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AMERIKIEČIAI 80 MYLIU NUO ROMOS
IR VĖL ATAKAVO FRAHKFURTA

U. S. lakūnai nušovė 75 nacių lėktuvus
LONDONAS, spalių 5. — 

Nepraėjus nė 12 valandų po 
Amerikos bcmberių atakos 
ant Frankfurto, Vokietijoj, 
britų didieji bomberiai va
kar naktį ir vėl numetė bom 
bų ant to karo produkcijos 
centro. Tuo pat metu mažės 
nis dalinys naktinių bombe- 
rių puolė Ludwigshafeną. 
Per ištisą naktį britų bom
beriai skrido virš Rhinelan- 
do. Prarasta 12 britų lėktu
vų.

Vokiečiai nė neturėjo pro
gos išgesinti gaisrus ir su
organizuoti apsigynimą po 
amerikiečių dieninės atakos, 
kuomet britai ir vėl puolė tą 
miestą, numesdami suvirš 
500 tonų bombų. Grįžę laku-

nai sakė dideli gaisrai jau 
sunaikino dalis to miesto.

Dienos metu, Amerikos di
dieji bomberiai numetė bom 
bas ant lėktuvų dirbtuvės 
Frankfurte, ir orinėse kovo
se nušovė 75 vokiečių lėktu
vus. Kiti amerikiečių lėktu
vai puolė taikinius vakari
nėj Vokietijoj ir nacių lėk- 

! tuvų bazę prie St. Dizier, 
Prancūzijoje. Amerikiečiai 
prarado 15 bomberių.

Ludwigshafen ir Frank
furtas randasi maždaug to 
paties tolumo nuo Anglijos 
—tarpe 420 ir 450 mylių. 
Ludwigshafen randasi prie 
Rhine upės, apie 50 mylių 
tiesiog į pietus nuo Frank
furto. prie Main upės.

•>

PARTIZANAI MEDŽIOJA FAŠISTUS

i

Pabėgus vokiečiams iš Italijos miestų, tuojau susidaro būriai partizanų, kurie kre
čia fašistų lizdus ir medžioja Mussolinio garbintojus. Atvaizde — partizanas sulaikęs 
vieną juodmarškinį fašistą. (Acme-Drauga s Telephoto)

60,000 NACIU KOVOJA PRIEŠ
AMERIKOS PENKTĄJĄ ARMIJA

Atmušė nacių kontratakų prie Termoli
SŲJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 5.—Ofici

aliai pranešta jog keturios ar penkios nacių divizijos 
smarkiau priešinasi penktąjai ir aštuntą jai kariuomenėms 
Italijoj.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 5.—Sąjun
gininkai okupavo Pomigliano d’Arco aerodromą, aštuo- 

i nias mylias į šiaurryčius nuo Napolio.

Laivynas pranešė apie 
dingusį lietuvį
Laivyno vėliausiam žuvu

sių j ų-sužeistų jų sąraše ran
dasi ir lietuvio vardas. Pra
nešimas sako Walter Antho 
ny Butkus, 10408 Indiana 
avė., skaitomas dingusiu.

DEMOKRATŲ VADAS 
ARTI MIRTIES

BRITAI BOMBAVO 
PEREJA BURMOJE

NEW DELHI, spalių 5.— 
Britų lėktuvai vakar smar
kiai puolė strateginį Taun- 
gup perėjos kelią, kuris jun
gia Irrawaddy slėnį Burmo- 
je su pietiniu Al ib kraštu. 
Bombos apgadin militari- 
nius įrengimus ir sukėlė gai 
srus, kurie matėsi už 50 my
lių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Prez. Rooseveltas šiandien 
pareiškė, kad jis numatąs 
didelį japonų susilpnėjimą 
Solomonų-Na jjos Gvinėjos 
apylinkėj.

IŠ DANIJOS — Naciai 
pradėjo suiminėti Danijos 
policistus, kurie laiveliais 
keliasi per prataką ir bėga 
Švedijon. Nacių lėktuvai vie
ną tokį laivelį nuskandino.

IŠ NORVEGIJOS — A- 
merikos lėktuvai nuo lėk
tuvnešio atakavo nacių La
ro laivus Norvegijoj. Ata'cą 
darė britų laivynas, ir j< je

5. — 
metų 
mir-

CHICAGO, spalių 
Patrick A. Nash, 80 
amžiaus, randasi artį 
ties Columbus ligoninėj, kur
Kun. James Shevlin, ligoni
nės kapelionas, jam suteikė 

' paskutinį patepimą.
Nash pradėjo sloguoti 

pirm negu grįžo Chicagon 
iš savo vasarnamio Paw 
Paw, Michigan. Grįžus na
mon. jis susirgo plaučių už
degimu ir buvo nuvežtas į ** 
ligoninę.

Tarpe susirūpinusių lan
kytojų buvo ir Chicagos 
Mayoras Edward J. Kelly, 
kuris, drauge su Nash, jau 
suvirš dešimts metų kon-, 
troliuoja Cook County de
mokratų partiją.

Paskyrė Cunningham 
britų laivyno vadu
LONDONAS, spalių 5.— 

Sir Andrew Browne Cun
ningham, sąjungininkų lai
vyno jėgų Viduržemy virši
ninkas, buvo paskirtas An
glijos laivyno viršininku vie 
ton Admirolo Sir Dudley 
Pound, kuris atsistatydino
dėl pablogėjusios sveikatos. į 000,000.

Didelė ofensyva prie Smolensko
Didelis lietus stabdo rusų žygiavimų

LONDONAS, spalių 5. — 
Nežiūrint didelių rudeninių 
lietų, kurie, anot Maskvos, 
sulaiko rusų žygiavimą visu 
750 mylių rytiniu frontu, vo 
kiečiai šiandien pranešė, kad 
rusai pradėjo milžinišką ata 
ką Kuban apylinkėj, Kauka
ze, ir sakė aštrios kovos pra 
sidėjusios prie Pripeto upės 
žiočių ir į vakarus nuo Smo
lensko. Vokiečių komunika
tas sakė sovietų atakos Ku- 
bane buvusios atmestos, ir 
kelios mažesnės atakos šiau

. riniam sektory nenusiseku- 
I sios.I ■ < *' ' .

Nacių pranešimas pripa
žino, tačiau, jog ataka Smo- 
lensko-Kievo sektory dar te
besitęsia.

Persikėlė per upę.
Rusų pranešimas, tačiau, 

minėjo* tik mažus lokalinius 
veiksmus Baltrusijoj, ir ke
lis izoliuotas, bet smarkias, 
kovas tarpe tankų, kurių 
metu rusai kareiviai persi
kėlė per upę dar vienoj vie
toj arti Gomelio.

5.
Iš raportų galima matyti, 

kad priešo opozicija Baltru- 
sijoj ir pagal Dniepro upę 
yra padidėjusi, bet labai 
daug prie rusų sulaikymo 
prisideda ir didelis lietus, 
kuris paverčia kelius į upe
lius.

Rusų lėktuvai vakar ata
kavo paskutinjfis nacių liku
čius bėgančius iš vakarų 
Kaukazo į Krimeją. Jie nu
skandino šešis laivelius ve
žančius kareivius ir karo 
reikmenis, sunaikino suvirš 
100 sunkvežimių ir apšar
vuotų vežimų, ir išsklaidė 
•“ikon«ntravuBiu' p 6»t i-1

mą, kuris labai padidėjo po 
i to kaip naciai nušovė 52 
prancūzus, kuriuos jie pava
dino “teroristais.”

Raportai sako prancūzai i 
patriotai sunaikino tris 
elektros jėgos stotis, Cha- 
lons-Sur-Saone, Germelles, 
ir Le Creusot, kurios tarna
vo nacių karo dirbtuvėms.

ninku pulkus.
Naciai prarado bazę.

Berlyno radio pripažino 
jog naciai apleido Staro- 
Tamanskaya, beveik paskuti 
nę nacių bazę Taman pusiau 
saly.

Rusų kariuomenė šiuo lai
ku ruošiasi smarkiam pasi- 
varymui per Dniepro upę ir 
pastūmimu! vokiečių atgal 
iki Bessarabijos.

i

Naciai sušaudė 19 
Olandijos studentu 
STOKHOLMAS, spalių

—Naciai Olandijoj sušaudė 
19 studentų, kurie buvo kal
tinami vokiečio karininko ir 
kelių žymių nacių nužudy
mu.

i

5.

Vichy sako artėja 
civilinis karas
LONDONAS, spalių

Padidėjus prancūzų pasiprie
šinimui naciams okupan
tams, Vichy radio šiandien 
perspėjo jog Prancūzija ran 

l dasi labai arti civilio karo, 
j Tas perspėjimas buvo pada
rytas per atsiša.ukimą į gy-

WASHINGTON, spalių 5. 
Board of Trade taksų komi* 
teto pirmsėdis Šiandien Kon 
gresui siūlė 10 nuošimčių 
“pergalės” sales taksus, ku 
riais būtų sukelta $6,000,*

f

Apšaudo japonų kareivinius laivelius
SĄJUNGININKŲ ŠTA

BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 5.—Jau suvirš mėnuo

dalyvavo ir Amerikos lan ai laiko kaip Amerikna žvalgy- 
ir lėktuvai. biniai lėktuvai ir torpedi-

IŠ ITALIJOS — Sąjun i- niai laivai atakuoja motori- 
ninkai užėmė dar du mirs- nius laivelius, kuriais japo- 
tus. Britų kariuomenė pa ;i- nai bando iškelti savo ka- 
varė 10 mylių iš užirr ta reivius iš Kolombangara sa- 
Termoli. los, kur, sakoma, jų buvo

Iš JUGOSLAVIJOS—J j- apie 10,000. Per rugsėjo 
goslavijos karo laivai pac*- 
da savo tautiečiams par.i- 
zanams atakuodami na< q 
pozicijas Dalmatijos pakr?.š 
ty.

Pirkite Karo Bonus.

mėnesį amerikiečiai sunai
kino daugiau negu 100 jų.

Spalių 1 ir 12 naktimis 
Adm. Halsey vadovaujami 
karo laivai užtiko ištisas 
eiles tų laivelių Velia įlan
koj. Komunikatas sako su-

Japonai turės atsakyti 
už lakūno nužudymą 
WASHINGTON, spalių 5. 

—Gen. MacArthur štabui 
šiandien paleidus žuvusio 
japono dienyno aprašymą j 
apie tai, kaip japonai vie
nam suimtam amerikiečiui 
lakūnui nukirto galvą, A- 
merikos Statė Departamen
tas šiandien pareiškė, kad 
atsakomingi japonai turės 
po karo atsakyti už tokius 
neteisėtus veiksmus. Ka
dangi kol kas teturima tik 
laikraščių pranešimai apie 
tą įvykį, departaments ne
galėjo tuojau pasakyti kas 
bus tuo reikalu daroma, bet 
buvo priminta balandžio 12

virš 40 tų laivų buvo nu
skandinta arba sunaikinta. 
Nežinomas skaičius, gal šim 
tai, japonų kareivių buvo 
užmušta ar sužeista, arba 
palikti vandeny prigerti.

Sunaikino karo laivą
Adm. Halsey štabo narys 

sakė labai mažai tų laivelių 
tepasiekė savo destinaciją 
Choiseul saloj, 50 mylių j 
šiaurę.

Japonų kariniai laivai, ku- d. pranešimas iš mūsų vy
tie saugojo tuos laivelius, 
taipgi buvo Amerikos karo 
laivų apšaudyti, 
buvo sunaikintas, 
ti apgadinti.

Vienas jų 
o keli ki-

ri&usybės Japonijai, ryšium 
su užmušimu Amerikos la
kūnų, kurie bombavo Japo
niją ir vėliau pateko į japo
nu rankas.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS šiaurės Afrikoj, spalių 5. 
—Okupavus Montesarchio, netoli vokiečių linijos prie Vol- 
turno upės, Amerikos penktoji armija pasiekė punktą apie 
80 mylių nuo Romos. Frontas jau atsitolino nuo Napolio 
ir iš lėto eina į šiaurę, pietinės Romos link.

Kovos už Italijos pakraščius padidėjo, kadangi vokie
čiai smarkiau priešinasi Amerikos penktąjai ir Anglijos

. aštuntąja! armijoms, kurios žygiuoja abiem Italijos pa
kraščiais. Nežiūrint to. są
jungininkai mylia po mylios 
varosi vis arčiau Romos.

Centraliniam sektory mar 
šalo Kesselring kariuomenė 
remiasi ant savo pozicijų 
kalnuose, kad sulaikyti mū
sų varymasi.

Išlipama Termoli.
Dešiniąjam linijos gale iš

lipinama vis daugiau kariuo 
menės Termoli, kurį britai 
vakar užėmė, ir Gen. Mont- 
gomery vadovaujama kariuo 
menė varosi pirmyn. Gen. 
Eisenhower komuni k a t a s 
sakė nacių kontrataka ten 
buvo atmušta.

Amerikiečiai taipgi vakar 
persikėlė per Calore upę ir 
tuo sugadino liniją, kuria 
naciai manė gintis prieš są
jungininkus. Štabo praneši
mas sakė amerikiečiai pro
gresuoja, nežiūrint nacių 
opozicijos, išsprogdinimų, ir 
nelygios žemės.

Sąjungininkų lėktuvai pa- 
troliuoja virš fronto, ir mū
sų lakūnai apšaudė geležin
kelius, traukinius ir kitus

Naciai uždarė italams 
kelią į Šveicariją 
CHIASSO. šveicarijos-Ita- 

lijos pasieny, spalių 5.—Per 
šio miesto didžiuosius var
tus į Šveicariją įėjo maž
daug 25,000 italų pabėgėlių. 
Tai buvo tuoj po Italijos pa
sidavimo. šiandien-gi Itali
jos pusėj stovi naciai karei
viai ir visas pabėgimas su
stabdytas. Italai sargybi
niai, kuomet naciai nemato, 
dar praleidžia bėgančius ita
lus.I

Rusai turi atidaryti .į 
antrą frontą prieš •! 

Japoniją-Reynolds ;
WASHINGTON, spalių 5. 

—Senato militarinių reika
lų komiteto pirmininkas, 
Šen. Robert R. Reynolds, va 
kar sakė Rusija maitina ir 
priglaudžia Japoniją, ir A- 
merika tuųnti greit reika
lauti, kad Rusija tuoj pra
dėtų antrą frontą prieš Ja
poniją. Reynolds sakė Ame
rika turi to reikalauti dėlto, 
kad tai yra vienas svarbiau
sių šios dienos reikalų, ir 
dabar esanti padėtis turinti
tuoj būti atitaisyta, kad va-, rikos žvalgybinių lėktuvų ir 
karinė civilizie’ja galėtų kuo japonų lėktuvų, 
greičiausiai nugalėti barba
rus japonus.

Iš HONOLULU — Šian
dien įvyko Pacifiko karo 
strategijos konferencija, ku
rioje dalyvavo visi trys auk 
fttieji Amerikos laivyno va
dai.

Corsica išlaisvinta 
—Gen. Giraud 
ALDŽYRAS, spalių 5. — 

Specialus Gen. Giraud pasi
rašytas komunikatas prane
šė, kad Corsica sala jau iš
laisvinta iš nacių jungo, tik 
20 dienų po prancūzų karei
vių išlipdinimo toj strategi- 

I nėj saloj. Prancūzai, ameri- 
kelius, traukinius ir kitus; kiečUi> ir italai vakar 
susisiekimus. Naktiniai bom ir Priba«a liku-
bėriai atakavo susisiekimo 
linijas prie Fofrmia. Penki 
priešo lėktuvai buvo nušau
ti. Vienas mūsų lėktuvas 
dingo.

Japonams Nauru saloj 
darosi negerai 
WASHINGTON, spalių 5. 

—Iš nuolatinio Amerikos 
žvalgybinių lėktuvų skrai
dymo virš japonų laikomos 
Nauru salos daroma išvadų, 
kad dedasi kas norint, ku
ris neatneš gero japonų lai
vyno jėgoms pietvakarių Pa 
cifike. Pastaromis dienomis 
įvyko dvi kovos tarpe Ame-,

sius nacius.
Sąjungininkų nuostoliai 

ten buvo maži, ir, anot pra
nešimo, rasta labai daug 
nacių paliktų karo reikme
nų.

Iš Corsica salos sąjungi
ninkai dabar galės bombuo- 
ti vokiečius Nice, Genoje, La 
Spezijoje ir Leghorne.

Berlynas pripažino Corsi
ca apleidimą, ir sakė visi di
dieji ginklai, ir kiti reikme
nys iškelti, o svarbieji įren
gimai, tiltai ir keliai sunai
kinti.

Badoglio žada steigti 
demokratinę valdžią 
ITALŲ KOMANDOS ŠTA

BAS Italijoj, spalių 5.—Pa
sikalbėjime su sąjungininkų

Užmušta trys vaikučiai laikraštininkais, Premjeras 
VICKSBURG, Mies, spa- Pietr0 Bado«lio Prižadėjo 

lių 5.—Susidūrus mokyklos ’8teigti vyriau8yb«’
autobusui ir dinamitą ve- kurioje nebus vietos *>kiema 
žančiam sunkvežimiui, sako buvusiems fašistams, 
ma trys vaikučiai ‘užmušti 
ir keli rimtai sužeisti.

ORAS
Vėsu iš ryto.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
MANO ĮSPŪDŽIAI IS DIEVO APVAIZDOS KALNO 

tvorelių suglusios, ves išlai
ko stambias, sultingas visus 
viliojančios kekes! Matomai 
šie krūmai turi pakankamai 
maisto žemėje ir rūpestin
gą priežiūrą. Bendrai, pui
kus medžių ir krūmų vaiz
das nurodo į taisyklingą jų 
pasodinimą ir suteiktą rei
kalingą patręšimą, kaipo 
maišto atsargą ilgam abipu
siai apsodinti įvairiais me
deliais, šiandien jau tapę 
augalotais gyvai žaliuojan
čiais medžiais. Visas kalnas 
ir apylinkė planingai sukul
tūrinta dekoratyvinių me
džių, vaismedžių veisimu ir 
moderniškais pastatais. Lig 
šiol jau pasodinta 14,000 
medžių, 218 jų rūšių, virš 
500 vaismedžių, yra ir am
žinai žaliuojančių: eglių, pu
šų, kadugių po keliolika rū
šių. Medžiai jau dabar su- 

; daro jaukią užvėją ir pavė
sį karščių metu. Tolokai nuo 
miesto triukšmo ir fabrikų 
dūmų yra patogi, rami vie
ta susitelkti mokslui, pasil
sėti ir pataisyti sveikatą.

Gerb. kun. kapel. J. Skrip- 
kus medelynų įkūrėjas, ug
dytojas ir didžiausias mė
gėjas bei specialistas, kaip 
girdėjau, turi planus visai 
vienuolijos žemei 33 akr. ap
sodinti. Jis yra šį tą gra
žaus pradėjęs kombinuoti... 
Gal būt, išaugins neparpu- 
čiamą alėją ar p.? Man, kaip 
žemdirbių šalininkei, ne vien 
grožio, bet ir pelno idėja a- 
teina į galvą. Tam tikrose 
teritorijos vietose yra ne 
blogos perspektyvos darži- 

į ninkystei, bitininkystei ir 
naminių paukščių ūkiui! Sa

kysit, kalno žemė esanti per 
I kieta ir sausa daržui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGO,’HiJNOIS
1 ------ .:.£■> : vanwwnTr=

ŠOKA SU KONGRESO ATSTOVE

Pittsburgh, Pa. — Pasi
baigus A. L. Konferencijai, 
rugsėjo 3 d.,« daugelis mote
rų delegačių liko dalyvauti 
šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų XH-tam seime rug
sėjo 5 d. ir teiravosi, kaip 
patekti į seselių įstaigas ir 
seimo vietą. Sekmadienį iš 
ryto delegatai ir svečiai rin
kosi į vienuolyno koplyčią 
išklausyti šv. Mišių, paskui 
skirstėsi apžiūrėti gražios 
sodybos ir apylinkės nuo 
kalno.

Prieš 17 metų kalnas bu
vęs tuščias ir nykus, dabar 
išvesti puikūs keliai. Čia ge
rai jaučiasi ir iš Lietuvos 
atvežti ir iš sėklų išauginti 
berželiai, ąžuolai, kaštanė- 
lis, geltonoji akacija, lazdy
nai ir k. Darže mėlynųjų ir 
žaliųjų vynuogių eilės, ant

... ........................... ...................-
L. .

Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvės per 14 metų:
WCFL 1OOO k. Sekmadienio va

kare ® valandą.
WBTFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valanda.

Budriko Moderniška Krautuve

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų Parlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ii 
didelė JeWelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 

. stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos.

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

~ ? " ‘ u "" -- ------------------------------- - ----------

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms I

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis I

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIUTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams šyrai Ir 
Suknelės— mūsų. Specialybė, 

labai gero* moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arba
doth kotai parsiduoda nn žemintomis kainoml|. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIENI

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

Mrs. K. P. Driubak ir Duktė, savininkės

i

Staff Sgt. David White* iš Kansas City, Mo., džiaugiasi 
turėjęs progos vienam Washingtone pasilinksminimo klū- 
be pašokti su kongreso atstovė Clara Boothe Luce. (Acme- 
Draugas Telephoto)

4 »
demlkės mokomos namų no 

4 šos dalykų; virti, kepti, siū
ti, valyti ir k. Virimo, kepi
mo praktikai turi įrengimus, 

į daug puikių gesinių pečių 
ir didelį naujovišką kepyk
los krosnį.

Akademikės
vaikučiai yra 
lių auklėjami 
Čia iš tolimų

Trečiadienis, spalių 6, *1943 -

Viso to akivaizdoje gali
ma pranašauti, kad šiai lie
tuvybės tvirtovei skirta at
laikyti ištautėjimo pavojų 
mūsų tarpe per ypatingą lie
tuvaičių švietimą ir auklė- 

Agron. S. Juozelėnaitė

I

:---------------... j ■

Pirkite Karo Bonus.

--------- ----  ■ .

mui. Kalno liepų ir kitos 
augmenijos žiedus tegul nau 
doja jūsų bitutės. Paukščiai 
su mažomis išlaidomis teiks 
daug maisto ir pajamų. O 
darbo pajėgų atsiras... Pas 
jus su> laiku atvažiuos tų a- 
matų mokytis jaunimas iš 
toli....

Puikūs akademijos ir ki
tų įstaigų rūmai. Čia randa
si ir pradžios mokykla, ir

Jeigu pas jus, palygina
mai, per trumpą laiką išau- 
•go tokie Luinus ir geros že
mės reikalaujantieji lapuo 
čiai, tai daržovėms paruošti 
žemę nebus sunkiau. Reikia 
manyti, kad “Victory Gar- 
den” pasiliks ir po karo pa
pildyti produktams, išveža
miems kitų kraštų maitini- 
vaikučių darželis. Jas visas 
veda ir mokytojauja pačios

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora aklu visam 
venuant 8*v*oklt* jas. įetsUami 
Ue*s*mlnnotl jas
metodą, kuri* regėjimo mokslą* 

gan satetktL
S* METAI PATYRIMO 

pririnkime akta**, karte pašalta* 
ris* *kt* (temptai*. ..

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetana. Jr 

oproecrnumi
180) So. Ashland Aveniu 

Kama** lt-to* rrirfnin. OANAL MM, 0Mea» 
ofiso valandosi

Kasdlea »:« *. m. Iki S:8* p. m 
Tr*a*d. tr Mtad. •:!• *. m.

________<M *, m

Res. 6998 So. Tahnan Avė.
Res. Tel. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Priims Pacientus 
Nuo Rugsėjo 18 (L, 1948 m.

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

ir mokyklos 
stropiai sese- 
ir prižiūrimi, 
miestų suva

žiuoja lietuvaitės ir kitatau
tės jaunublės semti mokslo 
ir doro auklėjimo žinių.

Seimo prelegentai savo 
paskaitose, dalyviai ir sve
čiai sveikinimo kalbose reiš
kė prielankumą ir pasitikė
jimą seselių darbuotei, įver
tino ir ragino remti šią tau
tinio, religinio ir dorinio auk 
Įėjimo įstaigą. Seimas nuta
rė ir daugelis dalyvių pasi
žadėjo išsiskirstę vesti są
jūdį rėmėjų skyriams kurti 
ir t.t.

B&nkieto tvarka, nuošir
dus vaišinimas, puiki meni
nės dalies programa ir jos 
išpildymas parodė vadovy
bes pasiruošimą ir sugebė
jimą svarbias ir dideles iš
kilmes pravesti. Dalyviai bu-

-4—----------------
lietuvaitės seselės Pranciš- 
kietės. Prie akademijos yra 
laikomas bendrabutis iš to
liau atvykusioms auklėti
nėms. Atskiros klasės turi 
atskirus miegamus kamba
rius su skirtingais baldais 
ir kitokia patalinės spalva. 
Visose klasėse ir salėse yrr 
atatinkamos mokslo priemc 
nės ir įrengimai vaizdingam 
pamokų dėstymui. Įstaiga 
turi aparatą judomiems pa- 
veikslams rodyti iš mokslo vo linksmoj nuotaikoje ir

! srities, filmas gauna iš švie-j skambiai pritarė vietiniam

_____ nARGUTiJr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS j 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. H, 1933 M. j 

(MU WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
AjHB KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare.
▼ ' EXTRA PROGRAMAS Penk-

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, III. |
Telefonas — GROvehiU 2242

srities, filmas gauna is svie-1
Limo departamento. Prie ko.! mergaičių chorui, dainuojan-
inercinių mokslų klasės yra 
komercinė raštinė praktikai 
atlikti. Knygynas turi daug 
įvairavus turinio knygų an
glų, lietuvių ir k. kalbomis. 
Į skaityklą ateina naudingų 
laikraščių ir žurnalų mer
gaitėms pasiskaityti. Aka-

Čiam lietuviškas liaudies dai
nas.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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 vįp&ninėtu

- antrašu. |
................. .......

OR. STRIKOL’IS .
PHYSICIAN AND SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

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

Offtoa M. TARds 4787 
N«mn teL FBOspact 1830

Tai OAN&I 6122

DR. BIEŽIS

tm.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

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

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 VVest 66t* Place 

TeL REPublic 7868

YABds 8248

DR. C. VEZELIS
Dantistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

T*L OANai 0887
Res. t*L: PROspect 8659

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

Besidandja: 8600 8*. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 P-P 

6 Dd 9 vaL vakar*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTO’

3 METAI IŠMOKRJIMUI . 26 metų patyri*.** 
TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaisa.

Ofisas ir AktaJų Dfrbtovš

8401 SO. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

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

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

KREIPKITE PRIE

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

GVARANTUOTI REZULTATAI 
NEREIKIA ĮMOKĖTI

Neišmeskite savo senų išdavėtu 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

VISAS DARBAS
IB MATEEIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaisėm 
vien tik geriausius matėriolus. Turim* didelį pasirinkimą vi
sokią spalvų ir audihią aptraukiami mattttolų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ 1LAKAM. 
DŲ ir jūs galit* išmainyti savo *em» ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai

JUOZAPAS KAZEKAITIS — SAVININKAS
4140 ARCHER AVĖ. TEL.: LAFAYETTE 8618

'■ ■ ■ " » ■ *

Ofiso teL VTRgHiia 0036 
Roddendjoa tai: BEVerly 8844

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienl&la pngv sutartį
1£

4>

J

ALESAUSKA5 
and SONS 

Factory Repreeestatlve.

8HOWROOM3 IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythfnr in the fine of

I

i

TeL YARdi 8146

DR. V. A. 5IMKUS
•YDYTOJAS IR 0HIRURGA8 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wert Mth Street
Valandos: U-12; 2-4; ir 6:80-8:30 
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniai* — 11-1%

Skaniausia duona yra to

TeL YARdi 592L
Bm: KENvoed 8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRŪBGAfi

Ofiso vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30 Jl» kurią Uždirbame SAVO HU>- 
756 West 35th Street komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
__ ___ I _ , . _____________

.i «

M

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS • 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Valandos: 10-12 ryte, 2-0, 7-0 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais. Trečiadieniais

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 poniai

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR UHIRURGAf

4729 So. Ashland Avė.
___  (2-troa lubot)

Tel MIDvray 8880 Ohicago. Di
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
tai. popiet ir nuo 7 iki iSiSO tai. vak. 
Nedėliotais nuo 10 iki 12 vaL <fien<

Telefonai:
Ofiso — HEMlock 5849 
Rezid. — HEMlock 2324

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 8 vaL: vak. 7-9: 
Trečiadtentais ir Sekmadieniai* 

pagal nutarti
Oflao TeL

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS BRUKA:

Knedisa nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susttariuA.

VTBgini* 1886

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigu Neatsiliepama — 
šaukite KEDsto 8868

VALANDO8:
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak. 

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

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima ir žvakes 
liepsną, kad graži.

%
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Trečiadienis, spalių 6^1943.-.

HELP WANTED

AVE.
HEUP VVANTED — VYRAI

MOTERYS ;

krautuvėje, 
reikalinga.

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph »488-»48»

HELP WANTED — VYRAI

FREIGHT

HANDLERS
NUOLATINIAM DARBUI

Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų

LABAI SVARBUS DARBAI
Atsišaukit asmeniškai į '

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

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

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ
100% KARO DARBAI 

56 VAL. SAVAITĖJE

PLANERT MFG. CORP.
2256 W. Walnut

2nd Floor.

PLATER’S HELPERS 
KARO GAMYBAI

Lengvi, švarūs Darbai 
VIRŠLAIKIS

PATYRIMO NEREIKIA 
Arti North Sidės 

Dieną ir Naktį šiftai
OAK MFG. CO.

550 Scott St
(Blokas j šiaurę nuo Division

550 West)
st.

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWffER’S BAKERY
939 Armitage^ »

Foundrės
✓

Darbininkų

MUMS REIKTA 
KELETĄ VYRU 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100^ KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
REIKIA TUOJAUS

TROKAMS MEKANTKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygoa svarbūs darbai. Pašaukite 
HARRY MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

REIKIA KLERKO
Maliavos ir Hardware krautuvėje. 

Turi būti patyręs.
GREENHUT & CO. 369 E. 61st St.

VYRŲ
SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL CANDY CO. 

3501 Potomac
REIKIA VYRŲ

Reikia prie darbi) lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena tr naktj šiftai Atšutin
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO
4200 S.

ar ] Empl^mi

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd. 

lent Ofisą nuo 9 
12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

PIRKITE KARO BONUS!

va-

VYRAMS
Abelni Dirbtuvės Darbai

Drilling, ąrinding ir tt. 70 c j 
landą. 5 4 vai. savaitėje, laikas ir 
pusė virš 40 valandų.

2242 W. BELMONT AVE.
KEPĖJO

Patyrusio prie duonos kepimo ir 
kitu kepimo darbų. Sekmadieniais 
ir šventadieniais nereikia dirbti 

Atsišaukite į

HYMEN’S BAKERY 
1457 E. 53rd St.

VYRO
Reikia dirbti muilo dirbtuvėje. 
70c į valandą. Laikas ir pusė virš 
40 vai. 48 vai. gvarantuota.

PATYRIMO NEREIKIA
H. KOHNSTAMM & CO., INC.

6554 S. Austin Ave.

Gero 
darbų 
rences 
ntškai.

932 N. MICHIGAN AVE.

VYRO REIKIA 
charakterio prie apvalymo 
krautuvėje. Geriausios refe- 
reikalinga. Atsišaukit asme-

BLUKIŲ PLOVfiJO
Kodėl ne dirbti svarbioj pramonėj? 
Mums reikia vyro plauti blekes. 
Ištyrimo nereikia. Mokestis gera 
dabar ir po karo.

SCHLOSSER’S BAKERIES
4822 N. Lincoln

DUONOS PARDAVĖJŲ
G vara n tuo ja $55.00 i savaitę algos.

MAROZAS BAKING CO.
4646 W. 54th St. Portsmouth 9200

WAREHOUSE 
DARBININKŲ

SVARBIOJE PRAMONĖJE 
Geri Darbai Dabar 
Ir Taikos Laikais

GERA MOKESTIS — BONAI
Dviejų savaičių apmokamos atosto
gos ir kiti patogumai. Viršlaikis 
reguliariai mokant laiką ir pusę._

MATYKIT MR. NELSON

MINNESOTA MINING 
& MFG. CO.

1500 S. Western Ave.
TeL Monroe 6126

VISO LAIKO DARBAI

dtentustis draugas, čįįEica Įtenroft
» .■ ♦'■'

HELP VVANTED — MOTERYS

MOTERIS
Reikalinga šveisti sidabrinius !r at
likti abelnus darbus 
Geriausios references 
Atsišaukite asmeniškai.

932 N. MICHIGAN

MOTERŲ
Patyrusių užbaigti sveterius ranko
mis darbų. Gera mokestis. Galite 
dirbti dirbtuvėje ar namie. -

ENGLEWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920

MERGINŲ
Dirbti liuosu laiku vakarais, šešta
dieniais ir sekmadieniais. Lengvas 
malonus darbas užbaigiant kalendo
rius.

BAI’MGARTH CO.
120 N. Green Seeley 2860

PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Užbaigti sveterius prie Looping ma
šinos. Gera mokestis.

ENGLEVVOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went 5920

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams... 
Piece work ir time work. Bonai 
mokama. Patyrimo nereikia.

CAMERON SALES
1718 W. Division

REIKIA
MOTERŲ

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45 

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą 

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

REIKIA
Naktiniam Šiftam

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 rvto. 

ASSEMBLERS
• SEWING MACHINE 

OPERATORIŲ
INSPEKTORKŲ

Pastovūs darbai su gera mokesčia 
ir proga jsidirbimo. 100 nuoš. karo 
■darbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transporta
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių. 
Geriausis valgis ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje. |

Johnson 8č Johnson

Svarbioj ir Pokarinėj 
Pramonėj 

GREITAS ĮSIDIRBLMAS

TINTERS — PAKERIŲ ir ORDER 
PICKERS. TAIPGI PORTERIO.

GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Malonėkit atsinešti gimimo prirody

mus ir sočiai security korta-

ALLIED FINISHING 
SPECIALTIES CO.

2639 W. Grand Ave.

HELP VVANTED — MOTERYS

FILE KLERKŲ 
IR ABELNŲ OFISO 

DARBININKŲ
Reikalingos moderniniam karo dirb
tuvės ofise. Gera mokestis. Air-con
ditioned ofisas su restaranu budin
ke. Station vagono patarnavimas.

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

J. H. STONE & CO 
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

GUDRI MERGINA
Perskaičius šį Skelbimą 

Griebs šią Progą!

Junior dress išdirbimo kompanija 
reikalauja merginų abelniems ofiso 
darbams ir prie typing. Nereikia 
būti knygvede bet gabios prie skai
čiavimo. Puiki mokestis, 5 dienos 
savaitėje. Atsišaukite j

KORACH BROS.
913 W. Van Buren St.

PIRKITE KARO BONUS!

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia —

MOLDERIŲ — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

* PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU 

Atsišaukite į t

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 W. DIVISION

BISMARCK HOTEL
Randasi

Pastovių Darbų 

TARNAITĖMS
$80.00 j Mėnesį.

Atsišaukite į 
PERSONNEL DEPT.

ROOM 200
• &

134 N. LASALLE ST.

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

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

ASSEMRLER 
INSPEKTORKA 

TESTER
Taipgi dalinio laiko vakarais

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

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

CHTCAGO
4200 S.

nuo 8:30 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar j Employment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnų Virtuvės Darbų

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

Atsišaukite Valandomis 
Tarp 2 ir 5 popiet.

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

Vilnoniu ir Trimming Stock Klerku, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai.

PORTERIO

MERGINŲ. 18 iki 35 metų, ope
ruoti Specialty Paper Goods maši
nas. Dieną jr nakti. labai gera mo
kestis, pastovūs darbai.

932 WRIGHTWOOD AVE.

MOTERŲ
Naktimis. Bei kurio amžiaus prie 
Canteen darbų Defense dirbtuvėje. 
Turi būt pilietės. Atsišaukite į Ca- 
feteriją.

CROTTY BROS.
FOOTE GEAR WORKS

5835 S. VVestern

Už knygvedę 
būti patyrusi, 
south sidėje.
GREENHUT &

MERGINA
(bookkeeper). Turi 
Patogu gyvenančiai

CO. 369 E. 61st St.

80c Į VAL.
Mokama

CASING SELECTORS 
Taipgi

CASING STRIPPERS 
Mokama truputį mažiau

MEAT INDUSTRIES 
SUPPLIERS, INC. 

4432 S. Ashland

MOTERIS
SALAD MAKER reikalinga. Paty
rusi Cafeterijose. gera mokestis, 
valgia Sekmadieniais dirbti nerei
kia.

NATIONAL CAFETERIA
312 S. Wabash.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį.

NR5TERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — P.VNKOMTS 
SIUVĖJU — UTILITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

M. Born & Co.
Vvrų drabužių išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtų ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

i

ČIA RASITE TĄ DARBĄ, 
KURĮ NORITE GAUTI!

PARDAVIMUI

Lietuvos
(Tęsinys)

— PARSIDUODA —
MŪRINIS NAMAS 2 fletų. 4 ir 2 
kambarių. Karšto vandens šiluma. 
Arti vienuolyno. Kaina 35,500.
45 AKRŲ ūkis, arti Chicagos. 8 
kambarių namas. Be gyvulių. Kaina 
37.500.
5 FLETŲ mūrinis namas, karšto 
vandens šiluma. Kaina 317,000.

Kreipkitės prie

J. VILK ĮSIUS
4038 ARCHER AVENUE

Tel.: REPublic 6508

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

★★★★★★★★★
★ For Help!
★ For Sale!
★ For Rent!
★ For Service!
★ For Results!
- ADVERTISE -
In America’s Greatest 

Lithuanian Daily Newspaper
— ESTABT.ISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFTED OFFICE

TEL.—RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★★★★★★★★★

Tra-

Vii-

Tremtinių kandų 
aprašymai pasiekė 
Angliją

(LKFSB) Iš Londono pra
neša, kad ten gauta “The 
Nineteeth Century and Af- 
ter” žurnalas su straipsniu 
“Deportees”, kuriame pla
čiai atpasakoti dr. Devenio 
nuotykiai Sov. Rusijoje ir 
kur daug kalbama apie Len
kijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tremtinius Sovietų 
Rusijoje.

(LKFSB) Vilniuje, kaip 
rugp. 26 d. praneša “Pat”, 
vokiečiai paskelbė vyrų mo
bilizaciją, gimusių 1919-1924 
m. Vyrai galį pasirinkti — 
arba stoti vokiečių kariuo
menėn, arba vykti darbams 

Vokietiją.į

IiPRIEŠINASI TĖVU 
ĖMIMO ATIDĖJIMUI
WASHINGTON, spalių

1929,

1920,

Kozyro Bronė, 1891, 
kai — Teheranas.

Krol Jurgis, 1936, 
nius — Teheranas.

Krol Stasė, 1967, Molodeč
nas — Teheranas.

Krol Tadas, 1929, Molo
dečnas — Teheranas.

Krvionok Stefa, 1905, Ge- 
rmanavičiai — Teheranas.

Kryvionok Edvardas, 1930 
Glębokie — Teheranas.

Kukiel Marija, 1932, Mo
lodečnas — Teheranas.

Kuklis Katrė, 1905, Anta- 
navas — Teheranas.

Kuklis Boleslovas, 1904, 
Ašmena — Teheranas.

į Kuklis Balys, 1932, Disnia
— Teheranas.

Kuklis Jadvyga, 1931, Dis
na — Teheranas.

.Kuklis Vanda, 1935, Dis
na — Teheranas.

Kunkievič Vanda, 1892, 
Švenčionys — Teheranas.

Kurdieko Eugenija, 
Disna — Teheranas.

Kurdzieko Elena, 
Disna — Teheranas.

Kačanovska Janina, 
Lyda — Teheranas.

Kačanovska Stasė, 
Lyda — Teheranas.

Kačanovska Zofija, 
Lyda — Teheranas.

Kadej Jadvyga, 1927, 
leika — Teheranas.

Kadej Tadas, 1933, 
leika — Teheranas.

Kaganovič Ryva,
Smurgainiai — Teheranas.

Kalinauskas Juozas, 1896, 
Disna — Teheranas.

Kalvaitis Ona, 1901, Vi- 
gad<a (Lyda)

Kalvaitis Bronė, 1924, Ly
da — Teheranas.

Kalvaitis Regina, 
Lyda — Teheranas.

Kaminską Česlovą, 
Trakai — Teheranas.

Kaminską Halina, 
Vilnius — Teheranas.

Kaminską Katrė, 
Trakai — Teheranas.

Kaminską Jadvyga,
Prozorokai — Teheranas.

Kaminskas Zigmas, 1929, 
Vilnius — Teheranas.

Karosas Irena, 1909, Šven
čionys — Teheranas.

Karpinska Janina, 
Vilnius — Teheranas.

t Ona,
— Teheranas. 
Idalija, 1906, 

Teheranas.
Andrius, 

Teheranas.
Adomas, 
Teheranas.
Grasilda,

i

1921,

1896,

1924,

1929,

1892,

1907,

Anta.-

4
— Administracijos žmonės 
šiandien pradėjo veiksmą 
Senate, kad nugalėti Šen. 
Wheeler siūlomą bylių ati
dėjimui tėvų ėmimo kariuo
menėn. Manoma, kad Bai- 
ley-Clark kompromiso by
lius, kuriuo jauni vyrai lai
ką valdiškus darbus būtų 
priversti stoti kariuomenėn,

Vi-

Vi-
/

1926,

Kochan Janina Ona, 1935, 
Vileika — Teheranas.

Kochan Vanda Jadv., 
Vileika — Teheranas.

Komoda Apolonija, 
Seinai — Teheranas.

Korobovič Morta, 
Vilnius — Teheranas.

Korvin Šimanovska
nina, 1901, Marijampolė — 
Teheranas.

Kostanska Ona, 1914, Ma- 
rijampolė — Teheranas.

Kostanska Emilija, 1891, 
Marijampolė — Teheranas.

Konstanskis Jonas, 1889, 
Marijampolė — Teheranas.

Kovalska Danutė, 1927, 
Vilnius — Teheranas.

Kozakievič Kristupas, 
1934, Jonava — Teheranas.

Kozakievič Gen o v a i t e, 
1931, Jonava — Teheranas.

Kozakievič Jadvyga, 1908, 
Švenčionys — Teheranas.

Kozakievič Kristina,. 1939, 
Piebanišk. — Teheranas.

Kozakievič Ričardas, 1934, 
Švenčionys — Teheranas.

Kozakievič Jadvyga, 1928, 
Ašmena — Teheranas.

Kczicka Janina, 1910, 
Kaunas — Afrika.

Kozicka Bronė, 1906, Vil
nius — Teheranas.

Koziello Juozas, 1905, 
Daugpilis — Teheranas.

Kozlovska Bronė, 1897, 
Disna — Afrika.

Kozlovska Janina, 1909, 
Bartininkai — Afrika.

Kozlovska Janina, 
Smurgonys
• Kozlovska Marija, 
Glębokie (Vilnius) 
hera nas.

Kozlovska Vlad i s 1 a v a, 
1913, Vilnius — Teheranas.

Kozlovskis Antanas, 1932, 
Disna — Afrika.

Kozlovskis Romu aidas, 
1928, Disna

Kozlovskis Stasys, 1890, 
Roveliai (Suv.) — Tehera? 
nas.

Krajevska Jadvyga 1905, 
Vilnius — Teheranas.

Krejevskis Ričardas, 1932, 
Pastoviai —

Krasovska
1920, Vileika

Kraunialis
Rudnia — Teheranas.

Kraunialis Malvina, 1902, 
Rudnia — Teheranas.

Kraunialis Vincas, 
Rudnia — Teheranas.

Kravčyk Zdislovas, 
Vilnius — Teheranas.

Kreonialis Agota, 
Rudnia — Teheranas.

Kreonialis Stasys, 
Rudnia — Teheranas.

Krol Irena, 1918, Alšėnai 
— Teheranas.

Gendek Ričardas, 1937, 
Vilnius — Persija.

Godlevska Eugenija, 1906, 
Vilnius — Persija.

Hutnik Ona, 1937, Drus
kininkai — Persija.

Hutnik Eugenijus, 1935, 
Druskininkai — Persija.

Haiduk Janina, 1896, Kau
nas — Persija.

Hrynievič Bronius, 
Disna — Persija.

Halpem Mykolas , 
Vilnius — Persija.

(Bus daugiau)

1900, 
Teheranas.

1906, 
Te-

I

Teheranas.

Naujas Kinijos 
informacijų ministeris

CHUNGKING, spalių 4.— 
Liang Han-chao, 42 metų, į 
politinio lavinimo vice mi
nisteris, paskirtas Kinijos 
informacijų ministeriu 
ton Chang Tao-fan.

Briedžių kailiai

vie-

Daugiau kaip 162,000 brie
džių (deer ir eik) kailių bu
vo surinkta laike 1942-43 
metų medžiojimo sezono, ir 
buvo paversta į odos pramo
nę. daugiausia kareivių pirš
tinėms ir kitiems militariš- 
kiems naudojimams.

Klausyk gerai, . atsakyk 
atsargiai, spręsk greitai.

Pirkite trečiosios 
paskolos bonus.

Laimė yra ne kas 
kaip tik sveikata ir 
tobulumas.

karo

1927,

1926,

1925,

1908,

1931,

1903,

1935,

1

kitas, 
proto

Ne tas vyrs, kurs prade
da, bet kurs pabaigia.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Koks paukštis, toks ir liz
das.

SKELBKITĖS ‘DRAUGE”

Kaštalska
Smurgonys

Kavecka
Vilnius —

Kaveckis
Vilnius —

Kazura
Vilnius —

Kazuro
Kamajai — Teheranas.

Kazuro Juozapa, 1924, Ka
majai — Teheranas.

Kepka Irena, 1930, 
nius — Teheranas.

Kepka Marija, 1895, 
nius — Teheranas.

Kiejko Regina, 1929, 
nius — Afrika.

Kiejko Anastazija, 1904, 
Ašmena — Afrika.

Kilčevskis Pol i k a r p a s, 
1931, Vilnius — Teheranas.

Klimovič Marija, 1908, 
Vilnius — Teheranas.

1939,

1878,

1884,

Vil-

Vil-

Vil-

Teheranas.

Teheranas. 
Leonarda, 
— Teheranas. 
Matas, 1928,

1930,

1936,

1926,

1891,
t

1888,

1897,

/
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Badoglio viąąį neabejoja. Kaip greit pasklidusi žinia, 
Maissolinis jau nugriuvo nuo diktatoriaus sosto, 

taip greit nuo visur buvę nudraskyti Mussolinio ir ki
tų fašistų vadų paveikslai ir sunaikinti visi fašizmo 
ženklai. f * f

Premieras Badoglio eina geru keliu. Kitaip ir negali 
būti. Fašistinio režimo Italija nusikratė Amerikos ir 
Anglijos armijų, kovojančių prieš diktatūras, dėka. Tos 
armijos dabar kovoja, kad Italiją išvalyti nuo vokie
čių nacių. Tuo būdu santarvininkai jokiu būdu nepa
kęstų nei Badoglio, nei bet kurios kitos vyriausybės, 
kuri priešintus demokratinei santvarkai.

Reikia tik palinkėti italų tautai greičiau nusikratyti 
namų ir fašizmo liekanų ir gyventi 
somų ir demokratišku gyvenimu.
•
“Religious News Service” skelbia, 

komisija, kuri sieks surinkti iš viso 
paruoštus planus pokarinei pasaulio 
linei rekonstrukcijai. Tikslas —;
grindą, ant kurio būtų galima statyti krikščioniškąją 
demokratiją.’ ’—

laisvu, nepriklaų-

kad yra sudaryta 
pasaulio katalikų 
politinei ir sočia- 

sudaryti dvasinį pa-

Metams ............
Pusei metu
Trims ......... ........ . .....................
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

ĮBkeJbiuių prisiunčiamos pjLreįfrąlavūs? ‘
Bendradarbiams ir korespondentais raštų negrąžiname, jej neprašo-

l.?aWŠS,iJfn£Sf,i?S«ėšSlk“ "

V ’S’S 31> 1916 * C“*“8°’ “•

SPAUDOS APŽVALGA
<r •- - -

VATIKANO VALS TYB£S SARGYBA

Vatikano šveicarų sargyba, inspektuojama komendanto ir kapeliono. (NCWC)

NAMŲ FRONTAS
OFFICE OF WAR INFORMATION - WASHINGTON, D.C.

Stambus laimėjimas namy fronte
Besidžiąų^dąmį Amerikos ginkluotųjų jėgų ląimėji- 

majs įvairiuose karo jutuose, džiaugiamės ir pasise
kimais namų fronto d^rbųoąe- Vieno didžiausiųjų lai
mėjimų namų fronte l?ųyo — sėkmingas prayedimas 
trečiosios Jungtiniu Valstybę karo paskolos bonų kw 
papjjos: siektu sukelti pęų^ioliką bilijonų dolerių, bet 
sukeltu suvirs šešiolikę.

Šitoks 'visuomenės kooperavimas su yyriausybė ka
ro pastangose — tai geriausias yra užtikrinimas, kad 
pergalė bus mūsų pusėje, Ųž tą milžinišką Žmogių pa
skolą Dėdė Šamas yrą dėkingas, nes jis dar karia Vi
rėją progos pajustj turis visuomenėje šimtą nuošimčių 
paramą savo žygiuose ąųtriuškinti priešus, išlaisvinti 
diktątnrių pavergtas tautas ir apsaugoti Amerikos de
mokratinę santvarką.

Sėkmingas trečiosios kąrp bonų paskolos pravedį- 
nrą reiškia, kad Amerikos namų frontas yra stiprus. 
T. j reiškią, kad ąteįty karp pramonė, gaminanti mūsų 
karjapis įvairiu^ kąrp pąbūįclus, eis dar greįtespiu tem
pu. Tai ves prie greitesnio pergalės laimėjimo.

Tikrai yrą džiugu koųstatuoti, kad Amerikos plačio
ji visuomenė puikiai supranta, jog nuo stipraus, vie
ningo namų fronto labai dąug pareina pasisekimai ka* 
ro frontuose. Jodei ir toliau dėkimės prie namų fron
to stiprinimo darbų.

I

A
SvybiB if didelis vujys

Užsibaigus sėkmingam trečiosios U. S. karo bonų pa
skolos .vajui, šią savaitę pradedame kitą labai svarbų 
ir didelį vajų, kuris tąip pąt liečia namų fronto stip
ri.: imą ir tuo pačiu gelbėti ir karo frontams. Skirtu- 
mr.3 čia yra toks, kad šiame vajuje aukosime savo už
darbį.

Mūsų skaitytojai gana dažnai yra informuojami apie 
svarbią organizaciją, kuri vadinasi — ‘ The Community 
anl W»r Fumį7. Tas fondas šelpia mūsų karius, rūpi
nąs suvąrgusių žmonių šelpimu čia, vietoje ir skirsto 
reikalingą pašalpą mūsų kariaujantiems sąjunginiu^ 
kams ir apskritai nuo karo nukentėjusiem*.

Kaip didelė yra šiuo metu šelpįmp problemą, apie tai 
ir rašyti, berods, nereikia. Todėl, būkime du.osnūs šiam 
foidui. Juo daugiau jam aukosime, juo pilniau atlik
sime savo krikščioniškąją artimo meįlės ir tuo pačių 
pa riotinę pareigą.
. • • * ■

Kitaip ir negalėtu būti
Neseniai Įtąjijos karalius Viktoras Emanuelis atsi- 

ša.kė į italų tautą visais galimumais remti gen. Pietro 
Badoglio vyriausybę ir kovoti prieš nacius. Premieras 
Badoglio šiomis dienomis taip pat padarė svarbų pa
reiškimą. kuris yra surištas su Italijos ateitimi ir są- 
jurgininkų karo tikslais.

'Kadangi dabartinė Italijos vyriausybe (nuvertus! fa- 
širų diktatūrą) yra tik laikiną, todėl gen. Badoglio 
aiškini ir atvirai pasakė, kad naujoji vyriausybė bus 
sudaryta demokratiniais pagrindais. Nė vienas & ga
vusiu fašistų vadų į naująją vyriausybę neįeįąii- TaiP 
greit, kaip tik būsią galima, jis sudarysiąs valstybes 
koistituCjiją, kuri' kraštą išvalius nuo vokiečių, bus pa
tiekta tautai užgirti.,

Kad italų tauta yra demokratiniai nusiteikusi, gen.

Ir vengrai pasisako už Lietuvos laisvę
New Yorko vengrų dienraštis ‘'Amerikai Magyar 

Nepgzava” rugsėjo 12 d. įdėjo straipsnį “Trojos ar
klys”, kurio kiek sutrumpintą vertimą paduodame.

“Tarp kontinento tautų, turbūt nemaloniausioje pa
dėtyje yra Baltijos valstybių žmonės. Pp pirmo pasau
linio karp Lietuva, Latvija, ir Estija iškovojo ir pa
skelbė savo nepriklausomybę. 1920 metų liepos 12 die- 
nps paktu Sovietų valdžia pripažino jų ir Suomijos ne
priklausomybę, atsisakydama nuo bet kokių preten- 
zįjų. Tos trys tautos gražiąj ir taikingai gyveno, atsta
tė savų karo nualintas valstybes ir puikiai progresavo 
iki Hitlerio atėjimo valdžion. Naciai su pavydu žiūrėjo 
į tas valstybes ir į puikų Klaipėdos — vienintelio Lie-
tųyųs uosto — vystymąsi. Kol Europoje viešpatavo 
taika, Raitijos valstybėse viskas puikiai klojosi. Bet 
staiga viskas apvirto aukštyn kojomis, buvo pasirašy
tas Rusijos-Vokieti jos paktas; vokiečiai paglemžė Klai
pėdą, rusai sudarė “naują paktą” su Baltijos valsty
bėmis. 1939 m. spalių 10 d., pasirašytas naujas paktas 
ir pavadintas: savitarpės pagalbos paktu. Lietuves mi
nistras WasbingtoneP. žadėjus rašė “Times” Jaišką 
(čia cituojama to laiško ištrauką).

Baltijos tautos praktikoje pažino tikrą “draugiškų” 
sutarčių vertybę ir vieton jų daugiau pasitiki Atlanto 
Čarteriu ir geidžia jį pritaikinti sau. Ateityje jos ne
benori jokių “Trojos arklių”. ; - .

Karas bus išloštas ar praloštas Maskvos derybose — 
sako lenkas.

Karo frontu klausimas
“Darbininkas” apie tai rašo:

“Dalykas toks, kad alijantai rūpinasi ne tik karo 
laimėjimu, bet ir numato visas sunkenybes, su ku
riomis teks susidurti tvarkant pokarinius tautų san
tykius. Taikos konferencijoj jie nori turėt sąvo ran
kose stambų kozyrių, būtent, Vidurinę Europą, ku
rią siekia okupupti pirmiau, negu raudonoji armija 
ten įsibraus. Užėmę Vidurinę Europą, įimant ir Pa- 
baltės kraštą, Amerika ir Anglija sėdės ant tvirtos 
kėdės ir su realistiniais sovietų vadais galės reali® 
tiškai pasikalbėti. Sovietų šulai puikiai tai supranta. 
Jiems verkiant reikalingas atviras į Vokietiją kelias, 
kad galėtų ten įsteigti sovietiškąją vyriausybę. Gi 
jei, šiaip taip prisiyrę iki Lenkijos sienų, bolševikai 
ras tenai įsikūrusius anglus ir amerikiečius, tai jų 
pastangos įvykdyti pasaulinę revoliuciją bus vėl nie
kais nuėjusios. Reikės iš naujo kurti tai, kas per 25 
metus su tiekiu aukų, pasišventimo ir skurdo buvo 
sukurta. Teks arba atsižadėti komunizmo, arba vėl 
imtis ant savo pečių nepakeliamą naštą — tempt bol- 
ševistinės diktatūros jungą, pasauliui ne tik neprita
riant, bet ir neprietelingai nusistačius. Dėlto bolševi
kai taip primygtinai antrojo fronto reikalauja. Rodos, 
Italijoj einančios kautynės puikiai tarnauja rusų in
teresams, nes vokiečiams ištraukus geriausius kariuo
menės dalinius į Italijos frontą, raudonoji armija 
gali žygiuoti pirmyn. Tik džįaugkis ir proga naudo
kis. Bet ne. Sovietams to neužtenka. Ne tik neužten
ka, bet dar ir kenkia. Tai supainipja jų planus. Jie 
norėtų, kad amerikiečiai ir anglai toliau kur nuų Bal
kanų kovotų, ilgiau užtruktų ir jiems, sovietams, duo
tų pakankamai laiko užimti Balkanus, Vengriją, Len
kiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją. Sovietai jau seniai 
prašėsi leisti jiems Europoj pašeimininkauti beno p> 
ra metų, karui pasibaigus. Tada girdi, taika Europoj 
bus pastoviai įvykdyta. Amerikiečiai ir anglai tai 
Žino, ir kaip tik dėlto užsispyrė trečiąjį frontą pada
ryti pirmesnių už antrąjį. Tai kažkokia aukštesnioji 
matematika.”

Klausiant informacijų apie 
kareivį, vartok jo serijos 
numerį

Karo Departamentas pra
šo visuomenės naudoti ka- 
reivip armijos serijos nume
rį, reikąląųjant oficialiųjų į- 
staigų informacijų, liečian
čių ar tai karį, ar tai ka
rinės tarnybos personalą. 
Nenurodžius serijos nume
rio, tenka daug laiko su
gaišti ieškojimuose, kadan
gi kariuomenėje yra daug 
karių vienodomis pavardė
mis. Visuomenės kooperaci
ja šių taisyklių pildymui, 
karo vadovybė pabrėžė, pa
dės sutaifpyti brangų laiką, 
medžiagą ir įgalins pasku
binti atsakymus į gausybes 
užklausimų.
Batų racionavimas suma
žintas iki vienos poros 
šešiems mėnesiams

Naujasis batų ženklelis 
No. 1, karo racionavimo III 
knygelės orlaivių lape, ku
ris įsigalioja lapkričio 1 die
ną, turės pakakti šešiems 
mėnesiams, vietoje keturių, 
kaip iki šiol būdavo. Šis 
žingsnis, kaip Kainų Tvar
kytojo Įstaiga praneša, bu
vo reikalingas dėlto, kad ba
tų .gaminimas civiliniam 
naudojimui negali patenkin
ti vartotojų pareikalavimo.

Tačiau ženklelio Nr. 18, 
kurio galiojimas turėjo už
sibaigti spalių 31, pratęsia
mas neribotam laikui, išven
gimui paskutinės minutės 
pirkėjų antplūdžio.

OPA nurodo, kad nauja
sis parėdymas nereiškia, jog 
civilinių batų racionavimas 
nustatytas 2 poros batų me
tams, bet kad nustatytasis 
naujajam batų ženkleliui pe
riodas bus sutrumpintas, jei
gu batų gamyba prašoks nu
matomus išteklius.
Atsišaukimas į amerikiečius 
iš kr>;viniausio pasauly 
fronto

Premjeras Juozas Stali
nas atsišaukime Iždo Sekre
toriui Morgenthau kviečia 
visus Amerikos piliečius 
pirkti karo bonus padėti ben 
droje Jungtinių Tautų ko
voje prieš hitleriškąją Vo
kietiją.

Atsišaukimą perskaitė So
vietų aviacijos gen. majo

ras Alezandras Balayff, da
bartinis rusų Pirkimo Ko
misijos pirmininkas, pasta
tytame Washingtono pa
minklo aikštėje ryšium su 
trečiuoju karo bonų vajumi 
vaidinimu “Back the At- 
tack”.

“Šiandien nuo Smolensko 
Iki Juodosios Jūros pakraš
čių sovietų armija žygiuoja 
pirmyn’’, pasakė Stalinas, 
ragindamas pilną Trečiojo 
Karo Bonų Vajaus rėmimą. 
“Šitoje kovoje Raudonoji 
Armiją sėkmingai vartoja 
orlaivius, tankus, šautuvus 
ir kitus įrankius bei pabūk
lus, kuriuos taip pat gauna 
iš sąjungininkų, — Jungti
nių Valstybių ir Didžiosios 
Britanijos.”

“ Mūsų draugai amerikie
čiai, kurie dalyvauja amu
nicijos ir maisto išteklių ga
myboje, teikia didelę para
mą kovoje prieš mūsų ben
drą priešą.”
Labai reikalingos slaugės

Amerikai reikalinga slau
gių, ir tai skubiai. Karo pa
jėgoms kas mėnesį reikalin
ga 2,500 registruotų slau
gių, prižiūrėti mūsų sužeis
tuosius karius. Taip pat rei
kalinga 200,000 slaugių pa- 
gelbininkių padėti pakanka
mo personalo neturinčioms 
ligoninėms.

Kad patenkinti šį didelį 
slaugių pareikalavimą, A- 
merikos Raudonasis Kryžius 
kreipiasi į visas moteris, ku
rios turi bent 10 laisvų va- 
landų savaitėje, ragindamas 
įsiregistruoti slaugių pagel- 
bininkėmis.

Jeigu gali suteikti savo 
patarnavimus ir nori papil
domų informacijų, kreipkis 
į vietinį Raudonojo Kryžiaus 
skyrių — tuojau!

Sunku su maistu
(LKFSB) Vokiečiai oku

puotuose Rytų Europos kraš 
tuose (jų tarpe ir Lietuvo
je) viską atima kariuome
nei ir Reichp piliečiams. Kai 
nos baisiai išaugo naujiems 
atėjūnams užplūdus Baltijos 
kraštus. Pa v., Varšuvoje la
šinių svaras kąirrųoja ąpie 
10 dolerių, miltų svaras a- 
pie 2 dolerius, cukraus sva
ras apie 5 dolerius, kiauši
nis apie 50 centų.

Lietuviui kunigai su 
naciu išvežtais 
darbininkais

(LKFSB) Lietuvos dvąsi- 
nė vadovybė vedė gana ilgą 
kovą sų naciais, kad būtų 
leista lietuviams kunigams 
aprūpinti tikybinius reika
lus nacių išgabentų lietuvių 
darbininkų. Tą reikalą Lie
tuvos vyskupai buvo pabrė
žę ir savo rašte, kurį esame 
skelbę anksčiau. Atrodo, kad 
bent iš dalies, čia Lietuvos 
vyskupam? p.ąsisekę pasiek
ti laimėjimo: į Vokietiją 
prie lietuvių darbininkų y- 
ra nuvykusių lietuvių kuni
gų. kurie stengiasi aprūpin
ti nelaimingųjų Liętųvos 
tremtinių religinius reika
lus. Variausiu lietuvių pas
toracijos vadovu Vokietijoje 
yra Lietuvos vyskupų pa
skirtas kun. dr. Puišys. Ji
sai atsakomingas taipgi ir 
prieš Vokietijos vyskupus, 
ir prieš Reicho vadovybę. 
Iš gautų informacijų susi
daro įspūdis, kad lietuvių 
kunigų darbas surištas su 
nemažais sunkumais.

BUFFALO, N. Y., spalių 
4.—C.I.O. automobilių dar
bininkų unijos prezidentas 
R. J. Thomas šiandien ra
gino uniją atnaujinti savo 
nestreikavimo prižadą. Tho
mas taipgi prašė aštuntojo 
tos unijos seimo užsirekor- 
čhioti kaipo “100 nuošimčių 
už Prezidentą Rooseveltą.”

u------------ - ---------- - ..a

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, .Laik
rodėlius, Auksinius ir DfimflP- 
tinius žiedus, Raioma^ Plunku, 
nas ir kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PRIENA- 
MI AUSI ASl 
KAINAS.
Turime didelį 

p a s i r inkimą
MuzUtaližkų Ihstrumntų, Muzi- 
kallikų Knygų, Stygiį, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

raišom Laikrodžius, Laikro
dėlius, žiedus, Rašomas Plunk
snas tr Muzikalius Instrumen-

JOHN Ą. KASg
JEWELRY — WATCH>ĮAĮįER 

— MU8IC

4216 ARCHER AVENUE 
Plione: LAFAYETTĖ M17*

Split by PDF Splitter



Trečiadienis, spalių 6, 1943

iš-
R«SL

SusirinkimaiKoresp.

i

i

I

Robert

i

A

I

t 
I

penktadie- 
kopl. 8:30

4348 So.

5. No. 259 — E. Mockus, 
2241 West 23rd Place.

Antros ir trečios dovanos 
laimėtojai prašomi atsišauk
ti į kleboniją.

A

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A
BROLIS JONAS 2EBRYS

/

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
Pagerbti kariai 
didvyriai
Motina žuvusio leitenanto 
apdovanota aukščiausiu 
ordinu

Ant galo tam tikromis 
kilmėmis apdovanoti kariai 
didvyriai: leitenantas John 
Wialsh — ir Pvt. James Fo- 
garty — Purpurinės širdies 
(Purple Heart) ordinu, o ža> 
vusio Įeit. Harry Gilbert mo
tina — aukščiausiu ordinu 
— Distinguished Service 
Cross.

Užvakar Civic Opera house 
buvo skaitlingas mitingas a- 
tidarymui vajaus Communi
ty and War Fund, kuriam 
užsimota sukelti trylika mi
lijonų dolerių. Be kalbų, ku
rias pasakė miesto majoras 
Ed. Kelly; Abraham Blue- 
stein, sekretorius Labor Lea 
gue for Humane Rights; AF 
of L ir CIO aukšti viršinin
kai ir John D. Rockefeller, 
Jr., išpildyta žavinga muzi- 
kalė programa, kurioj daly
vavo operos ir radio artis
tės, artistai, Chicago Sim
fonijos orkestras ir 300 bal
sų Great Lakęs jūrininkų 
choras, kuriam išviršinės 
kultūros ir meno atžvilgio 
tobulumu, galima sakyti, nė- madienį įvyko parapijos ra
ra lygaus ne profesionalinio 
choro. Pažymėtina, kad vi
si išpildyti choro numeriai 
— buvo religinio turinio 
giesmės.

Community and War Fund 
generaliu pirmininku yra 
Elmer T. Stevens. Į vajų 
yra įtraukti 4,000 kariuome
nės vadų, 60,000 liuosnorių 
civilių, 16 nukentėjusiems 
nuo karo šelpti organizacijų 
ir 187 Chicago Community 
Fund vienetų. Raport

Laimėtojai Aušros 
Vartų pikniko 
dovanų

AtA
JIEVA KANCEVICIENE 
(po tėvais Mi asevičtatč)
Gyveno 57 E. 103rd 1’1.

Mirė .Spalio 4 d.. 1943, 10:30 
vai. vak.. sulaukus pusės amž.

Gimės Lietuvoje. Kilo iš 
Kražių parap.. Sapėnų kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

penkis sūnus Benediktą ir 
marčių Joanna, Jonų, ir mar
čią. Mortą. Ignacą ir marčią 
Oną ir jų šeimas. Kazimie- ' 
rą ir Simoną; dvi dukteris— 
Juzefą Kvietkauskienę ir žen
tą Valerijoną. Prancišką Mi- 
sūnienę ir žentą Mykolą ir jų 
šeimas: pusseserę Julią Le-
gaudienę ir jos Šeimą, ir daug 
kitų giminių .draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko dukte
rį Joanną Lukaševičienę ir jos 
šeimą.
Kūnas pašarvotas kopi., 10756 
S. Michigan Ave.

Laidotuvės įvyks p~nktadie- 
nį. Spalio 8 d. iš kopi 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
šventų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuošlrdž'ai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Dukterys. 
Marčios, ž ntai, Pusseserė ir 
Giminės.

įAidotuvitt Direktorius L. 
Ežerskis, Tel. Virginia 1231.

■M

A.A.1
BARBORA 

SPRINDZIIKIENfi
(po tėvais Kiziauskaitė)

Mirė Sjal. 4. 1943, 7:20
vak.. sulaukus pusės amž.

Gimė l,i« tuvoje. Kilo
Telšių apskr.. Algrdžių parap., 
Šašaičių kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
I’aliko dideliame nuiūdime 

dukterį Veroniką Vaičkienę ir 
anūkę Stanislavą; artimus gi
mines Domininką Molį ir jo 
šeimą: Juozapą Gluodtnį ir jo 
šeimą (St. Joseph, Mich.), ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
dukterį Emiliją Samošklrnę ir 
jos šeimą; žentą Vincentą An
tanavičių Ir jo šeimą.

Kūnas paširvotas namuose. 
4624 S. Paulina St., Tel. Yards 
5967.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Spalio 8 d. iš tanių 9 
vai. ryto bus atlydėta ( šv. 
Kt>žiaus parap. bažnyčią. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines. draugus ir pižįsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: l»nktė. Anūke, Gi
minės ir Drnng;.i-gč>.

laidotuvių Direktorius T,. 
Ežerskis. Tel. Virginia 1231.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Kraujalis, 1943 W. Cermak
Rd.

Veikli draugija
Brighton Park. — Dr-tės 

Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus No. 1 laikė mėnesinį 
susirinkimą spalių 3 d., pa
rapijos mok. kambary. Su
sirinkimą atidarė pirm. N.

širvinskaš. Raštininkas per
skaitė nutarimus pereito su
sirinkimo. Priimti du nauji 
nariai: K. Žukauskas ir F. 
I^ąskovskaa. Sergančių nėra. 
Komisijos raportas iš šokių 
vakaro, rugsėjo 26 d., Ven- 
geliausko salėj, parodė, kad 
pelno davė $70.00.

Raportas iš Labdaringos 
Sąjungos centro išvažiavi
mo, rugsėjo 5 d., parodė, kad 
pelno liko $2,600.00.

Nutarta surengti karo bo 
nų vakarą lapkričio 14 d.. 
J. Vengeliausko salėj. Ven- 
geliauskas tam tikslui salę 
duoda dykai ir dar alaus 
aukoja, o N. Širvinskas au
koja. nepaprastą dalyką. Au

kotojams ačiū.
Įeigų buvo $100.00, 

kėjimų nebuvo. NULIŪDIMO VALANDOJE

West Side. — Pereitą sek- ■
1

1 deninis piknikas parapijos 
salėje ir “Rūtos” darže. Die
na buvo graži, nors truputi 
šaltoka, žmonių parama bu-

: vo nuoširdi, todėl piknikas 
gerai pavyko. Liks gražaus 
pelno.

Laimėtojai pikniko dova
nų yra sekantieji:

1. No. 149 — V. RacheI, 
5415 So. Kolin ave.

2. No. 3361 — Vardas ne
parašytas.

3. No. 3864 — V ardas ne
parašytas.

4. No. 1061

A
JONAS VIKTARAVICIUS
Gyveno 4435 S. Mozart St.

MirC Spalio 4 d.. 1943 m..
1:20 vai. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr.. Laukės parap., 
Jucių kaimo.

Amerikoje išgyveno 38 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Oną. (po tėvais Gečai
tė). sūnų Joną (U. S. Army), 
brolį Mykolą, švogerką Agotą 
Mažonis. jos vyrą Kazimierą 
ir jų šeimą; 2 švogerius Sta
nislovą ir moterį Marijoną, 
Pranciškų ir moterį Stella Ge
čus ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko 3 seseris Pet
ronėlę. Barborą ir Zofiją ir jų 
šeimas, 2 brolius Stanislovą ir 
Kazimierą ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas J. Liule- 
vičiaus koplyčioje, 
California Ave,

Laidotuvės įvyks 
nį. Spalio 8 d. iš 
vai. ryto bus atlydėtas Į Ne
kalto Prasid. švč. Pan. parap. 
bažnyčią, kur oje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Moteris. Sūnus, 
Brolis, švogerką, Švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius J. 
Liulevičius, Tel. Lafayette 3572

A
JONAS KAMARAUSKAS

Gyveno 5753 So. Artesian Ave.
Mirė Spalio 4 d., 1943 m., 4:00 vai. ryte; sulaukęs senat

vės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Mariampolės apskr., Alvito parap.
Paliko dideliame nuliūdime penkis sūnus: Juozapą ir mar

čią Marijoną, Pranciškų ir marčią Mortą, Antaną ir mar
čią Juozą piną, Joną ir Vincentą; penkias dukteris: Marga- 
retą Bajorienę ir žentą Petrą, Agniešką Kulikauskienę ir žen
tą Joną, Brigitą Cižauskienę ir žentą Pranciškų, Winfredą 
Magan ir žentą Pranciškų, Konstanciją Byrnes ir žentą Jo
ną; anukus ir gimines.
- Kūnas pašarvotas koplyčioje, 2438 West 63rd St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Spalio 7 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Panelės Mari
jos parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į SV. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sanai, Dukterys, Marčios, Žentai, 
Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lachavvicz ir Sūnai, Tel.

ir pažįsta-

Anukai ir

Canal 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Cicero. — TT. Marijonų 
Bendradarbių 21-as skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirta
dienį spalių 7 d., po pamal
dų. Buvusio pikniko parap. 
salėj bus išduotas raportas.

Valdyba
- — — —iri ui ■....... ■ ■■■ ■

IŠ KINIJOS — Japonai 
pralaužė kiniečių pozicijas 
ir varosi pirmyn trijose pro
vincijose.

(Marijonas)

Mirė Spalio 4 d., 1043 m., 5 vai. popiet, sulaukęs 
68 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje.
Kūnas pašarvotas Marijonų Seminarijoje, Hins- 

dale, Illinois.
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Spalio 7 d., 1943 

m. Seminarijos koplyčioje 9 vai. ryto įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

PASKUTINIS

PAGERBIMAS

Krulpkitds į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLTOlOe 
JtJSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
TVdefoiiaa CICERO 1100

6812 So. Western Ave,, Chicago
Telefonas Grovehill 0143

Mtaų patarnavimas yra greitas, mandagu* ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas

PETER TROOST MONUMENT COMPANT 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

Rekordas—

Si Firma Viri 50 Metą
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

PER80NALIZED MEMORIALO AT NO ADDITIONAL CO8T!
PARTICUIAR PEOPLE PREFER PACHANKIS PRODUCTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Beauttful—Mt»t Enduring—StrongeM—Best In The Wortd- 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
RRyrpKrrfis prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Mes Turime
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVE. Phone PULLMAN 9861

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVE. Pitone LAF. 3572

JOHN F. EUDEIKIS 
Laidotuvių Direktorius 

AMBULANUM DteR M BWrt|

, AVENUE

Tel. YARDS 1T41-1742
4MM4 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

K LAFkntt®^
RADIO PROGRAMAS —SiOOtaL Pirmad irKetMitsA vS. 

11 stoties WGES (1890), m Povilu Aalūmtaru.

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 119 W. 18th STREET

Teutone VARM 1419
AL J. ZOLP

1646 VVEST 46th ST. Phone YARDS 0781
- • ................................................ - - -h- - . :

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVE. Phone YARDS 1138—39
I. ■■■ . !■ t, One, M it > ■ ■ ■■ ■

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1270
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

GARSUS ŠOKĖJAS (TAP-DANCER) CHICAGO CIVIC | Raistas iwkis 
OPEROJE 1 1

KETURI BROLIAI DĖDĖS ŠAMO 
KARIUOMENEIE

gi-
13

šv.

Dėdės Šamo kariuomenę iš
vyko 1943 metais, gegužės 
26 dieną dabar randasi Ok- 
lahoma valstijoje. Jis yra 
nevedęs. Jo tėvas miręs, mo
tina Marijona Stupurienė 
gyvena Chicagoje, 4300 So.- 
Union ave.

Pvt. Leonas Stupuras yra 
ketvirtas Marijonos Stupu- 
rienės sūnus, kuris tarnauja 
Dėdės Savo kariuomenėje.

Ragina apsirūpinti 
bulvėmis

i

• ■ i
4

Kaip jauna ožkelė išvengė mirties
JAUNUOLIAI PAMATĖ OŽKUTĘ AUTOMOBILYJE. JIE 

SULAIKĖ AUTOMOBILĮ IR IŠGELBĖJO OŽKUTĖS 
GYVYBĘ

Pvt. Leonas Stupur

Pvt. Leonas Stupuras 
mė 1915 metais, liepos 
dieną, Chicagoje. Lankė
Jurgio lietuvių parapijos 
mokyklą ir baigė Armour 
pradžios mokyklą, ir Tilden 
high school. Pasižymėjo 
football ir baseball sporte*. 
Dirbo Olson Rug Co. 6 me- 

Electric Co. 
Šv.

tus, ir Western 
Priklausė prie 
draugijos.

Pvt. Leonas

Vardo

Stuporas į

susi-

E. C. Pollock, Great Lakęs 
area regionai direktorius dėl 
maisto padalinimo, pereitą 
pirmadienį pasakė, jog 
Great Lakęs area kiekviena 
šeima turėtų pasidėti namie 
po du ar tris bušelius bul
vių, kad išvengus bulvių tru
kumo pavasarį. Jis pareiškė, 
kad turėtų būti padėta 50,- 
000,000 bušelių bulvių. Jei 
šeimos bulvių turės savo na
muose pasidėję, tai tada 
bus daugiau vietos bulvėms 
sandėliuose.

Paul Draper, pasaulinė garsenybė — šokėjas (tap-danc- 
er), neseniai grįžęs iš Afrikos, kur savo talentu linksmino 
Amerikos kareivius, sekmadienį, spalių 10 d., 3:30 vai. 
popiet, Chicago Civic Opera House, išpildys šokių prog
ramą. Be jo, dalyvaus taip pat pasaulinis armonistas. Ti- 
kietus iš anksto galima įsigyti Marshall Field krautuvėje, 
arba pas vakaro rengimo menedžerių Harry Zelzer, Civic 
Opera House, Room 330.

Maggie, jauna oškelė, bu
vo pagrobta kelioms minu
tėms. Charles Armon, 55 
metų, 5618 So. Austin ave., 
ožką laikė prilįstą tuščioje 
aikštėje, prie savo namų, su 
ožka buvo kartu ir jauna ož
kutė. Pereitą pirmadienį jis 
pažiūrėjo pro langą ir pama
tė tris vyrus, kurie Maggie 
(ožkutę) įstūmė į automobi
lį. Vyrai nuvažiavo. Jis pa
šaukė policiją.

Bet jauna ožkutė turėjo 
draugų. Jie grobikų auto
mobilį greitai grąžino. Tai 
buvo pusė tuzino kaiminys- 
tės jaunuolių. Jie pasakė, 
jog pažino Maggie, kai au
tomobilis sustojo prie švie
sos. Tie jaunuoliai privertė

automobilį, kuriame buvo 
ožkutę, grįžti į ten, iš kur 
buvo pagrobta ožkutė.

Ožkutės pagrobėjai laisvai 
prisipažino Armon’ui, kad 
jie manė ožkutę papiauti ir 
turėti skanios mėsos. Tačiau 
Armon ožkutė išvydo gyvą 
ir jis pamojo ranka ir pasa
kė policijai, jog jis jokių 
priemonių neims prieš tuos 
vyrus,kurie buvo pagrobę 
ožkutę.
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X Dorothy Feizaite, Šv. 
Antano parapijos, Cicero, 
Sodalicijos prefekte, išrink
ta pirmininke (prefekte) So
dalicijos Chicago apskrities.

X Aušros Vartų bažny
čioje, West Side, labai gra
žiai įrengtas šv. Panelės Ma
rijos rožančiaus altorius. Tai 
pastangos klebono kun. J. 
Dambrausko ir seserų mo
kytojų.

gėrimų 
divorsas

Daržovių ir vaisių kainos
Mirė darbininkas, 
penki sužeisti

Pereitą sekmadienį
dūrė automobilis su Western • 
ave. gatvekariu prie 52-ros 
gatvės. Frank Bejnarowicz, 
32 metų, 5413 So. Latrobe 
ave., karo fabriko darbinin
kas, buvo sunkiai sužeistas, 
ir ir penki jo darugai buvo 
sužeisti. Bejnarowicz mirė 
ligoninėje. Jie važiavo į dar
bą pasidalinant važiavimu 
(“share the ride”).

tŠildymo pečiai
Michael F. Mulcahy, kai

nų administratorius, pareiš
kė pereitą pirmadienį, jog 
chicagiečiai spalių mėnesį 
gali pirkti 7,279 šildymo ir 
kepimo pečius (krosnius).

Pereitą pirmadienį įėjo 
galion naujos kainos vai
siams ir daržovėms. Naujos 
kainos keleto iš tų daržovių 
ir vaisių yra tokios : vynuo
gių svaras — 16 centų; apel
sinų svaras — 14 centų; ža
lių pupelių svaras — 19 cen
tų; wax pupelių svaras — 
20 centų; kopūstų du svarai
— 9 centai, morkų (nuplau
tomis viršūnėmis) svaras — 
7 centai; morkų (su viršūnė
mis) bunčius — nuo 8 iki 12 
centų; salotų svaras
centų, svogūnų (cibulių) 
trys svarai -- nuo 17 iki 25 
centų; žirnių svaras — 28 
centai; bulvių penki svarai
— nuo 17 iki 25 centų, atsi-
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žvelgiant į bulvių rūšį; spi- 
nacų svaras — 12 centų; to- 
meičių svaras — 13 ir 14 
centų.

Dingę kareiviai karo 
frontuose

1

Pirkite U. S. Karo Bonus
Gaisro auka

Joseph Czirwinski, 61 me
tų, 3316 Adams str., darbi
ninkas, rugsėjo 30 dieną 
bandė išgabenti kai kuriuos 
daiktus iš trečiojo aukšto, 
kai gaisras siautė. Jis apde
gė. Pereitą pirmadienį tas 
vyras mirė.

Iškrito iš tavos
Chicago, III. — 86 metų 

amžiaus vyras iškrito iš lo
vos ir susižeidė. Jis mirė. .

Washington, D. C. — Ka
ro departamentas pereitą 
pirmadienį paskelbė 400 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
dingo Azijos, Europos, Š 
Afrikos, Pacifiko ir pietva
karių Pacifiko frontuose. 
Dingusiųjų skaičiuje 13 vy
rų yra iš Chicago area.

X Kun. J. Stankevičius, 
vikaras Nekalto Prasidėji
mo Panelės šv. parapijos, 
vienbalsiai išrinktas dvasios 
vadu neseniai įsteigtos So
dalicijos Chicagos apskri
ties.

12 jėzuitu pasiekė 
Indiją ir lraq

New York. — Po dviejų 
metų karo, Amerikos jėzui
tai misijonoriai vėl pradėta 
siųsti į Rytus ir Vidurio Ry
tus. Septyni Amerikos jėzu
itai atvyko į Baghdad, pen
ki saugiai padarė pavojingą 
kelionę į Iraq, ir du dar lau
kia važiavimo į kitą rytinę 
misiją.

Sąjungininkų laimėjimai 
Š. Afrikoje atidarė kelią 
amerikiečiams į kai kurias 
misijų vietas.

Mrs. Ann Stockle, 27 me
tų, 406 Vernon ave., East 
Cricago, pereitą pirmadienį, 
teisme pareiškė, kad jos vy
ras paimdavo du mažus jos 
sūnus į troką, kai jis vykda
vo išvežioti alų ir minkštus 
gėrimus, ir nuvesdavo vai
kus į tavernus, pripildavo 
stiklines minkštų gėrimų ir 
duodavo vaikams gerti, nu, 
ir “užfundidavo” hot dogs. 
Ji pareiškė, jog tai žiauru. 
Teisėjas davė minimai mo
teriai divorsą. Į jos globą 
pavesti vaikai, Ronald, 7 
metų, ir Peter, 4 metų, ir iš
laikymui paskirta $50 mė
nesiui.

X Margarita Bajoryniene 
iš Brooklyn, N. Y., šiandie 
atvyko į tėvo a. a. Jono Ka
marausko laidotuves, kurios 
įvyks ketvirtadienį iš Gi
mimo Panelės šv. bažnyčios 
7 vai. ryto.

Į

melstis
New York. — Arkivysku

pas Francis J. Spellman iš
reiškė viltį, jog amerikiečių 
jėgos neleis priešams Romos 
sugriauti.

Arkivyskupas Spellman 
ragina žmones melstis, kad 
Roma išvengtų griuvėsių.

i

Pereitą iŠ

X Jack Juozaitis, buvęs 
teisėjo J. Zūrio bailifas, ir 
žymus jaunimo — L. Vyčių 
veikėjas, dabar tarnaująs 
kariuomenėj, rašo, kad ka
rio gyvenimas yra įdomus, 
nors pareigoms reikia skir
ti iki 18 valandų į dieną. 
Sveikina, visus draugus ir 
veikėjus.

X Kun. J. Prunskis ir 
koirip. A. Pocius spalių 6 d., 
Federacijos 26 skyriaus su
sirinkime, šv. Jurgio para
pijos salėj, darys pranešimą 
iš buvusios Am. Lietuvių 
Konferencijos. Draugijų at
stovai ir visi veikėjai kvie
čiami skaitlingai susirinkti 
8 vai. vakare.37 metų amžiaus vyras, 

Chicago Heights, buvo ras
tas sudegęs automobilyje 
pereitą pirmadienį.

X Vincas Rėkus, “Drau
go” korespondentas ir No. 
Side lietuvių veikėjas, ruo
šia spaudai rinkinį liaudiš
kais motyvais parašytų dai
nų. Kai kurios jo dainos y- 
ra tilpusios “Drauge” ir ki
tuose laikraščiuose. Pasira
šo slapyvardžiu Lietuvytis.

Nežiūrėk pro langą!
Chicago, III

šeštadienį vienas vyras, 23
’metų amžiaus, kuris yra 

vienų metų amžiaus sūnaus 
tėvas, žiūrėjo pro langą 
(“peeping Tom”), kur gyve
na panelė. Tai įvyko Clifton 
ave.

Pereitą pirmadienį teisė
jas John R. McSwesney įsa
kė ištirti to vyro proto svei
katingumą. Tam vyrui yra 
uždėta $1.000 cash bond.

Ir vėl žmogžudystė Žuvo stogo dengėjas
I

J. Walter Tarpy, insurance 
broker, pereitą pirmadienio 
vakare pasidavė į FBI pa
reigūnų rankas po pusės va
landos, kai jis peršovė ir nu
žudė Chicagos vidurmiesty- 
je buvusį biznio partnerį, 
žuvęs vyras vadinasi Walter 
G. Habenicht, 45 metų, Con- 
necticut Mutual Life Insur
ance Co. ofiso supervisor.

Išsiblaškęs savo mintyse 
Tarpy FBI pareigūnams pa
reiškė, jog “Hitleris pasa
kęs jam tai padaryti”. Vė
liau jis pareiškė, kad jis nu
šovė Habenicht todėl, kad 
jis atsisakė su juo nuvykti 
paaiškinti FBI pareigūnams 
dėl $500,000 apiplėšimo iš 
Portage Park Safe Deposit 
Vault Co., pereito liepos mė
nesio 10 dieną.

I

Paul Goede, 60 metų, 
2901 Parnell ave., stogo den
gė jas, žuvo pereitą pirma
dienį, kai jis nukrito nuo 
stogo trijų aukštų namo, 
5015 Maypole ave., jis ten 
dirbo.

t
Dingę kovoje

Pereitą pirmadienį Navy 
paskelbė, kad du chicagie
čiai yra dingę kovoje.

Seno metalo vajus
Indianapolis.

valstijoje nuo 
nos iki lapkričio 15 dienos
norima surinkti 150.000 to
nų seno metalo (scrap).

— Indiana 
spalių 1 die-

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Apvogė taverną
Louis Cortina, 2142 Madi

son str., pereitą sekmadienį 
pranešė policijai, kad vagys 
įsibrovė į jo taverną ir pa- 
vogė $200 cash, ir aštuonias 
dėžes whi8ky už $250. '

Pirkite Karo Bonus.
231* WE8T ROO8EVELT ROAD a
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AUKŠ
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TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jys savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER- * 
DIRBS ir pa
darys j{ kair 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokią 
spalvą apdan, 
r»lQ- .

• C
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ŠMOTŲ 
Kainos

lllinois valstybėje norima, 
kad 4 260 moterų įsirašytų 
į WACS iki gruodžio 7

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Bulvės %

Bulvės bus kaipo tautinės 
pergalės maistas nuo spalių 
21 dienos iki lapkričio 
dienos.
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Vajus

d.

Žuvo moteris
Pereitą pirmadienį Ran- 

dolph gatvėje, netoli Statė 
gatvės, Chicago Motor 
Coach Co. autobusas užmu
šė 60 metų amžiaus moterį.

Šachmatai
Šachmatai išrasta 680 me- 

.tais prieš Kristaus gimimą.

X Kun. J. Paškauskas nuo 
savo giminaičio J. Paškaus- 
ko šiomis dienomis gavo 
gražų rinkinį atvaizdų iš 
kareivių gyvenimo Camp 
Hulen, Texas. Prie to pri
dėtas ir įdomus laiškas. Pas
taruoju laiku jis palikęs ofi
cialiu bataliono kriaučium, 
dėlto paliuosuotas nuo kai 
kurių pareigų ir ekstra už
sidirbąs.

X Sv. Mykolo parapijos, 
No. Side, bazaras prasidės 
spalių 9 d. ir tęsis šiomis 
spalių mėnesio dienomis: 10, 
17, 23 ir 24. Laimingiesiems 
dovanų skiriama keturi ka
ro bonai po $25. Bazaras 
bus parapijos salėj. Klebo
nas kun. J. šaultnskas ir pa
rapijos komitetas bazarui 
gerai prisiruošę.

i

Nedėkingumas — tai silp
nabūdžių žmonių ženklas. 
Goethe pasakė, kad niekuo
met nematęs, jog donas žmo
gus būtų buvęs nedėkingas.
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