo pavy- 
dalo), įsigalios lapkričio 1 
dieną, galimas daiktas,, jog 
ji galios mažiausia šešiems 
mėnesiams.

Kainų administracijos ofi
sas pasakė, jog stampa 18, 
pirmoje racionavimo knyge
lėje, nesibaigs spalių 31 die-

bus 
lai
ba-

ne-
gy-

kui, ir peršoks sekančią 
tų stempą.

Naujas reguliavimas 
reiškia, jog civiliniams
ventoj ams bus nustatyta
dvi poros batų per metus. 

, Jei vėliau padėtis pagerės 
I užtektinai, tai periodas nau
jai stempai gali būti su
trumpintas ir kita stampa 
vartojama.

MAJORAS KELLY UŽSISA 
K£ LOŽĄ (B0X) IR DA
LYVAUS KONCERTE

Keisti įvykiai Chicagos padangėje

Nepaprastas įvykis

Kūdikis gimęs su apsivertusiu pilvu, 
skubiai vežamas lėktuvu operacijai

Kilo ginčas tarp žmonos 
ir vyro ar gerai preservuo- 
jamos tomeitės. Žmona? nu
siskundė policijai, jog vyras 
paleido kenavimo bonką į 
jos galvą ir ją sužeidė. Buvo 
sudaužyta 60 bonkų. Vyras 
sako, jog jo žmona paslydo 
ir perkrito. Jis paneigė jo at
žvilgiu kaltinimus.

Tai įvyko šiomis dieno
mis. žmona turi 38 metus, 
o vyras 43 metus amžiaus. 
Vyras buvo sulaikytas.

* * *
Viena moteris nusiskundė 

policijai, jog vagys atėjo į 
jos namą, California avė., jie 
pasiruošė sau patys pietus, 
ir paliko lėkštes nešvarias.

- Gaisro nuostoliai
Pereitą ketvirtadienį san

delyje, 822 Davis str., Evan- 
ston, kilo gaisras. Ugnis su
kėlė tarp $20,000 ir $25,000 
nuostolių. Sandėlis buvo 
Wieboldt krautuvės užpaka
lyje.

Nauji dentistai
Jungtinių Amerikos Vals

tybių dentistų sąjunga pra
neša, jog šiemet šalies uni
versitetai ir kolegijos išlei
do 3,626 naujus daktarus 
dentistus.

i

X “Vyties” rugsėjo mė
nesio numeris jau išėjo iš 
spaudos. Numeris tikrai gra 
žus: turiningas ir gausiai 
iliustruotas. “Vytis” prade
da darytis vis įdomesnis ir 
ne organizacijos nariams. 
Pamatykite šio mėnesio nu
merį, o tikrai pamėgsite ir 
.užsiprenumeruosite.X Rytoj pramatoma gra

ži diena, tad visi keliai iš 
Chicagos ves Vytauto par- X F. Vaitekuikės, 4049 S. 
kan į paskutinį šįmet, ten Maplewood Avė., vestuvių 
pikniką, kurį ruošia Šv. Ka- su kariu Urmonu puota pra- 
zimiero Akademijos Rėmėjų ei'tą šeštadienį, Vingeliaųs- 
draugija.

i-

Buffalo, N. Y. — Beverly; 
Helen Primuš, dviejų savai
čių amžiaus mergytė, Dės 
Moines, Ia., vakar (pereitą 
penktadienį) lėktuvu išvyko 
į Providence, R. I., ir į Fall 
River, Mass., operacijai. 
Mergytė gimė su apsivertu
siu pilvu, ir jos gydytojas ti
kisi atitaisyti pilvą.

Mažoji mergytė į Provi
dence vyko Civil ’air patrol 
lėktuvu, kuris buvo aprūpin
tas deguoniu. Lėktuvas pe-; 
reito ketvirtadienio vakare 
nusileido Buffalo, N. Y., nes 
deguonis buvo išsibaigęs, 
kuris buvo reikalingas kūdi
kio gyvybei palaikyti.

Mergytė naktį praleido 
vaikų ligoninėje. Jos gydy
tojas Dr. Jorn M. Griffin, iš 
Dės Moines, pareiškė, 
kūdikis gerai jaučiasi.

Dr. Griffin pasakė, 
mergytės ne tik pilvas 
vertęs, bet taip pat kūdikio 
vienas plautis nukritęs, o ki
tas dalinai, todėl reikalinga 
kartais deguonis.

• v

į

Mažoji mergytė yra advo
kato L. D. Primuš duktė, ir 
ji bus gydoma Dr. P. E. 
Truesdale, Fall River gydy
tojo, kuris yra atlikęs pana
šias operacijas. Mergytė iš 
Providence nugabenta 
bulansu į Fall River.

am-

5-tos armijos 
pagerbimui

jog]

Majoras Edward J. Kelly 
vakar užsisakė ložą Anna

. f - IKaskas koncertui, spalių 3 (Paskui vagys pasiėmė kai 
d., 3:30 vai. popiet, Chicago 
Civic Opera Hause. Užsisa
kydamas ložą majoras Kel
ly sveikino Marijonus jųjų 
sėkmingoje darbuotėje ir 
reiškė džiaugsmą, kad galįs 
dalyvauti koncerte.

New York.— Morgenthau, 
iždo sekretorius, pereitą ket
virtadienį, paskelbė, kad pa
skutinėmis dienomis trečia
me karo paskolos bonų va
juje, būtų karo bonai perka
mi U. S. penktai armijai pa
gerbti, kuri kovoja prie Ne
apolio. Pereitą ketvirtadienį, ■ 
nuo vajaus pradžios, buvo 
jau išpirkta daugiau kaip 
už 12 bilijonų karo bonų 
vertės.

Sekretorius paskelbė, jog 
vajus baigsis spalių 2 dieną, 
11:59 p. m.

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

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

Jaunavedžiams šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai geroa rUtes moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba 
clotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE RIAKDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Pasmerktas mirti

Pasižymėjęs lietuvis 
marinas

Arthur J. Druktenis, 4517 
S. Fairfield, marinas korpo- 
ralas, buvo apdovanotas 
Purple Heart pasižymėjimo 
medaliu. Jis buvo sužeistas 
Pearl Harbore, kai japonai 
užpuolė Jungt. Amerikos 
Valstybes.

OPA surado 22,500 
pavogto kuponu

Chicagoje areštuoti du

i

kuriuos virtuvės įrankius ir 
rūbų už $850 vertės, ir išėjo 
savu keliu.

♦ * *

Kai viena moteris kabino 
virvę ant stogo, ji paslydo 
ir nukrito į gatvę. Moteriškė 
susižeidė. • . a.

« A ♦

Atėjo, vagys su saldžiais 
dantimis į vieną krautuvę, 
Armitage avė., ir paėmė 19 
kartūnų salddainių už $160.

/ ♦ * ♦
* 3

Viena policininkė moteris, 
iš Town Hali stoties, bėgio
dama paskui klajojančius 
vaikus,
poras batų per keturis ir pu- tėvui, 
sę mėnesio ir suvartojo vi
sas batų štampas.

Montreal, Que. - 
dvidešimt septynis 
įvyko žmogžudystė. Pereitą 
ketvirtadienį žmogžudys bu
vo pasmerktas mirties baus
me. $49

Prieš 
metus

X Roselandiečiai Morkai, 
kurie savo kolonijoj sėkmin
gai platina Anna Kaskas ii 
Rapolo Juškos koncerto, spa
lių 3 d., tikietus, rytoj pa
maldomis Visų Šventųjų baž 
nyčioj paminės savo sūnaus 
Petro 20 metų mirties su
kaktį.

Parašė įdomiu knygą
New York.

pas Francis J. Spellman pa
rašė knygą apie savo kelio
nę po pasaulio kovos laukus. 
Knyga bus pavadinta “Ac- 
tion This Day”. Toji knyga 
bus atspausdinta lapkričio 
mėnesį. Knyga yra parašyta 

sunešiojo keturias laiškų formoje arkivyskupo

as- • 
menys, pas vieną iš jų rasta 
22,500 gazolino racionavimo 
kuponų, iš 45,000 pavogtų 
gazolino kuponų. Apie tai 
pareiškė pereitą ketvirtadie
nį Michael F. Mulcahy, Kai
nų administracijos direkto
rius. Trečias asmuo yra ieš
komas.

Numatoma daugiau 
cukraus

Washingtone kalbama, 
jog šių metų pabaigoje bus 
daugiau skiriama cukraus 
civiliams gyventojams. Bet 
cukraus racionavimas pasi
tiksiąs ir toliau galiojantis.

Tėvas apmušė teisme 
įtartą vyrą

Chicago, III. — Pereitą 
ketvirtadienį teisme viduti
nio amžiaus tėvas šoko ir 
pradėjo mušti ginamąjį. Gi
namasis yra apskųstas teis
mui už užpuolimą mergaitės. 
Tėvas buvo atitrauktas tri
jų bailifų nuo kalinio. Tėvas 
atsiprašė teismo ir jam ne
buvo bausmė uždėta už įsi
karščiavimą teisme.

Teismui buvo apskųstas 
28 metų vyras, kad jis buvo 
užpuolęs 20 metų amžiaus
mergaitę, ir bandė užpulti 325. Viena šios kanuolės 
jos seserį, 16 metų amžiaus. I kulka kainuoja $3.25.

Iškrito iš gatvėkario t
Pereito ketvirtadienio va

kare apie 65 metų amžiaus 
moteris iškrito iš 26-tos gat
vės gatvėkario, prie Western 
avė. Ji buvo nugabenta į li
goninę. Policija moters ne
galėjo atpažinti.

Pasiliks galioje
Kainų administracijos ofi

so Wa®hingtone atstovai pa
reiškė, jog Trečioji raciona
vimo knygelė pasiliks galio
je. nors lapkričio pradžioje 
bus išleista ketvirtoji racio
navimo knygelė.

Priešlėktuvines patrankos 
pagaminimas atseina $12,-

I

Arkivysku-

ko salėj, buvo prislėgta ne
tikėto nuotikio. Jaunosios 

l’ sesuo, grįžusi namo, rado 
vienam ir antram aukšte vis
ką suversta, išmėtyta. Pa
sinaudoję proga vagiliai, ma 
tomai, ieškojo pinigų. Kiek 
rado pasigrobė, taip pat iš
sinešė ir daiktų, kurie jiems 
patiko.

Į X C. Mikėnas, 22 m., sū
nus Jono ir Mortos Mikėnų, 
gyvenančių adresu 2337 W. 
23rd Place tarnavęs kariuo
menėj parašutininku, šiomis 
dienomis garbingai paliuo- 
suotas. Kariuomenės manev
ruose N. Carolina vai. lėk
tuvu pristatant reikmenų, 
sugedo vienas motorų. Ka
tastrofoj du įgulos nariai 
žuvo, vairuotojas sužeistas, 
o jis išlikęs sveikas. Bet į- 
vykis taip paveikęs į jo ner
vus, kad gydytojai pripaži
no tolesnę karinę tarnybą 
pavojingą jo sveikatai.

I

X Dr. Robert P. Fischelis, 
vaistininkas iš New Jersey, 
šiemet laimėjo Remington 
medalį. Ši dovana kasmet 
skiriama vienam vaistinin-

[ kui, kuris daugiausiai pasi
darbuoja vaistininkystės sri
tyje. Iš pavardės atrodo, jog 
būtų lietuvis.

X West Side bloko:' Oak- 
ley-Leavitt, 23 St. ir 23 PI. 
tėvai, kurių sūnūs tarnau
ja kariuomenėj, darbuojasi 
sukėlimu fondo, iš kurio bū
tų galima pasiųsti karei- 

| viams dovanų Kalėdoms.

apsaugoja
TABAKŲ ŠVIEŽUMĄ ... 
APSAUGOJA
RŪKYTOJŲ SMAGUMĄ!

PADARO DIDELĮ SKIRTUMU 
TABAKAMS

Apvilgius Old Gold’s rinktinį mišinį 
tabakų — įskaitant puikų Latakia — iki 
kiekvienas siūlelis sudrėksta. Obuolių 
“Medus” tuomi apgina juos nuo sudžiū
vimo, apsaugoja naturalį drėgnumą, 
kuris yra taip svarbus skoniui ir švie
žumui.

v •
F. loHflord CoaąpoRy 
—Etfobtafed (740

PADARO DA)ELĮ SKIRTUMĄ JUMS
Obuolių “Medus” pagelbsti užtikrinti, 
kad jūsų cigaretai tikrai būtų geri. Jūs 
greitai pažinsite patogumą šio naujo 
neturinčio skonio pagerinimo, padaryto 
iš grynų obuolių skystimo. Nusipirkite 
Old Golds šiandien.

• Ain naujas elementas pirmiausiai buvo limsta*
Kastem Kedonal Reoearch Iaborntory of the r. S. De- 
partment of Ajrrlculture. Mes Ji vadinam Obuoliu “Medus.”

Oto Goto
. 4 C I O A R ITTI J

M A ♦TAT’’’“***'"** ba*alVUco tyrimo pa- 

mčncai pereitu metu, kada apskaitoma nno- 
ilmClals, rodo, kad Old Gold buvo:

1«<& MAttAr nikotino 
*•% MAŽIAU rerklf minančiu tara Ir realas 

Tai yra vidutinė • kitu bandytų eiyaretų.

Refnklt Ataką su Karo Bonais!
PASIKLAUSYKITE:

Sammy Kaye’s Band Ir Guosto,
TREČIADIENI 7 T. v—WBBM 

Bob Croeby ir Jo Orchestros.
SEKMADIENI t-M ▼. v.—WMAQ
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