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Amerika-Anglija-Rusija susitarė dėl visuotino vokiečiu 
nugalėjimo ir tarptautinės taikos organizacijos sudarymo
Sutartin netikėtai įeina taipgi ir Kinija

WASHINGTON, lapkričio 1. — Jungtinės Amerikos 
Valstybės, Didžioji Britanija, ir Sovietų Rusija susitarė 
tęsti karą iki Vokietijos besąlyginio pasidavimo, ir dėl 
įsteigimo tarptautinės organizacijos, panašios į Tautų 
Sąjungą, palaikymui pasaulio taikos.

Kinijai netikėtai prisidėjus prie tos Maskvos sutarties, 
keturios didžiosios sąjungininkės pasižadėjo tęsti karus 
prieš tas ašies valstybes su kuriom kariauja iki tos vals
tybės besąlyginiai pasiduos. Sutartys nemini Rusijos da- 
lyvumo kovose prieš Japoniją.

Keturių valstybių deklaracija numato:
lį Vieninga akcija, pažadėta laimėjimui besąlyginio 

priešų pasidavimo, bus tęsiama pasiruošimui taikai ir 
apsaugai.

2) Valstybės kariaujančios prieš bendrus priešus veiks 
išvieno dėl tų priešų pasidavimo ir nuginklavimo.

3) Imsis reikalingų žygių, kad užtikrinti jog nebus 
apsilenkiama su sąlygom uždėtom ant nugalėto priešo.

4) Jie supranta reikalingumą įsteigimo “ bendros tarp
tautinės organizacijos, pagrįstos ant taiką mylinčių vals
tybių suvereninės lygybės, kurion gali įstoti visos tokios 
valstybės,” palaikymui taikos.

Šis punktas numato, kad į tokį organą gali įeiti visos 
taiką mylinčios valstybės, nežiūrint ar jos didelės ar ma
žos, tad lietuvių1 tauta viliasi, kad ir nepriklausoma, su
vereninė Lietuva galės po karo stoti ton organizacijon.

5) Laukiant įvedimo bendros sistemos, jos tarsis tar
pusavy kaslink taikos ir apsaugos palaikymo.

6) Po karo jos nevartos militarinę jėgą kitose valsty
bėse be bendro pasitarimo.

Lietuviams svarbus ir šis punktas, kadangi Rusija yra 
viena susitariančių valstybių, ir kaipo tokia sutinka ne
vartoti militarinę jėgą svetimam krašte — Lietuvoje — 
be bendro pasitarimo su* Amerika, Anglija ir Kinija, o 
neįmanoma, kad tos valstybės sutiktų duoti Rusijai lei
dimą vartoti karinę jėgą Pabalčio kraštuose.

7) Jos tarsis viena su kita ir kitom jungtinėm tautom 
dėl pokarinio apsiginklavimo reguliacijų.

Intimuodamas, kad antras frontas Europoje jau nu
statytas, komunikatas sakė: buvo pasinaudota militarinių 
patarėjų dalyvumu aptarti tam tikrus militarinius veiks
mus dėl kurių jau nutarimai buvo padaryti ir prie kurių 
dabar ruošiamasi, kad sudaryti pagrindą glaudžiausiai 
ateities militarinei kooperacijai tarpe tų trijų kraštų.

Kiti svarbūs susitarimo punktai yra:
1) Anglijos, Rusijos ir Amerikos deklaracija, kad Aus

trija bus išlaisvinta iš vokiečių dominacijos;
2) Trijų valstybių pareiškimas, kuris numato, kad Ita

lijos vyriausybė bus padaryta demokratiškesnė; kalbos, 
tikėjimo, politinių įsitikinimų, spaudos, ir viešų susirin
kimų laisvė bus grąžinta; visos fašistinės įstaigos ir ele
mentai bus draudžiami, visi fašistų politiniai kaliniai bus 
išlaisvinti, ir fašistai vadai ir armijų generolai, atsako- 
mingi už karo nusidėjimus, bus pavesti atitinkamam teis
mui.

3) Prezidento Roosevelto, ir Premjerų Churchill ir 
Stalin pasirašytas pareiškimas pranešant vieningą nusi
statymą kaslink nacių karo nusikaltimų.

Londone tuoj bus įsteigta patarėjų komisija, kuri stu
dijuos iš dienos į dieną kylančius klausimus ir darys re
komendacijas trims vyriausybėms.

Bus įsteigta patariančioji taryba dėl Italijos, kurioje 
šalia tų trijų valstybių atstovų bus ir Prancūzijos. Jugo 
slavijos ir Graikijos atstovai.

Pareiškimas apie Austrijos nepriklausomybės atstaty
mą buvo numatomas kaipo dalis psichologinio karo prieš 
Vokietiją. Manoma jis taikomas tam, kad pačioj Austri
joj kiltų judėjimas atsiskirti nuo nacių Vokietijos.

Karščiau diskusuoja 
pokarinę rezoliucija
WASHINGTON, lapkr. 1. 

— Paskelbus Maskvos kon
ferencijos rezultatus, Sena
te šiandien kilo nauji reika
lavimai perrašyti Connally 
pokarinę rezoliuciją. Senato
rius Connally teigė, kad 
Maskvos deklaracija sutinka 
su jo rezoliucija, bet jo opo
nentai su tuo nesutinka.

Viena grupė senatorių 
sako Maskvos pranešimas su 
tinka su jų reikalavimu 
kadangi kalbama apie Jung
tines Tautas ir Atlanto Čar- 
terį, ir minima bendra tarp
tautinė organizacija palai
kymui taikos po karo.

TRUMPAREGIS PRINCAS

Bulgarijos princas Kyrilis (kairėje) susitinka su Joa- 
chim von Ribbentrop Hitlerio generaliniam štabe. Pats 
Hitleris šypsosi, bet toji šypsena matyt prislėgta nujau
timu netolimo galo nacių diktatūrai, šis atvaizdas gau
tas Stockholme, o iš ten radio persiųstas į Amerika.

(Acme-Draugas Telephoto)
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Amerikiečiai užėmė Teano miestą
Britai 9 mylios nuo nacių linijų

ALDŽYRAS, lapkr. 1. — 
Sąjungininkų penktoji armi
ja, neperstojančiai varyda- 
masi pirmyn Italijos pusiau 
saly, užėmė svarbų Teano 
miestą, kuris kontroliuoja 
strateginius kelius aplink 
priešo Massico kalną. Ame
rikiečiai užėmė tą kalną po 
sunkių kovų prieš dalį Her- 
mann Goering divizijos. 
Gen. Clark vadovaujami ka
reiviai nieko nelaukdami 
tuoj stūmėsi į šiaurę ir 
šiaurvakarius iš naujai už
imto centro, kad perkirsti 
kelius einančius į vokiečių 
linijas į šiaurę nuo Massico 
kalno.

Stebėtinas žygis
Taipgi progresu o d a m a, 

britų aštuntoji armija pra
simušė per kalnus užimti 
Cantalupo kaimą, drauge ir 
Macchiagodena ir Frosolo- 
ne. Šis žygis privedė Gen. < 
Montgomery kariuomenę 
iki 9 mylių nuo Isemia, vo
kiečių kalnų linijos centro, nijos.

Tarpe tų dviejų sektorių, 
amerikiečiai kareiviai atli
ko šįos kampanijos didžiau
sią žygį, nužygiuodami 5 
mylias per didelius lietus ir 
aukštyn kuone stačiais kal
nais, užimti Valleagricola, 
tvirtovę ant viršaus 2,000 
pėdų aukštumo kalno 4 my
lias į šiaurę fiuo Raviscani- 
na. Amerikiečiai dabar va
rosi į Venafro.

Vienas obzervatorius sa
kė toks žygis būtų buvęs 
sunkus paprastoj gražioj 
dienoj taikos metu, bet ame 
rikiečiai padarė tai po dide
liu priešo apšaudymu, nepa
lankiam ore, ir esant dide
liam pavojui iš sprogstan
čių minų.

Aviacijos komanda sakė 
Amerikos didieji bomberiai 
atakavę geležinkelio tiltą 
prie Cannes, Prancūzijoje, 
o mažesnieji lėktuvai puolė 
priešo aerodromą skers Ad- 
ri j atiko, prie Tirana, Alba-

Rusai uždaro spąstus naciams Kryme
Skubiai varosi į Juodosios jūros krantą

MASKVA, lapkr. 1.—Ru
sų priešakiniai daliniai iš 
šiaurės šiandien perėjo pro 
Perekopą ir varosi Juodo
sios jūros krantan, kad ap
supti visą Krymą ir sugauti 
ten esančius nacius karei
vius, spėjama suvirš 90,000. 
Rusų kariuomenės, užėmė 
suvirš du trečdalius Nogai- 
sko stepių virš Krymo, 
stumiasi į Kerzoną, 
Dniepro žiočių.

Vokiečių aukštoji koman
da pripažino, kad “greiti 
rusų daliniai” pralaužę vo
kiečių linijas į pietus 
žemutinio Dniepro. Jų 
nešimas teigė, tačiau, 
vokiečių mechanizuoti 
niai sudarę didelius nuosto
lius rusams, ir vokiečių kon 
tratamos Dniepro užlenkime 
nusisekusios.

Svarbus Kharkovo mies
tas taipgi praeitas pirmųjų 
rusų dalinių, bet kitas rusų 
kontingentas skuba į tą mie 
stą iš rytų pusės.

Užėmė 200 kaimų.
Rusų varymasis į Juodą

ją jūrą už Perekopo sekė 
užėmimą Chaplinko, 14 my
lių į šiaurę nuo Perekopo. 
Skubėdami per Nogaisko 
stepes rusai užėmė suvirš 
200 kaimų.

Vienintelis išėjimas na
ciams Kryme yra vandeniu. 
Sakoma vokiečiai kaip tik 
tam tikslui pastatę prieplau 
kas Krymo vakariniam kran 

Iš JUGOSLAVIJOS—Vė- te, bet manoma nebus jiems 
liausiais raportais, Gen.Mi- iš jų naudos dėl rusų Juo- 

; hailovič vadovaujami četni- dosios jūros laivyno ir avi- 
Į kai vis dar mušasi su Gen. acijos.

Vokiečiai bandė vieną kon 
zanais. Neutralūs obzerva- trataką. bet praradę 1.000 
toriai čia įžiūri tame susi- vyrų ir 16 tankų pasileido, 
kirtime nacių inspiruotą gin dar skubiau bėgti. ORAS
čą. į Rusų tankai ir kazokų Truputį šalčiau.

Valdžia vėl perima 
visas anglies kasyklas

WASHINGTON, lapkr. 1. 
—Prasidėjus ketvirtam an
gliakasių streikui šio karo 
metu, Prezidentas Roosevel- 
tas šiandien įsakė vyriau
sybei dar kartą perimti vi
sas anglies kasyklas. Įsaky
mas taipgi atsišaukė į an
gliakasius grįžti prie savo 
darbų trečiadienio ryte, kuo 
met kasyklos atsidarys po 
vyriausybės • priežiūra.

Išsibaigus United Mine 
Workers unijos “nestreika- 
vimo” pažadui šį ryt, 540,- 
000 angliakasių sustreikavo, 
pagal jų nusistatymą nedirb 
ti kol nebus pasirašyta nau
ja sutartis.

Angliakasių streikas grę- 
sia plieno išdirbimui ir na
mų šildymui, ir Prezidentas 
išleido savo įsakymą, 
išvengti tokių pavojų.

kad

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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IŠ LONDONO — Britų 
užsienių reikalų ministerijos 
pareigūnas sakė naujai su
daroma Europos komisija 
gal bus pradžia numatytos 
tarptautinės organizacijos.

IŠ MASKVOS — Rusųka 
riuomenč užėmė Perekopą, 
tuo atimdama iš nacių pa
bėgimo kelią iš Krymo.

IŠ KINIJOS — Japonai 
pradėjo naują ofensyvą, šį 
kartą matomai norėdami 
užimti Kinijos ryžių ūkio 
žemes.

Mussolini reikalauja mirties bausmę žentui
LONDONAS, lapkr. 1. — tas, įkalintas Veronoje. Anot Broz vadovaujamais parti- į

Berlyno radio sakė buvęs
Italijos užsienių reikalų 
ministras grafas Galeazzo mirties bausmę savo žen-
Ciano, Benito Mussolini žen- tui.

Berlyno, Mussolini reikalau-

kavalerija dažnai prabėga 
pro mažesnius nacių garni
zonus, palikdami juos pėsti
ninkams užbaigti.

Rusų užėmimas Chaplin-j 
ko prispaudė tūkstančius 
vokiečių prie Sivash prūdų, 
tarpe Perekopo vakaruose 
ir Azovo jūros rytuose. 

, Daug vokiečių brido per 
iri prūdus į Krymą, bet rusų 

prie dalinių greitumas nusako, 
kad tuoj bus ir jiems galas. 
Rusai taipgi užėmė Novo 
Troitskoye, tik 6 mylias į 
šiaurę nuo Sivash prūdų.

Rusams užėmus Sergiev- 
ka, susiaurintas pabėgimo 
kelias tūkstančiams vokie
čių Nogaisko-Dniepro apy
linkėje. Vokiečiai dar laiko 
Krivoi Rog, bet jiems 
brangiai kainuoja. Jie vie
nam siauram sektory 
tratakavo su keliom 
divizijom, bet nieko 
mėjo, o prarado 1,500 
vių ir 30 tankų.

nuo 
pra- 
kad 
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tas

kon- 
tankų 
nelai
ką rei-
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Vokiečiai atakuoja 
graikus partizanus 
LONDONAS, lapkr. 1. — 

žinia iš Ankara sako nacių 
kariuomenės pradėjo ofen
syvą prieš 50,000 graikų 
patriotų partizanų, kurie 
laiko kalnų pozicijas tarpe 
Thessaly ir Epirus, mato
mai apsaugoti Pindus kelią 
per kalnus, kuriuo vokiečiai 
perveža reikmenis iš rytinės 
Graikijos.

i

Žurnalas sako susekė 
suokalbį prieš Franco 
MADRIDAS, lapkr. 1. — 

EI Espanol žurnalas sakė 
jis susekęs “Ispanijos maso
nų suokalbį” nuversti Ge- 
neralissimo Francisco Fran
co ir jo vieton pastatyti 
princą Juan III, dabar gy
venantį Šveicarijoje. Anot 
žurnalo, tikslas buvęs įvelti 
Ispaniją karan, sąjunginin
kų pusėje, o suokalbiui va
dovavęs buvęs premjeras 
Diego Martinez Barrio.

Perspėja vokiečius
apie aliantų invaziją kinta 45
LONDONAS, lapkr. 1.— 

Nacių DNB žinių agentūros 
pranešimas įspėjo Vokieti
jos gyventojus, kad sąjun
gininkai dabar ruošiasi mil
žiniškai Europos invazijai.

SKELBKITES “DRAUGE ”
I----------------------------- ;--------------

Choiseul japonai kovoja parašutistus
Lėktuvai nuskandino kelis priešo laivus

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, lapkr. 
1.—Gen. MacArthur prane
šimas sakė sąjungininkų 
lėktuvai penktadieny nume
tė 115 tonų bombų ant Va- 
nakanau aerodromo, japonų 
Rabaul bazėje. Buvo sunai-

i japonų lėktuvai, 25

Hurley apleido Cairo
CAIRO, lapkr. 1.—Brįg. 

Gen. Patrick J. Hurley, 
Prez. Roosevelto specialus 
pasiuntinys, šiandien išvyko 
iš Cairo, kur jis per dvi sa
vaites tarėsi su Amerikos, 
Anglijos, ir Egipto oficia- 
lais.

kų bomberiai atakuoja pie
tinės Bougainville aerodro
mus taip reguliariai ir efek
tyviai, kad japonai ten ne
beturi jokios stipresnės lėk
tuvų jėgos.

Į šiaurę nuo Naujos Bri
tanijos, Vitu salų grupėje, 

! žvalgybiniai Liberator bom-
jų orinėse kčvose, tad spa- bėriai šeštadienio naktį už- 
lių mėnesy tikrai sunaikin- tiko karo laivų konvojų sau 
ta bent 820 japonų lėktuvų, gojančių kelis mažus priešo 
Vėliausioje atakoje dingo 4 transporto laivus. Lėktuvų 
sąjungininkų lėktuvai. bombos pataikė tiesiog ant

Amerikiečiai parašutistai, vieno destrojerio ir labai 
kurie ketvirtadienio rytą arti kito.

Į šiaurę nuo Finschhafe-

T

kurie ketvirtadienio 
nusileido Choiseul saloje, 
sekantį vakarą rado opozi- j no, Naujos Gvinėjos, lakū- 
ciją ir, vėliausiu raportu, 
ten dabar vyksta smarkios 
kovos prie Sangagai, kur 
priešas turi sukoncentravęs 
savo kareivinius laivus.

Mono saloje, neuzelandie- 
čiai stumiasi pirmyn į Mar
ai pusę, pribaigdami japonų 
opozicijos kampeliui

Visokių rūšių sąjungini n-115 to dvidešimties miestų.

nai nuskandino du japonų 
laivus, vieną jų perpildytą 
jų kareiviais.

IŠ ITALIJOS — Sąjungi
ninkų kariuomenės užėmė 
dar 20 Italijos miestų, ir 
vis stumiasi pirmyn, ypa
tingai britai, kurie užėmė
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. e DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šis-tas iš Kewanee 
padangės

Kewanee miestelis yra nuo 
Chicago apie 150 mylių ir 
turi apie 20,000 gyventojų. 
Lietuvių nėra labai daug, 
bet yra gana susipratę ir 
susiorganizavę.

Spalių mėn. pabaigoje, ve
damos tėvo pasionisto Sil
vijaus misijos buvo gausiai 
lankomos, kaip rytais taip 
ir vakarais.

Tikinčiųjų nuotaiką dar 
maldingiau nuteikdavo gra
žios giesmės, o ypatingai 

■giesmė į Mariją, prašant gel
bėti kareivius.

Šią giesmę tikrai nuotai
kingai sugiedojo Kotrina 
Astrauskaitė, kuri yra Ke- 
wanee mieste mokyklos mo
kytoja ir taip pat vargoni
ninkauja lietuvių šv. Anta
no parapijos bažnyčioje.

Bažnyčia^ ners medinė, 
:bet labai jauki. Visi trys 
altoriai įrengti gotikos sti
liuje. Iš klebono teko suži
noti, kad šiais metais jau 
apmokėta paskutinė 3,000 
dolerių skolos suma ir grei
tai bus deginami morgičiai, 
t. y. bažnyčia bus pilnoje 
lietuvių nuosavybėje, be jo
kių skolų. Būtų labai malo
nu, kad visi Kewanee lietu
viai, kad ir turėję kokių 
nors ginčų, juos išsiaiškin
tų ir vieningai darbuotųsi 
lietuvių ir bažnyčios gero- 
vei.

Tėvui Silvijui pranešus a-' 
pie katalikiškos spaudos 
reikšmę, o ypatingai apie 
dienraščio ‘ ‘Draugo ’ ’, teko 
lankytis pas vietos lietuvius. 
Prielankumas lietuvių spau
dai iš kewaniečių pusės bu
vo labai didelis, ir “Drau
go” skaitytojų šeima skait
lingai padidėjo. Daugelis iš 
jų turi savo giminių arba 
pažįstamų Chicagoje. Da
bar karo laiku, suvaržius 
gazolino vartoj imą, sunku 
juos aplankyti, taip pat jų 
giminės ir draugai sužinos 
ir apie juos iš “Draugo” 
tilpsiančių apie Kewanee 
korespondencijų.

Dabar iš eilės duosiu siek 
'tiek žinių iš kewaniečių, ku- 

-riuos man teko aplankyti.
Npvažiavęs į Kewanee, ap 

bistojau pas gerus spaudos 
rėmėjus ir prietelius Nau-

IAj ik uakdai
sėdus ant Chestnut St. Čia 
teko atsigerti tikrai ska
naus vandens, už kurį Chi- 
cagpje reikia nemažus pini
gus mokėti. Mat Kewanee, 
beveik viso miestelio gyven
tojai gauna vandenį iš šal
tinių. Po Chicagos geriamo 
vandens, kurį “Tribūne’ 
kartunistas buvo pataręs nu
gabenti japonams nuodyti,’^ 
Kewanee geriamas vanduo 
yra tikras skanumynas. Kas 
netiki šiems žodžiams, gali 
nuvažiavęs pats vietoje įsi
tikinti, arba paprašyti pas 
pažįstamus, kad to vandens 
prisiųstų.

Tokių laimingųjų Chica
goje, manau, būtų nemažai. 
Tik per trumpą laiką man 
teko surasti jau keletą as
menų, kurie turi savo arti
mus gimines Chicagoje.

Petras Valančiūnas vieną 
savo brolį Joną, turi Kewa- 
nee, o trys jų broliai gyve
na Chicagoje.

Jonas Januška turi savo 
seserį Chicagoje, kuri yra 
ištekėjusi už Ciprijono Druk 
tenio, žinomo uolaus veikė
jo lietuvių tarpe ir Aušros 
Vartų parapijos bažnyčios 
komiteto.

Aleksas Lekavičius turi 
giminaičius žinomus laido 
tuvių Direktorius Laehavvicz 
ir sūnūs, kurie turi koply
čią ne tik West Side, bet 
visai modernišką koplyčia 
įrengė ir Roselande, Visų 
Šventųjų parapijoj.

Iš nedidelės lietuvių ko
lonijos lietuviai Jau gana 
skaitlingai atstovaujami ar
mijoje, nes 74 jaunuoliai y- 
ra įvairiuose kariuomenės da 
liniuose, kaip tai: armijoje, 
laivyne, pakrančių sargybo
je ir marynuose.

i

ĮSTOJO į marynus

Žymus futbolininkas An
gelo Bertelli atsisveikina su 
futbolu. Jis įstojo į mary
nus. (Acme-jDr’ugas7 Tele- 
photo).

Daugumas lietuvių dirba 
karo pramonės darbus, tai
gi nedaug teko rasti namie, 
bet mes tikimės, kad vietos 
korespondentas paduos smul 
kesnių žinių apie kitus vie
tos nuotykius ir vietos ži
nias.

Dar teko pastebėti pas 
Kewanee lietuvius
valumas. Beveik visi turi ne 
tik pergalės daržus, kurie 
jau nui mti ir jų augintojai

naudojasi gautu derliumi, spaudos vajaus šie asme- 
kaip įvairių prieskonių dar- nys: Vincas Lizdaitis, Pet- 
žovių, taip ir bulvių, kurios ras Vyčius, Jurgis Krapavic- 
šiuo laiku taip yra bran- kas, Veronika Krapavickas 
gios, bet taip pat beveik kiek Domininkas Kavolius, Mar- 
vienas augina vištas, kurias 
sudOroja be jokių “pointų”

Pranas Simaitis ir čia su
mušė rekordą; jisai augina 
ne tik vištas, bet antis ii 
žąsis. Vaizdas susidaro kaiv , 
Lietuvos kaime, kur ūkiniu 
kų kiemai rudenį būdavo 
pilni įvairių paukščių. Skir 
tumas tik tas, kad Lietuvo: 
ūkininkas tuos paukščius 
parduodavo miestan, kad gc 
lėtų nusipirkti jam reika
lingų daiktų ir tik mažą dai 
tų paukščių sunaudodavo sa 
vo reikalams.

Sumanūs lietuviai mėsos 
trūkumo klausimą labai kon 
krečiai prašalina skaitlin
gai augindami įvairius 
paukščius, kurių sunaudoja 
ne tik mėsą, bet dar ilgą 
laiką naudojasi ir jų gamy
bos produktais: 
kiaušiniais.

tyrias Mikėnas, Albinas Shu 
rinis, Frank Belskis, Myko
las Gedvilas, Ignas Šaltis ir 
Kazimieras Mušeikis.

Seni “Draugo” ir “Lai
vo” skaitytojai ir prieteliai 
daug prisidėjo savo patari
mais ir nurodymais; 
kun. S. J. 
Nausėdienė, 
aianienė ir 
tinskienė.

Seno “Draugo” prieteliaus 
lr rėmėjo Kaspero Norkevi- 
čiaus neteko sutikti, nes 
vakarais uoliai jis dalyvau
davo misijose, o dienos me-

Bartkus, 
Barbora

Marijona

kleb. 
Anelė 
Gud- 
Kvie-

šviežiais
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tu dirbtuvėje. Nors asme- PIRKITE KARO BONUS! 
niškai jo ir neteko pama
tyti, bet jis per kitus asme
nis pasistengė pagelbėti spau 
dos darbui šiuo laiku ir pa
sistengs padėti ateityje.

turintiems 
ir daržus,

čikagiečiams, 
didesnius kiemus 
reikėtų pasekti Kėwanee lie 

šis pri- tuvius.

SKELBKITES “DRAUGE”

les. 695b So. Talman Avė. 
les. Tel. GROvehill 0617 
Iffice Tel. HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS

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

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!.

Tik viena pora akių visam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

36 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių įtempimą.

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

OPTOMKT RISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 
. Trečiad. lr šeštad. 9:30 a. m.

. Iki 7:00 p. m.

%

Be jau anksčiau suminė
tų dar aktingai prisidėjo 
prie lietuviškos katalikiškos

I

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

■^1

i

I 

Į Didžiausia Lietuviu į 

į Jewelry Krautuvė |

I Parduodame Laikrodžius, Laik- I 
! r odelius, Auksinius ir Deiman- j 
| tinius Žiedus, Ri 
j nas ir kitus 
s visokius auk- 
! ainius daiktus 
I už PRIENA- 
i M LA U SI AS# 
| KAINAS.| Turime didelį| p a s i r inkimą 5
rMnziItališkų Instrumntų, Muzi- I 
I kališkų Knygų, Stygų, Rekor- į 
I dų ir kitų visokių muzikalių j 
j daiktų.

1= raišom Laikrodžius, Laikro- Į 
dėlios, Žiedus, Rašomas Plunk- j 
anas n Muzikalius Instrumen- j 
cus.

JOHN A. KASS \

JETCELRY — WATCHMAKEK
— MUSIC

14216 ARCHER AVENUE 
j Pmme: LAFAYETTE 8617

•> < -1

ŠEIMININKIŲ 
IR MERGINŲ 

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms.

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko.
GERA MOKESTIS

6 DIENŲ SAVAITE 
SALDAINIŲ PAKUOTOJI? 
Inspektorkų Vyniotojų 

Chocolate Dippers 
Enrobing Machine Feeders. 

PATYRIMO NEREIKIA
Dieną ir Naktį Darbai. 
Malonios Darbo Sąlygos.

EMPLOYMENT OFFICE 
VALANDOS: 

Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad. 

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad. 

nuo 7 ryto iki^5 vakaro 
Jei dabar dirbate prie svarbių 

karo darbų, neatsišaukite.

BUNTE BROTHERS 
3301 W. FRANKLIN BLVD.

(500 į žiemius)

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe

Budriko Modemiška Krautuve

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

Jos.f. Bodrik, ta
3241 So. Halsted St.
Tel. Calumet 7237—4591

'fl

I

h
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Radio Programai leidžiami 
Budriko Krautuvė* per 14 metų:

WCFL 1000 k Sekmadienio va
kare V:30 tNandą.

WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 
vhtkare 7 valanda.

VYRŲ IR HIGHSCHOOL 
VAIKINŲ

Pagelbėti Gaminti Saldainius 
Mūsų Ginkluotoms Jėgoms. 

PASTOVUS DARBAS 
Pilną arba Dalį Laiko. 
GERA MOKESTIS 

6 DIENŲ SAVAITfi 
SALDAINIŲ GAMINTOJŲ 

Saldainių Dirbėjų Pagelbininkų 
Mašinų Operatorių.

Porterių Truckers
Darbininkų Car Loaders
Dienų arba naktų darbas nuolat 
PATYRIMO NEREIKIA 

Gera Transportacija 
EMPLOYMENT OFFICE 

VALANDOS: 
Sekmadienį 11 ryto iki 4 popiet 
Pirmad., Antrad. ir Trečiad.

nuo 7 ryto iki 8 vakaro 
Ketvirtad., Penktad. ir šeštad.

nuo 7 ryto iki 5 vakaro

BUNTE BROTHERS 
3301 W. FRANKLIN BLVD.

(500 į žiemius)

• MARGUTI J'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS į 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M. |

WHFC - ŪSO kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 j 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo j 

9:30 vai. vakare. |
EXTRA PROGRAMAS Penk- Į 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. į
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III. I
Telefonas — GROvehill 2242

■«
t

I
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

i

1

EXTRA1 EXTRA!
Permainytas 

vardas lr 
adresas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
Yards 1829

Pritaiko Akinius. 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3461 SO. HALSTED ST.

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8

Sekmadienyje pagal sutartį.

I

— 40 1 —

Lietuviškas 
Žydukas

REMKITE 
SENĄ 

LIETUVIŲ 
DRAUGĄ

to

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų indėliai rūpestingai globo
jami ir Ūgi $5,000.00 apdrausti per Federal Savings and Loan In
surance Corporation. Mokame 8%. Jttaų pinigai greitai išmoka
mi ant pareikalavimo.
SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU FTNANSINR ĮSTAIGA 

lietai Sėkmingo Patarnavimo

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
TEL. CALUMET 4U« Joa. M. MomHa Seo'y. SZM 80. HALSTED ST

STATYBAI — REMONTĄ VIMUI ARBA REFINANSAVIMUI

ant feagvų Mėnesinių Išmokėjimų I 
PANAUDOKITE PROGA DABARTINĖMS ŽEMOMS 

NUOMMCTO RATOM8.

TAPKITE FIN ANSINIAI NEPRrKLArSOMT !

■J.

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER 
Everything tn the line of 

Furniture

ALESAUSKAS
and SOHS

Factory Representatfve.

SHOWROOMS IN 
MEECHANDISE MAKT 
For appofntment etai! — 

REPUBLIC 6051

MONARCH LIQUOK 
3529 So Halsted St.

Phone YARDS «O54

S u r* 
•f

I I

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Narni? Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 Mest 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS 
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.---------- -—_____ _ ,

TeL YARds 5921
Res.: KENvvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
„756 West 35th Street

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street 

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849 
Rezid.

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. M'estern Avė.
OFISO VALANDOS:

Popiet nuo 1 iki 3 vai.; vak. 7-9;
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartj.

HEMIock 2324

Ofiso Tel......... VIRginia 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariąs.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos; 3—8 fiojįbt.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIIHvay 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzic 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.**"" ■' "
Tikėjimas yra brangi Dievo 

dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jopehran-
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BUS BOYS
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-948*

"DRAUGO" DARBŲ 
SKYRIUS

STENOGRAPHER
POST WAR POSITIO\

New Air Conditioned 
Small Office

Good Starting Salary
EXCELLENT OPPORTUNITY 

FOR ADVANCEMENT 
IN ESSENTIAL INDUSTRY

DEWEY & ALMY 
CHEMICAL CO.

6050 W. 51st Street
Call Summit 340

Atsišaukit į Colonnade Kambarį.

EDGEWATER BEACH HOTEL
5349 Sheridan Rd. •

Priežodžiai
Viskas apart Dievo kei

čiasi kasdieną. C. Kingsley

Žmogaus mintys, ne žo
džiai, yra jo nuosavybė.

Povandeninis karas

SVARBUS PRANEŠIMAS

IVar Manpovvcr Commission nu
matymai į-eikalauja kad daugu
mas darbininku turi įsigyti Pa- 
liiiosavimo Raštą (statenient of 
availabilit.v) nuo dabartinės dar
bo įstaigos — ar nuo AVar Man- 
poner Commission — pirm pra
dedant dirbti kitoje ištaigoje. 
Persitikrinkit ar jūs galit gauti 
ir ar jums reikalinga pal mosa
vimo raštas. Jūs sutaupysit sau 
ir darbo įstaigoms daug laiko.

FREIGHT
HANDLERS

LABAI SVARBŪS DARBAI
Mokame aukščiausiu visame mieste 
mokestį. Mokame laiką ir pusę 

ir po 40 valandoj darbo.
NUOLATINIAM DARBUI

PO

8

HELP WANTED — VYRAI

Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING
CORPORATION

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ. 
PILNO ARBA DALINIO LAIKO 
DARBAMS. DIENĄ IR NAKTĮ.

PATYRIMO NEREIKIA
Prie Aluminum Castings Darbų.
TRIMMERS — POLISHERS 
CHIPPERS — SAND BLASTERS 
GRINDERS — SAW VYRŲ

100% KARO DARBAI

Ne viskas, kas siūloma 
tautiniam žmonių įsąmoni- 
nimui yra pagrįsta gera in-

Naumiestyje, kur gyveno 
ir mirė dr. V. Kudirka, iki 
šio karo buvo įsteigta mė
sos krautuvė.

★★★★★★★★★ 
★

★
VYRŲ

i
Dirbti visuose departame n t u o s e. 
Svarbūs darbai. Naujos idėjos kas 
link popieros; lentų: ir fabric len
tų. Pokarinės pragos. 75c į valandą, 
laikas ir pusė už viršlaikį.

GREGGORY, INC.
2929 S. Wabash

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

HET.P WANTED MOTERYS

Atsišaukite dėl pasitarim-o: darbo 
dienomis, nuo 8 ryto iki 5 pp. —• 
šeštad. nuo S ryto iki 12 pietų. — 
Sekmad. nuo 10 ryto iki 12 pietų.

Atsineškit gimimo rekordus ar 
pilietybės įrodymus.

★

★

★

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

- ADVERTISE -

Washington, D. C. — Du 
praėjusios savaitės įvykiai 
— sąjungininkų įsigijimas 

j Azorų salų bazių ir Tirpitzo 
sužalojimas mažaisiais bri
tų povandeniniais laivais — 
kreipia dėmesį į kitą pasau
linio karo kovos fazę — po
vandeninį karą.

Toji kova toli gražu nė
ra laimėta ir Laivyno sek
retorius Frank Knox išreiš
kė nuomonę, kad “povande
ninių laivų kova bus rimta 
iki 
žęs 
po 
jis

karo galo”. Tik ką grį- 
iš 25,000 mylių kelionės 
Europos mūšių laukus, 
perspėjo, kad povande

ninių laivų pavojus “yra la
bai rimtas", dėlto nereikia 
klysti.

50 GIRLS AND
VVOMEN 50

2742 W. 36th PLACE

DŽANITORIUS
Reikalingas Englevood “Y”. 8 vai. 
į dieną, 5’4 dienos j savaitę. Taipgi 
reikia žmogaus abeiniems darbams. 
Kreipkitės prie Mr. Con,stant—6545 
S. UNION. WENtworth 2670.

ARC WELDERIŲ
MACHINE ASSEMBLERS

RADIAL DRILL I

For essential war work. Excellent 
starting rate. Definite advance- 
ment. We pay while you learn.
SOLDERING WIRING

ASSEMBLING RIVETING
Pleasant working conditions. Free 
Canteen. Good transportation.

Daily and Sunday interviews.

L. A. GOODMAN MFG. CO.
2249 S. Calumet Avė.

PRESS OPERATORIŲ
VIRŠLAIKIS 

GERA MOKESTIS

Prater Pulverizer Co.
1829 S. 55th Avė. — Cicero
—

Reikia

TARNAIČIŲ
Patyrimo nereikia. Sekmad. nereikia 
dirbti. $74.00 į mėnesį. Ir Ekstra. 
Kuopatogiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės Linen Room

SOUTHMOOR HOTEL 
67th & Stony Island Avė.

Merginų
IR

Moterų
PRIE

LENGVŲ MAŠINŲ 
IR

ASSEMBLY DARBŲ
PATYRIMO NEREIKIA . 
100% KARO DARBAI 
Geros Darbo Sąlygos 

DIENOS DARBAI 
ATSIŠAUKITE

Merkle - Korff
Gear Co.

SHEAR VYRŲ
STEEL SHEET

SVARBUS KARO DARBAI
PATOGIOS DARBO SĄLYGOS 

ATSIŠAUKITE

2924 W. 51st St.

JUNIOR CLERKS
17 — 19

Kurių ranka rašymas gerai skaito
mas. Puiki proga įsidirbimo.

GREAT AMERICAN 
TRANSPORTATION CORP.

135 S. LASALLE ST. 
29th Floor Field Bldg.

213 N. MORGAN

VARAI IR MOTERYS

9 RYTO IKI 5 PP.

Centrai

REIKIA
TARNAIČIŲ
Atsišaukit į

AMBASSADOR HOTELS
13 N. Statė St.

VYRŲ
Vilnonių ir Trimming Stock Klerkų, 
mokanti skaityti ir rašyti angliškai

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

Steel & Wire Co.
REIKIA VYRŲ

JAUNŲ IR SENŲ
MILLING M ACH. OPERATORIŲ 

CYLINDRICAL GRINDERS 
SCRFACE GRINDERS 

SHIPPING ROOM 
MAINTENANCE 

100% SVARBUS KARO DARBAI
10 vai. į dieną. 5 dienos savaitėje. 

Patyrimo nereikia.

MES IŠMOKINSIM JUMIS
LAKE SHORE TOOL W0RKS 

816 N. Kostner

MERGINŲ
IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJŲ —UTTLITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

BUS BOYS
Dišių nešiotojų — Sekmadieniais 
ir šventadieniais dirbti nereikia. 
Gera mokestis ir valgis. Matykite 
Mrs. Crawford.

EITEL FIELD BUILDING 
RESTAURANT CORP.

130 S. Clark St.

TROKERIŲ - WAREHOUSE
SVARBIAI PRAMONEI

77Ų.C Į VALANDĄ 
$1.16* UŽ VIRŠLAIKĮ

80c j vai. po 30 dienų, viršlaikis 
po 40 vai. Pastovūs darbai. Apmo
kamos atostogos.

CROOK’S
TERMINAL WAREHOUSES

5967 W. 65th STREET

ĮSIGYKITE DEFENSE 
DARBĄ ŠIANDIEN!

ČIA RASITE TĄ DARBĄ 
KURĮ NORITE GAUTI!

MUSŲ MERGINOS ABELNAI 
UŽDIRBA $31.00 Į SAVAITĘ IR 
SUVIRŠ. PIECE W0RK RATA.

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

I

—
Klausyk gerai, atsakyk 

atsargiai, spręsk greitai.

PASTOVUS DARBAI
MALONIOS APLINKYBES
GERA TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

SQUIRE DINGEE CO
1918 N. Elston Avė.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Alga $77 iki $80 į mėnesį.

Kreipkitės prie Housekeeper..

EDGEWATER BE ACH HOTEL 
5349 Sheridan Rd.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

M. Born & Co.
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VYRAI IR MOTERYS

Mes visi prisimename, kad 
ministras pirmininkas Chur-1 
chillis savo rugsėjo mėne
sio kalboje parlamentui kal- 

1 bėjo apie ataką, tuomet vyk
domą vokiečių povandeninių 
laivų ant konvojaus šiauri
niame Atlanto vandenyne ir 
pareiškė, kad “nauja ban
da" povandeninių laivų iš
siruošė į jūrą, apsiginkla- i 
vusi naujausiais ir vėliau- j 
sios technikos ginklais. Da
bar yra žinoma, kad trys 
lydintys laivai ir mažiausia 
šeši prekiniai laivai buvo 
tame ir kitame konvojuje 
tuo metu nuskandinti, šitie

1

VYRŲ IR

MOTERŲ
MIDDLE-AGED 

PEOPLE
MOTERŲ REIKIA PRIE ĮVAIRIŲ 
DIRBTUVĖS DARBŲ KAIP TAI 
INSPEKTORIŲ, ASSEMBLY IR

are common offenders
MAŠINŲ DARBŲ.

Vyrų Reikia Prie
Abelnų Dirbtuvės

Darbų

GERA PRADINĖ MOKESTIS SU 
KIEK TAI VIRŠLAIKIO MO
KANT LAIKĄ IR PUSĘ. PUI
KUS CANTEEN PATARNAVI
MAS. GERAS APDRAUDOS IR 
LIGONINĖS PLENAS. APMO
KAMOS ATOSTOGOS. PUIKI 
PROGA PASTOVIŲ DARBŲ KA

DA KARAS PASIBAIGS.

REIKALAUJA
TROKERIŲ IR KROVĖJŲ 

AMŽIAUS 16 IKI 50 |
PILNAM IR DALINIUI LAIKUI

Laikas ir pusė už viršlaikį 
po 8 valandų darbo.

Kreipkitės prie Warehouse Formano

38th St. ir CENTE AL PARKAVĘ.

Atsineškite prirodymus

pilietybės.

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS 

Pirmad. perdėm šeštad. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

A

1
Sį

If you’re past 40, the chances are 
that your breath will be offensive 
of tener than that of a young person. 
Fermentation of tiny food particles 
caught by partial platės and den- 
tures freguently cause this condition 
tvhich you yourself may not detect 
būt vvhich is so offensive to others. 
Why not take the easy, pleasant pre- 
caution that so many fastidious peo
ple ūse to halt this fermentation—* 
Listerine Antiseptic employed as a 
mouth rinse. It immediately makes 
the breath sweeter, purer, less likely 
to offencL. Lambert Pharmacal Co., 
St. Louis, Mo.

Be f ore Any D ate Uee

LISTERINE ANTISEPTIC
To Make Your Breath Sūeeter ’

I

nuskandinimai, anot “N. Y. 
Times ’ ’ militarinio komen
tatoriaus Hanson W. Bald- 
win, rodo, kad mes įžengia
me į kitą periodinį naikini
mo jūroje karo fazę, ko pa
sėkoje laivų nuostoliai lai
kinai gali pakilti, tačiau, tur 
būt, nebepasieks tų aukštų 
nuostolių, kuriuos turėjome 
per blogiausius karo mėne
sius.

Naciai iš naujo apginkla
vo savo povandeninius lai
vas ne tiktai su lengvais au
tomatiniais priešlėktuviniais 
pabūklais, bet, gal būt, ir 
sunkesniais denio pabūklais. 
Su geresniais ‘ ‘radar” įtaisy
mais jie dabar gali daug 
lengviau surasti konvojus. 
Ir jie dabar vartoja magne
tinius detonatorius, kurie iš
sprogdina torpedą tuomet, I 
kada ji praeina po arba arti 
taikomo laivo, net ir tuo
met jei ji nepataiko į patį 
laivą. Prie tų pagerinimų, 
naciai papildo savo taktikos 
principus koncentraciją į 
“vilkų būrius”. Tokie būriai 
susidarydavo iš 6 ar 7 po
vandeninių laivų. Jie nuolat 
didėjo iki dabar pasiekė 10,! 
20 ar net 30 povandeninių 
laivų būryje. Dėl geresnių 
ryšių, matomai, yra pagerė
jęs ir tų būrių vadovavimas 
bei kontrolė. Povandeninių 
laivų grupės dabar yra tvar
komos panašiai kaip ir pa
viršiaus laivynas.

Šitų faktų akivaizdoje por 
tugalų patenkinimas mūsų 
prašymo leisti naudotis A- 
zorų salomis yra ypatingai 
sveikinantis. Šis mažas sa
lynas, du trečdaliai kelyje 
tarp mūsų rytų pakraščių

uostų ir Gibraltaro, duoda 
mums bazę, iš kurios sąjun
gininkų jūros ir oro patru
liai gali veikti prieš povan
deninius laivus palei centri
nį laivų kelią per Atlantą.

Mes pakirtome iki tam 
tikro laipsnio povandeninių 
laivų pavojų, kuomet mes 
išvystėme pagelbinius lėktuv 
nėšius, kurie galėjo išleisti 
orlaivius konvojų apgyni
mui. Kartu su žemės bazių 
orlaiviais, siekiančiais toli į 
jūrą iš abiejų Atlanto pu
sių, šitokia lėktuvnešių dan
ga puikiai vykdė savo užda
vinį iki paskutiniųjų kelių 
savaičių, kada nacių povan
deniniai laivai sugrįžo pil
noje jėgoje ir įrodė, kad su 
pagerintais pabūklais ir tak
tika jie galėjo pridaryti 
daug nuostolių mūsų laivi
ninkystei.

Senoji jūrų galybė — Por
tugalija — davė sąjunginin
kų jūrų jėgoms nepamaino
mą ginklą sunkioje kovoje 
prieš ašį. Ir lyg patvirtini
mui šios naujos sąjungos ir 
davimui daugiau vilčių galu- 
tiniam laimėjimui, praėjusią 
savaitę prezidentas Roose
veltas pranešė apie ameri
kiečių povandeiinio karo pa
sisekimus Pacifike. Preziden 
tas pranešė, kad vidutiniš
kai apie 130,000 tonų japo
nų laivų buvo nuskandina
ma kas mėnesį per pasku
tinius šešis mėnesius, dau
gumoje Amerikos povande
ninių laivų. Prez. Roosevel
tas toliau pažymėjo, kad ja
ponų laivų skandinimas ky
la, ir sieks apie 1,400.000 
tonų į metus. Jis pastebėjo,

(Nukelta į 5 pusi.)

MOTERŲ
VALYTI OFISUS

Pastovūs Dienos Darabi 
Dabar Ir Po Karo

48 VALANDŲ SAVAITE 
Nepaprastai Gera Mokestis 

PILNO AR DALINIO LAIKO 
ALGOS PAKĖLIMAS PO 6 MENESIŲ 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS
ATEIKITE ŠIANDIEN

MES KALBAME LENKIŠKAI
MUSŲ KRAUTUVĖJE

1250 MILWAUKEE AVENUE
TEL. HUMBOLDT 1440

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

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

SKELBKITES "DRAUGE’

VYRŲ IR MOTERŲ 
MERGAIČIŲ IR

16 Metų Amžiaus
JOKIO PATYRIMO

BERNIUKŲ
Ar Suvirš
NEREIKIA

100% Karo
48 VAL.
Laikas ir Pusė Mokama už Viršlaikį 

Gera Mokestis — Malonios Darbo Sąlygos 
PUIKI TRANSPORTACIJA

Darbai
6 DIENOS Į SAVAITĘ

SHERMAN KLOVE COMPANY
' 3531 WEST 47TH STREET

EMPLOYMENT OFISSAS
i

CUNVEKTED FARM TRACTOR FIRST VEHICLE 
TO BE CALLED “JEEP"

MINNEAPOLIS, MINN.—The name “Jeep” was first given to a con- 
verted MM farm tractor, shown above, and used during maneuvers at 
Camp Ripley in 1940. This military tractor was termed “Jeep” by James 
T. O’Brien, then a privalė in the 109th Ordnance Coinpany, Minnesota 
National Guards, who now is a First Sergeant in the United Statės 
Army. Sergeant O’Brien says he called it ‘‘Jeep’’ because it could go 
almost anyvvhere and knew all the answers just likę the “Jeep” in 
the Popeye cartoons, who also knew all the answers and if treated 
right could do many unusual things. This dispels the popular mis* 
conception that the niekname came from the contraction of the words 
“General Purpose” (GP), an Army and agricultural tractor term. 
“Jeep” became Army parlance and it is aeknowledged that if it were 
from “General Purpose” the spelling would be “Geep.” The original 
Minneapolis-Moline Jeep was a four wheel drive machine made ex- 
pressly for pulling big guns and heavy equipment now used on many 
hattle fronts.
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

lijonus vyrų siunčia į visus karo frontus, bilijonus do
lerių skiria karui ir visas didžiausias pastangas deda, 
kad kariauti prieš japonus ir taip pat padėti Anglijai, 
Rusijai ir Kinijai.

AGRESIJAI NEPRITARĖ IR NEPRITARS

Metams .................................................................................. $7.00
Pusėi metų ............................................. ..._................  4.00
Trims mėnesiams .............................    2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................  .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ................................................................................. 36.00
Pusei metų ............................................    3.50
Trims mėnesiams ................................................................ I.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ....................................   75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................. $8.00
Pusei metų ...................„.................................  4.50
Trims mėnesiams .............................................................. '. 2.50

Čia suminėti dalykai veda prie aiškios išvados: Ame
rika turi stovėti už Baltijos valstybių nepriklausomy
bę, nes to reikalauja Atlanto Čarteris. Jei sutiktų jas 
pavesti Rusijai, pažeistų čarterį ir sužadintų bolševi
kų apetitą kitiems agresijos žygiams ateityje. Paga
liau, Amerikos milžiniškos karo pastangos eina ne vien 
tik tam, kad Sovietų Rusijos sienas, Didžiosios Brita
nijos imperiją ir Kiniją išgelbėti, bet ir mažesnes val
stybes, neišskiriant nė Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
išgelbėti ir atstatyti jas laisvomis ir nepriklausomomis 
valstybėmis. , ,

Maskvos konferencijos nebūtų galima vadinti pasise
kusia, jei ten būt buvę sutikta leisti didžiosioms val
stybėms mindžioti mažųjų tautų teises ir jas pavergti.
★

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.’ 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Užstoja už Lietuvą
Praėjusį sekmadienį spauda paskelbė, kad senatorius 

Reynolds (demokratas iš No.. Carolina) įneš į senatą 
amendmentą (priedą) prie senatoriaus Connelly rezo
liucijos, pažadančios bendradarbiauti pokarinės pasau
lio taikos palaikyme. Tuo amendmentu šen. Reynolds 
reikal“ja .

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879. Lietuvai, Latvijai, Estijai ir kitoms diktatorių, pa

vergtoms tautoms nepriklausomybės ir teritorialinio 
integriteto.

Maskvos konferencijai užsibaigus
PREZIDENTO PAREIŠKIMAS

Maskvos konferencija užsibaigė. Kadangi konferen
cijoj buvo svarstomi ir militariniai ir pokarinės taikos 
klausimai, todėl negreit sužinosime, kas joje buvo nu
tarta. Dauguma nutarimų paaiškės iš karo veiksmų. 
Kokie nutarimai dabar bus skelbtini visuomenės žiniai, 
nuspręs patsai Prezidentas Rooseveltas.

Šen. Reynolds, kalbėdamas apie savo pasiūlytą a- 
mendmentą, pastebi, kad, jei jo pasiūlymai, kurie įeina 
į Atlanto čarterį, būtų senato atmesti, tai “‘už ką mes 
kariaujame?”

Gerai, kad gerb. senatorius Reynolds užstoja už Lie
tuvą ir kitas nacių pavergtas tautas. Tai, be abejonės, 
stiprina Prez. Roosevelto ir sekr. Hull poziciją, nes šie 
vyrai, kaip ir daugelis Amerikos politikos vadų, stovi 
už Lietuvos ir kitų valstybių atstatymą.

, Prezidentas Rooseveltas, kaip aišku iš jo pareiškimo 
spaudai, Maskvos konferenciją laiko šauniai pavyku
sią. Jei vienos bet kurios dalyvavusios konferencijoj 
valstybės vadas taip gali atsiliepti apie svarbios trijų 
valstybių konferencijos pasisekimą, reiškia, kad jam 
pavyko pravesti tai, kas buvo planuota ir reikalinga

KAS LIGŠIOL TRUKDĖ SUSITARIMUI?
Jungtinės Valstybės, kaip ir Didžioji Britanija, jau 

seniai norėjo prieiti prie aiškesnio susitarimo ir miii- 
tariniais reikalais ir bendradarbiavimo taikai palai
kyti po karo. Glaudesniam kooperavimui ligšiol trukdė 
rusų reikalavimai antrąjį frontą atidaryti ir labiausiai 
rodomos nepagrįstos pretenzijos savintis Baltijos val
stybes, Lenkijos ir Rumunijos dalį. Maskvos pretenzi
jų, kaip žinom, nepripažino nei amerikiečiai nei anglai. 
Todėl, reikia manyti, kad Jungtinėms Valstybėms pa
vyko įtikinti rusus, kad jų reikalavimas prisijungti 
jiems nepriklausančias Baltijos valstybes yra imperia- 
listiški, kenkia taikai ir prieštarauja Atlanto Čarte- 
rio dėsniams. Jei to konferencija nebūtų pasiekusi, var
gu Prezidentas Rooseveltas būtų rodęs tiek daug entu
ziazmo apie jos pasisekimą.
SEKRETORIAUS HULL NUSISTATYMAS

Ta proga tenka dar vieną dalyką pasakyti, kuris duo
da vilčių, kad Baltijos valstybių reikalai Maskvoje bu- 
voa*«inti- . ...-t,.

Amerikos delegacijos vadas konferencijoj buvo pat
sai užsienių reikalų sekretorius Cordell Hull, kuris ke
letą savaičių prieš vykstant į Maskvą pasakė svarbią 
kalbą ir joj aiškiai ir griežtai išdėstė Jungtinių Valsty
bių nusistatymą ir rūpesčius atstatyti teisingą ir pas
tovią pasaulio taiką. Jis tada sakė, kad visos tautos, ar 
jos mažos ar didelės, turi teisę į laisvą ir nepriklauso
mą gyvenimą. Netenka, dėl to, abejoti, kad jis to pa
ties nusistatymo visu griežtumu laikėsi ir konferenci
joj. Netenka abejoti ir apie tai, kad jis nesutiko daryti 
išimčių Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kurias Sovietų 
Rusija dėl “strateginių išrokavimų” planavo pasiglemž- 
ti. . , «
aSierika sau nieko nereikalauja

★

Angliakasių vargai
Angliakasiai veda organizuotu kovą dėl didesnio at

lyginimo už jų sunkų darbą. Dėta pastangų juos sutai
kyti su darbdaviais, ieškota kompromisų, tačiau be pa
sekmių. Virš pusės milijono kasyklų darbininkų išėjo 
j streiką.

Anglis visada reikalinga. Bet šiandien, kuomet eina 
žūtbūtinis karas su didelėmis vokiečių ir japonų jė
gomis, anglis dar reikalingesnė. Streikas, aišku, kenkia 
karo pastangoms, nes karo pramonės fabrikams gali 
greitai kuro pritrūkti. Atsižvelgiant į tai, ir Preziden
tas Rooseveltas ir War Labor Board (Karo Darbo Ta
ryba) stengėsi paveikti mainierius, kad nestreikuotų. 
Į tai mainieriai, atrodo, nekreipė dėmesio. Jie reikalau
ja didesnio atlyginimo ir tiek.

Mūsų manymu, į angliakasių reikalavimus turėtų at
sižvelgti ir mainų operatoriai ir vyriausybės organai. 
Mainieriai, kurie dirba ir sunkius ir pavojingus darbus, 
ligšiol vis tik negavo pakankamo atlyginimo, kuris ne
turėtų būti bent mažesnis negu kitų pramonių darbi
ninkų atlyginimas.

Tačiau kovai už savo teisingus reikalavimus mai
nieriai turėjo pasirinkti kitą kelią, šiuo metu streikuo
ti yra nepatriotiška, ir pavojinga. Tai kenkia ir karo 
pastangoms ir organizuotam darbininkų judėjimui. Rei
kia, dėlto, manyti, kad mainierių klausimui išrišti bus 
surastas vidurio kelias, kuris nekenks nei karo pas
tangoms, nei darbininkų unijoms ir angliakasiai pel
nys geresnį už darbą atlyginimą.

Lietuvos miškuose 
yra ]00,000 partizanų

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos partizanai atiminėja 
ginklus nuo vokiečių ir pa
tys ginkluojasi. Du vokiš
kos okupacijos metus tų Bal 
tijos šalių žmonės bandė tai
kytis su vokiečiais, bet plė
šikiški okupantų darbai juos 
privertė išeiti kovon už vi
sišką nepriklausomybę.

Lietuvos miškuose veikia 
apie 100,000 partizanų. Jei
gu sovietų valdžia duotų 
jiems užtikrinimą, kad išvi
jus vokiečius rusai netaps 
okupantais, tai Lietuvos, Lat 
vijos ir Estijos partizanai 
dar didesniu pasiryžimu ko
votų ir greičiau sunaikintų 
vokiškus okupantus.

Karia žmones 
viešose vietose

Švedijoje gauta žinių, kad 
nacių okupuotoj Lietuvoj 
siaučia baisus teroras. Gy
ventojams ne tik uždrausta 
važiuot geležinkeliais, bet ir 
prisiartinti prie jų. Net pas 
kaimynus uždrausta nueiti.

Kas prasižengia “maisto 
taupos taisyklėms” ir ban
do įsigyt daugiau maisto 
produktų savo ir savo šei
mai, tie apšaukiami speku
liantais ir pakariami viešo
se vietose, kad daugiau te
rorizuoti gyventojus.

Vokiečių nuotaika Lietu
voje liūdna, nors žiauri be 
galo. Atrodo, kad vokiečiai 
nesitiki ilgai švaistytis Lie
tuvoj.

Knyga apie Londono 
lietuvius

Kun. K. Matulaitis yra pa
rašęs Londono lietuvių gy
venimo istoriją. Knyga va
dinasi “Londono lietuviai”. 
Knygoje yra daugybė pa
veikslų. Dar galima nusipirk 
ti. Kaina 15 šilingų. Knygą 
galima gauti pas kun. K. 
Matulaitį, 21, The Ovai, 
Hackney Rd“ London, E. 2. 
Galima jos pareikalauti ir 
Iš. Draugo redakcijoje, 76, 
Main Street, Bellshill, La- 
narkshire.

TURI BŪT DĖKINGAS AMERIKIEČIAMS

Numušto japonų lėktuvo įgulos vienas narys amerikie
čių ištrauktas iš vandens prie Velia Lavella salos, Paci
fike. Japonai tokiuose atsitikimuose savo priešą dar kul
ka perveria. (Acme-Draugas Telephoto)

Baigi nudėvėti batus? Pranešk apie tai 
vietinei Racionavimo Įstaigai

&

SPAUDOS APŽVALGA

Ta pačia proga galima suminėti dar vieną stiprų 
motyvą, kuris Ameriką verste verčia ginti mažųjų val
stybių teises į laisvę. Pirmoje vietoje Amerika yra au
torė Atlanto čarterio, apibudinančio šio karo tikslus, 
kurių tarpe vienu svarbiausių yra atstatyti diktatorių 
sugriautas valstybes.

Šiame kare didžiausią vaidmenį vaidina Amerika, 
Anglija, Rusija ir Kinija. Jos vadovauja karui, jos 
vadovaus ir taikai. Anglija, kaip gerai žinom, kariau
ja už savo imperijos čielybę. Rusija ir Kinija lieja sa
vo žmonių kraują ir prakaitą, kad užpuolikus išvyti iš
&ąyQ ženujj. Amerika nieko sau nereikalautai tačiau nu- kui wme nė vienas sąmoningas lietuvis nedalyvaus.

—
Duobkasių suvažiavimas

“Vienybės” redaktorius pastebi:
Į mano rankas pateko “demokratinių lietuvių su

šaukti’’ komiteto atsišaukimas.
Argi po tuo atsišaukimu pasirašęs Mizara ir kiti 

jo draugai yra demokratai?
Pavyzdžiui. Mizara Laisvėje yra šitaip rašęs:
“...Roosevelto administracija, begelbėdama ‘demo

kratiją pasauly,’ yra pasiryžusi užgniaužti demokra
tiją Amerikoje ir čia įsteigti koncentracijos stovyk
las.’’ '4***||**ttl

Kai dėl “Lietuvos išlaisvinimo,” apie kurį Mizara 
su sivo draugais rašo, tai tiek galima pasakyti.

Jie nori išlaisvinti Lietuvą ne lietuviams, bet ru
sams. ■ . -A *

Tai bus Lietuvos laisvės duobkasių suvažiavimas, 
n

važiavimui

-

4-

Uždraudė dėti dantis
Kol žmogaus viduriai dar 

nesugadyti, nevale dėti dirb
tinų dantų nė vienam Lietu
vos gyventojui, — paskelbė 
vokiški okupantai. Kas iš 
dantistų “‘nusižengtų” tam 
įstatymui, tas bus baudžia
mas.

Matomai naciai patys ne
sitiki su sveikais dantimis 
iš Lietuvos išsinešdinti...

Jeigu vaikų batai greičiau 
nusidėvi, nei kad racionavi
mo nauji ženkleliai įsigalio
ja, nesisielok dėlto, bet 
kreipkis į vietinę Karo Kai
nų ir Racionavimo Įstaigą 
ir pranešk apie tai.

Šitoji įstaiga sudaryta iš 
žmonių, gyvenančių jūsų a- 
pylinkėje — kai kurie jų 
gali būti jūsų artimi kaimy
nai. Jie taip pat yra moti
nos ir tėvai ir jie žino kokį 
vargą jūs turite dėl vaikų 
batų. Faktinai ir jie turi 
tuos pačius vargus ir dėlto 
jie su užuojauta išklausys 
jūsų rūpesčių ir darys vis
ką, kad jums padėtų.

Jiems leista išduoti eks
tra batų racionavimo ženk
lelių, ir ne vien tik vaikams, 
bet taip pat ir industrijos 
darbininkams ir kitiems ci
viliams, kuriems tikrai rei
kia daugiau batų, negu kad 
reguliarus racionavimas su
teikia. Ir nuo dabar jie bus 
dar nuolankesni, kadangi 
naujųjų batų racionavimo 
ženklų turės pakakti ilges
niam laikotarpiui, negu kad 
anksčiau.

Tiktai prieš eidamas į Ra
cionavimo įstaigą persitik

rink, kad šeimoje nėra ne
vartotų batų racionavimo 
ženklų. Prieš prašant papil
domų rac. ženklų, reikia su
vartoti visus turimus. Ka
dangi visus reguliarius batų 
rac. ženklelius galima per
duoti kitam šeimos nariui, 
gyvenančiam tame pat na
me, pasidalinimas šeimos ba
tų išteklių neturėtų būti sun
kus, ypač jeigu šeima tetu
ri vieną ar du vaikus.

Tiesą pasakius^ jums nė
ra reikalo eiti į įstaigą as
meniškai. Užtenka parašyti 
ir paprašyti prisiųsti apli
kaciją, kuri yra trumpa ir 
lengva išpildyti.

Taip, jeigu jūsų šeimos 
batų ženkleliai yra visi iš
naudoti ir kuris šeimos na
rys turi mažiau negu 2 po
ras vartotinų ar galimų pa
taisyti dabar reikalingų ba
tų — arba kitokių dabar 
galimų nešioti batų, — ir 
jeigu tas asmuo turėtų varg
ti be atskiros batų poros — 
pranešk apie tai Karo Kai
nų ir Racionavimo Įstaigai. 

'Jie nevers vaikščioti baso!
OWI

PIRKITE KARO BONUS!

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite

' —lauk, paduokite Roose
velt Furniture Kompani
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jį kaip 
NAUJĄ savo 
dirbtuvėj.
delis pasirin-"
kūnas visokių 
spalvų apdaa 
galų.

a

Mums Valdžia SAKO
Visi, kas nėra Dievo, Kris 

taus ir Bažnyčios draugai, 
yra jų priešai. Visi barsto, 
išskyrus tuos, kurie renka.

Telefonas SEELEY 8760

AUKŠ
ČIAU

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

ŠMOTŲ 
Kainos

FURNITURE COMPANY

Split by PDF Splitter



Antradienis, lapkr. 2, 1943 DIENRĄSTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOJf IR APYLINKĖSE
Iš Namų Savininkų 
klubo veikimo

Spalių 28 d. Marąuette Pk. 
Namų Savininkų klubas lai
kė mėnesinį susirinkimą. At
silankė apie 75 nariai.

Gaila, kad iš mūsų dide
lės kolonijos tiek mažai na
mų savininkų kreipia dėme
sio į savo reikalus.

Buvo kalbėta apie tai, kad 
nuo 73 gatvės tarp Western 
ir geležinkelio, yra statomi 
namai negrams, vadinas, 
negrai pradės apsigyventi 
visai prie mūsų durų. Išrink
ta komisija iš 15-kos vyrų 
ir moterų, kad lankytų na
mų savininkus ir prirašytų 
juos prie organizacijos. Mo
kestis tiktai 1 dol. į metus. 
Bet tas duos naudos mums 
daug daugiau, nes tada iš
vien veiktumėm didelė gru
pė žmonių.

Klūbietė namo savininkė

Rastas lavonas ežere
Pereitą sekmadienį Chica

go Park Distrikto policija iš
traukė vyro Itvoną iš Doug- 
las Park prūdo, prie 14th 
str. ir Sacrament-o blvd. Pa
gal drafto kortelę atpažinta, 
jog lavonas yra Walter 
Brenst, 65 metų amžiaus, 
355 Ridge avė., Evanston.

WHERE OUk

FOOD GOES

Lietuvių Sporto Šventė 
ir jauni atletai

Kaip jau buvo minėta, Da
riaus Girėno legionierių pos
tas rengia Lietuvių Sporto 
Šventę gruodžio 12 dieną, į 
kurią bus sukviesta visi lie
tuviai atletai ir daug žymių 
svetimtaučių — svečių.

Dabar mes kreipiamės į 
jus, jauni lietuviai atletai, 
kad visi užsiregistruotumėt 
dalyvauti Sporto šventėj.

Iš patyrimo žinau, kad 
kiekvienoj lavinamos vietoj 
(City Park) yra jaunų lie
tuvių atletų, visai nežinomų 
visuomenei. Per tą vakarą 

'jiems bus progos pasirodyt 
viešai ir kai kuriems pagar- 
sėt lietuvių tarpe. Sporto 
šventei gal surasim kitą Ka
rolį Požėlą, Antaną Kandro- 
tą arba ir Jack Sharkey, ku
rie pagrsės ne tik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpe kel 
darni Lietuvos vardą. Iki 
šiam laikui jų vietos neuž
imtos. Tad kas atsiras būti 
kandidatais į tų garsių lie
tuvių vistas. Kaip Požėla, 
Kandrotas ir Sharkey neži
nojo, jog jie bus garsiausi 
atletai, taip ir jaunuolis, ku
ris pats nežino savo gabu
mų, kol viešai nepasirodys. 
Tik tada visuomenė galės į- 
vertint jo stiprumą ir ga
bumą, nes tiktai visuomenė 
padaro garsų asmenį maty
dama jo gabumus.

Kvietimas į bunco

■ ■

1
75% TO CIVILIAIS

13% TO CM AtMEB FOKES

5

NULIUDIMO

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Rekordas—

Meniški, Vertingi
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFEK PACHANKIS FRODUCTIONS 

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

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

Si Firma Virš 50 Metų
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

Telefonas Grovehill 0142

ANTHONY B. PETKUS

Ir btauri išvaizda 
naudinga ,

Viename Londono muzie
juje yra surinkti žymių An
glijos vyrų portretai. Seniau 
šieji portretai yra užsilikę 
nuo paskutinių keturių šimt
mečių. Jie vaizduoja įvai
riausių profesijų vyrus: ar
kivyskupus, lordus, kuni- į 
gaikščius, rašytojus ir t.t. 
Tas rinkinys labai stebina 
tuo, kad tie žmonės yra la
bai negražūs.

Tačiau ir išvaizdos bjau
rumas turi savo moralinę 
vertę: Pirma, negražus žmo
gus neturi pasisekimo mei
lėje. Jausdamasis nuskriaus
tas šitoje srityje, jis pakrei
pia visas savo jėgas į kitą 
sritį ir tampa laimėtoju.

Antra, negražūs žmonės, 
kuriems mažai kas pavydi 
— nes jų išorė nepatraukia 
pavyduolių — savo energi
jos dėka — žinoma, jeįgu 
jie jos turi — išsimuša greit 
į viršūnes ir padaro nuosta
bių dalykų, nes jie viską1 
perka savo grynu darbu.

Dėmesio, namų
savininkai

Bridgeport. — Dėmesio 
Namų Savininkų klubas ren
gia vakarą lapkričio 7 d.

Visi namų savininkai kvie 
čiami ateiti ir susipažinti su 
savo draugais bei sužinoti Daugybė dovanų ir *‘door 
apie klubo veikimą.

Dabar yra svarbu visiems 
dėtis prie draugijos ir iškel
ti savo reikalus prieš nuo
mų departamentą.

Visi lietuviai kviečiami at
silankyti į tą vakarą, kurs 
rengiamas Chicago Lietuvių 
Auditorijoj, mažoj salėj,

! 3133 S. Halsted St. Pradžia
■ 5 vai. vakaro. Visus kviečia,

Valdyba

Cicero. —. Moterų Są-gos 
2 kp. rengia didelę bunco 
party lapkr. 3 d., parapijos 
salėje. Pradžia 7:30 vak.

Užprašome kaip są-tes, 
taip ir visus kitus atsilanky-

prizas” laukia žaidėjų. 2 kp. 
visada savo parengimais pa
sižymi, taigi ir šį kartą žiū-h 
rėsime, kad visi turėtų- 
“good tfme”. Koresp. -

B

VALANDOJE

Kreipkitės į -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JŪSŲ PATOGUMUI:

8812 So. Westem Ave„ Chicago

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

PETER TROOST MONUMENT COMPANY

Sharkey vaikas būdamas 
I klausė, kaip jo motina skai
tė lietuviškuose laikraščiuo
se apie Antano Kandrotcr 
stiprumą. Užaugęs nutarė 
susipažint su tuo garsiu lie
tuviu, bet tuo pačiu laiku 
pats tapo garsiausias lietu
vis atletas pasaulyje.

POVANDENINIS KARAS

19% TO 008 ALL1ES

2% TO TEIKTOMIS & KIGHBORS

Tad prašome lietuvių jau
nuolių užsiregistruot pas šių 
žodžių rašytoją, arba būda
mi Dariaus-Girėno salėj, pas 
legionierių vadą (Command- 
er) John Mason ir salės už
vaizdą John Chase. Patys 
atletai dažnai nedrįsta apie 
save kalbėt, tad prašom ki
tų apie juos pranešt laišku 
ar asmeniškai ir kokioj spor
to šakoj jis dalyvauja nežiū
rint vaikinas ar mergina, 
Darius-Girėnas salė, 4416 S. 
Westem Avė., Chicagoj.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
kad japonų laivų pasiunčia 
mų į vandenyno dugną tona
žas yra didesnis negu nau
jai statomųjų. Vienas jūrųl 
kadetas radijo programoje 
“We, the People” išsireiškė,’ 
kad Pacifike yra daug tuš
čios vandenyno vietos, kur; 
anksčiau japonų laivai bū 
davo! OW»!

Cicero. — Lapkričio 4 d., 
7:30 vai. vakare įvyks TT.* 
Marijonų Bendradarbių vie
tinio skyriaus susirinkimas 
parapijos salėje. Šiame su-1 
sirinkime bus svarstoma a- 
pie įvykstančią bunco party J 
lapkričio 16 d., antradienį. 
Taip pat bus svarstomi jubi- ’ 
liejinės vakarienės, kuri į- 

i vyks gruodžio 19 d..

Kovos nebaigęs dar ne
mesk tu ginklo, nes tik iš
tesėjęs tevertas paminklo.

I. P. VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Avė.
Tel. Virginia 2114

Perkėlė savo Raštinę į 
BRIGHTON PARKA

Su Income taksais ir kitais rei
kalais kreipkitės vtršminėtu 

antrašu.

i

LUCIA JUZENIENE 
(Po tėvais Jsreckaitė)

Gyveno 2300 *W. 23rd St. 
Mirė Spalio 29 d., 1943, 10
vai. vak., sulaukus pusės amž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Nau
jamiesčio par., Navarsonių km.

Amerikoje išgyveno 34 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną, dukterį Mykoliną, ■ 
pusseserę Anelę Palionienę ir 
šeimą, sesers sūnų Antaną La
pinską ir jo moterį Juozapi- 
ną, švogerį Mykolą Juzėną ir 
jo moterį Julijoną, vyro bro
lio vaikus Ignacą ir Petrą Ju
zėnus ir daug kitų giminių, 
o Lietuvoje seserį Pauliną.

Velionė priklausė ‘prie Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų, Mal
dos Apaštalystės ir Gyvojo 
Rožančiaus Vainikėlio.

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje. 2314 W. 23rd. PI.

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
Lapkr. 3 d., 1943, iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly- , 
dėta J Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė. Se
suo, Pusesesenė, švogerts ir ki
ti Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lac- 
hawicz ir Sūnai, Tel. Canal— 
2515.

R

1
M

A A
JONAS KIUDIS

Mirė Spalių 28 d.. 194 
p. p., sulaukęs pusės

I..................................
Sauslaukių kaimo.

Amerikoje išgyveno 4o m.
Paliko dideliame nuliūdime ; 

moter) Josephine. (po tėvais 
Barloga). sūnų Eduardą. mar
čią Nancy, anukus: Edwardą 
ir Richardą ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lacha- ’ 
wfcz ir Sūnai koplyčioje. 2314 
West 23rd PI.

laidotuvės įvyks Ttečiadie- 
lapkričto 3 d., iš koply

čios 9:30 vai. ryto bus atly- ; 
dėtas į Aušros Vartų parapi- > 
jos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas j gv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvau laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris Sūnus. Anūkai ir 

Giminės.

Laidotuvių Direktoriai Lac- • 
haw1cz ir Sūnai. tel Canal 
2515. • »

3. 4
. ___ amž.

Kilo iš Kvedainių parapijos.

nj.

v.

•

J. Jakubauskas

Malda žmogaus sielą tobu- J 
liną.

IIGARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU N E RA L KOME 
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PADEKONE

PLATINKITE "DRAUGĄ’

Mirė lapkričio 3 d.. 1940 m. ’ 
Palaidota lapkričio 6 d., šventos 
Kazimiero kapinėse.

Trijų metų mirties sukaktu- ' 
vių proka. tas laikomos dvejos" 
ftv. Mišios už jos sielų, šv. Mi
šios bus laikomos Tėvų Marijo- i 
nu vienuolyne jos mirimo ir 
laidojimo dienose.

Nublanktai prašome visų gi- 
mintų, draugų, kaimynų ir pa- ' 
žjstamų prisiminti a. a. Moni
ką I^ieiktenę savo maldose per 
šias sukaktuves ir tu-omi su
teikti jai kilnų meilės ir gai
lestingumo patarnavimą — už i 
ką iš anksto nuoširdžiai dė
kojame. -f

Nuliūdę lieka: Vyras ir stums.

: f
1
1

3 METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

A.
MONIKA LKtEIKlENfi 
(po tėvais Niibgardaitė)

COUGHS
Due To CoMi or BroneMol Irritation

Here's good'bews for the people of the U. S. A 
Cinada's greatest cough medeine is now being 
made and sold right kere, and if you have any 
ddubt about what to take this winter for the com- 
mon cough or bronchial irritation get a bottle of 
Bucidey's C AN ADIOL Mirture. You won't be dieep- 
pomted—ifs different from enything else you ever 
used —orte littfe sip and you get matant action. Onfy 
45c—all druggists. Satisfaction or money back.

t

f

JUOZAPAS MOTIEKAITIS 
kuris mirė Spalių 22 d.. 1D43 
ir tapo palaidotas Spalių 26d.. 
o dabar Ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
gaudamas atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutinj pa
tarnavimą ir palydėjo jj į tą 
neišvėngiamą amžinybės vietą.

Mes. atmindami ir apyailė- 
’Mes, atmindami ir Upgailė- 

tarpo, dėkojame mūsų dvasiš
kiems tėveliams kun. kleb. 
Jgn. Albavičiui. kun. Petrui 
Gašlūnui ir kun. Antanui San- 
džtui, kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas _0ž jo sielą ir kun. 
kleb. Ign? Albavičiui, kuris 
pasakė pritaikintą pamokslą.

Ižėkojame' šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams bažnyčioje ir prie 
kapų.

Dėkojame graboriui Antanui 
B. Petkui, kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo Jį j amžtnastj, o 
mums palengvino perkęsti nu
liūdimą ir rūpesčius. Dėkoja
me grabnešiams draugijų na
riams ir visiems, kurte paguo
dė mus nuliūdimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyre, lai 
Visagalis Dievas suteikta am
žina ramybę ir atilsį.

Nilliūdę lieka: 'Moteris,
1.A1 ■ , - Ih taia. A. i* vo IT U1UI1IIC3.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 4908

Phone LAF. 3572

2515 
5765 
1270

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

Phones: CANAL 
COMMODORE 

PULLMAN

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

10821 80. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tetophone YARDS 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

L. BUKAUSKAS

3307 LITUANICA AVĖ.

/

2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

I
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Ašaros atnešė pagalbą

Kaimynė rado tris vaikus paliktus

Pereito sekmadienio vaka
re vaikų verksmas atkreipė 
kaimynų atydą. Rasti trys 
alkani ir pusnuogi vaikai, 
kurie buvo palikti prieš tris 
dienas šaltame name, 1661 
Vine str.

Tėvų apleisti buvo šie vai
kai: Margaret aDnny, 8 me
tų, jos broliukas Charles Jr., 
3 metų, ir jų mažoji sesutė 
Jean, 11 mėnesių amžiaus.

Margaret Danny kalbėjo 
savo, mažojo broliuko ir ma
žosios sesutės vardu. Ji Mrs. 
Mildred Cusunano, 1659 
Vine str., įvedė į namą, kur 
buvo tušti pieno buteliai. 
Margaret pasakė, jog jie val
gė tik vieną kartą, kai jų tė
vai. Charles ir Elizabeth 
Danny, juos paliko.

t

PRISIPAŽINO NUŽUDĘSI

Mrs. Cusunano paėmė vai
kus į savo namus, pamaitino 
ir aprengė šiltai, paskui pa
šaukė Hudson avė. policiją. 
Margaret buvo nugabenta į 
jaunamečių namą, o du ma
žiukai vaikai buvo patalpin
ti švento Vincento našlaity- 
ne.

Kaimynai sako, jog jie ne
matę niekad vaikų tėvo, kai 
šeima atsikėlė gyventi prieš 
septynias savaites.

metų

lovoje
Albert A. Rau, 45 

amžiaus, užmigo lovoje, sa
vo kambaryje, Wisconsin 
viešbutyje. 224 Wisconsin 
str., kai jis rūkė cigarietę, 
pereito sekmadienio vakare. 
Jis nudegė ir nukentėjo nuo 
dūmų, buvo nugabentas į li
goninę.

/
Išgelbėti po 12 valandų

Du jaunuoliai išvyko pa
sivažinėti su būriniu laive
liu. Vėjas nutilo, burės nebe
veikė. Po 12 valandų jau
nuoliai buvo atitraukti į Bei-1 
mont Harbor, pereito sek
madienio vakare, 10 valan- 

; dą.. Arthur Strilky, 17 me
tų, 3520 Lake Shore dr., ir 
Lawrence Goldi, 16 metų, 
buvo rasti 1.500 pėdų nuo 
Ohio str. Jie buvo išgelbėti 
po 12 valandų.

Keleivio nelaimė

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

VARTOJAMAS NACJAS PLAST1C MA- 
TKKIOI.AS MATUKAIS UUM 
SPALVOS DANTŲ PLK1TOMS.

NAl JOS VpIv^fnilO

k (.si es » vi f UIUIIGpilsitos

$12.50
IKI $39.50 Už KIEKVIENĄ

Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Vtnoj šaly žinomos dantų 
pleKos. Permatomos crystaJ ciear p Įeitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Patra- 
kinimas uarnntijatas. Matmolas labai pa
našus | gamtini. Vienos dienos taisymų 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltai.

| Darome p'eitas Įspaustas ir Į 
| gautas tik iš laisnluotų deutistij

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

**24 S. Ashland 2nd Fl. Mon. 9251
Atdara noo 9 Iki 8. SeMad. n na 9 iki 4. 
_______KALBAME LIKTI VISK Al

3945 W. 2«U1 St. 2nd Fl. Daw. 2908
30 N. Dearborn Rm. 800. Sla. 9849 
Vldurmlesčlo vai. 9—e. Antradieni Ir 

ketvirtadieni nuo 9 iki J.

r

Nepaprastas įvykis

Gydytojas išgelbėjo kūdikio gyvybę 
kuris gimė, kai motina buvo mirusi
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Hanna City, IU. — Kudi- plaučius pusę valandos, kad 
kis berniukas atėjo į šį pa- vaikas pradėtų kvėpuoti, 
šaulį gyvas, beveik po 10 mi- ; 
nučių, 
mirusi 
reito 
Buvo 
operacija caesarian.

Dr. Victor William, iš Tri- 
voli, pasakė, jog John L. 
Clark 39 metų, buvo mirusi, 
kai jis atvyko į jos namus. 
Jis greitai vykdė operaciją, 
bet mažasis, kuris turėjo 
gimti už savaitės, nekvėpa
vo. Daktaras pridėjo savo 
lūpas priešais kūdikio lūpas, 
Jis putė kvapą į kūdikio

Detektyvų apsuptas Wayne Lonergan, Kanados aviaci
jos kadetas, prisipažino nužudęs savo žmoną. Iš New 
York policijos stoties jis vedamas į kriminalio teismo 
rūmus. (Acme-Draugas Telephoto)
— 
Gyvenimo įvykiai

Atgarsiai iš po Halloween dienos
Granite City, III. — Ketu- savo vardui pasipriešinti, ir 

riolika keleivių Granite City ji panoro gyventi Halloween 
gatvėkaryje buvo sužeista, nuotaikoje. Beždžionė nusi- 
vienas sunkiai, pereito šešta- traukė ir iššoko pro langą.

Kai policija atvyko, bež
džionė 
paskui 
aukštų

John Tyreli, 65 metų, 1619
W. 14th pi., pereito šeštadie- dienio vakare, kai gatvėka- 
nio vakare žuvo nelaimėje, į ris paslydo per sustojimo 
kai į jį sudavė automobilis, užtvarą ir sudavė į Illinois 
prie Wood str. ir Roosevelt Terminai inžiną. Policija pa- 
road. reiškė, jog tyrinėjimas pa-

_______ rodė, kad bėgiai buvo ištep
ti muilu ar kita kokia me- 
džiaga; manoma, kad tai 
Halloween šposininkų dar
bas.

Mirtinas subadymas
Antonio de Poalo, 78 me

tų, 2802 So. Wells str., bu
vo rastas miręs nuo peilio 
žaizdų, pereitą sekmadienį 
savo kambaryje. Pekin poli- 
lija pasakė, jog Epifanio 
Rizzo, 61 metų, darbininkas, 
kuris gyveno su De Poalo, 
prisipažino, jog jį subadė ki
lus ginčui dėl $200. Pagal 
poliiijos pranešimo, Rizzo 
pasakė, jog jis subadė De 
Poala, kai buvo grąsinama 
su ginklu.

Ginčai neveda prie gero!

Vėl atidarytas ,
Pereitą pirmadienį vėl bu

vo atidarytas Stevens vieš
butis publikai.

DIRBTUVES Tl£S74/

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

VISAS DARBAS
IR MATERIOLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS

vo dirbtuvę pertaisėm perdirbimui senų rakandų, vartojant 
vien tik geriausius materiolus. Turime dideli pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audinių aptrauklmui materiolų.
DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKANDŲ 

ir jūs galite išmainyti savo senus ant naujų.

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

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

♦

Denver. — Kai Halloween 
šposininkai nutraukė gatvė- 
kario vielą, gatvėkaris stai
ga sustojd ir jame buvo 
tamsu. Gatvėkaryje buvo 
daug keleivių.

Kai šviesa vėl buvo grą
žinta, nuraudusi mergaitė 
konduktoriui pasakė, jog ji 
buvo 15 kartų pabučiuota.

“Jei ne Hallovveen, aš bu
čiau pikta” — ji pareiškė.

* *

Beždžionė 
ta pereitais 
dosi Bar-of-Music cocktail 
louge. Ir ji matyti negalėjo

buvo prijaukin- 
metais ir ji ra-

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

BEITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIVAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 

dėl 
1944 

SUPREME 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION
PETRAS P. KEZON 

Sekretorius ir Iždininkas
DABARTINE
DIVIDENTŲ
RATA.............. 4%
1751W. 47th Street

šokinėjo po medį, o 
dingo viršuje trijų 
namo.

Buvo patekęs Į banditų 
rankas

y
Kūdikis buvo nuvežtas į 

kai jo motina buvo St. Francis ligoninę, Peoria. 
ir viršininkai pasakė, kad jo 
būklė buvo gera.

Gyvenime esti įvairiausių 
įvykių. Šis įvykis rodo gydy
tojo sumanumą ir pasišven
timą.

nuo širdies ligos, pe- 
sekmadienio vakare, 
padaryta sėkminga

Rastas negyvas

X Elzbieta PaurazienP, 
Moterų Sąjungos centro pir
mininkė, su vyru Stasiu ir 
vaikais iš Detrt>it, Mich., 
yra atvykus Chicagon daly
vauti pusbrolio Stanislovo 
Adašiūno laidotuvėse.

X S. Rūkantis, Dievo Ap
vaizdos parapijos veikėjas, 
dar vis tebeserga, šeima su
sirūpinus ir deda pastangų, 
kad kuo greičiausiai pasveik 
tų. ' .

Sugauti pabėgę vokie
čių belaisviai

Springifeld, III. — Pereitą 
sekmadienį buvo pranešta, 
jog sugauti du vokiečių karo 
belaisviai, kurie buvo pabė
gę iš Breckenbridge kem
pės, Ky., pereitą savaitę. Su
čiupti vokiečių belaisviai va
dinasi: Erich Wulf. 30 metų, 
lakūnas, ir Kari Heinz Zi- 
gann, 22 metų, parašiutistas. 
Jie pirma buvo pabėgę prieš 
keletą savaičių iš laikinos 
karo belaisvių kempės, Aus- 
tin, Ind.

Thomas Keady, 53 metų 
amžiaus, policininkas pri
klausąs Craigin stočiai, pe
reito šeštadienio vakare bu
vo rastas negyvas savo mie
gamajame kambaryje. 2430 
Mason avė.

Keturių colių sniegas
Minneapolis. — šiaurės 

vakarai pereitą sekmadienį 
patyrė žiemą. Pranešama, 
jog šiaurės ir pietų Dakoto- 
je ir Minnesotoje iškrito 
sniego keturi coliai. Smar
kiausias sniego kritimas ke
turių colių buvo prie 
Browdle, S. D., netoli Aber- 
deen.

X Kapitonas dr. J. W. Ka- 
dzewick šiomis dienomis paf 
vyko namo trumpų atostogų. 
Daugelis pacientų, ypatingai 
Marąuette Park, džiaugiasi 
pamatę savo daktarą kariuo
menės kapitono uniformoj.

X A. a. Jono Kiudžio as
menyje Aušros Vartų para
pijos draugijos neteko pa
vyzdingo rėmėjo. Jis nieka
dos neatsisakydavo paremti 
draugijų vakarus ir pats 
juose dalyvaudavo.

1
Jefferson Park policija 

pereitą pirmadienį sulaikė 
vieną vyrą ir ieškojo kitą 
bendrininką holdape, kuria
me motoristas buvo laiko- 
mas belaisviu per dvi valan
das, važiuojant aplink North 
Side. grąsinant jį peiliu.

Holdapo auka yra Harry 
Factor, 4153 Adams, jis iš
šoko iš savo automobilio, 
kai sugavėjai (banditai) su
stojo prie gazolino stoties, 
6800 N. Harlem. Policijos 
sąuadas išgirdo pagalbos 
šauksmą ir įvažiavo į stotį, 
kur jie areštavo Robert E. 
Scott, negrą, 24 metų, 3347 
So. Michigan. Antras bandi
tas pabėgo.i
?er 24 valandas tė
vams atėjo dvi liūdnos
va ■

žinios

Smarkiai vagiama 
degtinė

Per praėjusius keturis mė
nesius Chicago Association 
of Commerce rekordai rodo, 
jog buvo pavogta 2,214 dė
žių degtinės, už $113,950, to
ji degtinė buvo pavogta vien 
iš trokų. Daugel atvejų ir 
trokai taip pat buvo pavog
ti.

Žalios stampos
Pereitą pirmadienį įsiga

liojo airplane stamp No. 1, 
trečioje racionavimo knyge
lėje, gera vienai porai batų 
gauti (stamp No. 18 gera 
vienai porai batų gauti ne
nustatytam laikui); A, B. ir 
C žalios stampos, ketvirtoje 
racionavimo knygelėje, įėjo 
galion pereitą pirmadienį.

X DKK (Draugo Kores- 
I pondentų Klubas) neužilgo 
pradės laikyti susirinkimus 
ir įsteigtus lavybos kursus. 
Pirmas susirinkimas bus šio 
mėnesio vidury. Diena ir 
vieta bus vėliau paskelbta.

X Jack J. Juozaitis, žino
mas jaunimo — vyčių vei
kėjas ir buvęs teisėjo J. Zū- 
rio bailifas, dabar 
jąs kariuomenėj, 

i namo atostogų.

tarnau- 
parvyko

Du
Dalias, Texas.—FBI agen

tai pranešė pereitą sekma
dienį, jog du vokiečių karo 
belaisviai dingo iš Rosewell, 
N. M., internavimo kempės. 
Jie vadinasi Enrich Heck- į 
mann 21 metų, buvęs oro į 
jėgų seržantas, ir Hans An- 
songe. 22 metų.

Gavo paaukštinimą
Kunigas Preston Patrick 

Murphy, buvęs De Paul uni
versiteto profesorius, dabar 
kariuomenės kapelionas, bu
vo pakeltas iš major į leite
nanto pulkininko laipsnį. 
Apie tai pranešė karo de- 

i partamentas pereitą pirma
dienį.

f

Pirkite Karo Bonus.
Laike dvidešimt keturių 

valandų į vienos farmos na
mus atėjo dvi telegramos iš 
karo departamento.

Mr. ir Mrs. Raymond 
Sherman, kurie gyvena ne
toli North Aurora, pereitą 
šeštadienį gavo pranešimą, 
jog jų sūnus staff sgt. Do- 
nald, 22 metų, dingęs po už
puolimo Vokietijos iš oro. 
Pereitą sekmadienį atėjo vėl 
žinia, jog kitas jų sūnus Ho- 
mer, 28 metų, taip pat oro 
jėgų seržantas, mirė Angli-• • joje.

Trečias jų sūnus, pfc. Ro
bert, dabar yra Indijoje.

J

DABAR

X Jaunamarčių
Šv. Juozapo parapijos salėj, 
So. Chicago, bus sekmadie
nį, lapkričio 21 d. Daugelis 
labai įdomauja, ką jaunos 
marčios, parapijos veikėjos, 
turi paruošę. Žinoma, pama
tys tiktai tie, kurie atsilan
kys.

I .

X J. Klikūnienė, VVest 
Side lietuvių darbuotoja, y- 
ra nuoširdi Aušros Vartų 
parapijos choro rėmėja. Ruo 
šiamo choro vakaro jau iš
platino 25 bilietus. Jai pa
deda jos dukrelė choristė 
Febronija, Šv. Kazimiero a- 
kademijos studentė.

Į X No. Side veikėjas Skliu
tas, kurs tarnauja kariuo
menėj, gautomis žiniomis y- 
ra cenzorium vienam Ame
rikos kariuomenės pašte. Jis 
toms pareigoms paskirtas 
dėlto, kad moka keletą kal
bų. Sako, jis džiaugtųsi, jei 
mokėtų dar daugiau sveti
mų kalbų.

X A. a. E. Gregg laidotu
vėse praeitą šeštadienį da
lyvavo daug žymių lietuvių: 
teisėjas J. Zūris, kap. dr. 
Kadzewick, daug biznierių, 
iš Chicago ir kitų miestų. 
Velionis buvo savininkas 
vaistinės prie 69 ir S. West- 
em gatvių. Buvo pačiam 
amžiaus stiprume — 35 m. 
amžiaus. Našlaičiais paliko 
du maži vaikai.

vakaras

I

Mirtinai sumuštas
Victor J. Kast. 45 metų, 

1823 Prairie, nuomavimo 
agentas, buvo rastas mirti
nai sumuštas savo namų 
priešakyje. Policija pereitą 
pirmadienį tuo reikalu vedė 
tardymą. Policija tiki, jog

1 Kast yra banditų auka.

................—-................
Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rūšies 
Namų Materijolą Už Dar Žemomis Kainomis!

Atvykite j mūsų jardą ir apžiūrėkite sta- 
ką ir aukštą rūšj LENTŲ—MILLVVORK 
— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porčių, viškų, skiepų ir lietų. 
PASITARKIT SU MCSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINAS,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO. 
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
Valandos: Sekmadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. pietų.

Kitomis dienomis — nuo 7 vai. ryto iki 5:30 valandos popiet.

Daug kas kalba apie spau
dą, bet bijo realių žygių toje 
srityje. (Prof. Eretas),
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