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Japonai 
praneša-
Prūsuose Vyksta Artilerijos Dvikovos; 

Rusai Tik 4] Mylios Nuo Budapešto

B-29 LĖKTUVAI PUOLĖ TOKYO
MASKVA, lapkr. 1.—Ri

šu karo biuletenis sake Ryt
prūsiuose vyksta artilerijos 
dvikovos, o į šiaurę nuo 
G ros trakėnui rusai atmušė 
nacių žvalgybinį vienetą.

Raportai iš fronto sakė 
didelės kautynės vyksta 
Kecskemet miesto gatvėse. 
Kecskemet yra trečias did
žiausias Vengrijos miestas.

Anot pranešimų, rusų ka

riuomenė stovi 43 mylias 
nuo Budapešto ir 20 mylių 
į vakarus nuo Tisza upės.

Rusai sakėsi suėmę su- 
virš 4,000 nacių ir vengrų 
karių ir sunaikinę 104 nacių 
tankus.

Į pietryčius nuo Budapeš
to rusai užėmė 50 apgyven
tų vietų, jų tarpe Hajduna- 
nas miestą.

Rusai Neįleidžia Korespondentu 
i Pabalčio Valstybes ir Balkanus

PRISTATO REIKMENIS Į LEYTE Nepatvirtintas Japonų Raportas Pranešė Apie Tą Puolimą; 
Minėjo Ataką Ant Yokahoma, Davė Suprast Link Gaisrų

CHIANG DU MENESIUS 
Į KRATĖSI STILWELL

WASHINGTON, lapkr. 1. 
—Baltųjų Rūmų patarėjai 

I sakė Kinijos Gen. Chiang 
: pirmą kartą reikalavo Gen. 
Joseph Stilvvell atšaukimo

Washingtonas Nepatvirtina Tokyjo Raporto
SAN FRANCISCO, lapkr. 

1. — Eilėje sumaišytų ir 
prieštaraujančių pranešimų, 
Tokyo radio šiandien rapor*- 
tavo apie Amerikos B-29 
Superfortress lėktuvų at.»ka 
ant Tokyo miesto ir Ybko- 
hama uosto, Japonijoje.du mėnesiu atgal.

Tą reikalavimą Prez. Roo- j Anot Tokyo, “keli priešo
seveltui įteikė H. H. Kung, B-29 lėktuvai skrido virš 
Kinijos vykdomosios tary- Tokyo ir Yokohama apie 
bos vice prezidentas. Pirm pusę valandos.” Kelias va

ATĖNAI, lapkr. 1 —Čia 
gautas pranešimas sako Mas 
kvoje dabar vyksta pasita
rimai dėl korespondentų 
įleidimo į tuos kraštus, iš 
kurių rusai išvarė nacius ir 
patys okupavo, kad duoti 
amerikiečiams tikrą vaizdą 
to, kas dedasi tuose rytų 
Europos ir Balkanų kraš
tuose.

Iki šiol rusai griežtai 
draudė Anglijos ir Ameri
kos korespondentams vykti 

z į Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
kitus rusų kariuomenės už

imtus kraštus, nežiūrint to. 
kad Anglija ir Amerika su
teikė Rusijai neišpasakytai 
didelę pagalbą.

Amerika nepanaudojo sa
vo galios rugsėjo mėnesy, 
kuomet rusai išprašė Ame
rikos ir Anglijos korespon
dentus iš Balkanų sostinių.

Maskva leidžia vien tik 
rusams koresponden tams 
vykti į rytinę Europą ir 
Balkanus, o kitų sąjungi
ninkų laikraštininkai turi 
sėdėti Maskvoje ir skaityti 
rusų korespondentų raštus.

Laivyno LCM laivai atveža reikmenis ir išveža sužeis
tuosius. ši nuotrauka buvo padaryta Leyte salos invazijos 

; pradžioje.
(U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Aliantai Išlipo Wa!cheren Saloje; 
Sumuša Nacius Pakely į Antverpą

Sprogimas Paryžiuje 
po De Gaulle Kalbos

PARYŽIUS, lapkr. 1. — 
Tik 15 minučių po Gen. 
Charles de Gaulle kalbos, 
vienam Paryžiaus priemies
ty įvyko didelis sprogimas.

Nors tas galėjo būti pasi- 
kęsinimas prieš De Gaulle 
gyvybę, prancūzai oficialiai 
pareiškė mintį, kad tai bu
vo sabotažas, ir visai nesu
rištas su De Gaulle kalba.

Keli kiti sprogimai sekė 
pirmąjį, ir Paryžiuje sus
kambėjo oro atakos sirenos.

LONDONAS, lapkr. 1.— 
Britai commando karia5 
šiandien išlipo pietiniam i’ 
vakariniam krantuose 
cheren salos, ir varosi pir 
myn, kad žnyplėse suspaus
ti paskutinius nacius, past 
jančius kelią į Antverpą.

Kanadiečiai tuo pat metv 
perėjo sąsiaurį į rytinį sa
los krantą ir įsteigė pozici
ją, nežiūrint didelio nacių 
pasipriešinimo.

Raportas iš Maršalo Mont

gomery štabo sakė britai 
varosi pirmyn per užlietą 
tereną.

Berlynas sakė sąjunginin 
kų jėgos išlipo netoli Vlis- 
singen (Flushing), Walche- 
reno didžiausio miesto, ir 
kad jas saugojo lėktuvai ir 
karo laivai.

Oficialus nacių praneši
mas sakė pirmieji invazijos 
kariai buvo užmušti, bet se
kantieji prasimušė iki Vlis- 
singen miesto pakraščių.

Britu Lėktuvai Dar 
Karta Puolė Koeln?

LONDONAS, lapkr. 1.— 
Daugiau negu 500 dideli! 
Anglijos lėktuvų vakar na) 
tį numetė dar 2,500 tonr 
bombų ant degančio Koelnc 
miesto.

Mosąuito lėktuvai pradė
jo ataką, kuri tuomet buvo 
Lancaster ir Halifax bom- 
berių baigta. Sukelta daug 
naujų gaisrų.

Tai buvo septinta ir aš
tunta atakos ant to centro, 
kuris yra sekantis Ameri
kos pirmos armijos objek
tas.

KARO BIULETENIAI
—Amerikos torpedo lėktų 

ai ir PT laivai blokaduoja 
.evte salos vakarinį kran-

—Britai kariai veržiasi 
yirmyn Walcheren saloj, 
Olandijoje.

—Maskva sakė rusai už
ėmė visą Petsamo apylinkę, 
Suomijoje.

—Berlyno pranešimas sa
kė nacių rezervai išlipo vie
noj Dodekanų saloj.

—Maršalas Štai i n prane
šė, kad rusų kariuomenė už
ėmė Kecskemet miestą, Ven
grijoje.

BRITU PATRULIAI 
PASIEKĖ SALONIKA

ROMA, lapkr. 1.—Nacių 
aukštoji komanda pranešė, 
kad jos jėgos evakuavo Sa- 
lonika, Graikijos antrą mie
stą ir svarbų Balkanų uos
tą.

Sąjungininkų štabas anks 
čiau pranešė, kad britų pa
truliai jau pasiekė Saloni- 
ka. Vokiečiams išsprogdi
nant to miesto įrengimus ir 
pastatus, Salonika padeng
ta dideliais dūmais.

Atsidarė Tarptautinė 
Aviacijos Konferencija

CHICAGO, lapkr. 1. — 
Tarptautinės Civilės Avia
cijos konferencija prasidėjo 
šiandien po pietų Stevens 
viešbutyje. Delegatai iš 50 
kraštų mano išdirbti planus 
pasauliniam aviacijos trans 
portui, ir atsteigimui preki
nio skridimo, kuomet tik 
sąlygos leis.

Šiandien konferen c i j o n 
atvyko Adolph Berle, vals
tybės sekretoriaus padėjė
jas; New Yorko Mayoras 
La Guardia; Jan Ciecha- 
novvski, Lenkijos Ambasa
dorius, ir Šen. Bailey(Dem., 
N.C.), kurį Prez. Roosevel- 
tas paskyrė laikinuoju kon
ferencijos pirmininku.

negu Prez. Rooseveltas pa
tenkino tą prašymą, jis įs
pėjo Kung, kad Stilvvell at
šaukimas neišgydys visų 
Kinijos ligų, ir sakė kinie
čiai turi visupirmiausia su
tvarkyti savo namus.

Japonai Išlipo Ant 
Peleliu — Tokyo

SAN FRANCISCO, lapkr. 
1.—Japonų štabo komunika
tas sakė japonai kariai tre
čiadienio ryte (jų laiku) iš
lipo šiauriniam Peleliu sa
los krante.

Anot pranešimo, japonų 
“specialus torpedo puolimo 
vienetas’’ atakavo Ameri
kos konvojų į rytus nuo Pe
leliu tuo metu, kaip vyko 
išlipimas.

landas anksčiau pranešimas 
sakė vienas Superfortress 
lėktuvas numetęs bombų 
Kanto pramonės centre Ja
ponijos sostinėje.

Japonų Domei agentūra 
taipgi padidino lėktuvų skai 
čių, perduodama tokį, patai
symą japonų laikraščiams' 
“pakeiskite ‘vienas B-29 
atakavo Tokyo’ į ‘keli B-29 
lėktuvai’...”

Radio pranešėjas sakė 
darbininkai fabrikuose Kan 
to apylinkėje susinervavo 
ir lyg nurodė, kad taikinių

apylinkėje buvo sukelta gai
srai.

FCC klausytojai sakė oro 
sąlygos nedavė girdėti pil
no japonų pranešimo.

Jeigu japonų raportas bū
tų teisingas, tai būtų pirma 
ataka ant Japonijos sosti
nės po Gen. Doolittle vado
vaujamo puolimo 1912 m. 
balandžio 18 d., kuomet
Amerikos lėktuvai pirmą 
kartą atakavo taikinius pa
čioj Japonijoj.

Domei agentūra, kuri vis 
dar tebekalba apie “japonų 
laimėjimus” Philippinų jūrų 
kovoje, sakė tie lėktuvai 
skrido virš Japonijos, kad 
“išlaikyti Roosevelto gar
bę.”

WASHINGTON, lapkr. 1. 
—Karo Departamentas sakė 
jis iki šiol neturi oficialaus 
pranešimo apie japonų pra
neštą B-29 lėktuvų ataką 
ant Tokyo ir Yokohama 
miestų, Japonijoje.

Veržiasi Prie Carigara Miesto, Leyte

SUPAŽINDINKITE KITUS SU DIENR. “DRAUGU”

Roma Sako Rumunijos
Kabinetas Rezignavo

LONDONAS, lapkr. 1.— 
Romos radio šiandien pra
nešė, kad Rumunijos kabi
netas atsistatydino. Smul
kesnių žinių nepadavė, bet 
pranešta, jog Karalius My
kolas priėmęs rezignacijas.

Maskvos radio anksčiau 
davė smulkų raportą apie 
demonstracijas Bucharešte. 
Anot rusų raporto, apie 70,- 
000 asmenų susirinko prieš 
palocių ir reikalavo “naci- 
onal demokratinio fronto” 
režimo vieton Gen. Kons- 
tantin Sanatescu valdžios.

Amerikiečiai Atmušė 
Naciu Atakas Po Klony

ROMA, lapkr. 1.—Aštun
tos armijos kariai sustipri
no savo poziciją anapus Ron 
co upės, į pietus nuo Forli, 
Po klonies tvirtovės, ir pa
varė nacius iš Meldola.

Fronto centre, į pietus 
nuo Bologna, nacių jėgos 
vakar smarkiai kontrataka
vo penktos armijos karius. 
Amerikiečiai, kaudamiesi su 
durtuvais, kiekvieną priešo 
puolimą atmušė.

Tūkstantis Darbininku
Pikietavo Parlamentą
LONDONAS, lapkr. 1.— 

Apie 1,000 britų lėktuvų 
statybos darbininkų šian
dien demonstravo prieš par
lamento rūmus, protestuo
dami dėl atleidimo iš darbo, 
kuomet tam tikros kvotos 
buvo atsiektos.

Policija įvedė darbininkų 
delegaciją į parlamentą, kur 
jų protestas buvo įteiktas 
parlamento nariams.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, lapkr. 1. 
—Amerikiečiai kariai samu 
šė kitą užsilikusį japonų 
dalinį ir pasistūmėjo iki 
penkių mylių nuo strategi
nio Carigara miesto, Leyte 
salos pakrantėje.

Kitas amerikiečių dali
nys, stovėdamas prie pat 
kranto, tvirtina savo pozici
ją ir Isrukia galimos japonų 
kontratakos.

Pėstininkai užėmė Tunga 
miestelį prie Jaro-Carigara

vieškelio, kuris eina perl-ev 
te klonį. Pasitraukią japo
nai išsprogdino tiltą miesto 
gale, tad amerikiečiai nega
lėjo juos toliau vytis.

Rytuosna amerikiečiai su 
triuškino kitą japonų kon
centraciją. Japonai pasi
traukė tik po kelių valandų 
arti'erijos šaudymo.

Antrasis ramerikiečių vie- 
I netas, 1-mas kavalerijos da
linys, stovi prie Barugo, 

j penkias mylias nuo Cariga- 
• ra.

Lakūnai Numušė 2,594 Priešo Lėktuvus
Atakavo Aliejaus 

Varyklą Vokietijoje
LONDONAS, lapkr. 1.- 

Apie 550 Amerikos bombe- 
rių šiandien puolg nacių sin
tetinio aliejaus varyklą prie 

i Gelsenkirchen, ir geležinke
lio linijas prie Hamm ir 
Coblenz bei kitus taikinius 
Vokietijoje.79 Japonu Lėktuvai 

Užpuolė Vieną B-29 Japonai prie Kweilin

JAV PACIFIKO LAIVY
NO ŠTABAS, Pearl Harbor, 
lapkr. 1.—Amerikos laivyno 
lakūnai per du mėnesius nu
mušė ir sunaikino nuo 2,594 
iki 2,846 japonų lėktuvų.

Adm. Nimitz, paskelbda
mas tas skaitlines, sakė 
Amerikos nuostoliai per tą 
laikotarpį buvo 300 lėktu
vų.

Comdr. David McCamp-

KALENDORIUS

bell, iš Los Angeles, lydi 
lakūnus priešo lėktuvų su
naikinime. Jis iki šiol nu
mušė 30 jų, jų tarpe devy
nis, kuriuos jis numušė per 
dvi'valandas spalių 24 d., 
bevejant didelį skaičių japo
nų lėktuvų iki pat Manilos.

Tikrai sunaikintų japonų 
lėktuvų skaičius yra 2,591. 
Kiti 252 pažymėti kaipo ga) 
sunaikinti arba sužaloti.

B-29 BAZĖ vakarinėj Ki
nijoj, spalių 31.—Vienam 
Amerikos B-29 lėktuvui 
skrendant virš japonų lai
komų salų, 79 japonų lėktu
vai jį užpuolė. Ne Lik, kad 
japonai nepalietė Ameriko® 
milžino, bet amerikiečiai šen 
tynis japonų lėktuvus nu
mušė ir du sužalojo.

Į CHUNGKING, lapkr. 1.— 
Kinijos komanda pranešė, 
kad japonai įsilaužė į Kwei- 
lin šiaurinę geležinkelio sto
tį. Kweilin yra sąjunginin
kų centras pietrytų Kinijoj.

Kiniečiai pripažino, jo*? 
aršios kautynės vyksta ry
tiniuose Kweilin priemies
čiuose.

j BRITAI VAROSI
Lapkričio 2d.: Vėlinto; DIDMVM BIIDMAIP

senovės: Skindris ir šalna. rlKPllH DUKpIUJL
Lapkričio 3d.; šv. Huber-j KANDY, Ceilonas, lapkr. 

tas; senovės: Vidmantas ir 1-—Pasivarę dvi mylias pa- 
Eidvilė. gal Myitkyina-Mandalay ge-
-------------------------------— 1 ležinkelį, britai kariai pi-

siekė punktą vieną mylią 
nuo Mawlu miesto šiaurinėj 
Burmoj, 95 mylias į pietva- 

I karius nuo Myitkyina.

ORAS

Ryte giedra ir šilta, 
pietų lietus ir vėsiau.

Po
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Spalių 30 d. vestuvių var 
pal Dangun Žengimo bažny 
čfoj sugaudė dėl Willian 
Hunkele su Frances Rum- 
bauskas, buvusia mūsų so 
daliete. Jaunasai yra Dėdės 
Šamo tarnyboje ir už savai 
tės turės grįžti stovyklon 
Pabroliu buvo Eggie Mazur 
kareivis, pamerge Mary Ha 
velack. Bažnyčios altoria 
buvo skoningai seserų išde 
koruoti ir bažnyčios taka 
balta marška ištiesti. Mišir 
laike Stella Adams (Adamo 
nis) tikrai gražiai pagiedo
jo: "Avė Maria”. Beje, Stel
la Adams keletą metų tair 
atgal buvo tikra žvaigždutė 
tnūsų bažnytiniuose ir lietu
viškuose parengimuose ir 
visas Pittsburghas buvo be
pradedąs kreipti akį į ta
lentingą jauną dainos mylė

Bridgeville
Praeitą savaitę dikčiai su-mybę. Procesija vakare y-

pač buvo įspūdingi. SUait.; “galėjo kun. J. Pikulis, Sv. 
inga vaikučių virtinė ir di-
lesnių mergelių giedojimas: 
‘Garbė ir šlovė” visiems la
bai patiko.*

Spalių 28 d. staigiai pasi
mirė Pranas Grigelis. Šir
dies smūgis buvo mirties 
priežastimi. Paliko nuliūdę: 
moteris, trys ištekėjusios 
dukterys ir du sūnūs. Velio
nis buvo geras, ramus žmo
gus. Palaidotas spalių 31 d. 
iš Dangun Žengimo bažny
čios Šv. Filomenos kapuose, 
kurie šiandieną yra vadina
mi North Side Catholic Ce- 
metery. Ilsėkis ramybėje. 
Velionies šeimai reiškiu už
uojautos.

Barboros parapijos klebonas 
Aukštas kraujo spaudimas 
ir susilpusi širdis paguldė jį 

! į lovą. Spėjama, priseis nu
traukti darbas ilgesniam lai 
kui ir gerai pasilsėti.

United Lithuanian Reliei 
Fund of America Bridgevil- 

1 lės skyrius gavo iš centr: 
numerį 43-čią ir membership 
cards. Skyrius rengiasi dra 
bužių ir naujų narių prira
šymo vajui.

Lapkričio 12 d., 7:00 F 
M. parapijos salėje yra ren
giama card party bažnyčios 
naudai. Visus ir visas nuo
širdžiai kviečiame atvykti į 
mūsų pramogą.

North Side Šalpos sky
rius iš centro gavo 40 nu
merį. Rengiasi prie darbo, 

toją. Tik nei iš šio, nei iš <$paiįų 31 d. yra šaukiamas
to mūsų žvaigždutė užgęsc 
ir nuėjo giedoti protestonv 
bažnyčion ir lietuviško pa 
šaulio tapo visai užmiršta 
Labai gaila.

Štai, spalių 30 d. jos gra 
žus balselis vėl suskambėjr 
mūsų bažnyčioj. Mes tiki
mės, kad Stellutė mes klai 
dingą kelią ir vėl pasirodys 
lietuviškoj dirvoj.

Grįžkime prie vestuvių 
Jaunosios tėvai Rumbauskai 
iškėlė šaunius pietus Fort 
Pitt viešbutyje, kur dalyva
vo ir vietos klebonas kun. 
J. Misius.

įarių susirinkimas — lai- 
as gerai prisiruošti prie 

Irapanų rinkimo.

Spalių 27 d. Apvaizdos 
Kalnelyje įvyko išleistuvių 
puota seseriai M. Gertrūdai 
r seseriai Marijai. Šios dvi 
sesutės spalių 28 d. išvyko 
traukiniu į, Floridą, o iš ten 
orhiviu skrys į

misijonieriauti. Brazilijoj 
jau darbuojasi devynios se
serys Pranciškietės, šešios 
iš Suvienytų Valstijų, o trys 
jau vietinės Brazilietės — 
lietuvaitės. Nuvykus dar 
dviem, vienuolika pasišven
tusių sesučių skleis apšvie- 
tą Brazilijos lietuvių tarpe. 
Linkime joms kuo geriau
sios kloties ir Dievo palai
mos.

Lietuva nenori nei bolše- 
Braziliją | vikų, nei nacii; “globos”.

Spalių 29 d. Kristaus Ka
raliaus šventė buvo paminė
ta labai iškilmingai. Šven
čiausias buvo išstatytas vi
są dieną. Žmonių būriai lan
kė visatos Karalių dienos 
metu ir maldavo Jojo tai
kos, maldavo Jojo globoti 
mūsų jaunuolius kovos lau
kuose ir suteikti visoms tau
toms laisvę ir nepriklauso-

Politikos Laukas
Alexsnder G. Kumskis 

Kalbės per Radio
Vincentas M. Stulpinas, 

Lietuvių Demokratų Lygos' 
raštininkas perstatys Al. G. Į 
Kumskį, Lygos prezidentą ir 
15 kliūbų prezidentus, kurie 
yra susirišę su Lyga, kurieį 
kalbės apie dėlko jų kliūbai 
remia Prez. Roosevelto ad
ministracijos išrinkimą. Kai* 
bės ketvirtadienio vakare, 
Lapkričio 2 d. iš stoties 
WHFC. 7 vai. vak. (Budriko 
valandos programe).

(Skelb.) j

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”
DUOKITE JĮ KITIEMS

ĮDOMIOS žinios is phila., pa.
Iš lietuvišku
respublikonu veiklos iN 12th st ir žymus visuo

Spalių 29 d. Viliamo Poš
kos bute įvyko Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Ben
drijos (League) susirinki
mas, kuriame iš lietuvių vei
kėjų dalyvavo: Klemensas 
Steponavičius, savininkas 
“wholesale” valgomųjų pro
duktų krautuvės; Petras Sa- 
tinskis, chemijos inžinierius 
ir žymus vietinis veikėjas- 
politikierius; Viliamas Poš
ka, savininkas “wholesale” 
krautuvės mėsos; adv. M. 
Šlikas, buvęs narys Lietu
vos atstovybės Vašingtone

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

vių Dieną (16-to Vasario) 1 Nuoširdumas yra toji aulų
Pennsylvania vai. Respubli- Į sinė grandis, kuria bet ko-’

, , .........................konų kandidatai žada, kad, j kia draugija bei draugai yrao dabar turis “Jevvelry iri .... , .. . , .. _ - . • • • • v-, , jei Jie bus išrinkti, Lietuvių 1 jungiami vienyben. — Goe-laikrodininkystes bizni, 609' . , . ..
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Pasidarbavimu Petro Sa- < 
tinskio, jau yra Harrisburgo 
legislatūron įneštas bilius 
reikalaujantis įvesti Lietu-

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KOKDIALŲ

IVOLK STLUIO
1945 West 35* Street 

/to fa/

ADVANCED 1‘HOTOGRAPH Y 
K'VVEST POSSIBI E PRICFS
I HOME I.AFAY ETTF. 2*13

%

Tel. YARds <641

J. RIMDZUS, D. C.
i

CHIROPR AKTORIUS 
19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa diena.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas“

■San* 26 metą praktikavimas 
jūsų garantavimu 

Optometrieally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimą akys atitaiso- 
bms bs akinių. Kainos pigias kaip

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ta the line of 

Furnitūra

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISĖ MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

4712 South Ashland A v.
'Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų įsam gyveni, 
tnul. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuoti Jas modernliklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.
|p Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 
| na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 11-tos
Telefonas i GAN AL 0528, Ohlcago 
| OFISO VALANDOS:
Kasdlea A m. Iki 1:10 p. m.

- Traftted. Ir ieltad. 1:10 a. m.iki I:»0 ». m.

DR. STRIKOL'IS
FHYSICIAN AND STJRGEON 
<645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4MS 8«. Aahbuid A

Retu 6958 So. Talman Avs.
Kės. TeL GBOvebUI 0617 
Office TeL HKMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

2423 West M&rųuette Road
OFISO VALANDOS 1 

Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

aa-
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

-4— Btadlo Gonch

art <7th 
» • vaL ryta U S vaL rak.

Beoddendjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 5—8:30 P. 1L 

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL. YABdb OKI
5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«L: am 1-1; m

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLlNDS. “CA8H AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 VVest 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonas ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:30 p.p. etvir. Iki 9. Šeštai! 9 Iki 12.

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
armatrasae 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

TeL CANaI 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHTRURG AM 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet ir 7—8 v. M 
Trečiad. tr Šeštadieni*

ofisas uidarytaa 
REZIDENCIJA

8241 VVest 66th Place 
TeL REPnblle 7?A8

TeL CANaI 0257
Re*. Tel.: PROspect 6R59

DR. P. Z. ZALATGRIS
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.

VaL YARds 3146

DR. Y. A. SIMKUS

Telefonas SEELEY 87(50

Trefiladlenlo Ir Šeštadienio v&karala 
Ofluaa yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyriua mus pačius.

IR CRSRURGAS 
■t AKBflOB PRITAIKO g 
TU West SSth fitra^t W

11-12; 2-4; kr 6:3041
2-4 ta 6:30-8:30 

Sventadleniala—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbama aavo ra n k

LIETUVIAI DAKTARAI

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog Įx) DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

Tel. HEMloek 8700
Re*, tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, Sauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

lAIGIliT
vnr,rtTNT<!I.IS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAJKRAATI8, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1988 M.

WHFC - 1IS0 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

lld 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vbL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

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

O. m ■■B ...■»■ -l:: - *"■ *' •■ ■ ■ .fl

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIU PAS MUS -
Statybai, Remon tavim ui, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNESlNIU iMfOKAUMUI

Panaudokite Progą Dabartinėms Somoms 
Nuošimčio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMtl

TAUPYKITE m 11.u įstaigoje. Jflsų Indėliai 
rfi protingai globojami Ir Ilgi g5.000.00 ap
drausti per Federal Sa v Ings and Ix«in In- 
mirarn-e Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PlNANSINfi ĮSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Palarnavlmol —•

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 Vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos j S—8 popiet

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TeL: MTDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai popiet ir nuo 7 iki S :30 vai. 
Sekmad nuo 10 iki 12 vai. dien^^

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFavettc 3210 

Res. Tel. REPublie 0054
JcIkii ncatalllnpla —
Sauk K E Dzin 2868

VALANDOS: A
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

Ir nuo fi Iki 9 vai. vakare 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutari).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas



Ketvirtadienis, lapkr, 2, 1944 draugas, cmčAGo, tcpKots n

CLASSIFIED AND "HELP 1 » GYVENIMO namie ,r UŽSIENY
U “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAIKIAS” HEIjP WANTED 
4D VERT ĮSI NO DEPARTMENT 

117 Ko. Dearborn Street 
T«I. RANdolnh M88-8488 

»«■ ■ ■ »»» ■»»»»»»»»»»»» »»»•>■
HELP WANTED — VYRAI

HENRY PRATT CCh
Plieno Fleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA

BOILER MAKERS
PAGELB1NINKŲ 

VVELDER1Ų 
Pastovus Darbai 

2222 S. HALSTED ST.

KARPENTERIŲ
PLEISTERNINKŲ
UPHOLSTERERS

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island 

*"~HEI.P VVANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Nereikia
Išmokti inspektavimo, assembly 
ir prie mašinų darbus. Gaminsite 
dalis dėl lite rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų.

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė.
(Husas iki Durų)

PLATERŠ

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—
MOTERŲ

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo
kestis ir bonai. Darbas tiktai die
nomis. Dykai busais patarnavimas. 

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel.: PORtsmouth 6277-

-IR-
Platers Padėjėjų

GERA MOKESTIS 
PATYRIMO NEREIKIA

GRANO PLATING CO.
3956 W. Grand Avė.

AR PAŠAUKIT 
SPAULDING 1110

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

Merginų - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

Clean Home Products
1401 W. North Avė. 2nd fl.

MOTERŲ - MERGINU
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.

TRYS BRIEDŽIAI 
VIENU ŠCVIU

Dažnai girdime kalbant, 
kad vienu šūviu du zuikius 
nušovė.

Detroito lietuviai tėvynai
niai tą obalaį perkeitė j trys 
briedžiai vienu šūviu. Tai, 
gal, pirmas ne tik Detroite, 
bet ir kitur toks nepapras
tas įvykis.

Spalių 24 d., Lietuvių (da
bar ispanų) svetainėn buvo 
šaukiama net trys susirin
kimai ir visi labai sėkmin
gai pavyko. Tai įvyko dėka 
valdybų rūpestingumui ir a- 
tėjimui vienų kitiems į pa
galbą.

Detroito Lietuvių Karei
vių Rėmėjų Dr-jos susirin
kimą vedė vice pirm. P. Gry
bas. Pirmiausiai peržvelgta 
pikniko rezultatai. Atskaitą 
išdavė iždininkas B. Walls. 
Pelno liko $957.00. Dar už 
knygutes pridavė.

Pirm. P. Grybas ir pikni
ko gaspadorius P. Medonis 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
kas tik kuo prisidėjo prie 
pikniko.

Po to pirm. P. Grybas pa
kvietė O. Kratavičienę ir M. 
Šimonį, kad susirinkime e- 
sančius dar ne narius pri
rašytų prie rėmėjų. Prira
šyta 20 naujų narių.

Kadangi šios draugijos 
pirm. dr. J. C. Peters jau 
praeitame susirinkime rezig 
navo iš pirmininko pareigų 
dėl stokos laiko, šiame susi
rinkime užgirta sekanti val
dyba: teisėjas J. P. Uvick,

Alex Conrad, J. H. Medinie- 
nė, vice pirm.; E. Marozas, 
nut. rast.; M. Mikalauskas, 
fin, rast.; B. P. Walls, ižd.; 
A. Jacobs, S. Atkočiūnas, P. 
Medonis, iždo glob.; G. Kasė, 
M. Baron, tvarkdariai. Vei
kiančią komisiją sudaro: F. 
Motuzą, P. Molis, S. Duovan, 
dr. J. Sims, O. Kramblienė, 
J, Juškevičienė, B. Walls ir 
J. H. Medinienė.

G. Kase-Kasevičius prane
šė, kad bovlerių lyga ruoš 
laimėjimą. Jei nori, D. L. K. 
Rėmėjai gali eiti 50-50. Vien 
balsiai tam pritarta.

B. Walls išdavė atskaitą. 
Pinigų ižde yra $1,800.49.

S. Atkočiūnas kvietė kiek
vieną narį stengtis, kiek ga
lint, gauti naujų narių.

Garbės pirm. teisėjas J. 
P. Uvick pabriežė, kad, su
tartinai dirbant, bus galima 
$20,000, ar daugiau, sukel
ti, ir pats žadėjo šimtinę- 
kitą paaukoti, šis pareiški
mas gausiu aplodismentų 
priimtas.

DLDC SUSIRINKIMAS
Kitas susirinkimas buvo 

D. L. D. Centro. Susirinki-, 
mė atidarė pirm. P. Medo
nis. F. Motuzą perskaitė m 
tarimus, Helen Rauby, War 
Bonds komisijos pirm., iš
davė atskaitą, kad per me
tą laiko bendras srovių cen
tras pardavė lietuvių vardu 
už netoli $400,000.00 War 
Bonds. Tai didelis ir garbin
gas darbas šios šalies val
džiai. Tas darbas ir lietuvių

DETROIT LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

-*■ i

J*

garbės pirm.; P. Grybas, pir-Į vardą gražiai iškėlė. H. Rau
mininkas; J. Šimonis, adv.

STENOGRAPHER
For permanent position in pur- 
chasing department. Good pay. 44 
hour week. Excellent working con
ditions.

O. D. JENNINGS & CO. 
4309 W. Lake S.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS
----- and-----

ARC VVELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

you learn or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

INSPEKTORIŲ
MILUNG MACHINE OPERS.

Valandoms: 7 Ryto Iki 3 PP.
Ar nuo 3 PP. IKI 11 Vak.

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2487 W. Fili,TON ST. SEELEY 3200

★ ★ ★★ ★ ★A’ ★ ★
★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help!
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Clthuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
CAED AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
081 svarbių prieita ačlų parsiduoda 
namon Town of Lak* kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų praSo- 
ml kreiptis asmeniškai |:— Stefaniją 
Nutautę*, IA3A So. Wood Street, ar 
telefonnokltc IAFayette A088.

PARSIDUODA — lavatorllos (Bath- 
room) ainką; 1 atidaroma lovą (dny- 
bed); 1 alcltlnts laundry tub. Pigiai.
D81 Informacijų kasllnk Ilų dalykų, 
telcfonuoklte — CANal 8010,

by užprašė pardavėjus da
lyvauti šeštos Karo Pasko
los vajaus susirinkime.

Uė sėkmingą darbuotę H 
Rauby išreikšta padėka.

Pakelta klausimas apie 
Lietuvių Dienos, vasario 16 
paminėjimą. Vienbalsiai nu
tarta ir palikta valdybai su
daryti planus Lietuvių Die
nai.

Pirm. P. Medonis buvo pa
kvietęs Bendno Am. Lietu
vių Fondo direktorius j. 
Smailį ir E. Paurazienę, kad 
padarytų pranešimą apie 
fondo skyriaus suorganiza
vimą. J. Smailis išaiškino, 
kaip fondas susiorganizavęs 
ir ragino skyrių suorgani
zuoti. E. Paurązienė plačiai 
nušvietė fondo svarbą ir 
pranešė, jog kalbėjusi su 
valdybomis, kad šiame susi
rinkime būtų tas atlikta. 
Susirinkusieji nutarė BALF 
skyrių suorganizuoti.

BALF STEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS

Baigus šį susirinkimą, su
sirinkusieji vienbalsiai pa
geidavo, kad E. Paurazienė 
pirmininkautų; ji užėmė vie
tą ir pakvietė J. Smailį pa
dėjėju, o M. Šimonį sekre
torium. Čia pat E. Paurazie
nė pranešė, kad jau užpra
šytos ir prisidėjo prie šio 
fondo Moterų Sąjungos 54 
kp. — $5.00, atstovė O. Ba
nionienė ; Moterų Sąjungos 
72 kp. — $5.00, atstovai J. 
Sniras ir adv. Alex Conrad; 
L. S. S. 116 kp. — $5.00, at
stovas J. Pilka. Vadinas, E. 
Paurazienė jau gavo 28 nau 
jus užsimokėjusius narius.

CORP. JOSEPH KRATAGE
Gimė spalių 1 d., 1910 m., 

Sykesville, Pa. Lankė Šv. 
Jurgio parapijos mokyklą, 
tarnavo mišioms, mokinosi 
Cass Technical High School, 
išlaikęs kvotimus U. S. Civil 
Service gavo tarnybą pašte.

Į kariuomenę įstojo bal. 
21 d., 1941. Pagrindinį ap
mokymą gavo Camp Custer, 
iš ten pasiųstas į Louisiana, 
Mass., ir California. Bal. 19 
d., 1942, išsiųstas už jūrų, 
kur su Red Arrow Infantry 
pulku pirmas susikirto su 
japonais. Red Arrow pulkas 
pralaužė visur japonų lini
jas. Čia ir Corp. Kratage 
parodė savo narsą ir ištver
mę visuose karo sunkumuo
se.

Nuvykęs į Australiją su
sitiko su kun. J. Tamulių ir 
keletu lietuvių šeimų, kurios 
buvo pabėgę iš Lietuvos nuo 
pirmutinės bolševikų okupa
cijos.

1943 m. Kalėdose tolimo
se Pacifiko salos'e giedojo 
bažnyčioj, o New Guinea 
tarnaudavo kapelionams Mi
šiose šv.

Kovo 30 d., 1944, sugrįžo 
iš Pacifiko ir dabar randa
si Camp Croft, So. Carolina, 
Infantry instruktorium.

Corp. Kratage yra sūnus 
Juozapo ir Pranciškos Kra 
tavičių, 14124 Fairmount 
Drive. Tai ilgamečiai Detroi
to gyventojai. Visada remia 
kilnius lietuvių reikalus. Jų 
sūnus Antanas veda biznį 
o jo žmona Ona Kratavičie 
nė-Kratage yra žymi dar
buotoja ir rėmėja lietuvybėr 
reikalų. Dukterys Marijona 
Daunienė, Twila, Chapas ir 
Ona visados dalyvauja lie
tuvių pramogose.

Kratavičių šeimyna remi? 
kat. spaudą ir yra “Drau
go’’ skaitytojai.

JOSEPH MICKEY- 
MIKALAUSKAS

Pfc. Joseph Mickey-Mika- 
lauskas, sūnus Vlado ir Ve
ronikos Mikalauskų, 16211 
Fairfield Avė., dabar yra 
kur nors Prancūzijoj, karo 
tarnyboj.

Pirmiau Juozukas, būda
mas Anglijoj parašė anglų 
kalboj eiles apie karo įvy
kius, kurios buvo prisiųstos 
ir patalpintos Local 235 
News.

Juozuko tėveliai labai ap
sidžiaugė netikėtai pamatę 
savo sūnaus eiles.

Juozukas Mikalauskas y- 
ra gimęs Homestead, Pa, 
kur lankė šv. Petro ir Po

vilo parapijos mokyklą. Su 
savo vyresniuoju broliuku 
Pranu tarnavo šv. Mišioms.

1926 m. Mikalauskų šei
ma persikėlė į Detroitą. Čia 
priklausė prie šv. Jurgio pa
rapijos. Juozukas lankė Šv. 
Jurgio parap. mokyklą ir 
tarnavo šv. Mišioms.

Baigęs pradžios mokyklą 
lankė Northern High School, 
ir parapijos sesučių prašo
mas, dar vis patarnaudavo 
bažnyčioje.

Prieš karą dirbo General 
Motor Co., o vakarais lan
kė mokyklą. Dėlto buvo pa
liktas 18 mėnesių nuo karo 
tarnybos.

1943 m., vasario 20 dieną 
atsisveikino su savo myli
mais tėvais, broliuku, sesu
tėmis, giminėmis ir mylimą
ja ir išvyko į paskirtą vie
tą. *1®

Vasario 20 d., 1944 m., ga
vo furlough ir sugrįžo sa
vųjų ir mylimąją aplankyti. 
Jis yra susižiedavęs su Ele- 
nora Marozaite.

Juozuko tėvas žada po ka
ro eilę metų būti Šv. Jurgio 
parapijos komitete, o mamy
tė daug pasidarbavo para
pijai. Taipgi yra “Draugo' 
skaitytojai.

Report.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BAIHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos,

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.

MASSACL

A. F. CZESNA, Savininkas

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
paa

— fiB

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2M2 W. OERMAK RD...................TeL CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininką*

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonu — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................j 25
PETROLEUM COKE (Course). 5Į2 50 
PETROLEUM COKE (Pfle Ron) $10*95 
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... įg gQ

Susirinkime prisirašė 39. Vi
so pilnai užsimokėjo 67 na
riai.

Pradžia labai graži. Ka
dangi jau buvo 12-ta valan
da, nutarta, kad Bendro A. 
Liet. šalpos skyr. kitas su
sirinkimas įvyktų lapkr. t 
d., 7:30 vai. vakare, Lieti 
vių salėje, kur bus išrinktb 
ir fondo skyr. valdyba. Pra 
šoma ne tik užsimokėjusi! 
narių dalyvauti, bet ir k? 
tik nori eiti į pagalbą Lie 
tuvai, kad sušelpus jos žmo 
nes.

Susirinkime, be skirtumo 
pažiūrų, stosime prie kil
naus darbo. Koresp,

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

( PIRKITE KARO BONUS!

NAMŲ REAL ESTATE, INSURANCE, MORGIČfAI
Su visokiais namhj Real Estate, Insurance, Morgičių Pay- 

mento, ir nebaigtą klosinimo dealų, ir kitokiais senesniais rei
kalais, arba kurie norite pirkti namą gerai ir pigini, arba kurie 
norite parduoti bile kokią nuosavybę, pirmlaikinį morgičių ar 
kitoniškus Investmentų popieras, Lotus ir Farmas, arba prie
miesčiuose akrų žemes. Arba kurie norite parduoti namą grei
tai, prašome kreiptis prie manęs j mano senąjį Ofisą.

Marųuette Parke—4, 6, 8 ir 10 flethj parsiduoda už teisingą 
kainą, arba priimsim mažesnį namą arba bungalmv į mainą. 
Turiu gerų pirkinių visur, visokio didumo namų.

C. URNICH (URNIKAS)
2500 W. B3rd Stn-et Tel. PROspeet 0025

(2-tros lubos. Durys nuo Campbell Avė. pusės) 
TEISINGAS IR DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS VISADA
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DRAUGAS ■
•'*" THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

MM South Oakley Avė. * Chicago, IWnoi>
Published Daily, except Sundaya,
.by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in "Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

f ■
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *...................................   $7.00
Pusei metų ........................................... „........... ,.. 4.00
Trims mėnesiams ................   2.00
Dviem menesiams . ............................................................. 1.50

y Vienam mėnesiui .......................  75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ..................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................   .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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.

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

President Roosevcit and Prlnie Mfnister Ghurehill:
1. Thelr countrtes seek no ciignuidizeniciit, tcrritorial or otlier;
2. They desire to scck no tcrritorial uliangcs tliat <lo not accord 

nitli the frecly wx|>rcsse<l wisdics of tlie peoplęs coneęrnęd;
3. They rcspect the riglit of all peoplcs to eitose tlie fonu of ge- 

Ycmnicnt under tvliich they wlll Uve; and tlie wish to see soveręign 
rights and self-govemment restorcd to tliose wlto liavc been forcibly 
depri'ed of tliem.”

ATI.ANTIC CHABTER, A ilgus t 14, 1841.

Lietuvių tauta kovoja ir kovos
LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETUI
TEBEVEIKIANT 1

Vakar paskelbtos LAIC žinios dar kartą patvirtina, 
kad ir naciai ir bolševikai žudo lietuvių tautą.

Iš tų žinių yra ryškus vienas dalykas: fiziškai tauta 
yra naikinama ir kankinama, bet dvasiniai ją palaužti 
jokia jėga neįstengia. Žiaurūs okupantai žmones iš Lie
tuvos ištremia, į kalėjimus kemša, į savo kariuomenę 
ima ir žudo, tačiau jų valia ir nusistatymas už savo 
1 rašto laisvę ir nepriklausomybę pasilieka nepalaužia
mas.

Tebeveikiąs Lietuvoje Vyriausias Lietuvos Išlaisvi- 
į.imo Komitetas šitokiam teigimui yra aiškiausias įro
dymas. \ . X,

Grumiantis rusų ir vokiečių armijoms Lietuvoje, tas 
1 omitetas buvęs sustojęs veikti. To priežastis galėjo 
būti ta, kad gal būt jis vis* tik turėjo šiek tiek vilčių, 
kad, vokiečius išvijus, Lietuvos žmonėms bus grąžinta 
taisė patiems tvarkytis savame krašte. Bet kai bolše
vikų slaptosios policijos budeliai pradėjo šeimininkauti 
Lietuvoje, ne tik paneigiant vietos žmonių teises ir rei
kalus, bet įvedant kruviną terorą, ir paskutinės vil
tys išnyko. Todėl kito kelio jiems neliko, kaip atgai
vinti Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą ir visu griežtu
mu kovoti prieš trečiąją okupaciją.
KAS LAIMĖS: TEISYBĖ AR AGRESIJA?

Kova, suprantama, nėra lygi. Okupantas turi gau
singą armiją, policiją, didelius kiekius ginklų, kuomet 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas savo pusėje nedidelę, 
beginklę tautą ir jos įgaliojimus teturi. Vienintelis jo 
ginklas, tai lietuvių tautos nepalaužiamas troškimas 
laisvės ir nepriklausomybės ir šventoji teisė į tą troš
kimą ir siekimą.

Šis ginklas yra vis tik galingas, nes jo šoviniai, jo 
amunicija — tai teisybė. Ir kadangi šis karas, kaip 
r.'.ums sako Atlanto Čarteris ir tarptautinių konferen
cijų visa eilė deklaracijų, yra vedamas už teisybę, to
dėl ji bus laimėtoja. Jei taip — ir Lietuvos žmonių 
troškimai ir siekimai laisvo ir nepriklausomo gyveni
mo bus realizuoti. Bolševikų armija, jų slaptos poli
cijos ir teroristų pulkai turės pasitraukti iš Lietuvos, 
r.28 ne jiems ji priklauso. Jei, pagaliau, rusai iš Lie
tuvos nesitrauktų, tai reikštų, kad šis karas savo tiks
lo nepasiekia, nes agresijai sprandas dar nėra nusuk
tas.

Nėra abejonės, kad ir Amerikos, ir Anglijos, ir kitų 
jungtinių tautų vadams yra aišku, kaip diena, kad Lie- 
t .vos žmonės nenori nei nacių nei bolševikų vergijos, 
bet trokšta būti laisvi ir nepriklausomi.

★
Ar jau visi atidavėme savo dalį (bent vienos dienos 

uždarbį) Community and War Fund vajuje? Jei dar ne, 
pasirūpinkime šią svarbią pareigą tuojau atlikti.

Ar jau esi Bendro Amerikos Lietuvių šelpimo Fondo 
(BALF) nariu? Jei dar ne, tuoj prisirašyk prie vieti 
nio skyriaus. Jei dar nėra pas jus tokio skyriaus, su
organizuokite. _ Ai

Kinijos krizė ir Rusija
KOMUNISTŲ REIKALAVIMAI

Associated Press paskelbė įdomią žinią sąryšyje su 
Kinijos vidaus politine padėtimi.

Lin Tzukan, vienas iš kinų komunistų lyderių, pasiun
tęs reikalavimą į Chungking, kad būtų padarytas ga
las vienos partijos dominavimui Kinijoj. Siūloma su
daryti koalicinis (iš visų politinių partijų) vyriausy
bės kabinetas.

Tarp kitko Lin Tzuhan konstatvęs, kad šiuo meti. 
Kinijoj ekzistuoja rimta “politinė, nailitarinė, ekono
minė ir kultūrinė” krizė. Reikalaujama, kad kinų ko
munistų* partija būtų pripažinta ir turėtų savo repre
zentaciją koaliciniame kabinete.

Kad Kinija gyvena didelę krizę, visi apie tai puikiai 
žinome. Ten padėtis kai kuriais atžvilgiais yra net tra- 
ginga.

Privesti Kiniją prie šios padėties daug padėjo Mask
vos komunistai, kurie jau nuo seniai užsiima kinų tau
tos skaldymu. Be to, dideliu šiandieniniu Kinijos prie
šu yra Japonija, su kuria kiniečiai jau seniai kariauja.

Sovietų Rusija, kurią valdo diktatorius — vyriau
sias pasaulio komunistų lyderis Stalinas, su tuo di
džiuoju Kinijos priešu — Japonija palaiko draugin
gus diplomatinius ir ekonominius santykius.
O KAIP SU LAISVĖMIS RUSIJOJ?

Grįžtant prie Lin Tzuhan, kiniečio komunisto reika
lavimo padaryti galą vienos partijos dominavimui Ki
nijoj, reikia pasakyti, kad tasai reikalavimas labai tik
tų ir Sovietų Rusijos politiniam vidaus gyvenimui. Juk 
ir Rusiją valdo (jau nuo 1917 metų) viena komunistų 
partija. Visos kitos politinės partijos jau seniai ten 
yra likviduotos ir jų vadai išžudyti.

Tuo būdu ne tik Kinijoj turi būti duota teisė įeiti į 
valdžią visoms partijoms, bet po šio karo ir Rusijoj 
turės būti atstatyta politinė, ekonominė ir kultūrinė 
laisvė.

Iš Community and War Fund vajaus

Rinkimu dienos belaukiant
Šią, savaitę girdime ypatingai karštų politinių kalbų. 

Karščiuojasi kandidatai į prezidentūs, į senatorius, gu
bernatorius ir į kitas vietas. Įkarščiui pagrindas — iki 
rinkimų tik kelios dienos beliko.

Mes, lietuviai, rinkimų kampanijoj, tiesa, buvome ga
na veiklūs. Bet galėjome būti ir veiklesni ir vieninges
ni. Bet ką nesame ligšiol padarę, trūkumą papildyki- 
me paskutinę dieną, būtent lapkričio 7 d., kurioj bus 
visuotinieji rinkimai. Tą dieną visi, kurie tik turime 
teisę balsuoti, kurie esame piliečiai, balsuokime. Tai 
yra labai svarbu. Svarbu yra atlikti pilietinę pareigą; 
svarbu pasirinkti mūsų manymu geriausius kandida
tus; svarbu ir lietuvišku atžvilgiu.

Tad, žiūrėkime, kad lapkričio 7 d. visi eitume bal
suoti.

Daugiau dėmesio 
svarbiam reikalui

Kai šiurpus rudens vėjas 
veidą ir plaukus taršo, kai 
praeivis ieško sau užuvėjos, 
ar pagalvoji sėdėdamas šil
tame bute, kad pasauly daug 
žmonių gyvena žemėse įsi
kasę ir minta šaknimis, ar 
kokių lapų sriuba. Ar pa
galvoji, kad mūsų jaunimas 
plūduriuoja šaltuose vande
nyse. Motina siųsdama vai
kus į mokyklą ir rėdydama 
šiltais rūbais ar prisimeni, 
kad milijonai pasaulio vai
kučių nekaltų neturi šiltes
nio drabužėlio ar šilto mais
to. O jei ir pagalvoji, tai 
juk pats jų negali pasiekti 
ir kuomi nors padėti. Bet 
kur pats nepasieksi, ten pa
sieks juos Community and 
War Fund, kurio vajus da 
bar tęsiasi. Chicagai skirta 
sukelti arti trylika milijonų 
dolerių. Tik virš pusės tos 
sumos sukelta. Tad dar daug 
reikės į,deti darbo kol bus 
pasiekta reikiama suma.

Aukų rinkėjai lanko na
mus ir biznius. Kurie dar 
neaukojote aukokite gausiai 
Kurie aukojote nedaug — 
pridėkite daugiau, nes rei
kalas didelis.

Smagu kareivėliui ar jū 
reiviui nuplaukus į svetimą 
kraštą kai randa užeigos 
”ietą, kur savųjų žmonių 
tarpe gauna apsiprausti, šil
to valgio ir poilsio valandė

lę. Didelė moralė parama j 
priešo ranką pakliuvusiam 
belaisviui kai gauna siunti 
nėlį iš savo šalies. Pavieniui 
tą padaryti veik negalima. 
Community and War Fund 
tą padarys. Tik parūpinki
me tam aukų.

Jei kurių aukų rinkėjai 
neatlankys, ar namuose ne
ras, tai prašome savo auką 
prisiųsti 111 West Wash- 
ington St., Chicago, Iii. ar
ba paaukoti per kurią nors 
draugiją. e. S.

Paralyžiaus liga
Praeitą antradienį buvo 

pranešta, kad pietinėje daly
je susirgo 6 metų amžiaus 
vaikas paralyžiaus liga. Šiais 
metais buvo 161 susirgimas 
paralyžiaus liga, palyginant 
su 952 susirgimais prieš me
tus. čia buvo 7 mirtys nuo 
tos ligos, praeitais metais 
tuo pačiu laiku buvo 84 mir
tys.

Pageidaujama Gėlė 
Visuomet

Carnations visuomet buvo 
viena iš mėgiamiausių gėbų mū
sų skaitytojų, ypatingai gėlių 
supintiniuose laidotuvėms, bet 
per praeitus metus daug cai- 
nations vartojama buketuose ir 
korsadžiuose. Tikslas tam, kad 
dauguma gėlių augintojų, na
riai Chicagos Allied Florists as
sociation, išrado naujas kom
binacijas gėlių spalvų. Jie su
žinojo daug metų tam atgal, 
kad Chicagos oras specialiai y- 
ra tinkamas earnation gėlėms, 
iškelia jų spalvas ir pastiprina 
jų kotus, tad jie statė dides
nius šiltnamius priemiesčiuose 
vien tik jų auginimui. Chicago 
tapo earnation centras, ir da
bar tų gėlių randasi ne tik Al
lied Florists gėlininkų krautu
vėse, bet ir siunčiamos gėlin
inkams j kitus miestus, net už 
500 mylių nuo čionais. (Skelb.)

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau-

' šią laikraštį “Draugą”.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

<7

APŽVALGA
"Suremkime pečius!"

&

Taip atsišaukia “Amerika”, rašydamas apie ALT 
suvažiavimo nutarimus. Dėl užsimojimo sukelti tary
bos darbams plėsti $52,000 “A.” rašo:

“52 tūkstančiai skamba nemažai. Bet ką tai reiš
kia, kai prieš akis turi tuos didžiuosius darbus, ku
rie krinta ant Amerikos lietuvių visuomenės. Šiandie 
vienas iš svarbiausių ginklų kovoje dėl lietuvių tau
tos gyvybės yra gyvas spausdintas žodis — knyga, 
biuleteniai, įvairiausi informaciniai leidiniai. O tair. 
reikia stambių sumų.

Suremkime pečius, suglauskime gretas!”
Sis katalikų savaitraštis pastebi ir tai, kad joks 

planingas darbas nėra įmanomas be atitinkamos para
mos. Aišku, kad taip.

★
Pažymėtinos sukaktys lapkričio mėn.

— Lapkričio 4 d. sueina 5 m. nuo mirties dr. V. Sla
vėno.

— Lapkr. 11 d. sueina 25 m. kaip lietuviai sudavė 
mirtiną smūgį įsibrovėliams bermontininkams.

— Lapkr. 18 d. Latvijos nepriklausomybės paskelbi
mo diena, Latvijos šventė.

— Lapkr. 20 d. 30 metų kunigystės sukaktis kun. J. 
Vaiantiejauą Waterburio klebono.

— Lapkr. 25 d. sueina 25 m. nuo tų baisių skerdynių, 
kada bolševikai suėmė Sibiro lietuvių batalijoną ir ka
rininkus bei kareivius kardais užkapojo.

— Lapkr. 25 d. penkeri metai nuo mirties kan. Vinco 
Jarulaičio, kurs pasižymėjo bažnyčių statymu, buyo iš
rinktas atstovu į Pirmąją Dūmą, buvo sudaręs bendro
vę išpirkti dvarus iš ponų ir žemę perleisti valstiečiams; 
žymus visuomenės veikėjas.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir {vairius 
kitokius auk SAVO Gimtadienyje — Atminkit JĄ

Jei jūsų gimtadienis šiame mene 
syje, pašaukit savo Gėlininką ir 
priduokit dieną.

sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

.VVį-S
Turime dideli 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų*

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELBY — VVATCHMAKEB 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phaae: LAFAYETTE 8617

Pasakykit su gėlėms
Jūsų Gėlininkas pasiųs gėles telegrafu bile kur Amerikoje.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL’. 

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BLDR1KO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1OOO K., Nedčllu. 
▼akam — BUIO P. M.
WHFO, 1460 K., Kctvego 
vakare — 7:OO P.

GEO. BORCHERTAS

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apant suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth* kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Sv. Vardo draugijos 
vakaras pasisekė

daktorius, ir kun. A. P. Nau vių Spaudos Savaitės, kuri 
džiūnas, MIC. Taipgi vakare į prasidės sekmadienį lap-

PIRKITE KARO BONUS!

Adelė Druktenis 
operos debiute

Adelė Druktenis, 18 metų 
gražuolė, jauniausia prima 
dorina American Operos Ko- Į 
mpanijos, lapkr. 5 d., Eighth 
St. Teatre debiutuos vienoje 
iš operos sunkiausių rolių, 
būtent Violetos rolėje iš o- 
peros La Traviata.

Ji gerai žinoma Čikagos" 
lietuviams. Balsą pradėjo la
vinti Šv. Kazimiero Akade
miją belankant. Sako, kad 
dėka seseriai Bernardai, jos 
mokslo pradžia buvo sėk
minga. Pernai ji dainavo 
Lietuvių Festivale Philadel- 
phijoje. Yra koncertavus ir 
U. S. O. stovyklose.

Adelė pamėgo pirmutinę

dalyvavo parapijos klebonas 
kun. Antanas Briška, kuris 
yra nuoširdus šv. Vardo dr- 
gijos patarėjas ir veikėjas.

Kun. Juozas A. Wagner, 
asistentas direktorius Drau
gijos Tikėjimui Platinti, pa

kričio 12 d. Per visą savai
tę įvyks paskaitos, kurias 
duos žymūs veikėjai.

Raporte ri!
Brighton Park. — Trisde

šimt penki nauji nariai įsi
rašė į Šv. Vardo draugiją 
(Holy Name Society), su-j rodė du labai įdomius judo- 
ruoštame sočiai vakare, spa- mus paveikslus (sound pic- 
lių 18 d. Buvo susirinkę virš turės) apie kapelionus kare

A. n A
ANTANAS KANCLLSKIS

■■

du šimtai vyrų ir jaunimo 
pamatyti įdomių judomų pa
veikslų ir pasitarti katali
kišku ir kultūriniu veikimu.

Kun. Stasys Valuckas, vi
karas ir dvasios vadas Šv. 
Vardo draugijas, savo kal
boje pareiškė:

“Šis pavyzdingas vyrų pa
sirodymas yra didelis pas
katinimas kiekvienam vyrui 
įstoti į Šv. Vardo draugiją. 
Būtų didelis džiaugsmas vi
sai parapijai pamatyti 300 
vyrų einant prie komunijos 
Šv. Vardo draugijos Komu
nijos Dienoj, lapkričio 19.

ir misijonięrių ir sesučių dar 
buotę Fiji salose. Savo kai- į 
boj jis tarp kitko pasakė, 
kad pamatę tuos paveikslus 
mes tikrai galime didžiuo- , 
tis esą katalikai. Jis atvy
ko su paveikslais dėka arki
vyskupo Stritch ir prelato
Horsburgh.»

Po trumpų kalbų Kasto 
Zaromskio ir kareivio Či- 
lensko įvyko šeimyninis va
karas. Vaistininkas Kazys 
Jonaitis, vyrų draugijos ka
sininkas, pranešė, kad tris
dešimt penki nauji nariai į- 
sirašė į draugiją.Tą dieną pasimelsime už vi

sus mirusius”. Kitas Šv. Vardo draugijos
Svečiais šio vakaro buvo! susirinkimas su pusryčiais 

kun. Petras Cinikas, MIC.,, įvyks lapkričio 19 po Komu-
“Draugo” dienraščio admi
nistratorius; kun. Antanas 
Miciūnas, MIC., “Laivo” re-

nijos. Spaudos komisija da
bar darbu o j asi dėl 
įvykdinimo Katalikų Lietu-

OOIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
ADELĖ DRUKTENIS

operą, kurią jai teko maty
ti. Tai buvo La Traviata. Ir 
dabar jai tenka atlikti jos 
svarbiausią rolę. Mme. An- 
na Del Preda, Operos Kom
panijos vedėja, sako, kad A. 
Druktenis viena iš geriau
sių Violečių, kurios kada 
nors dainavusios tos kompa
nijos perstatymuose. Jai pa
deda rinktiniai tos pačios 
kompanijos artistai.

Lietuviai turėtų dalyvau
ti gausingai ir parengi šios 
kylančios operos artistės de
biutą. N. A. P.

Už $900
Praeitą antradienį degi

nant liekanas medinio namo 
besemente, 8434 Baker avė. 
sukelta už $900 nuostolių.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 687 N. WESTERN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELET 6108

te®

NAIURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLJCITŲ

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

^abtojamlas naujas plastio ma. 
tbriolalS natukaum eeu 
btajuvos bantv runom

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

USE’Velvafone OANTS
nuros

$12.50
IKI 3M.J0 Už KIEKVIENA

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!
MaatalduaJ*. B. akaal*. NatnralA.___ _
T«* IC.bl.nka. TIm] toly tln.mM dantų 
,l.ft.a P«rmat»mw ory«ai elaar plaltaa

PlnnkMiM •aakiima, aaaltarto, ratas■ 
klnlniaa (arnntatoaa. Matorlalaa labai pa- 

| paaatlal. Tlaaaa Slaaaa tol.yaq

I Daroma piadtaa lapauta. kr 
Į gauta. tik II laiminote dantistą

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

ITM S. AAIand tad fl Mnn. MSI
Atdara ana a Iki d. Saatad aaa • IU d, 

KAIRAM8 UaTtlVIdKAl

W 2«th St. 2nd PI. Ina*, aso* 
»O N. J‘rai bom Rm. SO«. Sm IMI 

▼IdurmlaaAla vai. S—d. Aatradi.nl Iv
ratmtadiaal na I I.

FERSONAIUZED MBMORIAUI AT NO ABDITlONiL OOOTI 
PAKTICULiAR FBOPLiB PRUPBR PACIHANKIB PKODUOTIONB 

DisTRrsuTORa or thb rattOuS ssontkliz) onAirrru 
Mnat įtoAotffal—ėfmt ESaSnilna BSrstai* ftdSI la ThS Wortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
kkeipiutiu puik —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Llthuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 6919 South Troy Street

Tek ESTebrook 3646 TeL KEPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; šefttad. ir Seksą. 9-0 vai.

PETRAS KRAVC2IUNAS
Mirė Spalių 30 d., 1944 m. 

1:10 vai. pp., sulaukęs senat
vės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio ir parapijos, 
Preidių kalino.

■ Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Štepaniją; 3 sūnus Jo
ną, Juozapą ir Cpt. Petrą (U.S. 
Army); 2 dukteris Edna ir 
Helen ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų ir Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
5952 S. Richmond St. Laido
tuvės įvyks penktad., Lapkričio 
3 d. 1944 m. Iš namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas Į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapineę.

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

Nuliūdę: Moterts, Sūnal, 
Dukterys ir Giminės.

Lald. direk. Mažeika ir Eva- 
nauskas, Tel. Yards 1138-1139.

Gyveno 2543 West 47th St., 
Tel.Lafayette 7984. Mirė Spa
lių 31 d. 1944 m., 7 vai. ryte, 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parapi
jos, Parsvarkėlės kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30, metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Stanislavą (po tėvais 
Petkaitė); 8 sūnus Cpl. Anton 
ir Pfc. Frank (U.S. Army) ir 
Dantei; 2 dukteris Stelia ir 
Evelyn; 2 švogerius Stanley 
Petkų ir VVilliam Kuchinsky ir 
jo šeimą, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avenue. Laidotuvės 
įvyks penktad.. Lapkričio 3 d., 
1944 m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnui, 
Dukterys, švogerlai ir Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis, Telef. Yards 1741.

d

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 

,„r,.SAVINGS
and

t—- LOAN ASSOCLATION 
------------ -------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWIUH, Pres. and Mgr.

------S —   -5- ............. -$■ — -į

ai::

A. I A.
KOTRINA ZORIENE

(PO TĖVAIS ZALETSKAITĖ)

Gyveno 535 W. 35th St., tel. BOU. 6979 —Y AR. 7256.
Mirė Lapkr. ld., 1944m., 3 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Papilės para

pijos, Medalkių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Marijoną Stankus 

ir žentą Pranciškų; sūnų Walter ir marčią Marijoną; 6 
anūkus — Stanley Stankus, Captain Charles Stankus 
(U. S. Army), Ida Stankus, Stelia Dewar, Pvt. Charles 
Kniukšta (U. S. Army), ir Alice Zoris; 2 pro-anūkus — 
Phyllis Dewar ir Charles Kniukšta; žentą Kazimierą 
Kniukšta; giminaičius Kastantą ir Jozefą Mockus ir šei
mą; krikšto sūnų Joną Mockų; giminaičius Marijoną ir 
Juozapą Navarauskus ir šeimą; giminaičius Marijoną ir 
Pranciškų Zavestus ir šeimą; giminaičius Agnės ir Jurgį 
Kantrimus ir šeimą; giminaičius Juozapą ir Pranciškų 
šiušius ir jų šeimas; ir kitas gimines, draugus ir pažįsta
mus. Lietuvoje paliko irgi daug giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyioje, 3319 S. Lituani- 
ca Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Lapkričio 4d., 1944. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Duktė, Sūnus, Žentai, Marti, Anūkai, 
Pro-anūkai, Giminaičiai, Krikšto Sūnus ir visos Giminės.

Laidot. direkt. Mažeika ir Evanauskas, YAR. 1138-39.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Sf. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

JAsų finansiškam stoviui prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
, LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Kakt|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalysi

LACHAW1CZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
19766 S. lHCHiGAN AVB.

Phones: CANAL 2616 
OOMMODORE 6760 

PULLMAN 1378

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4008

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3671

P. J. RIDIKAS
3864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREBT
_______________ Telephone YARDS 1410

L J. ZOLP
1640 WEST 40th IT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
Ml# LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VARUS 1138—M

Aatradi.nl
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Iš šeimos gyvenimo

Skaudi ir baisi traegdija sako: 
"reikia daugiau tvarkos"

TRYS NAUJI KAPAI SUPILTI. — 8 METŲ VAIKAS 
LIUDIJO APIE TĖVO ŠĖVIUS. — [NEŠKIME Į GY
VENIMĄ DAUGIAU KRIKŠČIONIŠKOS DVASIOS

Apie įvykusią sekmadienį 
baisią tragediją dar ir šian
dien kalbama. Praeitą ant
radienį coronerio jury išne
šė sprendimą, kad George 
Altman, 60 metų, ir jo žmo
na Florence, 40 metų, buvo 
nužudyti praeito sekmadie
nio rytą Altmanienės buvu
sio vyro Edward Lynch, 58 
metų. kuris paskui papildė 
savižudystę.

* jf. *

Baisi tragedija įvyko Alt
man name, 3615 W. 63rd st. 
Apie šį baisų įvykį papasa
kojo Arthur Lynch, 8 metų 
amžiaus, Edward Lynch’o ir 
Mrs. Altman sūnus, kuris 
buvo vienintelis matęs šū
vius.

“Aš nesu tikras, kad ma
no tėvas turėjo ginklą, kai 
įėjo į namą“, — pareiškė 
vaikas, — “bet aš mačiau 
ginklą jo rankoje priešaki
niame kambaryje”. Vaikas 
nupasakojo apie savo tėvo 
atėjimą į namą ir jis paste
bėjo: “aš mačiau mano tėvą 
šaunant mano motiną ir šau
nant “mano dėdę“ ir persi
šovė pats save“. (Vaikas sa
vo patėvį liudijime vadino
“mano dėdė“).

* %! ♦
Lynch’o kišenėje buvo ras

tas raštelis. Šis raštelis buvo 
perskaitytas jury. Raštelis 
buvo rašytas “Vernai“, ku
ris atpažintas kaipo Mrs.! 
Verną Darling^ 3420 W. 63rd j 
str., Mrs. Altman sesuo. Ta-I 
me raštelyje parašyta: “Tu’

suplanavai, kad mano Flo
rence paliktų mane ir kad ją 
Altman turėtų. Aš manau, 
kad tu čia buvai, tu... Tu esi 
priežastimi, ir tu turėsi ken
tėti pragare.”

Mrs. Altman paėmė divor- 
są prieš du metus nuo 
Lynch, ir ištekėjo už Alt
man, apie tai esame rašę.

Baisi sekmadienio trage
dija sako: “reikia daugiau 
tvarkos šeimų gyvenime“.

Peršovė gatvėje
Robert Bock, 35 metų, bu

vęs kalinys, švogeris Danny 
Stanton. kuris buvo užmuš
tas prieš pusantrų metų, bu
vo užpultas ir pašautas pra
eito antradienio vakare, ne
toli jo namų, 7558 Kingston. 
Danny Stanton yra buvęs 
gemblevimo karalius pieti
nėje miesto dalyje.

Bock, su kitais šešiais, 
buvo išteisintas dvejose by
lose, ryšium su Martin “Son- 
ny Boy” Quirk nužudymu.

Tuojau po peršovimo 
Bock’o buvo areštuotas John 
Joseph Williams, pietinės 
miesto dalies gembleris.

Net keturi užpuolė
John Crane, 1702 Cornelia 

avė., pranešė policijai, kad 
keturi negrai iš jo atėmė du 
dolerius ir jo laikrodį gatve
lėje, netoli 45-tos gatvės ir 
Cottage Grove.

NAUJAS MISIJOS 
VIRŠININKAS

Kun. A. F. Wildermuth, 
S.J., iš St. Louis, paskirtas 
nauju viršininku tėvų jėzui
tų misijos Patna, Indijoj, 
kur gyvena 27,500,000 stab
meldžių. Misijoj darbuojasi 

1105 jėzuitai vienuoliai iš Chi 
' cago provincijos. (NCWC- 
į Draugas)

Dvejų metų vaikas

DUNKIRK, N. Y. — Poli
cija aną dieną greitai nuvy- 

j ko į Dunkirk Trust Co., kai 
išgirdo elektrinį vagies 

i aliarmą.
I

| Jie rado, kad biznis ėjo 
paprasta tvarka, bet beieš
kant pastebėjo, kad dvejų 
metų amžiaus vaikas nurub- 

j lojo į vieną būdelę, ir vai- 
I kiukas spaudė savo rankute 
j aliarmo migtuką (guziką). 
i Tas vaikas yra banko vice
prezidento.

Spalių mėnesį saugumo 
teisme buvo 297 trafiko by
los, praeitais metais tą mė
nesį buvo 305 trafiko bylos.

Karo frontuose

4,811 amerikiečių karių sužeista
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 279 VYRAI, JŲ SKAIČIUJE Iš CHICAGOS IR 
JOS APYLINKES — 155.

Karo departamentas spa
lių 31 dieną paskelbė 4,811 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Azi
jos, Centro Pacifiko, pietų 
Pacifiko ir pietvakarių Paci
fiko apylinkių karo frontuo
se.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 279 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, iš 
kurių 155 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės. Sužeistųjų 
skaičiuje yrą Pvt. lst class 
Frank J. Cebulski, jo moti
na Mrs. Mary Cebulski .gy
vena 11707 Sangaman str., 
ir pvt. Joseph A. Dodas, jo 
tėvas Joseph Dodas gyvena

1641 W. 18th str. Jie sužeis
ti Europos karo fronto apy
linkėje.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
iš Indiana valstijos yra 39 
vyrai, jų skaičiuje sužeistas 
pvt. John D. Jablonskį, jo 
žmona Mrs. Sally C. Jablon
skį gyvena 3818 Deal str. 
East Chicago; iš Michigan 
— 30 vyrų sužeista; iš Wis- 
consin — 82 vyrai, jų skai
čiuje sužeistas 4th grade 
Francis J. Drabelis, jo moti
na Mrs. Leokadia L. Drabe
lis gyvena 616 Winter str., 
Superior. Pastarieji du irgi 
sužeisti Europos karo fronto 
apylinkėje.

NELAIMES...
Sužeidė mergaitę

Miss Phyllis Schlung, 19 
metų, 2007 Seward str., 
Evanston, buvo sunkiai su
žeista, kai ją sutrenkė auto
busas, einant skersai Michi
gan avė., prie Chicago avė.

Graudus atsitikimas...

"Mamyte labai serga" - tarė vaikas
JAU 24 VALANDOS, KAI MAMYTĖ BUVO MIRUSI. — 

DU MAŽI VAIKAI VERKDAMI BANDĖ MAITINTI 
SAVO BROLIUKĄ, 1 MĖNESIO AMŽIAUS, IŠ TUŠ
ČIO PIENO BUTELIO.

NEW YORK. — Gyveni
mas pilnas įvairiausių atsi
tikimų. Čia noriu papasako
ti vieną gyvenimo įvykį.

Lester Loewenstein, In
surance kompanijos kolekto
rius, atėjo prie Stamp apar
tamento, spalių 30 dieną. Jis 
pas’beldė: į duris, bet jok to 
atsakymo negavo. Jis paštov
vėjo prie durų ir vėl pradė
jo belstis į duris, bet durų 
niekas jam neatidarė, o tik 
išgirdo viduje vaikų verks
mą.

Insurance kompanijos ko
lektorius atidarė duris ir ra
do du vaikus apsipylusius 
ašaromis. Tai buvo Thomas, 
7 metų ir Alice, 3 metų am
žiaus. Tie du maži vaikai 
verkdami bandė maitinti sa
vo broliuką, 1 mėnesio am
žiaus, iš tuščio pieno bute
lio.

Padangų kvota
WASHINGTON. — Karo 

produkcijos boardas lapkri
čio mėnesiui paskyrė 1,850,- 
000 padangų civilių asmenų 
vartojimui, padidino 250,000 
padangų, palyginant spalių 
mėnesio kvotą.

Platinkite dienraštį “Drau
gą“. Tai įdomiausias laikraš
tis.

Mrs. Nora Stamp, vaikų 
motina, gulėjo mirusi ant 
sofos (kaučo). Jau 24* va
landos buvo praėjusios kaip 
ji mirusi.

“Mamyte labai serga”, — 
pasakė verkdamas Thomas.

įvairios ~ įdomios

....ŽINIOS

Karo nursė mirė 
viešbutyje

ELY, Nev. — Vinifred J. 
Hays, 25 metų amžiaus, bu
vusi armijos nursė, kuri per
gyveno Baatan baisenybes, 
ir tarnavo pietų Pacifiko ir 
Europos karo frontuose, mi
rė viešbučio kambaryje nuo 
užtroškimo, — coronerio ofi
sas pranešė.

Coronerio ofisas pasakė, 
kad Miss Hays paėmė mie
gui vaistų, ir atrodo, kad ji 
užmigo, kai rūkė. Jos lovos 
patalinė tapo padegta ciga- 
rietės. .

Mirė lopšyje
Paul Speciallie, 3 mėnesių,

3432 Belden avė., mirė savo 
lopšyje. ’ T

Kas Girdėt^ 

Chlcagoje ♦

Mirė darbe
Stanley Jachemoski, 49 

metų, 4236 Iowa str., mirė 
nuo širdies atakos, kai dirbo 
Edison general Electric 
Apliance kompanijoje, 5660 
Taylor str.

Rado auks? Sulaikė
ATLANTA. — Rugsėjo 

mėnesį armijos postuose ir 
stovyklose, septyniose piet
rytinėse valstijose, iš dantų 
išimta maždaug 167 uncijų 
aukso, už $5,837 vertės. Apie 
tai pranešė Lt. Col. Lorne

Jerome Glick, 31 metų, 
3717 Arthington str. “214 
klubo“ savininkas, 214 E. 
47th str., buvo pavestai ju
ry už išsisukinėjimą sumo
kėti floor stock spirito tak
sų.

Wilkie, 4-tos komandos su-
taupų ir išdalinimo oficieris. Mirė gatvėje

$50,000 nuostolių
BELOIT, Wis. — Aną die

ną Bonnie Lee maisto krau
tuvėje kilo gaisras. Sakoma, 
kad gaisras sukėlė $50,000 
nuostolių.

Mažiau
Mirčių dėl trafiko rugsėjo 

mėnesį buvo mažiau, palygi
nant praeitų metų rugsėjo 
mėnesį.

Edmund E. Scholz, 47 me
tų, 3023 N. Whipple str., 
laikrodžių taisytojas, mirė 
nuo širdies atakos praeitą 
antradienį 63-čioje gatvėje 
ir Kedzie avė.

* .f. *

Dvi valandas
Gaisrininkai praeitą ant

radienį kovojo dvi valandas 
su gaisru, kuris buvo kilęs 
dvejų aukš.tų name, 2940 
Lake str. Sakoma, kad nuo- 
stostolių sukelta už $3,000.

STASYS LITWINAS SAKO: 
/r

X J. Lindžius, žinomas 
brightonparkietis, pastaruo
ju laiku taip pradėtas ligos 
varginti, kad prisėjo išvežt' 
į ligoninę.

X Smilgienės, Brighton 
Park biznierkos, sesuo Al- 
fonsina šiomis dienomis at
vyko iš Pietų Amerikos, kad 

! apsigyvens čionai, Chica-
: goj-

X Cicero ir Brighton Park
vyčiai šauniai darbavos Com 
munity and War Fund va
juje savo kolonijose. Cicero 
vyčiai paskirtą jiems rajo
ną iškolektavo 100 nuošim-
v •cių.

X Ant. Timasonis. žino
mas Detroit biznierius ir 
sportininkas, šiomis dieno
mis lankėsi Chicagoi. Pn 
Nauiu Metu žada atvykti i1- 
gesniam laikui, kad dalyva
vus sporte.

X Sgt. Bruno Mankus. ku 
rio motina gyvena adresu 
4^28 Fairfield Avė.. Kam 
Departamento pranešimu 
Minėto 8 d. žuvo kare Pran 
cūzijoj.

X Kulikauskai, iš Brtoh- 
j ton Park, gavo iš valdžios 
j žinia, kad iu sūnus vra su- 
j žeistas vakarų fronte, Pran- 
I cūzijoj.
| X L. Vvčin Chicago a.n«. 
Vritis susirinkime nrse’fo 
r.irmaHieni Communitv 
W«r Fund naaukoio $15 no 
Susirinkimas buvo itin skaP 
linges ir padaryta gražiu 
nutarimų.

X Juozas MiekeHūnas,
6747 S. Artesian Avė., žino
mas Chicago lietuviu veikl
ias. užsiregistravo organto" 
torium LRKSA nauiu nariu 
vai.uie. Didžiulei Chicagsi 
dar reiktų keliolikos orga
nizatorių, nes dirva yra be
galo plati.

X Monika Uksienė. iš Bri- 
dgeport, kuri veik'per visą 
vasara sunkiai sirgo ir pra
dėto eiti geryn ir vaikščioti 
po kambarius, šiomis die
nomis beeidama puolė ir 
smarkiai užsigavo, ir liga 
iš naujo atsinaujino. Gaila 
ne vien ligonės, bet ir jos 
vyro ir dukters Onos Ma
žeikienės, kuriai už vis dau
giausia tenka nukęsti be- 
slaugant savo motinėlę. Pa
žįstamos ir draugės prašo
mos aplankyti. Ligonė ran
dasi namuose, 3520 S. Erne- 
rald Avė.Skaitykite “Draugą“.

TN K R fi P Tai Geriančias Laikas Pirkti 
— visokios rėmės namams

VALIAUSIU ŽINIŲ - PRANE A IMU - MUZIKOS - DAINĮ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS: KLAUSYKITE-
Visokios Rūšies Insnlacijos Materlolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuiuotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TF.L. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-toz vai. ryto iki 8:30 vai. pp.

SOPHIF BARČUS
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

RYTINU RADIO
PROGRAMA

išskiriant 
Sekmad

Taipgi Paaiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKĖNŲ“ SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,

J




