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PRALAUŽĖ FINSCHHAFEN LINIJAS
Manoma greitai užims tą japonų bazę

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
rūgs. 26 — Sąjungininkai 
pralaužė japonų apsigyni
mo linijas prie Finschhafen, 
žygiuoja į pietus per Bumi 
upę ir varosi ant tos stra
teginės bazės Naujoj Gvinė
joj. Pranešama, kad japo
nai smarkiai priešinosi aus- 
traliečiams. Japonai lakū
nai bandė suardyti austra
liečių ataką, bet sąjunginin
kų lėktuvai juos pavarė.

Devyni priešo bomberiai, 
drauge su 30 mažesniųjų 
lėktuvų, bandė atakuoti są
jungininkų kareivius, bet 
buvo priversti numesti savo 
bombas pirm negu pasiekė 
taikinį.

Australiečiai trečiadieny 
išlipo 6 mylias į šiaurę nuo 
svarbaus Finschhafen uos- į
to, ir bėgyje kelių valandų biuletenis 
užėmė priešo aerodromą ne- laivas nebuvo užgautas ta- 
toli tos bazės. Manoma, kad me veiksme.

jie tuoj užims ir patį mies
tą ir uostą.

Veiksmai kitur
Biuletenis pranešė apie 

sąjungininkų atakas ant ja
ponų laivų. Arti Kavieng, 

i New Ireland saloj, žvalgy
biniai lėktuvai nuskandino 

(2,000 tonų prekybinį laivą. 
' Prie Cape St. George, toj; 
pačioj saloj, lėktuvai ataka- 

i vo priešo krūzerį ir tris vi
dutinius transporto laivus, 

į Japonų karo laivai, kurie i 
savo laiku valdė šiuos van
denius, nė neminimi Gen. 
MacArthur komunikate.

Tokyo radio šeštadieny 
skelbė būk japonai lakūnai 
nuskandino tris sąjunginin
kų krūzerius, du destfoje- 
rius ir transportą Finschh- 
afen išlipdinimo metu. Są
jungininkų penktadieninis 

sakė nė vienas

Dviejų motorų kariškas lėktuvas įkrito pro stogą į vieną lėktuvų dirbtuvę Omahoj, 
Nebraska. Dirbtuvėj! tuojau kilo gaisras, kuris tačiau greit likviduotas. Katastrofoj 
žuvo du kariškiai — lakūnai ir du civiliai, taip pat sužeista keletas dirbtuvės darbi- 

: ninku. (Acme-Draugas Telephoto)

BOMBERIS NUKRITO Į DIRBTUVĘ

u. s. bomberiai puolė Rusaj kovoja Kievo priemiesčiuose

Paskirti MacArthur- 
viršininku - Chandler 
HONOLULU, rūgs. 26 — 

Senatorius Chandler patvir
tino raportus, kad jis reika
laus paskyrimo Gen. Doug- 
las MacArthur vyriausiu 
vadu sąjungininkų ofensy- 
vos prieš Japoniją.

j KONGRESAS NENORI
AUKŠTESNIU TAKSU, 

MAŽINS IŠLAIDAS

taksų rei- 
vis dides- 
būdais su-

aerodromą Prancūzijoj
LONDONAS, rūgs. 26 — 

Amerikos Marauder bombe
riai vakar atakavo Longe-

Gręsia Dnepropetrovskui ir Zaporozhei
LONDONAS, rūgs. 26 — Rusų kariuomenei užėmus

Smolenską, dabar vyksta smarkūs susirėmimai visu 300
uenesse aerodromą prie St. Dnieper upės frontu. Priešakiniai rusų karinome-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ ITALIJOS — Sąjun

gininkai artinasi prie Na
polio ir Foggia. Amerikie
čiai užėmė 3 miestus, bri
tai užėmė 4 miestus.

IŠ CORSICA — Prancū
zai randasi tik 6 mylias nuo 
Bastia, iš kur naciai bėga 
iš šios salos.

IŠ LONDONO — Sąjungi
ninkų lėktuvai atliko mil
žinišką ataką ant nacių po
zicijų šiaurvakarinėj Pran
cūzijoj. Nepranešta kas bu
vo taikiniai.

WASHINGTONAS, rūgs. 
26 — Kongreso 
kalų vadai rodo 
nį susidomėjimą
mažinti milžiniškai dideles 
karo išlaidas kad išvengti 
pakėlimą pajamų ir korpo
racijų taksų. Administraci
ja pranešė Kongresui, kad 
ateinančiais metais reikės 
sukelti $12,000,000,000 dau
giau negu šiais metais.

Michigan atstovas Din- 
gell ruošia bylių, kuriuo bū
tų $6,000,000,000 sumažinta 
armijos ir laivyno išlaidos, 
ir likę $6,000,000,000 būtų 
sukelta naujais taksais ant 
tabako ir gėralų, o “inco- 
me” taksai būtų tie patys, 
kaip dabar.

Stettinius paskirtas Welles'o vieton
2) Paskyrė Herbert H. 

Lehman, OFFR viršininką, 
specialiu asistentu Prezi
dentui, kad sudaryti planus

WASHINGTONAS, rūgs.
26 — Prez. Rooseveltas xa- 
kar paskyrė “lend-lease” 
administratorių Edward R.
Stettinius, Jr. užsienių rai- Jungtinių Tautinių susirin- 
kalų sekretoriaus padėjėju kimui lapkričio 9, kuomet 
vieton Sumner Welles, k a- tų kraštų atstovai sucrga- 
ris atsistatydino.

Drauge su šiuo paskyi i- 
mu, Prezidentas taipgi:

1) įsteigė Foreign Ecoro- 
mic Administration biū ą, 
kuriam vadovaus Leo T. 
Crowley, Office of Ecor.o- 
mic Warfarew viršinink^ . 
FE A suims 0EW, “len '- 
lease ” administraciją, ir 
Foreign Relief and Rehabi
litation biurus.

nizuos Jungtinių Tautų Re- 
lief and Rehabilitation ad
ministraciją. Manoma Leh- 
man bus išrinktas tos tarp
tautinės organizacijos pir
mininku.

3) Oficialiai pranešė, kad 
Sumner Welles rezignavo. 
Pranešimas sakė Welles 
dėl žmonos nesveikatos no
rėjęs pasiliuosuoti iš sun
kiųjų valdiškų pareigų.

Omer, šiaurinėj Prancūzi- 
; joj. Sudėtinis Angliįos- 
Amerikos pranešimas sakė 

’ visi lėktuvai saugiai grįžo. 
Vokiečių pranešimas sakė 
sąjungininkų lėktuvai nume
tė keletą bombų šiaurvaka
rinėj Vokietijoj.

Naciai apšaudė Dover
Vokiečių pakraščių artile- 

; rija iš Prancūzijos apšaudė 
Anglijos Dover apylinkę.

Britų Beaufighter lėktu
vai atakavo didelį nacių 
konvojų prie Olandijos, kur . 
sutorpedavo vidutinį trans
porto laivą ir kulkosvai
džiais ir kanuolėmis apšau
dė drauge plaukiančius lai
vus. Du lėktuvai dingo.

R.A.F. atakoje ant Lud- 
wigshafen ketvirtadieny ap
gadinta 30 G. I. Farben 
chemikalų dirbtuvės pasta
tų. Sintetinės amonijos dir
btuvės degė dar 12 valandų 
po atakos.

U. S. — Prancūzija 
pasirašė "lend-lease" 

sutartį
ALDŽYRAS, rūgs. 26 — 

Vakar dieną pasirašyta su
tartis, pagal kurią Ameri
ka “lend-lease” būdu pris
tatys prancūzų kariuomenei, 
kariaujančiai šalia sąjungi
ninkų, ginklus ir reikmenis. 
Amerika už tai galės nau
dotis geležinkeliais šiaurės 
Afrikoj ir gaus .kitas reika
lingas medžiagas. Dabar 
ruošiama kita sutartis, ku
ri palies visas Prancūzų 
Tautinio Komiteto valdo
mas žemes.

1

I

nes daliniai šiandien kovoja su naciais Kievo priemies
čiuose. Raportai sako vokie
čiai jau bėga iš to miesto.

Rusai vakar prasila.užė į 
Smolensko pakraščius ir 
pradėjo gatvėse kovoti su 
naciais tame mieste. Per 
kelias valandas rusai užval
dė šiaurinę to miesto dalį 
ir baigė miestą užimti po 
sutemos.

Į pietus nuo Kievo, rusai 
sutraukė pusiauratį apie 
Gomel bazę Baltrusijoj. Ru
sai sakė jie atsiėmę suvirs 
350 kaimų tame sektory.

Kovose prie Dnepropetro- 
vsko, sakoma vienas rusų 
dalinys atmušęs 15 nacių 
kontratakų.

Pranešimas iš 
sakė vokiečiai 
priešinasi rusams 
priemiesčiuose 
rytinėj pusėj, 
ekspertai sako jeigu rusam 
seksis ateity kaip kad se
kėsi per praeitas 7 savaites, 
jie per 4 savaites pasieks 
Lenkijos sieną, o per 7 sa
vaites kovos prie pat Vo
kietijos rubežiaus.

MANOMA PATS HULL 
VYKS MASKVON

WASHINGTONAS, rūgs. 
26 — Užsienių reikalų sek
retorius Cordell Hull vakar 
tarėsi su Prezidentu Roo- 
seveltu ir jo patarėjais apie 
nutarimus, kurie nustatys 
Amerikos-Rusijos santykius. 
Patikimi šaltiniai sako Hull 
skris Maskvon dalyvauti 
pasitarime su Edenu ir Mo
lotovu, jeigu Prez. Roose- 
veltas to pageidautų.

į
Maskvos 
smarkiai 

Kievo
Dnieperio 

Militariniai

Švedija sako Daleuge 
valdys Daniją
STOKHOLMAS, rūgs. 26 

— Sakoma, kad tuoj po mi
nėjimo Danijos karaliaus 
gimtadienio šiandien, vo
kiečių policijos Pulk. Gen. 
Kurt Daleuge bus paskir
tas Danijos gubernatorium. 
Danai sako Daleuge atvyko 
į Copenhageną ketvirtadie
ny. Jo paskyrimas reikš į- 
vedimą nacių “rinktinės 
sargybos” Danijoj.

RUSIJA DALYVAUJA 
NAUJAM KOMITETE

DURTUVAIS KOVOJA VOKIEČIUS
Nušovė 19 milžiniškų nacių lėktuvų
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, rūgs. 26 

— Po milžiniška artilerijos baražo apsauga, penktosios 
armijos kareiviai, artinantis prie kalnų viršūnių aplink 
Napolį, durtuvais kovoja nacius. Jungtinių Tautų radio 
iš Aldžyro pranešė, kad visi kalnai aplink Napolio lauką 
yra sąjungininkų rankose.

Bandydami sustabdyti sąjungininkų greitą žygiavimą, 
vokiečiai rizikavo savo tankus, perveždami juos per Cava 
di Terrini slėnį, kur Amerikos didžiosios kanuolės iš kal
nų apšaudė juos ir padarė* 
naciams didelius nuosto
lius. Sąjungininkų nuosto
liai šioje naujoj ofensyvoj 
kol kas maži.

Siaučia epidemija
Naciams deginant ir išga

dinant Napolį, raportai sa
kė ten siaučia choleros ir šil
tinės epidemija.

Penktosios armijos fron
te britų ir amerikiečių lėk
tuvai padarė dideles spra
gas vokiečių susisiekimo li
nijose, ir apšaudė daugiau 
negu 200 sunkvežimių tar
pe Napolio ir Aversą.

Rytiniam Italijos pakraš
ty britų devintoji armija 
varosi į šiaurę per minas ir 
išsprogdinimus, užimdama 
Molfetta ir Acerenza mies
tus.

Greit užims Corsica
Tuo pat metu einama prie

I

galo Corsicoje, kur mažoms 
prancūzų ir amerikiečių jė
goms padeda patriotai gy
ventojai ir italai kareiviai.

Vokiečiai bando iš ten iš
kelti savo karininkus ir 
svarbiuosius dalinius, nau
dodami milžiniškus Junkers 
ir Savoit-Marchetti lėktu
vus. Sąjungininkų lėktuvai 
vakar nušovė dar 19 tų di
džiųjų lėktuvų, tad iš viso 
per dvi dienas nušauta 26 
tų milžiniškų ašies lėktuvų, 
kiekvienas jų nešinąs po 
maždaug 30 vokiečių, kas 
reiškia naciai prarado apie 
800 reikalingų vyrų.

Kiti vokiečiai kareiviai 
bando laiveliais persikelti 
iš Corsica į Leghorn uostą, 
Italijoj, arba į EH» salą. 
Sąjungininkų karo laivai ir 
lėktuvai tuos laivelius nuo
lat atakuoja.

Amerikos nuostoliai, 
3,497 kareiviai 
WASHINGTONAS, rūgs.

26 — Karo Departamento 
pranešimu, pirmos savaitės 
kovose Salernoje, žuvo, bu
vo sužeista, ir dingo, 3,497 

> amerikiečių kareivių. Tos 
skaitlinės yra laikotarpiui 
nuo rūgs. 8 iki 15 dd. Po 15 
dienos dar buvo kelios die
nos aštrių kovų, kuriose 
nuostoliai abiejose pusėse 
buvo dideli.

Vokiečiai rūgs. 14 d. tvir
tino būk jie užmušę taip 8 
ir 10 tūkstančių amerikie
čių ir tiek pat jų suėmę ne
laisvėn.

- — -

Tokyo sako vokiečiai 
"išlaisvins" Balkanus
NEW YORKAS, rūgs. 26

Ark. Spellman sako
Šv. Tėvas belaisvis
NEW YORKAS, rūgs. 26 

— Arkivyskupas Francis J. 
Spellman vakar atsišaukė į 
Romos katalikus melstis už 
Šventąjį Tėvą, nes “kaipšv. 
Petras senovėje ir kiti Baž
nyčios popiežiai,” jis esąs 
belaisvis. Arkivyskupas 
taipgi prašė melstis, kad 
Bažnyčia nebūtų toliau per
sekiojama ar pažeista.

Anglijoj prasidėjo 
naujas "Laisvos 

Vokietijos" judėjimas
LONDONAS, rūgs. 26 — 

Gavę akstiną iš Maskvoj 
sudaryto “Laisvos Vokieti
jos Komiteto, “grupė vokie
čių tremtinių Londone pra
dėjo veiklą “Laisvai Vokie- 

Berlyne tikslas
Vokietija, 

buveinė spaudžiama Rusijoj ir Vi
duržemy, greitu laiku pri- 
pažinsianti Graikiją, Kroa- 

t ir Albaniją vi- 
_____ nepriklausomomis” 
valstybėmis. Aųot jo prane-

LONDONAS, rūgs. 26 — Simo, tas nepriklausomybės 
Palermo, Sicilijos, 
pranešimu, vokiečiai užmu
šę Bruno Buozzi ir Giova- Vokietijos nusistatyme link 
nni Roveda, italus anti-fa- 
šistų vadus.

LONDONAS, rūgs. 26 — 
Maskvos radio pranešimu, 
Amerika, Anglija, Rusija ir 
Prancūzų Tautinis Komite
tas suorganizavo militarinį 
ir politinį komitetą rūpintis 
klausimais liečiančiais pa
liaubų sąlygas Italijai, ir iš
rišimui problemų kylančių — Japonų Domei agentūros 
okupuotose žemėse, kuomet korespondentas 
jos bus iš priešo išlaisvin- praneša, kad 
tos. To komiteto 
bus Aldžyre.
s* ■ • ■ v v —» | uU. '

įSako naciai užmušė du hu,

anfi-fašislų vadus 8“ka‘

radio pripažinimas signalizuosiąs 
“milžinišką, naują pradžią i

Europos,” ir bus griežta 
atmaina Vokietijos atsinc- 
šime link okupuotų kraštų 

Pirkite U. S. Karo Bonus ‘ gyventojų.

bus pagreitinimas nacizmo 
nugalėjimo ir padėjimas 
vokiečiams nuversti kruvi
ną Hitlerio režimą.

Kalbėtojai ragino išrūpin
ti pripažinimą iš britų už
sienių reikalų ministerijos, 
bet nemanoma, kad bus ga
lima tokį pripažinimą iš
gauti. Tarpe kitko susirin
kimas išreiškė savo padėką 
už Anglijos viešnagę pabė
gėliams iš Vokietijos.

ORAS
Giedra. Bus vėsu.
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Liehivoje vyksta su
kilimai prieš aacius
’ (LKFSB) Per Švediją 
mus pasiekė žinios, kad Lie
tuvoje vietomis vyksta kru
vinos riaušės prieš nacius, 
išsiplėsdamos iki ginkluotų 
sukilimų. Sukilimai pradėjo 
labiau plėstis, kai naciai 
pradėjo iš ūkininkų griež
tai visko reikalauti. Kiek 
sukilimuose žuvo lietuvių, 
pranešimuose neskelbiama, 
bet jų mirtis skelbia, jog 
lietuviai nenori Hitleriui
vergauti. Iš Maskvos paei- pinigus galės pirkti, 
nančios žinios skelbia, kad 
sukilėlių-partizanų svarbiau
si veikimo centrai yra miš-1

- - * .< * - Y. T n _ * ■

vilkijos miškus. Susirėmi
muose esą vartojamos net 
ir patrankos, o vokiečiai 
kartais paleidžiu darban 
aviaciją.

- -rr DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO.ILLINOIS
•______________________________._____________________ __________________ . .

Pirmadienis, rūgs. 27, 1943

o N. Grajauskienė, B. Stra
vinskienė ir Antanina Nau- šia kalba seselių Pranciškie- 
jaliūtė iš Pittsburgh, Pa., ir Čių vyresnioji, motina M.! 
R. Mazeliauskienė iš Chica- Dovida.
go, III., mandatų komisiją.

Tiek laiko nuo seimo jau 
prabėgo, kad vargiai atmin
tis gerai patarnaus atsimin
ti visų narių vardus. Jei 

gį Jos užėmė pirmą vietą. Ir šių saulutė skaisčiais spin- kieno pavardė būtų apleis-
— i— —.•— —:i-— ta, meldžiu nepalaikyti u.

piktą.

ir

miems Antanina Zubauskie- 
nė, kad ji gavusi jai siųstus 
25 dolerius, už kuriuos iš
keltus gavo 135 rublius, tik 
nesako, ar ką gero ji už tuos

Žuvo dvi moterys
Vincennes, Ind. — Pereitą 

kai. Sukilėlių pasipriešini- penktadienį žuvo dvi mote- 
mūi palaužti vokiečiai pa- rys, viena turėjo 27 metus, 
siuntę savo karinius dali- o kita 29 metus amžiaus, 
nius į Žiežmarių, Jurbarko, kai automobilis sudavė į 
Kazlų Rūdos, Panevėžio, Pa- troką. \

1
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REALTOR
GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

PIRKĖJAMS ATYDA!

ir atostogų. Liepos mėnesyje, mes pardavėm dvidešimts 
Palyginkit mūsų kainas su

Laike karščių 
šešius (26) namus. Tam turi būti priežastis! 
kitų ir persitikrinkite kad mes galime jums sutaupyti DAUG laiko ir pinigų 
kada, pirkaite sau namą per mūsų ofisų.

Bei kuris iš 6 mūsų patyrusių pardavėjų maloniai parodys jums VEL
TUI be obligacijos, bei kurią, nuosavybę kurią mes turiniie pardavimui ir 
patarnaus jums greitai, mandagiai ir inteligentiškai. Pašaukit, rašykit ar 
atsilankykit j mūsų ofisą-

NUOSAVYBĖS CICEROJE
2501 S. AUSTIN BLVD. Kampinė 6 kamb. mūro bungalow 
1905 Š. 56th CT., 3 fletų mūro .........................................................
4904 ' '
1838
2705
4710
5439
3229
4716
5123
-2702
1635
3433
5133
2526
1444
5U8
N.W?

W. 30th PL., Medžio biznio nuosavybė ....................
S. 48th CT., Kampinė 2 fletų, 6 ir 6 kamb.............
S. 6Tst AVĖ., 6 kamb. mūro bungalow ...................
W. 20th ST., 5 kamb. mūro bungalow ...................
W. 25th PL., Kampinė -2 fletų medžio ...................
S. 53rd CT., 5 ir 5 kamb. mūro .............................
W. 13th ST., 3 fletų mūro ...........................................
W. 31st PL., 3 fletų. mūro ............................... ..
S. AUSTIN BLVD., Kampinė 7. kamb. rezidencija
S- 49th CT., 6 ir 6 kambr mūro ........................................ Prieinama
S. 6Ist CT„ 5 kamb. mūra bųngalow ...................
W. '21st ST., Kampinis 1^ ®artmentų namas ...
S. 59th AVĖ.. 8 kamb. hioto bungalow ..............
S. AUSTIN BLVD., 5 apart, mūro namas .........
■įV. 25th ST., 4 Ir 5 kamb. medžio ........................
KAMPAS CICERO AVĖ. ir 18th ST., Kampinis 

biznio lotas, 35x125 ..............................................................
5413 W. 25th ST., Storas ir 3 fletai mūro .......................
N:W. KAMPAS 49th AVĖ. ir 16th ST., Lotas. 30x125 .
CERMAK RD. netoli 52nd AVĖ., Bizniui lotas, 52x120 
3521 ’ "■ ------ . - .

Prieinama

S. 56ts AVĖ., 4 fletai asbestos shingled

NUOSAVYBĖS CHICAGOJE
KOLIN AVĖ., 4 kamb. medžio cottage . .. 
PULASKI RD., Mūro biznio nuosavybė . . . 

. 19th ST., 5 fletų mūro ......................................

. 6 ir 6 kamb. mūro ..........
RIDGEWAY AVĖ., 6 kamb. mūro namas . 
CH RISTI ANA AVĖ., Storas ir 5 fletų mūro 
WASHTENAW AVĖ., 4 fletų mūro ..............
KEELER AVĖ., 4 ir 4 kamb. medžio ..........
SAC.RAMENTO AVĖ., 2 aukštų mūro ..........

. . fletų mūro

S.
s.
w. ....----------------
W. CERMAK RD..
S. ~ “
S.
s.
s.
S. i v a t X,., a ruuru  ..................
N. LEAMINGTON AVE„ 5 fletų mūro .......................
S. KILDARE AVĖ., Mūro ir medžio 4 ir 4 kamb. .
S. KARLOV AVĖ., 4 kamb. medžio cottage ...V...
Š. KEDZIE AVĖ., Mūro biznio nuosavybė ..................a ----- -------- - - - -
S.
S.
W. 16th ST.. Mūro biznio nuosavybė
S.
S.

Platus aprašymas Sv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų seimo I

Žinių apie Pittsburghe į- choras giedojo, laikė kun. 
vykusią Lietuvių Tarybos Jonas Kripas, iš Hartford, 
Konferenciją buvo daug vi- Conn., ir pasakė dienai pri- 
suose mūsų laikraščiuose, taikintą pamokslą. Po Mi-

kis lietė visą lietuvių tautą 
ir pačią lietuvių tėvynę, ku
rios joks ištikimas Lietu
vos sūnus negali užmiršti. 
Dabar tikimasi, kad mūsų 
laikraščiai nepagailės vietos 
savo skiltyse ir Šv. Pranciš
kaus Seselių Vienuolyno Rė
mėjų seimo aprašymui. Diug 
yra Amerikoj lietuvių, ku
riems rūpi to seimo veikla 
ir laukia iš jo žinių. 
Rytas sugadino ūpą

Rugsėjo 5 d. išaušo nieko 
gero nežadėdama. Anksti li
jo, gi Čia turi įvykti seimas. 
Kadangi jau buvo prisireng
ta, tad reikia laikytis die
notvarkės. Vienuoliktą va
landą rėmėjai bei svečiai da
lyvavę Amerikos Tarybos 
Konferencijoje ir čia Dievo 
Apvaizdos Kalnelyje apsi
buvę, renkasi į seserų kop
lytėlę šv. Mišių išklausyti.

Mišias, kurioms seselių

dūliais jau sveikino žemę ir 
linksmino svečius.

Antrą valandą po pietų 
seimas atidarytas malda, ku 
rią sukalbėjo vienuolyno ka
pelionas, kun. J. Skripkus. 
Delegatų apie 100.
Seimo pradžia

Seimo prezidiuman pate
ko: pirmininkė Julė Puke- 
lienė iš Chicago, BĮ.; vice 
pirmininke Antaniną Leš
činskienė iš Chicago, UI.; 
raštininke Anastazija Snars 
kienė iš Uhicag-o, UI.; padė
jėjos Agota Sutkaičiūtė iš 
Pittsburgh, Pa.; M. Tuma- 
sonienė iš Homestead, Pa.;

I

DR. VAITUSH, OPT.

Seimą pradėjus pinni.au-
I

Sveikina dalyvius 
reikšdama nuoširdų įvertini- 

(Tęsinys 3 pusi.)

I

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vlana por» <k1ų nnu gy 
veninrai. Saugokit* )aa. leisdami 
Uegeaminuotl ja* modernlMrlauala 
metodą, kuria regėjimo mokslas 

gali sutelkti.
U METAI PATYRIMO 

pririnkime kurie patalais
vis* akl» Įtempimą. ..

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

OrTOMBfrRISTAl
180) So. Ashland Avenn* 

Kampas l*-toe 
i«K«oaM. OASAI. (MUS, Cktaag*

OFISO VALAJTDO8:
Kaadlea >:!• a. m. Iki $:>• g. m. 

Trečiad. Ir Mtad. A m.
iki T:** 9. m.

Pirkite Karo Bonus.

Mint M metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrieaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

KREIVOS AKYS
ATITAISOMOS 

>«iy atsitikima akys ~ 
be akinių. Kainos pigias kai* 

pjtffla. 
4712 South Ashland At.

PbMM YARDS 1S7J
Jaunuoliai, kurie neorfimami 1 

karo aviacijos skyr5' priežas-, 15 
ties spalvų neregėsimu — (colorl 
blindness'l, kreipkitės prie manęs 
Apsiimu išgydyti.

mAPGDTiJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS Į 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

$12,500
$9,600
$4,600
Kaina
$9,500
$8,500
$4,500
$7,000
$8,100
$9,600
$7,500
Kaina 
$9,100

. . $52,500
. . $9,000
.. $26,500 
. . $4,750

. . $2,600

.. $13,200 

.. $1.500

.. $12,000 

.. $7,600

1216
2107
2023
3812
3134

'1555
1320

~~ 1513
4235 

-217
2651
1411
2528
1S47
2723

•1250
4456
2004
5136
3635 S. CHRISTIANA AVĖ., Mūro biznio nuosavybė
2657 .......................... ...............................................
4332
3324
2426
1332
1617
2700
FARR.AGUT AVĖ. netoli CALIFORNIA AVĖ., rezid. lotas. 60x125 
1849 8. HAjMLIN AVĖ.. 5 ir 6 kamb. mūro .............................................

• 1808 S. HOMAN AVĖ.. 6 ir 6 kamb. mūro .............................................

MILLARD AVĖ., 7 ir 8 kamb. mūro ..............
SAWYER AVĖ.. Mūro biznio nuosavybė ...
KEDVALE AVĖ., 4 ir 4 kamb. medžio ..........

ALBANY AVĖ., 4 fletų mūro 
D AMEN AVĖ.. 3 fletų mūro .

r

S. KEELER A VE., Kampinė 4 fletų mūro ... .........................
OGDEN AVĖ., Mūro bungalow ir 2 fletų mūro ...................
W. 23rd ST., Kampinė biznio nuosavybė .................................
S. SAWYER AVĖ., 2 aukščių mūro ...........................................
S. KEDVĄLE AVĖ., 2 fl. mūro ir 4 kamb. medžio cottage
8. LOOMTS ST„ Mūro ir medžio, 5 ir 6 kamb. . .. ...............
W. 23rd -8T., Mūro biznio nuosavybė ............................ '.............

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

DR. G. SERNER

EXTRA! EXTRA!

3401 SO. HALSTED ST.
Kampan 34th Street 

Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
Nedalioj pagal sutartį. ''

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

M<z-&
Bes. 6958 So. Talman Avė. 
Kės. Tel. GBOvehfll 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

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

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiil 2242

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Offiea teL YARds 4787 
Namą taL PBOipect 1930

Tri.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E, S. — 1390 Kilocycles 
RYT4:ltao-8:45 iki 9:15, t“

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGKAMO, VAIDINANT 

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

$1,950 
$6,500 
$6,450 
$8,950 
$7,950 
$6,000 
$5,500 
$2.500
$6,100 

$10,500
$4,850 
$8,400 
$6,800
$7,600 
$6,200 
$2,300

$10,500 
$10,600

$9,700 
$6,500 

$12,500 
$11.900 

$9,700 
$11,300

$5.300 
$4.300 

$17.000 1
$3,500 Į
$6,400 
$6,950

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’is 
25 metų patyrimas

Tel.: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

YABdl 2248

OR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

vaL: «uo 9 vaL ryto iki 8 vai. rak 
Seredoj pagal sutartį.

Tel. OANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS LB CHIRURGAI

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place

TeL REPubiic 7868

Ofiso teL Vffiginia 0036
Rezidencijos taL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 Ir S—8:30 P.

TrefiadtenlalB pagal sutarti
M

TeL OANal 0257
Boa. teL: PROspect 6655

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAb
1821 So. Halsted Street

Rezidencija: 6600 So. Arteliai: Are 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p

8 Dd 9 vaL vakare.

NUOSAVYBĖS PRIEMIESČIUOSE
1 !

RIVERSIDE — 341 Quincy Rd.. 5 ir 6 kamb........................................
PALOS PARK — 10624 8. 83rd Ct„ Medžio cottage ..........................
BiRAIDVVOOD. ILL., 4 kamb. medžio namas .......... ..............................
BROAI>VIEW — 17th Avė. netoli Cėrmak Rd.. 5 kamb. rezid. . . 
DOWliERS GROVE — 4410 Stanley Avė.. 5 kamb. mūro bungalow 
BURTOM RIlJGE. ILL., 7 kamb. namas ir 2 akarai ................... ..
CLARENDEN HILLS — 28 N. Prospect Avė., 6 kamb. mūro rezid. 
OAK FOREST — 159th St. ir Grove Avė., 6 kamb. medžio cottąge 
HOL£>YWOOD — VVashington netoli Arden. Lotas 118x297 ............
UROOKFIELD — Raymond Avė. netoli Grand, Lotas 120X125 .. 
OAK PARK — 1187 8. Highland Ave„ Kamp. Roosevelt Rd.

mūro cottage ........................................................................................... ..

$10.600
$3.350
$3,600
$7,500
$6,950
$3.400

$13,000
$6.200
$3.300
$4,600

$7,800

NUOSAVYBĖS BERVYNE
W. 33rd ST., Kampinė 8 kamb. medžio rezidencija .................
S. EUCLID AVĖ.. Kam p. 5 kamb. mūro bunga!ow .................
W. 26th ST.. Mūro biznio nuosavybė ..................................................
W. 27th PL.. 6 kamb. mūro bungalow .............................................
KAMPAS OGDEN ir CLARENCE AVĖ., Biznio lotas,

71 pėdos platumo ...................................................................................... .... ..
N.E. KAMPAS 26th ST. ir GUNDERSON AVĖ.. Lotas 66x125 .. 
N.W. KAMPAS CLARENCE XVE. ir 25th ST.. Resiz. lotas ............
6907-9 W. CERMAK RD., 3 Morai ir 5 lietai ........................................

6442 
3702 
66-38 
<430 
S.W.

10,600 
$11.800

$7,500
$0,600

$4.500
$3.300
$1,250 

$32,000

8KOLINAM PINIGUS NUO $<00 IKI $10.000
Pirmiem*. Morgleiam* — Už 4 Nuošimtį.

GAUKIT MUSU VELTUI APKAI.VAVIM4
«

2411 
S. 52nd 
Avė.

4
k JOHS O

SYKORA
Phone: 

CICERO 
453

REALTOR
28 METAI ESAME REAL ESTSATE

MCf»U DRAUGAI MUS IMLUtSINA 
MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE

BIZNYJE

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisem 
vien tik geriausius materiolus. Turime didelį pasirinkimą' vi- 
eofcių spalvų ir audinių aptraukimui materiolų.

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

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS

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

Permainytas 
vardas ir 
adresas

REMKITE 
SENĄ

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

Lietuviškas 
Žydukas

M. KANTER, aav- I

4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 3516

MONARCH LIQUOR 
3529 So Halsted St 

Pbone YARDS 6054

-

Z

■ • JB£QAt LAftMIMGS

TeL YABds 59®L. 
Rea: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR 0HIBUB&AS

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

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IB CHIRUBGAS 

K AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:3C 
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 OR. CHARLES SEGAL
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 ponui,

GYDYTOJAS IR CHTRURGAf-

1729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos} >

TeL MUhray 3880 Ghicaga ūl
OFISO VALANDOS:

Noo 10 iki 12 vaL irto, nuo 2 ik) I 
vai. popiet-ir nuo 7 iki bu,0 vai. vak. 
Nedėliomis uuo 10 iki t2 vaL <fieną

I —

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ I
STATYBAI — REMONTĄVIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant Lengvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOTOS PROGĄ DABARHNCM8 tEMOMS 

NUO8BM1O RAIOMB.

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 So. Western Avė.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI !
TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir ligi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings ud Loan In- 
•urance Corporation. Mokame 3%. Jūsų pinigaKgreitai Išmoka
mi ant pareikalavimo.
8KN1AU81A B CYKAU8IA LIETUVIŲ FINANSINI {STAIGA 

______  — M Metei Sekmiage Pateravteo 

KEISTUTO SAVINGS cmd LOAN ASSOOATION 
CALUMKT 4118 Joa. M. Mnarb, Saey. S2M 80. HAIATED 8T.

Su r*

Mėty

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

__________ naeal «utnrti

Ofiso TeL VTRgini* 1886

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL
Inflad, k Sekta. tik

Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepama — 
Saukite KEDzie 2868B

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

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

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakės 
liepsną, kad graži.

Split by PDF Splitter
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HELP WANTED

REIKIA
I

Rėmėjų Seimas 
Šv. Pranciškaus

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HEI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph »488-948»

ŠTAI GERAS
Nuolatinis Darbas

HELP VVANTED — VYRAI

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 (H00. 
Ar atsišaukit i

MOTERŲ
100% Karo Darbams

Amžiaus 20 iki 45
Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą 

Atsišaukit

(Atkelta nuo 2 pusi.) 
mo ir dėkingumo žodį vie
nuolyno rėmėjams.

KEIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktį šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto Iki

CARTON co. 
Pulaski Rd.

ar į Employment Ofisą nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

DRAUGO Spaustuvėj reikalingas 
geras Darbininkas už

PRESMONĄ
LABAI GERA MOKESTIS 

Puikios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA 
—IŠMOKINSIM!

W. F. HEBARD
2742 W. 36th PLACE

Lygiai nuoširdžiai dėkojo 
centro valdybos pirmininkė 
M. Tumasonienė visiems bei 
visoms ož praėjusių metų 
pasidarbavimą ir paramą 
vienuolyno naudai.

lerių auka naujos koplytė
lės fondui.

Sesuo M. Paula perskaito 
1942-1943 metų finansinę at
skaitą. Po to prasideda sei
mui sveikinimai asmeniai, 
per atstovą bei atstovę ir 
laiškais. Pilasi aukos. (Au
kotojų sąrašą rasite gale 
šios korespondencijos).

S veikinimai-kalbos

FREIGHT
HANDLERS

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

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

ATSIŠAUKIT TUOJAUS Į

"DRAUGO
ADMINISTRACIJA

2334 S. Oakley Avė.

rr

Ar pašaukit—

CANAL 8010 ar 8011.

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

REIKIA TUOJAUS
TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

EQUIP. CO.
2433 S. Statė St MOTERŲ - MERGINŲ

VYRŲ IKI 60 METŲ
LENGVI ŠVARUS

DIRBTUVĖS 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. VV’estern Avė.

LENGVI ŠVARUS
BINDERY DARBAI

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit.

GERA TRANSPORTACIJA
i Netoli Diversey ir Elston Avenue.

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

NAKTIMIS PORTERIŲ 
Gera mokestis ir valgiai. 

Atsišaukite i
OLD HEIDELBERG 

14 W. Randolph.

Foundrės

KELETĄ
VYRŲ

ABELNIEMS DIRBTUVES į
DARBAMS

VYRŲ
Karo Gamyba Dabar

Po Karo Ateitis

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

<J HlCAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

Darbininkų Proga išmokti gerą pokarinį 
amatą vokelių biznyje.

MUMS REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

NUOLATINIAI DARBAI
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

Centrai Envelope &

2742 W. 36th Place Lithograph Co.
426 S. Clinton St.

VIDUR-AMŽIAUS VYRO dėl lengvi? 
Porterio darbų, dienomis, 50c į vai. 
40 vai. savaitėj, laikas ir pusė už 
viršlaikį. SEEley 6306.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

PAKERIŲ
Viduramžiaus vyrų prie lengvų 
pakavimo darbų. Patyrimo nerei
kia. šie darbai neliečiami karo. 
Jie yra nuolatiniai.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI

KREIPKITfiS—
PERSONNEL DEPT.

SHOTWELL CANDY CO
3501 Potomac

307 W. MONROE ST
VYRŲ REIKIA

DIRBTUVES DARBAMS

VVOOLEN STOCK KT.ERKŲ, Cut- 
ting room Woolen Klerku. Nuola
tiniai darbai. Klauskite Bolas W. 
Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA MOKESTIS 

DARBAI NUOLATINIAI

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

Malonios Darbo Sąlygos 
Atsišaukite

Columbia Bedding Co
1750 N. WOLCOTT

DARBININKŲ 
Defense Dirbtuvei
ŠIE NĖRA KARO DARBAI, 

BET NUOLATINIAI.
GERA MOKESTIS

Užtenkamai viršlaikio jei tik norit

AMERICAN AUTOMATIC

DEVICfS CO.
532 S. Throop St.

DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ

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

Atsišaukite

4435 S. WESTERN BLVD.

MEDŽIO DIRBĖJU
BELT SANDERS — HAND SAN- 
DERS — CABINET MAKERS — 
WOOD 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.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA DARBININKU
Savrbūs Skalbykloj Darbai 

GERA MOKESTIS 
Malonios Darbo Sąlygos

PATYRIMO NEREIKIA

Marshall Sąuare
Wet Wash Laundry

2621 W. Cermak
Kas pats sau neliepia, tai 

visuomet bus priklausomas 
nuo kitų.

Pirkite, tose krautuvėse, 
kurios garsinasi “Drauge**.

BUS BOYS
VEITERKŲ — HOSTESSES

PATYRU8IŲ 
Kreipkitės į Colonnade Room.

VALYTOJŲ
TARNAIČIŲ 

ELEVATOR MERGINŲ 
Kreipkitės J Housekeeplng Dept.
EDGEWATER BEACH HOTEL

534• Shoridan Rd.

Mums reikia dviejų vyrų mūsų 
Valymo Departmente. Jokių spe
cialių gabumų nereikalaujama.

UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
MOKANT LAIKĄ IR PUSE

HUDSON SCREW 
MACHINE PRODUCTS 

COMPANY 
4500 W. AUGUSTA BLVD.

MEDŽIO DIRBĖJŲ
SVARBIAI PROMONEI

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

PARKHOLME DISPLAY CO.
606 S. Independence Blvd.

HELP WAXTED MOTERYS

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

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

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

ASSEMBLER 
INSPEKTORKA 

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais šiftas 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar J Employment Ofisą nuo 9 ryto 
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
skit Bolas W. Palutsis.
M. BORN & CO. 1060 W. Adams

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Seka raštininkės skaity
mas pereitų metų seimo pro
tokolo, kurs buvo priimtas. 
Susidaro gera nuotaika, šir
dį džiaugsmas kutena, nes 
matoma lietuviškas duosnu- 
mas. Dievo ir artimo meile 
remiantis. Iš protokolo pa
sigirdo čikagietės Antaninos 
Leščinskienės tūkstantis do-

S. Juzelėnaitė iš Mar- 
ąuette Park, Chicago, iš Lie
tuvos nuo karo pasprukusi, 
mokytoja, sveikina ir daro 
palyginimus tarp šios lietu
vių įstaigos ir Lietuvoje bu
vusių įstaigų. Ši įstaiga, jos 
pastatai, ji sakė, daro jos 
rėmėjams garbę. Kalbėtoja 
skatina klausytojus prie di
desnių pasiryžimų dėl savų
jų įstaigų šioje šalyje, ypa
tingai dėl šios garbingos į- 
staigos.

i

“Amerikos”, ir nuo Brook- 
lyno kunigų. Iš jo kalbos 
susekiau vieną padrąsinan
čią mintį. Jis priminė klau
sytojams, kad ne bankieriai, 
ne daktarai, ir t.t., išlaikė 
lietuvybę Lietuvoje pries
paudos laikais, bet žilagal
vės motutės ir žilagalviai 
sunkdirbiai tėvukai vargin
gose grintelėse. Taip yra ir 
bus čia Amerikoje. Ir, iš 
tikrųjų, mūsų lietuviškų į- 
staigų rėmėjų vardų tarpe, 
retą tokį vardą rasime. 
Vargdienių sunkiai uždirbti 
skatikai išlaiko visas mūsų 
įstaigas ir gelbsti palaikyti 
lietuvybę gyvą ir toliau ki
tataučių tarpe.

• v

★★★★★★★★★ 
★
★
★
★
★

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

- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper 
— ESTABTJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUAHIAN-DRAUGAS

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI! j

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

I

REIKIA

DŽENITORKŲ
— ir —

Kun. Jonas Kripas ragi
na lietuvius prie optimizmo. 
Nors darbas nėra lengvas, 
bet, nereikia nusiminti, tik 
lietuviškai žengti pirmyn, 
visad pirmyn per visas kliū
tis, kaip žengė pirmieji lie
tuviai ateiviai.

Kun. Aloizas Jurgutis, Šv. 
Antano lietuvių parapijos kle 
tonas, Bridgeville, Pa., ge
ras seselių prietelis ir dide
lis visa to, kas lietuviška, 
rėmėjas, savo kalboje nuro
do katalikiškų mokyklų svar
bą Amerikoje. Sako, kad 
laisvės ir geros palaimos už
laikymas šioje šalyje yra 20 
nuošimčių katalikų ir jų mo
kyklų nuopelnas. Prie to 
prisideda savo dalimi ir ši 
įstaiga.

Trumpai kalba svečias 
Juozapas Laučka, “Ameri
kos” redaktorius iš Brook
lyn, N. Y. Sveikina seimą 
nuo Katalikų Federacijos, 
kaip jos pirmininkas; nuo

Didelė kova Kinijoje
CHUNGKING, nigs. 26-- 

Didelės kovos vyksta ryti
nėj Kwangtung, prie šiauri
nio galo Swatow-Chaoan 
geležinkelio, kur rugsėjo 23 
d. padidintos japonų jėgos 
pradėjo ataką.

l Nedėkingumas — tai silp
nabūdžių žmonių ženklas. 
Goethe pasakė, kad niekuo-

• met nematęs, jog doras žmo
gus būtų buvęs nedėkingas. x 

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Mažas grūdas dideliu me
džiu išauga.

f PIRKITE KARO BONUS!

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

DIRBTUVĖS DARBININKŲ

JOKIO PATYRIMO NEREIKIA
PRIE ŠIŲ DARBŲ

TURI BŪTI FIZINIAI TINKAMI

MERGINŲ ir MOTERŲ
Dieną ir nakti darbai. Drill Press 

Operatorių Defense dirbtuvėje.

THE MAYFAIR CO.
4521 North Kedzie

48 VALANDŲ SAVAITĖ 
Laikas ir pusė virš 40 valandų. 
PAKĖLIMAS PO 6 MĖNESIŲ

Kreipkitės į

EMPLOYMENT OFFICE:

(NEAPRIBUOTO AMŽIAUS)

$145.00 iki $172.00 į Mėnesį
Pamatuojant Valandine Rata

i

VALYMUI MOTERŲ 
naktimis nuo 6 
$80.00 J mėnesį.

Dėl Ofisų. Darbai 
iki 11 vakarais, 
pastovūs darbai.
ATKAS WINDOW CLEANING

29 S. LASALLE RT. 
Room 1028 Randolph

ASSEMBLERS

co.
4492

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.

JAUNU MOTERŲ 
Patyrusios prie Switchboard darbo. 

Atsišaukite asmeniškai. 
CONSUMERS PETROLEUM CO. 

1725 W. Slst St.

PARSIDUODA

BARGENAS KURIO LAUKĖTE — 
2 fl. mūro, 16 meti) senumo po 42 n. muro, merų senumo po 4 ,
kamb. kiekvienas; 2 miegami kamb. j 
Gyvenkit pirmam flete, už 2-trą 1 
gausit rendos $42.50, už garadžių ' 
$8.00. Ant Union Avė. netoli 55th 
St. Kaina $6.500. Pašaukit vakarais 
—TRIANGLE 520$.

CHICAGO UNION STATION
516 WEST JACKSON

KIEK TAI VIRŠLAIKIO MOKANT LAIKĄ IR PUSE

Geras Valgis Paruošiamas Mūsų Canteen
GEROS DARBO SĄLYGOS—APMOKAMOS ATOSTOGOS

GERAS HOSPITALIZACIJOS PLENAS

MOTERŲ - MERGINŲ
Reikalingos DABAR prie Svarbių Aviacijos 

Darbų Čionais.
Patyrimas Nereikalingas.

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

— Gvarantuotas ligoninės pienas.

Nereikia Laukti Pasitarimui.
ATNEŠKIT PRIRODYMUS PILIETYBES

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

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

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

<

Nereikia Laukti Dėl Pasitarimo

ATSINEŠKITE PRIRODYMUS PILIETYBĖS

EMPLOYMENT OFISAS ATDARAS:

PIRMADIENIAIS PERDEM ŠEŠTADIENIAIS
Nuo 8 Ryto iki 4:30 Vai. Popiet.

SEKMADIENIO RYTAIS
Nuo 10 Ryto iki 1 Vai. Popiet.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

Hurley Machine Company
2145 S. 54th AVĖ. CICERO
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South O&kley Avė. Chicago, Illinois
Pubfiahed Daily, escept Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOČIUI Y 
A member of the Cathehc 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.

D It A U G A S
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 .......................................................................... 3.56
Trims mėnesiams ...............................................................  1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................  $8.00
Pusei metų .................. ,............................... ■...................  4.50
Trims mėnesiams ............................................................. ’. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

P 'ndradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiun^iama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
ktrbspondencijas sulig s>vo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
tr mpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
ta r ajb pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
ko; <:spondencijos laikraštin nededamos.

Tntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
Ų“>v'.er the Act of March 3, 1879.

Tautos išgamų šaukiamas suvažiavimas
KOMUNISTŲ PADARAS

Bolševikų dienraščiai paskelbė, kad š. m. gruodžio 17- 
19 dienomis, New Yorke ar Brcoklyne, šaukiamas “A- 
merikos lietuvių suvažiavimas.”

Apie tą suvažiavimą pirmą pranešimą padaro vienas 
iš vyriausiųjų, komunizmo propagatorių lietuvių tarpe 
Amerikoj Rojus Mizara, bolševikų dienraščio redakto
rius Brooklyne.

Anot komisaro Mizaros pranešimo, “Amerikos lietu
vių suvažiavimo” komitetą sudaro išimtinai komunis
tiškų organizacijų valdybų nariai — Gasiūnas, Bimba 
Šo omskas, Bovinas, Petrikienė ir patsai Mizara.

Patsai faktas, kad šaukiamo suvažiavimo komitetą 
sudaro tik komunistų veikėjai, aiškiausiai kalba, jog 
tai nebus'“Amerikos lietuvių suvažiavimas’’, bet Lietu- 
tuos pardavikų susibėgimas tautai pragaištingų, par* 
da ikiškų pareiškimų padaryti.

TIKRŲ LIETUVIŲ KOMUNISTAI NESUVILIOS
Mūsų visuomenė, aišku, nekreips jokio dėmesio į- bol- 

še ikų šaukiamą mitingą. Iš anksto galima pasakyti, 
kad neatsiras nė vienos mūsų draugijos, kuri matytų 
re.kalą siųsti savo atstovus į Lietuvos graborių ir duob
kasių — komunistų susirinkimą. Bet vis tik mes ma- 
tave reikalą painformuoti savo skaitytojus apie lietu
vių tautos priešų veikimą. Aišku, kad komunistai, pri- 
sid mgstę kitais vardais ir apsišarvavę viliojančiais šū
kiais, eis į mūsų draugijas ir prašys rinkti atstovus Į 
jų mitingą. Tokius kvietimus, suprantama, mūsų drau
gi- as mes į gurbą, nes nenorės prisidėti prie Lietuvos 
žu ymo darbų. Gerų, sąmoningų lietuvių komunistams 
nepavyks prisivilioti ir apgauti, nes jie žino, kur šuva 
yra pakastas.

rz.BCGO PITTSBURGHO KONFERENCIJOS
Visuotina ir didžioji Amerikos Lietuvių Konferencija 

Pittsburghe puikiai pavyko. Visų ištikimųjų ir orga
nizuotųjų lietuvių vardu ji padarė stiprių ir efektingų 
pareiškimų dėl Amerikos ir jungtinių tautų karo pas
tangų rėmimo, dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo.

bios konferencijos šaunus pasisekimas ir jos stiprūs 
ir aiškūs pareiškimai už Amerikos pergalę ir Lietuvos 
nepriklausomybę, Lietuvos pardavikus — komunistus 
į pašėlimą įvarė. Dėl to jie sumanė šaukti Paleckio, 
Gi.os ir Mizaros tipo lietuvių suvažiavimą, kuris pa
darys priešingus Pittsburgho konferencijai nutarimus 
k* pasisakys už prijungimą Lietuvos prie Sovietų Ru
sijos.
JŲ PASTANGOS BUS TUŠČIOS

Eet jei komunistai mano savo šaukiamomis sorkė- 
mij sumažinti Pittsburgho konferencijos reikšmę, jie 
febai klysta. Jie dar ją padidins ta prasme, nes, mat, 
ko_iunistai parodo, kad jie išsigando Pittsburgho kon
ferencijoj pasireiškusio vieningumo. Klysta jie, jei tik
tai mano savo suvažiavimu patraukti savo pusėn dau
giau lietuvių ir, be to, įtikinti Vašingtoną kad jis pra
silenktų su Atlanto Čarterio dėsniais ir po šio karo 

-Lietuvą Rusijai atiduotų. To nebus: daugiau lietuvių 
komunistai nebesuklaidins ir Amerikos vyriausybės šau
naus nusistatymo stovėti už nepriklausomą Lietuvą jie 
nepakeis.

Geras kario pavyzdys
“Vyties” No. 9-tas išėjo turiningas ir gražiai tek- 

niškai sutvarkytas. Pažymėtina, kad šį numerį savo 
lėšomis išleido karys-parašutininkas Antanas Gaputis 
ir jo žmona. Perskaitę šio vyro trumpą biografiją, ma
tome, kad kaip Gaputis buvo geras ir veiklus vytis, 
taip jis yra geras ir narsus karys. Kario Gapučio gra
žų pavyzdį turėtų pasekti ir kiti. Jei daugiau atsirastų 
žmonių, kurie tiek įvertintų spaudos ir organizacijų 
reikšmę, kiek įvertina Gapučiai, mūsų visuomeninis gy
venimas būtų daug platesnis ir sklandesnis.

Šveicarai pasipriešins vokiečiams
Šveicarai yra laisvės mylėtojai. Jei vokiečiai bandy

tų skverbtis Šveicarijon, tenka manyti, jog Šveicarijos 
valdžia ir jos gyventojai pasipriešins su ginklais to
kiam vokiečių žygiui.

Šveicarai yra daug kovoję už laisvę ir jie žino ką 
reiškia laisvė ir nepriklausomybė, jie jos neleis sunai
kinti naciams.

Šveicarų spauda gyvai gina mažųjų tautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Šveicarų spauda daug kartų yra ra
šius, jog Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma val
stybė.

Už Nepriklausomos Lietuvos atstatymą
(Pittsburgho konferencijos rezoliucija)

KADANGI Lietuva per eilę šimtmečių buvo nepri
klausoma valstybė ir paskui buvo agresingų kaimynų 
sudraskyta ir pavergta, bet po Pirmojo Pasaulinio Ka
ro atsisteigė kaipo nepriklausoma, viso pasaulio val
stybių pripažinta, demokratine Respublika, kuri per 
dvidešimt su viršum metų savo nepriklausomo gyve
nimo parodė neabejotiną sugebėjimą savarankiškai val
dytis ir tvarkyti savo ūkio reikalus, pakeldama savo 
gyventojų ekonominę būklę ir apšvietą į daug aukš
tesnį lygį, negu tas, kurio jie buvo pasiekę, būdami po 
svetimu jungu;

KADANGI dabartiniame kare Lietuvai jau du kurtu 
teko iškentėti svetimų armijų invaziją ir šiandien ji 
yra okupuota vokiečių, kurie žiauriai slegia ir išnau
doja jos žmones, piešia krašto turtus, naikina kultū
ros vertybes ir prievarta gabena Lietuvos darbo jėgas 
į nacių Reichą arba verčia vyrus tarnauti Hitlerio ka
riniuose daliniuose;

KADANGI Lietuvos žmonės vis didėjančiu atkaklu
mu priešinasi šitai nacių priespaudai ir atvejų atvejais 
parodė savo nepalaužiamą pasiryžimą nusikratyti sve
timo jungo ir atgauti visišką politinę nepriklausomy
bę, pasitikėdami didžiųjų demokratijų prižadais pa
vergtoms tautoms, išreikštais Atlanto čarteryje ir pa
kartotais Bendroje Jungtinių Tautų Deklaracijoje, 
Washingtone, — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad Amerikos Lietuvių Kon
ferencija, susidedanti iš 450 delegatų, atstovaujančių 
svarbiausias lietuvių idėjines sroves, spaudą, karo ve
teranų, fraternalines draugijas ir kultūrines organiza
cijas, susirinkusi, Pittsburgh, Pa., William Penn Hote- 
lyje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis, pasisako už Ne
priklausomos Demokratinės Lietuvos Valstybės atstei- 
gimą, jos istoriniai-etnografinėse sienose, pasiremiant 
Atlanto Čarterio 2 ir 3 dėsniais; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Amerikos Lietuvių Kon
ferencija griežtai atmeta ir laiko visiškai neteisėtomis 
ir nepateisinamomis tiek dabartinių Lietuvos okupan
tų, vokiečių, tiek pirmesniųjų okupantų, rusų, preten
zijas į Lietuvos teritoriją ar bet kurią tos teritorijos 
dalį, nes šitos jų pretenzijos prieštarauja tarptauti
nėms, jų pačių laisva valia pasirašytoms, sutartims ir 
aiškiems lietuvių tautos norams, kurių ne tiktai nepa
keitė, bet dar labiau sustiprino, aukščiau paminėtos 
nišų ir vokiečių invazijos ir okupacijos: ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši konferencija remia lie
tuvių tautos nusistatymą, jogei Nepriklausomos Lietu
vos sienos rytuose privalo būti tos, kurias nustatė Lie
tuvos-Rusijos taikos sutartis, pasirašyta 1920 m. lie
pos 12 d., gi Lietuvos ginčas su Lenkija gali ir privalo 
būti išspręstas taikiu keliu. Lietuvos sienos pietvaka
riuose privalo apimti etnografines lietuvių apgyventas 
Rytprūsių sritis; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši konferencija reiškia 
savo įsitikinimą, jegei, atsistačiusi po karo, Nepriklau
soma Demokratinė Lietuvos Respublika sudarys drau
gingus santykius su Rusija ir kitais savo kaimynais, 
užmegzdama ypatingai glaudžius ryšius su jai artimo
mis latvių ir estų tautomis, su interesuotomis, kad Bal
tijos Jūra pasiliktų laisva: kad ji suteiks pilnas žmo
gaus ir piliečio teises visiems savo gyventojams ir už
tikrins laisvo pasireiškimo ir plėtojimosi galimybę vi
siems savo piliečiams; kad ji nuoširdžiai rems tarp
tautinę taiką, ištikimai atlikdama savo prievoles būsi
moje Europos ir pasaulio saugumo sistemoje, kaipo 
stabilizuojanti ir žmonijos pažangai tarnaujanti jėga 
laisvę mylinčių tautų šeimoje.

Leonardas šimutis, pirmininkas 
v , P, Grigaitis, sekretorius

ją vežė, buvo apie 35 žmo
nės. iš kurių 7 vyrai, o liku
sieji — moterys ir vaikai. 
Iš Radviliškio stoties atve
žė į N. Vilnios stotį birže
lio. 18 d. vakare ir čia buvo 
ligi birž. 20 d. nakties. Per 
visą tą laiką nedavė valgy
ti ir neleido vandens pasi
imti; žmonės troško, šaukė 
uždarytuose vagonuose, dau
žėsi; už tat viena moteris 
buvo išvilkta iš vagono, kad 
reikalavo vandens ir pagra
sinta šautuvu į krūtinę, kad 
būsianti tuoj nušauta. Va
gonų langai buvo visą lai
ką užkalti. Čia N. Vilnioj 
tremtinių vagonai buvo 
stumdomi (manevravo) visą 
naktį; uždaryti žmonės ma
nė, kad juos kažkur jau nu
vežė. bet, rytui išaušus, pa
sirodė, kad jie tebestovi toj 
pačioj N. Vilnios stotyje: 
buvo daromi mat nauji trem 
tuuiį vagonu paskirstymai.

Pirmadienis, rūgs. 2?, 1M3

RAMI, ŠVENTA VALANDA KUR NORS PACIFIKE

Ant vieno Amerikos kreiserio, kanuolių šešėlyje kapelionas kun. S. V. Hannon iš 
New York laiko šv. Mišias, kurių susikaupusiai klauso laivo įgula. (NCWC)

(LKFSB) 1941 m. rugp. 1 
grįžo į Kauną iš Bobruisko 
per Vilnių tremtinė Juzė Sa
dauskaitė, kilusi iš Raseinių 
"miesto. Apie savo kelionę 
tremtinė štai ką papasako
jo: Suimta ji buvo 1941 m. 
birželio 15 d. Audžgirio kai
me, Girkalnio valse, pas sa
vo motiną. Nors ji sirgo ir 
gulėjo lovoje, bet be jokių 
ceremonijų liepta jai keltis 
ir pasiruošti kelionei; leido 
pasiimti, kiek norėjo dra
bužių ir kitų daiktų, išski
riant baldus. Kratė ją dau
giau, kaip valandą, bet nie
ko nerado; dėl ko ji buvo 
suimta ir tremiama, ji ne
žinojo. nes ji yra paprasta, 
neraštinga darbininkė.

Atvežta į Raseinius ji bu
vo išlaikyta kalėjime ištisą 
parą, kol surinko daugiau 
tremtinių — apie 15 žmo
nių — ir išvežė į Viduklės 
stotį. Iš Viduklės stoties iš
vežė juos birželio 17 d., iš
laikę be jokio maisto ir be 
vandens. Radviliškio stoty
je leido jiems pasiimti van
dens; čia, Radviliškyje at
skyrė vedusius vyrus nuo 
žmonų ir vaikų ir šiaip darė 
kažkokį paskirstymą žmo
nių. Tame vagone, kuriuo

Iš N. Vilmos juos išvežė 
penktadienį birž. 20 d. naktį, 
bet kitų pravažiuojamų sto
čių ji neprisimenanti. Jiems 
neprivažiuojant Bobruisko 
dėl priartėjusio fronto kilo 
panika. Mašinistas, sargybi
niai ir k. palydovai pamėtą 
traukinį išbėgiojo; vienas 
sargybinis bėgdamas atida
rė vagoną ir tremtiniai irgi 
išbėgiojo kur kas įmanyda
mas. Iš viso ešelono ji ma
tė tik apie 50 žmonių, o kur 
dingo kiti vežami tame eše
lone — ji nežino. Ji ir dar 
viena moteris lietuvė, kuri 
mokėjo gerai rusiškai, slaps
tėsi pas kolehozninkus, o ka
dangi nerusams, atrodė, bu
vo pavojinga ten slapstytis, 
tai Sadauskaitė apsimetė e- 
santi nebylė ir su savo ben
drakeleive nesikalbėjo pas 
kolehozninkus.

Grįždamos jos apie 60 my
lių ėjo pėsčios, paskiau trau
kiniais atvyko į Vilnių, čia 
Sadauskaitė kurį laiką gu
lėjo ligoninėje, paskui, buvo 
bendrabutyje, iš viso Vilniu
je išbuvo 3- savaites. Nors ir 
baisiai išvargusi, laimingai 
grįžo į savo Raseinius.

Vokietijos vyskupų 
laiškas.

(LKFSB) Susirinkę savo 
metiniam suvažiavimui į 
Fuldą Vokietijos vyskupai 
paskelbė ganytojišką laišką, 
kuriame skatina visus grįž
ti prie “vieno, tikrojo, gy
vojo Dievo” 'ir ’ pasmerkia 
tuos, kurie “meilės vieton 
sėja neapykantą; kurie tie
sos ir teisingumo vieton ne
ša prievartą, kurie vieton 
to, kas dora, stato tai, kas 
jiems naudinga.” Yra ir ki
tų drąsių laiško vietų, nu
kreiptų prieš nacius: pro
testuojama prieš jų daro
mas kliūtis tikybiškai auk
lėti jaunimą, prieš Bažny
čios varžymą.

Laivyno mosteliai Į

Wąshington, D. C. Navy 
pereitą penktadienį paskel
bė nukentėjusių sąrašą, ku
riame pažymėta, jog 3 jūri
ninkai žuvo 35 buvo sužeis- 
ti ir 85 dingę.

Saulė per metus šviečia 
tiktai 100 dienų. Dienraštis 
“Draugas” šviečia kasdieną. 
Skaityk ir platink jį.

SKELBKITE^ DRAUGE’ PIRKITE KARO BONUST

Telefonas SEELEY 8769

»!• WBST ROOSEVELT ROAD

*

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

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik ralima. Ir jų* savo ap* 
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį. kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis- pastato
kimas visokių 
spalvą apdan. 
galų.• « *

IR 
AUKS- . 
«AIJ

j*.^7
r

ŠMOTŲ 
Kainos

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY
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CHICAGOJE IR APYLINKĖSE I

Iš Seserų Pranciškiečių 
Rėmėjų veiklos

Town of Lake. — Švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. skaitlingas mė 
nesinis sus-mas įvyko rug
sėjo 14 d. Nauja nare įsira
šė žinoma veikėja Mikalina 
Kuidrotienė, 6916 So. Maple- 
wco.d

A. f A
GRASILDA 

BURKAUSKIENE
(po tėvai,s JarusevičaiBė)
Mirė Rūgs. 25 d., 1943. 10 

vai. ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo 

Panevėžio apskr., Pušaltų pa
rap., Vitėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 36
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Konstantą, dukterį Ade- 
line, sūnų Konstantą Jr.. se
serį Oną Palevičienę ir švo- 
gerj Joną, dvi brolienes Jie- 
vą Mascis ir Oną Pranskevi- 
čienę ii- jų šeimas gyvenan
čias Baltimore. Md.. ir daug 
kitų giminių ir pažstamų. Lie
tuvoje paliko dėdes, tetas, bro
lienę. anukus ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas namuose. 
4546 S. Rockwell St. Telefo
nas Vir. 0150 į

Laidotuvės įvyks trečiadienį. 
Rūgs. 29 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo švenč. Panelės 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks- 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sū
nus, Brolienės, švogeris. Dė
dės. Tetos, Anūkai ir Giminės,

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

B. Cicienienė pranešė iš 
įvykusios arbatėlės. Pelno 
padaryta $41.00. Tai buvo 
seimui dovana.

Anastazija Snarskienė pla 
čiai kalbėjo iš buvusio sei
mo, taipgi seselių vardu svei 
kino rėmėjas ir dėkojo už 
nuoširdų 
rinkimas 
kienei už

Doršai 
“bunco party 
mus.

darbavimąsi. Susi- 
dėkojo A. Snars- 
seimo raportą, 
pranešė priims 

” į savo na- 
Komisijon išrinkta: 

Doršai, Gedvilienė, Vaznie
nė, Snarskienė, Cicienienė.............. ....

10

iš

m.

AA
BOLESLOVAS JONUTIS

Gyveno 3615 S. l.'nion Avė. 
MW Rugsėjo
5:24 vai. po pietų, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Stulgių par., Butvilų kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Petronėlę (po tėvais 
Murauskaitė), dukterį Bronis- 
lavą ir žentą Edvardą Deme- 
recką. 2 sūnus Juozapą ir 
Pvt. Benediktą (U. S. Army) 
ir marčią Julią. 2 anūkes — 
Sandrą Demereckas ir Joyce 
Catherine Jonutis, švogerką 
Julią Putramentas ir jos šei
mą ir kitas gimines Ameri
koje. Lietuvoje 2 brolius Pran
ciškų ir Joną, seserį Petronė
lę ir kitas gimines.

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

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, Rugsėjo 30 d. 8-tą vai. 
ryto iš koplyčios bus atlydė
tas į šv. Jurgio parap. baž
nyčią. kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, 
žentas. Sūnai. Marti. Anūkės, 
Broliai, Sesuo ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Yards 4908.

į afcįe 
b ................. -— -------—»

Didžiausia Lietuviu ;

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MIAUSIASČ 
KAINAS.
Turime dide 

p a s i r inkimą
Muzikališkų lnstrumntų, Mua- 
kališkų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taniom Laikrodžius, Laikro- 
dėliua, 2iedus, Rašomas Plunk
snas n* kaliu* Instrumen
to*.

1

i

di- 
to

VALANDOJE

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

MONUMENT CO.

gi Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

® Mūsų pastatytas
TĖVAMS MARIJONAMS

J DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. i
(Netoli Grand Avė.)

$ PHONE: SEELEY 6108

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS

BOMBERIS COMMONWEALTH EDISON CO. 
ROMUOSE

<

£

J V

T
-y •'

03

Commonwealth Edison kur*reikia, reikėjo išimti_ • , „------------
į Co. rūmuose vidurmiesty, 72 delis rūmų langas ir be

^Apskrities susirinkime ap- West Adams St., yra nauja dar atskirti didžiąsias bom- 
siemė dalyvauti iš 3 skyr. įdomybė, kuri sutraukia La-| bėrio dalis. Bomberis išsta- 
A. Snarskiene, E. Gedvilie- bai daug lankytojų, tai yra' rytas parodai ryšium su Tre 
nė ir B. Cicienienė. • - -

Pirm. E. Gedvilienė apsi
ėmė sužinoti su klebonu a- 
pie rinkliavą bažnyčioj.

A. Snarskienė pakvietė rė
mėjas atsilankyti į So. Chi
cago pikniką.

Po susirinkimo pirm. E.
Gedvilienė pakvietė seimo 
atstovę A. Snarskienę į sa
vo namus pavaišinimui.

Rėmėja

Marauder B-26 bomberis. čiosios Paskolos vajum Pu- 
Kadangi lėktuvas yra labai blika jį gali apžiūrėti kas- 
didelis, tai, kad pastatyti dien, išskyrus sekmadienius.

LIETUVIS, KURS NENORI SKIRTIS SU JORA

Vienų laivų nuskandinus, jis keliauja kilu
Buenos Aires, Argentina, i

Žinelės iš Sibiro
(LKFSB) Gavome žinių, 

kad Rutvinskienė (Putvins- 
! kienė?) ir Endriulakienė y- 
ra gyvos Jakutijoje, taipgi 

1 Stuginskienė (Stulginskie- 
I nė?) tebėra gyva Altkraįu- 

je. Taipgi Altajaus krašte 
tebėra gyva Viktorija Arba- e 
čauskaitė-Mučinskienė. Jos 
vyras jau yra miręs. Jos dė
dė Juozapas Gorba, kurs gy
venąs Chicagoje, prašomas 
skubiai kreiptis į “Draugo” 
redakciją, gaus daugiau in
formacijų.

Valerija Vaičkienė su sa
vo dviemis sūnumis Juozu 
ir Vytautu taipgi tebėra gy
vi. Jų giminaitis Bernardas 
Vaičkus, gyvenęs Chicago, 
Racine Pillips 2001, prašo
mas kreiptis į ‘Draugo” re
dakciją, gaus daugiau žinių 
apie savo gimines.

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKO* KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave„ Chicago
Telefonas Grovehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finanriftkum stoviui prieinama*.

Naujos knygos
į (LKFSB) Jau išėjo iš 
spaudos Tėvų Jėzuitų leidi
nys “Maldos Apaštalavi
mas”. Knygelė turi 176 pus
lapius, gražiai išleista ir 
praktiškai paruošta, šiame 
veikale duodama Maldos A- 
paštalavimo istorija, nušvie
čiama tos organizacijos sie
kimai ir pobūdis, duodami 
sąjungos įstatai ir jų pa
aiškinimas, išdėstoma, kaip 
susitvarkiusi Maldos Apaš
talavimo organizacija, daug 
rašoma <apie šv. Jėzaus Šir
dies ir šv. Sakramento gar
binimą, paduodamos organi
zacijos ceremonijos, aprašo
ma šeimų pasiaukojimas V. 
Jėzaus Širdžiai, yra parink
tų gražių ir vertingų maldų 
(su atlaidais), taip, kad šis 
leidinys bus įdomus ne tik 
Maldos Apaštalystės na
riams, bet ir šiaip uoles
niems katalikams.

— Seserų pranciškonių 
vienuolijos motinėlė M. A- 
loyza ruošia spaudai veika
lą apie populiariuosius, lie
tuvių pamėgtus šventuosius, 
kaip šv. Pranciškų, šv. An
taną, šv. Teresėlę ir kt.

— Neseniai išėjo iš spau
dos K. J. Prunskio knyge

lės vertimas: “Fifteen “Li 
guidated” Priests in Lithua- 
nia.”

I

—Čia neseniai buvo susto- kioj 
jęs paviešėti pas savo bro
lius lietuvius Antanas Bie
lys, taip pat buvęs Pietų A- 
merikos gyventojas, kuris 
taip pamėgo jūrą, kad ne
benori su ja . skirtis. Jis 
prieš pora metų Pietų Ame
rikos laivu “Pluto” išplau
kė Suomijon. Laivas buvo 
nuskandintas tarp Islandi
jos ir Grenlandijos. Anglams 
jį išgelbėjus iš okeano ban
gų, jis aštuonis mėnesius 
dirbo anglų laive “Kosciuš- 
ko” (buv. Carr). Paskui 
dirbo graikų laive “Evil I- 
vanos”, paskui olandų “Ko
lito” ir dabar dirba olandų 
laive “Jan Lievens”. Jo lai
vas keletą dienų išbuvo Ro- 
sario, paskui atplaukė į Bue
nos Aires.

A. Bielys treti metai plau-> 
ja po audringas jūras ir 

okeanus, po ramius ir mi
nuotus vandenynus. Buvo 

! 
New Yorke ir kituose USA 
miestuose, buvo Londone, 
Liverpuly, Škotijoj, Islandi
joj, Indijoj, Afrikoj, Egip
te, Australijoj ir Brazilijoj.

Lietuvai 
skyriaus 
rūgs. 28

1

PRANEŠIMAS
Bridgeport. —

Gelbėti Fondo 1 
susirinkimas įvyks
d., 7:30 vai. vakare, para
pijos mokyklos kambaryje. 
Prašome visų narių atsilan
kyti ir naujų atsivesti, nes 
turime daug svarbių daly
kų aptarti. Be to, atstovė 
išduos raportą iš Lietuvių 
Tarybos Konferencijos.

Valdyba

Didžiausi kraičių mėgėjai 
yra abisinai Afrikoje. Pas 
juos merginų kraitis 
būt tris syk didesnis, negu 
busimojo vyro.

APROBAVIMAS IB PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI I 

STANLEY UTWINAS, • 
General Manager.

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pliene: LAFA Y LIT E 861«

IK . ........................... »*„■*

I Pinigus 

Morgičiams 
GREITAS IR MANDAGUS 

PATARNAVIMAS 
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl
19 4 3

Skolinam

SUPREME
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
P. KEZON 
ir Iždininkas

turi

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MON

(įsteigta 1889 m.)
8J .t H,

PETRAS
Sekretorius
DABARTINE
DIVLDENTŲ
RATA/

1751 W. 47th Street

H J R R Yn Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis'

Atvykite j mfisq jerdą tr apžiūrėkite sta- 
ką tr aukštą rfiŠ| LENTŲ — MTLLW0RK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
d*l garažų, porčių, viškų, skiepų ir fletą. 
PASITARKITE SU MUSŲ EKSPERTAIS 
kasllnk pertaisymo namų.

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI v 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272
VALANDOS: Sekmadl«nia.la nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo T va.ia.ndoe ryto iki 8:80 vada n d oi popiet

* *

.1

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL CO8T!
PAKTICLLAK PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beautiful—Most Enduring—Strongest—Best In The Worid. 

BU f U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
_____ ___ %

K RFTPK IT fiS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber oi Commeree

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Koplyčias

f

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AMBULANCE Dieaą Ir Naktį

SOUTH HERMITAGE AVENUE

Tel. YARpS 1741-1742
48*2-94 80KJTH CALIFORNIA AVENUE

M. LAFayette 0727
RADIO PROGRAMAS—8:00 vaL Pirmad ir Ketvirtai. vak.

ii stotim WGES (1390), ra Povilu daltimieru.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2814 WEST 28rd PLACE Pfcone CANAL 251*
SKYRIUS: 42 E. lOBth ST.
10756 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Pfcoee

ANTANAS M. PHTIJJPS
SN7 LITUANICA AVENUE Phrae

J. LIULEVICIUS
4*48 80. CALIFOKN1A AVĖ. Pksm Lt

P. J. RIDIKAS

L J. ZOLP
TABD8 rrei

X EVANAUSKAS
PhMM YABDS 1LS8-M

Split by PDF Splitter



y

6
v ■ X.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Racionavimo kalendorius
/

Svarbus pranešimas šeimininkėms 
vartotojams ir biznieriams

Michael F. Mulcahy, kai-1 Spalių 31 dieną baigiasi 
nų administracijos Chicago galiojimas štampų No. 15 ir 
Metropolitan area direkto- 16, pirmoje racionavimo 
rius, 
vartotojams ir biznieriams 
svarbias racionavimo datas.

I
i pirmoje

pranešė šeimininkėms, knygelėje, kiekviena stampa 
gera penkiems svarams cuk
rui gauti kenavimui.
KURO ALIEJUSMĖSA IR RIEBTLAI

Spalių 2 dieną
X, Y, Z raudonųjų 
galiojimas.

Rudoji stampa 
punktų), trečioje racionavi
mo knygelėje, įsigaliojo rug
sėjo 12 dieną ir jos galioji
mas baigiasi spalių 2 d.

Rugsėjo 19 dieną įsigalio
jo B rudoji stampa, jos ga
liojimas baigsis spalių 2 die
ną.

Rugsėjo 26 dieną įsigalio
jo C rudoji stampa, jos ga
liojimas baigiasi spalių 30 
dieną.

Spalių 3 dieną įsigalioja 
D rudoji stampa, jos galioji
mas baigiasi spalių 30 d.

Spalių 10 dieną įsigalioja 
E rudoji stampa, jos galio
jimas baigiasi spalių 30 die
ną.

Spalių 17 dieną įsigalioja 
F rudoji stampa jos galioji
mas baigiasi spalių 30 die
ną.

baigiasi
štampų

Rugsėjo 30 dieną baigiasi 
penktojo periodo coupon 
(1942-43 metų racionavi
mo), geras vienuolikai ga
lionų.

• *

Sausio 4 dieną, 1944 me
tais baigiasi galiojimas nau
jo išleidimo (1943-44 racio
navimo), pirmojo periodo 
kuponų, vienetas geras de
šimčiai galionų.
GAZOLINAS

SUPAŽINDINA SU NAUJU KOMANDERIU

Roane Waring (kairėj, centre) buvęs komanderis Amerikos Legiono, supažindina 
delegatus hacionalio suvažiavimo, įvykusio Omaha, Nebr., su naujai išrinktu koman- 
deriu Warren. Atherton, iš profesijos advokatu, iš Stockton, Calif. (Acme-Draugas 
Telephoto)

Rugsėjo 22 dieną įsigalio
jo coupon No. 8 (geras trims 
galionams), jo galiojimas 
baigiasi lapkričio 21 dieną.
PADANGOS

CUKRUS

Spalių 31 dieną baigiasi 
galiojimas cukraus stampos 
No. 14, penkiems svarams 
gera.

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

kare 9 valandų.
VVHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuve

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

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

J
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Rugsėjo 30 diena yra pa
skutinė diena antrame pe
riode patikrinti keleivinių 
automobilių padangas, kurių 
savininkai turi “A” knyge
lę.

Spalių 31 diena yra pasku
tinė diena trečiame periode 
patikrinti keleivinių automo
bilių padangas, kurių savi
ninkai turi “B” knygelę.

Lapkričio 30 diena yra pa
skutinė' diena ketvirtame pe
riode patikrinti keleivinių 
automobilių padangas, kurių 
savininkai turi “C” knyge
lę.

Šuo nieko nesakė, kai 
vagis įsibriovė į na
mus, bet neleido 
jam pabėgti

Šuo, kurio vardas gražuo
lis, saugojo Harry J. Baldus’ 
namu^ 4105 Drexel blvd. 
Šuo nieko nedarė, kai vagis 
pereito penktadienio anksti 
rytą atidarė basmento lan
gą ir įėjo į namus, šuo ne
trukdė įsibriovėliui paimti 
$20 iš Balduso kelnių, ku
rios buvo pakabintos ant kė
dės, ir $25 iš jo žmonos pi
niginės.

Bet kai vyras bandė išeiti 
pro tą patį langą, šuo pra
dėjo veikti. Šuo suniurzgė 
su nepasintenkinimu, jis 
puolė vyrą ir nusivijo jį rė
kiantį į kampą, ir ten šuo 
laikė tą vyrą ir neleido jam 
pasijudinti. Baldus buvo 
triukšmo pažadintas iš mie
go ir tuojau pašaukė polici
ją. Policija areštavo vyrą, 
kuris prisipažino, kad jis 
esąs Joseph Lee, 46 metų 
amžiaus, negras, 4713 For- 
restville avė. i i

“Aš girdėjau apie polici
jos šunis”, — pasakė detek
tyvas Joseph King. — “bet 
šis turi būti advokatas šuo. 
Jūs žiūrėkite, jis (šuo) leido 
papildyti nusikaltimą prieš 
jį pačiumpant, ir taip mums 
davė prieš jį daug geresnę 
bylą”.

X Ant. Radzevičius, sū
nus Englewoode gyvenančių 
Radzevičių, spalių 2 d. liuos- 
noriai išvyksta į kariuome
nę — inžinierių korpusam 
Antanas yra šv. Juozapo pa
rapijos choro narys ir veik
lus kitose draugijose. Palie
ka jauną žmoną Alviią ir 
daug nuoširdžių prietelių.

X Žymūs northsaidiečiai 
Dovalgai, 1712 N. Wolcott 
Avė., sulaukė svečio — my
limo sūnaus, kuris yra En- 
sign U. S. Marine Service. 
Jau trys metai kaip nebuvo 
namie. Atostogų gavo 30 
dienų.

X Helen Doman, 1615 N. 
Wood St., šiomis dienomis 
gavo žinią nuo brolio Anta
no Paliulio, kuris šiuo metu 
randasi Sicilijoj. Rašo, pa
siilgęs savo draugų.

X Leonardas Andrijaus- - 
kas, žymus šv. Mykolo pa
rapijos veikėjas iš pat jau
nų dienų, tarnauja laivyne. 
Dabar parvyko dešimčiai 
dienų poilsio.

X James R. Cherry, ži
nomas jaunimo — vyčių vei
kėjas, gavo laišką nuo bro
lio Cpl. Juozo, kuris prane
ša nepaprastą naujieną: 
Londone jis netikėtai susi
tikęs su kitu savo broliu Ed, 
taip pat tarnaujančiu 
riuomenėj. Juozas rašo, 
basket-ball lošime jis 
vis nepametęs akies ir 
nas padarąs 20 ar daugiau 
punktų, kaip kad padaryda
vęs Kelly high school arba 
lošdamas su Liet. Vyčiais. 
Vyšniauskai gyvena Brigh
ton Parke.

Kaip arklys išgąsdino gazo inspektorę Je *ik p'^
bet ir lipstiką

New York. — Moterų po
licininkių svajonė išsipildė. 
Jos dabar turės ne tik tam 
tikroje dėžutėje pistoletą 
.32 Colt., bet toje dėžutėje 
ras lipstiką, miltelių ir nu- 
raudonavimui (reuge) me
džiagą. Taigi kartu vienoje 

' dėžutėje bus ne tik ginklas, 
bet ir pasigražinimui įran
kiai.

Pereitą penktadienį mayo- 
ras F. H. (mažoji gėlė) La 
Guardia asmeniškai įteikė 
tas dėžutes 300 moterų po
licininkių, pirmose policijos 
kosmetikos ceremonijose.

Toji įrankių dėžutė yra 
juodos skuros ir turi apie 
aštuonis colius kvadrato. 
Viduryje dėžutės yra pisto
letas, o šone randasi vieta 
lipstikui, milteliams ir me
džiaga nusiraudonavimui.

Kitoje dėžutės pusėje ran
dasi vieta pinigams, piršti
nėms ir mažiems moteriš
kiems dalykėliams.

DVI AKYS Į JĄ, O JI LAIPTAIS AUKŠTYN
Visi pripažįsta, kad dabar 

moterų pasaulis. Jos dėvi 
vyriškus kostiumus, vyriš
kai kerpa plaukus, saliune 
su vyrais sėdi prie baro, ly
giai, o kai kurios dar net 
daugiau, gali “pakelti” deg
tinės ir alaus. Dirbtuvėse jų 
dabar “madžioriti”. Jų yra 
karpenterių, maliorių, taksi 
šoferių ir taip toliau ir taip 
toliau.

Chicagoj gazo kompanijos 
inspektoriai iki šiol buvo vy
rai. Bet karas ir tą kompa
niją privertė vyrus pakeisti 
moterimis. Kodėl ne. Mote-

rys dar gali net mandagiau 
rūsiuose miterius skaityti ir 
kompanijai raportuoti.
MOTERYS, VIS MOTERYS

Bet moterys, vis moterys, 
kaip nuo senai yra sakoma. 
Moteris visuomet baugštes- 
nė už vyras. , Pelė, ar kits 
koks jai panašus gyvas su
tvėrimas pasipainios, mote
ris nusigąsta, kitos net ap
alpsta. Arklys, rodos, jau 
visai nebaisus gyvulys, ta
čiau ir jo moterys nusigąs
ta.
IŠ BEISMENTO DVI 
NEŽMOGIŠKOS AKYS...

■ ■ I

Jaunuolis norėdamas atkreipti dėme
sį sugalvojo pasaką apie jo pagrobimą X.

Chicagoje vienas 17 metų 
amžiaus jaunuolis, prisiskai
tęs visokių pasakų iš pen
kių centų magazinų, sugal
vojo, kad jis gali irgi pra
garsėti. Jaunuolis papasa
kojo policijai, -kad jis bu
vo pagrobtas (“nukidniapin- 
tas”) ir kankintas trijų vo
kiečių šnipų, kurie norėjo 
sužinoti paslaptį apie jo iš
radimą aviacijos srityje. Pe
reitą ketvirtadienį paaiškė
jo', jog jaunuolis sugalvojo 
apie jo pagrobimą.

Jaunuolis, kuris gyvena 
Jackson blvd., naktį ir die-

ną nebuvo namie. Pereitą 
ketvirtadienį jaunuolis grįžo 
namo ir papasakojo savo se
seriai, su kuria gyveno, kad 
trys vyrai jį pagrobė, laikė 
belaisviu ir mušė. Jo veidas 
buvo subraižytas. Jaunuolis 
pareiškė: “trys vyrai norėjo 
sužinoti mano išradimo pa
slaptį, bet aš pasprukau, kai 
jie mane vežė į miestą.”

Policijos kapitonas Fill- 
more stotyje išklausė jau
nuolio pasakojimą. Kapito
nas pasakė: “dabar pasakyk 
man, i 
pasaka pilna skylių”.

Dabar tegul kalba jums 
pati Mrs. Marie Stott, 24 m., 
gyvenanti 1012 N. Statė St. 
Ji yra viena Peoples Gas, 
Light and Coke Co. miterių 
inspektorė.

Ištikimai eidama savo pa
reigas ji drąsiai žengė į vie
ną tamsų rūsį ir su elektri- 
kine lempute pradėjo dairy
tis, kurioj vietoj randasi ga
zo miteris. Jai besidairant• 
miterio, staiga čia pat į ją 
pažvelgė dvi nežmogiškos 
akys. Vyras, žinoma, būtų 
drąsiai pažiūrėjęs į tas akis, 
ale Marie Stott yra moteris. 
Ji išsyk nutirpo. Valandėlę 
stovėjo, kaip į žemę įkasta. 
Kai tik truputį atsipeikėjo, 
iš rūsio šovė laiptais aukš-

Kūdikis lėktuvu 
skrido 1,240 mailių

Fall River, Mass. — Perei
tą penktadienį Beverly He- 
len Primuš, trylikos dienų 
amžiaus mergaitė, atvyko į 
Hillsgrove (R. I.) airportą. 
Kūdikis lėktuvu skrido 1,240 
mailių. Kūdikis buvo veža
mas iš Dės Moines, Iowa, į 
Fall River, Mass., operaci
jai. Mat kūdikis gimė apsi
vertusiu pilvu. Norima kūdi
kiui atitaisyti pilvelis.

v •, ka- 
kad 
dar 
vie-

sunau’ teisybę. Tavo t5rn’ kaiP kulka-
to gyventojams ji pranešė

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Suknelių Prieinamomis
Kainomis 1

Jaunuolis prisipažino. Jis aPie esam* baidyk- 
pareiškė, jog niekas į jo iš- BŪTA ARKLIO 
radimus nekreipė dėmesio, 
tai jis panoro sugalvoti bū
dą, kuris atkreiptų į jį dė
mesį.

Sužeisti kareiviai

Gyventojai ją nuraminę ir 
papasakoję, kad beismente 
yra laikomas arklys, namo 
3avininko “pestūnas” (pet), 
kuris ne tik nieko nedaro, 
bet yra labai prijaukintas 
gyvulys.

Ginčas dėl šviežio oro 
nuvedė į kalėjimą

Visokių ginčų esti. Perei
tą penktadienį, 4 valandą 
ryto, Chicagoje vyras ir 
žmona ginčijosi lauke kaip 
plačiai turi būti atidarytas 
miegamojo kambario lan
gas. Bet prie išvadų nepri
ėjo. Pereito penktadienio va
kare jauna žmona galėjo 
laisvai atidaryti langą, nes 
jos vyras buvo South Chi
cagos policijoje. O keturi 
vyrai, kurie norėjo vyrą ir 1 
žmoną sutaikyti, buvo su
žeisti.

Banditai apiplėšė

• taverna
Pereitą penktadienį ketu- 

ri banditai, vienas iš jų 
ginkluotas, pagrobė $350 ir 
30 dėžių viskės (whisky), 
vertės už $1,000, iš taverno, 
1200 E. 93rd str. Jie priver
tė taverno savininką ir vie
ną kostumerį gulėti ant 
grindų.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
salėje kas sekmad. po piet 
žaidžiama bingo. Publikos 
prisirenka pilnai abi viršu
tinė ir apatinė salės. Vėliau 
atėjusieji turi tenkintis es
tradomis ir koridoriais.

X Kastas Zaromskis, ži
nomas t Brighton Parke vei
kėjas, ypatingai L. Vyčių 
organizacijoj, praneša, kad 
brightonparkiškė 36-ji kuo
pa daro naujų narių vajų ir 
ruošias dideliam veikimui. 
Pirmiausiai bus surengtas 
vaidinimo vakaras.

J auna vedži am ■ šyrai Ir 
Suknelės—mūsų Specialybė.

Labai gero« rflSfes moterų kailiniai, kailiukais papnoStafg arte 
eloth kotai parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ITAMDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
penktadienį paskelbė 332 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti karo frontuo
se. Sužeistųjų skaičiuje 18. 
vyrų yra iš lllinois valsty
bės.

ŠEIMININKES NEGALI 
PRIPRASTI PRIE 
MOTERŲ

Platinkite įdomiausią dien
raštį “Draugą”.

Kompanija sako, kad mo
terų miterių inspektorių re
kordai yra labai geri. Sako, 
kai kurios per dieną per
skaito net iki 1000 miterių. 
Bet namų šeimininkės prie 
jų negali priprasti. Sako, 

Pirkite U. S. Karo Bonus kaip tik pabarškina duris,

kad gautų raktą, nuo beis- 
monto, pažvelgusi pro durų 
langą šeimininkė pamano, 
kad koks nors agentas men
kų daiktų ir neatidaro durų. 
Kai kur tenka net kelis sy
kius barškinti j duris, kad 
įtikinus, jog ji yra gazo 
kompanijos inspektorė, o ne 
koks agentas.

Pirkite Karo Bonus.
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