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HITLERIS NETEKO 6.974.000 KARIU
Lietuvos Ministras Žadeikis Pareiškė, 

Kad Rusija Baigia Pavergti Lietuvą
WASHINGTON, lapkr. 3. 

—Lietuvos Ministras Povi
las Žadeikis įteikė State De
partamentui notą, kurioje 
pareiškė, kad Rusija, vietoj 
tikėto Lietuvos išlaisvinimo 
iš nacių okupacijos, baigia 
pavergti Lietuvą ir lietuvių 
tautą.

Ministras sakė rusai au
toritetai Lietuvoje nuo to 
laiko, kaip buvo išvaryti 
naciai, pasuko Lietuvos iš
laisvinimą nuo Ašies paver

gimo į naują, rusų įsiveržė
lių, d-ominaciją.

Notoje pasakyta, kad ru
sai Lietuvoje neteisėtai sa- 
vinasi Lietuvos teritoriją, 
nesiskaito su Lietuvos žmo
nių teise į Lietuvos piliety
bę, ignoruoja žmonių tikrą
ją valią visiškai nepriklau
somybei, netaiko Lietuvai 
Atlanto Čarterio dėsnių, su
grąžino diskredituotą Pa
leckio lėlių valdžią, ir savo 

j politiniais persekiojimais su 
kelia gyventojuose baimę.

LIKVIDUOJA NACIŲ JRjGAS WALCHEBEN SALOJE

Mtchelee

0 sfc&yW1 -■. l.'i »>y
lOrunen $ *

Oosterhout __
oxtelB rėdo Tilburg 

21 A

Tiek Nacių Karių Iki Spalių 29 dienos 
Žuvo, Sužeista, Dingo ir Nelaisvėje

LONDONAS, lapkr. 3. —Į Anot pranešimo, tame 
Exchange Telegranh firmos i skaičiuje įeina žuvę, sužeis- 
pranešimas iš Ciuricho šian , tieji, dingę ir nelaisvėn su
dieu citavo gerai informuo- imti kariai, nuo karo pra- 
tą šaltinį Berlyne, kuris sa- džios iki šių metų spalių 20. 
kęs Vokietijos armijos n:?o-1 ,
stoha1 iki šiol siekia 6,974,- jungininkai turi suėmę arti 

700,000 belaisvių.000.

Rusai tik M Myliu nuo Budapešto; 
Nėra Pakeitimų Rytprūsių Fronte

< WAlCHEtt«S
•SSSŽisjBsž

LONDONAS, lapkr 3.— 
Nacių komunikatas sakėr’- 
sų atakos į šiaurę ir pietus 
nuo Geldapės, Rytprūsiuo
se, buvo atmuštos.

MASKVA, lapkr. 3.—Ru
sų daliniams artinantis prie 
Vengrijos sostinės, raportai 
sako panika apėmė Buda
pešto gyventojus.

(Nacių radio pranešimas 
sakė rusų kariuomenė ran
dasi tik 14 mylių nuo Bu
dapešto.)

Rusų armijos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė, rašė 
kad vengrai pramonininkai, 
fabrikantai ir kiti pasitu
rinti asmenys bėga iš Bu
dapešto. Jų pastangoms 
kliudo naciai, kurie konfis-

PIRMAS SNIEGAS 
RYTINIAM FRONTE

MASKVA, lapkr. 3.—Iz- 
vestia rašė. kad sniegas 
krenta rytiniam fronte. A- 
not laikraščio, naciai kaip 
tik bijojo šaltos žiemos, ir 
sniegas reiškia — žiema.
Britai Valdo Dalį i 

Forli Aerodromo
ROMA, lapkr. 3.—Britų 

aštuntosios armijos šarvuo
čiai, pasivarę apie mylią 
pirmyn, valdo abi puses 
Forli aerodromo.

Forli yra kryžkelis ant 
Bologna-Rimini vieškelio.

Nacių tankai neleido bri
tams pereiti per kaimyninį 
kanalą, kur visi tiltai buvo 
išsprogdinti.

Penktos armijos fronte 
žemiau Bologna naciai, pa
sinaudodami lietumi, prave
dė kelias atakas nakties me
tu, bet pranešimas sakė 
amerikiečių pozicijos pasi
liko nepamainytos.

Lietus, kuris trukdo ame
rikiečiams, yra šio sezono 
didžiausias.

kuoja visus automobilius ir 
vežimus savo kariuomenei.

Rusų lėktuvai nuolat ata
kuoja pasitraukiančias na
cių ir vengrų kariuomenes.

Maskva sakė 7,518 nacių 
ir vengrų karių buvo suim
ta į vakarus nuo Tisza upės. 
Viena diena buvo suimta 
2,000 belaisvių, jų tarpe 
Pulk. Gen. Janos Voeroes, 
buvęs Vengrijos generalinio 
štabo viršininkas.

Maskvos pranešimas sa
kė kitos rusų jėgos puola 

j nacius Čekoslovakijoje ir 
j Rytprūsiuose.

(Nacių komunikatas sakė 
rusų atakas Narevo fronte, 
Lenkijoje, ir į pietryčius 
nuo Liepojaus, Latvijoje, 
buvo atmuštos.)

Britai Kovoja Nacio 
Likučius Graikijoje

ROMA, lapkr. 3.—Sąjun
gininkų patruliai, vydamie
si nacius į šiaurinę Graiki
ją, sudavė priešo užpakali- 
niems daliniams didelius 
smūgius.

Patruliai nuvertė priešo 
60 vagonų traukinį nuo bė
gių, ir britų Beaufighter 
lėktuvai tuomet jį visai su
naikino.

Superfortress Lėktuvai Puolė Rangoon
VVASHINGTON, lapkr. 3. Į tai buvo geri.

—Karo Departamentas pra- j Raportas sakė B-29 ata
ka buvo išnešta drauge su 
kitais rytinės aviacijos ko
mandos daliniais. Tai pir
mas kartas, kad tie milžinai 
vyko atakon drauge su ma-

Pranešimas sakė visi A- j žesniais lėktuvais.
Anot komunikato, kiek

vienas B-29 lėktuvas vežė
Dvidešimtojo aviacijos da i rekordinį svorį bombų. Oras 

linio komunikatas sakė “di- virš taikinio buvo gražus, 
delis dalinys’’ pravedė ataką Taikinys buvo Malagon 
dienos metu, ir pirmieji ra- geležinkelių centras Ran- 
portai nurodo, kad rezuTta- jgoon mieste.

nešė, kad B-29 Superfcrt- 
ress lėktuvai iš Indijos šian 
dien atakavo geležinkelių 
centrus Rangoone, japonų 
valdomoj Burmoj.

Žemėlapyje sužymėta britų ir kanadiečių jėgų koncentracijos. Kairėje Walcheren sa
la, kur britai kariai baigia išmušti nacius. Dešinėje, kur britai veržiasi į Maas upės merįkos milžinai
pusę, vydamiesi į pietus pasitraukiančius nacius. (Acme-Draugas Telephoto.)--------------------------------------------------------------------------------- -—___  ___ _____ įgrjzo is atakos

Mažai Naciu Beliko 
Prie Anfverpo Uosto

saugiai

DUSSELDORFUI TEKO Numušė 27 Japonu
4,480 TONU BOMBŲ Lėktuvus Virš Leyte

LONDONAS, lapkr. 3. — LEYTE AERODROMAS
Tūkstantis britų bomberių Philippinuose, lapkr. 3. — _________
vakar naktį numetė 4,480 [ Amerikos ir Japonijos nai-į||w llCI“
tonų sprogstančių ir pade-Į kintuvai lėktuvai per aštuo UĮSlfllO jPOStUS JdPOHdlHS LSVlC jfllOj 
gančių bombų ant Dussel- nias valandas kovėsi ore ’ ” r ' ■*
dorfo, Vokietijos didžiausio virš japonų konvojaus prie PEARL HARBOR, lapkr
arsenalo. Ormoc, vakariniam Leyte Adm. Nimitz pranešė

Vakar dieną sunaikinti | krante. kad japonų lėktuvai ataka
208 nacių lėktuvai skaito- Amerikiečiai numušė 27 vo Amerikos lėktuvnešiu 
ma vienu didžiausių naciams japonų lėktuvus. Nebuvo dalinį P^e Marianas salų. 
vienu kartu suduotų smū- prarastas nė vienas ameri-

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS Paryžiuje, lapkr. 3. — 
Britai commando kariai bai
gia išvalyti nacius i? dide
lio Vlissingen (F?..ching) 
uosto Walcheren saloje.

Šiaurinėj Walcheren salos 
pusėje likusios nacių pat
rankos baigia savo turėtą 
amuniciją.

Prie įėjimo į Antverpo
uostą liko tik keli naciai! gių 
snaiperiai, kurių tikslas yra 
trukdyti sąjungininkų žygia 
vimui.

Prancūzų telegrafij agen
tūra šiandien uakė. kad A- 
merikos laiv;wo daliniai jau 
atplaukė į Antverpo uostą.

Amerikiečiai ir britai ks 
riai, kaudamieoi į pietus 
nuo Maas (Meuse) upės, at- 
steigė poziciją anapus Lit-

Detroite Streikuoja

kietis lakūnas. GEN. MacARTHUR ŠTA-
Dalinys P-28 Lightning BAS Philippinuose, lapkr.

lėktuvų užtiko priešo preki-

Lhuro keturios divizijos su
spaudžia pamišusius japo
nus ant Leyte vakarinio 
kranto, ir ruošiasi paskuti* 
niems žygiams.

Jau iki šiol priešo nuo
stoliai siekia suvirš 30,000 
japonų karių.3.—Gen. Douglas MacAr- 

thur pranešė, kad Leyte sa
los kampanija tuoj baigsis.

karo laivai ir didelis kiekis J° komandos kariai, lėktu
vai ir laivai užstato

nių laivų konvojų, kurį sau
20,000 Mechaniku gojo naikintuvai, pagelbiniai

DETROIT, lapkr. 3.—Dvi- jgkt„v 
dešimts tūkstančių Mecha- 6 vVU' 
nics Educational Society na
rių šiandien įvykdė savo 
numatytą streiką. Iki 11 va
landos ryto 17 iš 20 paliestų

KULKA PRAŠVILPĖ

, - v v. .Detroito fabrikų turėjo už-tle Mark upes, sesias my-j. sidaryti.lias nuo Moerdijk tilto. Ame i
: rikiečiai pradėjo puolimą MĖSA šaukė savo streiką 
mėnesėnoje ir įsikasę laukė simPatizU’Ojant su

Prezidentas Paneigė
Gandį Apie Stilweil

WASHINGTON, lapkr. 3. 
—Prez. Rooseveltas šian
dien paneigė raportą, būk 
Gen. Stilwell buvęs atšauk
tas todėl, kad jis davęs Ge- 
neralissimo Chiang Kai-she’* 
ultimatumą, ir pavadino i' 
pavyzdžiu “gandų,“ kuriuos 
skleidžia jo politiniai opo
nentai.

Jis taip pat paneigė pra
nešimą, kad Valstybės Sekr 
Hull atsistatydinsiąs ir jo 
vieton bus paskirtas Vice 
Prez. Wallace.

pagalbos.
Į pietryčius nuo Aacheno, 

kur Amerikos pirmoji armi
ja vakar pasivarė pirmyn 
per Hurtgen mišką, šian
dien veržiamasi j i z m y n 
prieš padidėjusią „poziciją, 
ir užimta Schmidt kaimas, 
prie Roer upės.

Pietiniam fronto gale, są
jungininkai veržiasi gilyn 5 
Vosges kalnus, k*»’v užėmė 
aštuonis kaimus ir mieste
lius ir artinasi prie pirmųjų 
miestelių perėjose, kurios 
veda į Reinlandą.

FDR RAGINA BALSUOTI
VVASHINGTON, „kr. 3 

—Prez. Rooseveitts šian
dien ragino visus darbinin
kus balsuoti lapkričio 7 d., 
ir sakė tie darbininkai, ku
rie negaus iš darbo pasiliuo 
suoti tam, kad balsuot; ga
li skustis į pačią preziden
tūrą.

Šios dienos pranešimas 
davė suprasti, kad pradeda
ma galvoti apie kitas Phi- 

mir- lippinų salas. Raportas bū
ties spąstus prie Ormoc, vo apie Liberator lėktuvų 
paskutinio pabėgimo uosto į atakas ant Cebu ir Negros, 
japonams toje saloje. į vakarus nuo amerikiečių

Tik dvi savaites po sugrį- j užvaldytų Leyte ir Samar

Tik 12 colių atskyrė Gen. 
gtreįkj* MacArthur nuo mirties. Iš 

ninkais U fabrikų Toledo j kulkMvydžių šaudąs japo 
mieste.

PRO GEN. M’ARTHUR
MacARTHUR ŠTABAS žim° ' PhlllPP»™8- MacAf-Įsalų. 

Philippinuose, lapkr. 3. —

Amerikos Planas Pokarinei Aviacijai

Draugijos advokatas spė
jo, kad streikas praplis iki 
Clevelando ir palies 15 fab
rikų tame mieste.

CHICAGO, lapkr. 3.—J.A. transporto firmai vienintė- 
Valstybės oficialiai rekomen j lės teises prekybinei aviaci- 
davo Tarptautinei Aviacijos jai.

kalibro kulka įėjo į sieną Konferencijai sudaryti tarp . 4. Už perskridimą virš
tame kambary, kur MacAr- į tautinę aviacijos tarybą, po [valstybės nebus imama joks

nų lėktuvas atakavo ameri
kiečių poziciją. Viena 50

thur dirbo, tik 12 colių nuo 
jo galvos.

Generolo padėjėjui Pulk. 
Lloyd Lehrbas įbėgus į kam 
barį,, MacArthur galva pa- 

PEARL HARBOR, lapkr. m°j° i kulkos Padarytą sky- 
3.—Adm. Halsey, trečiojo ir sakė: “Wel1’ dar ne 
laivyno dalinio komandie- kar^-

Pacifiko Karo Eiga 
Sulietos: Halsey

rius, pareiškė, kad dėl pra
laimėjimų jūrų kovose prie 
Formoea ir Philippinų. Ja
ponija dabar yr.a tik penk
tos eilės Laivyno jėga.

Jis ta proga pabrėžė, kad 
dėl

KALENDORIUS 
Lapkričio 4d.: šv. Karo

lius Baromiejus; ser.ovės: 
Orūnas ir Buteika.

kuria tarptautinis lėktuvais 
keliavimas būtų atdaras vi
soms tautoms.

Tas planas numato 15 na
rių egzekutyvį komitetą, ku
riame Amerika, Rusija ir 
Anglija turėtų po du bal
sus. Brazilija, Kinija ir 
Prancūzija numatomos kai
po permanentinės tarybos 
narės.

Svarbieji plano punktai 
1 yra šie: '

1. Kiekviena valstybė tu
rės pilną suverenitetą ant 
oro virš jos teritorijos.

2. Kiekviena valstybė leis 
kitų valstybių lėktuvam?

mokestis ar tarifas.
5. Valstybės neturi uždė

ti didesnius draudimus sve
timų valstybių lėktuvams 
negu taikoma jų pačių lėk
tuvams.

6. Visi lėktuvai gali var
toti visus pasaulio viešu> 
sius aerodromus.

Lapkričio 5d.: šv. Zacha- 
reikmenų pristatymo Į ir ®v. Elzbieta; seno-

problemos reikia tikėtis, jog |v®,: Auktumas Judrė; 
karas Pacifike turės sulie-j 23-č,as Sekm‘ P° Sekminių.
tėti. Anot jo, pristatyti reik! Lapkričio 6d.: Šv. Leo-__ _______
menis per 10,000 mylių dis- nardls; senovės: Bangpūtis gkrigti yirg JOfl teritorijos
tanciją nėra juokas. Iir ViKands______________  bc nusileidimo.

3. Nė viena valstybė ne
duos vienai kuriai šaliai arPirkite karo bonus ORAS

Ūkanota ir šalta.

KINIEČIU ARMIJA 
UŽĖMĖ LUNGLING

CHUNGKING, lapkr. 3.— 
Kinijos žinių agentūros pra
nešimu, kiniečių kariuome
nė atsiėmė Lungling mies
tą, prie Burma kelio, po 
penkių dienų atakos ant tos 
paskutinės japonų bazės 
Yunnan provincijoje.
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KAS GIRDĖT WAUKEGAN'E
BAZARAS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos metinis bazaras prasidės 
lapkričio 5 d., 3 valandą po
piet ir tęsis iki vėlumos. Ba- 
zaro šeimininkas Jonas Ku- 
zinckag su savo pagelbinin- 
kais ir klebonas su vikaru 
darbuojasi ir ragina para
pijomis skaitlingai lankytis, 
ir kad bazaras atneštų daug 
pelno. Sakoma, turės labai 
gražių dovanų bingui. Kiek
vienas atėjęs j, bazarą nesi
gailės.

Praeitą savaitę buvo už
miršta įrašyti dar vienas 
komiteto narys — Jonis 
Bakshis, kuris irgi daug dar 
buojasi parapijos gerovei. 

SESELĖMS PRAMOGA
Seselėms ‘pantry shovver' 

buvo apie šimtas moterų, 
kurios sunešė daug dovanų. 
Be to, ir komisija buvo pri- 
pirkus daug valgomųjų da
lykų ir daiktų seserų namui. 
Komisija atsilankusias pa
vaišino kava ir pyragu. Vir
šininkė seselė Conrada dė
kojo visoms atsilankusioms 
ir kurios negalėjo atsilan
kyti, bet prisidėjo auka; se
selės ir komisija yra labai 
dėkingos visiems biznie
riams, kurie pasirodė duos- 
nūs gausiomis aukomis. Pa-

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
Kai Judu prikinką vaikučiai* 

kietėjimą* ir Jūs jaučitėa ntiva*» 
ginti, nerruoti ir blogoj* nuotaikoj* 
ir nuo tų reiikinių kenčiate — gal. 
vos skaudėjimą, jaučiat* nemalonų 
kvapų, vidurių mirimų, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimų apetito ir 
jūe skilvi* jaučiui apiunkintae dėl 
gazų ir iipūtimo — jaigykit* Dr. 
Peter’t daug metų ilmėginto Gomoao. 
Daugiau negu liuoiuotojas, jie taip
gi yra vidurių etiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusi** išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazuaų 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jautmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo, jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelboa 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį. įsigy
kite Gomoao 
šiandien.

Jeigu ifls negalite nusipirkti savo apylin
kė). siųskit prašyme dtl mSsu "susipeiiaė, 
mul” pasiūlymo Gomoro ir gausite —
nviz A1 60c vert®’

V I IV AI Bandymui Bonkuteg
DR. PETER'S OLBJO LltUMENT — 
antiseptikas — kuria suteikia greita paleng- 
vinim* nuo reumatiiltų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugarskausmo, sustin
gusių ir akauėiiti muikulų, patempimų ir 
nyksteiėjimų.
DR. PETER'S MAGOLO — alkilinąs — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rūkitie* 
nevirškinimas ir rūtinio.

dėką reiškia ir klebonui už 
auką, taipgi daugeliui jau
nikaičių, kur lankė šią mo
kyklą. Visi mielu noru pri- 

| sidėjo.
;MOKYKLOS 
HALLOWEEN

i šv. Baltramiejaus mokyk- 
j los mergaičių Sodalicijos 
I “hallovveen party” buvo la
bai smagi. Aštuntojo sky
riaus mokinės pavaišino mer 
gaites iš žemesnių skyrių, 
taipgi įvesdino naujas na
res. Parengime mergaitėms 
pagelbėjo seselė Felicita.

Jessie Bukantis, pirminin 
kė Sodalicijos, vadovavo pra 
mogai, o Pranciška Virakas 
akordijonu pagrojo. Pramo-! 
gos svečiais buvo klebonas, 
S. Rajūnas ir M. Zavaskie- j 
nė (koresp.) su savo sūne
liu. Visi buvo labai maloniai 
vaišinami.

AM. LIETUVIŲ 
TARYBOS SKYRIUS

Spalių 29 dieną Lietuvių 
i svetainėj įvyko veikėjų su- 
į sirinkimas. Nutarta įsteigei 
Am. Lietuvių Tarybos sky
rių, kuris darbuosis Lietu
vos reikalais. Valdybon iš
rinkta; pirm. Pranas Bujan, 
sekr. Jurgis Bukantis, ižd. 
Antanas Sutkus. Į tarybos 
skyriaus iždą perkelta $550, 
kurie buvo gauti nuo Lietu
vių Dienos. Valdyba žadėjo 
darbuotis ir kreiptis į Wau- 
kegano lietuves moteris, ku
rios priklauso prie Raud. 
Kryžiaus vieneto, kad sykiu 
darbuotus, t. y. eitų per na
mus rinkdamos drabužius 
nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvoje.
PARODĖ DĖKINGUMĄ

Leonas ir Julijona Meles- 
kiai, 1010 Belvedere St., spa
lių 28 d. suruošė vakarą sa
vo namuose. Meleskienė su
kvietė visas moteris, kurios 
su ja darbavos per kunigo 
J. Cužausko sidabrinį jubi
liejų, ir kitas savo drauges. 
Vakare dalyvavo apie 25 mo 
terys. “Bunco” žaidime bu
vo gražių dovanų, ypatinga: 
viena dovana, kuri teko Pet
ronėlei Čepaitienei, t. y. $25 
karo bonas, dovanotas Me- 
leskių. Ištikrųjų, ši šeima 
turi auksinę širdį.

Po žaidimo Meleskienė pa
vaišino kalakutu, kugeliu ir 
skaniu gėrimu. Tą patį va
karą trys jūrininkai praei
dami pro tą namą tarp sa
vęs kalbėjos, kad čia žmo
nės turi labai gerą laiką. J. 
Meleskienė, tai išgirdus pa
kvietė ir jūrininkus ir juos 
pavaišino. Atsisveikinant 
Meleskienė prašė kiekvieno 
atsilankusio pas ją parašy
ti kelis žodelius jos myli
mam sūneliui, kuris yra jū
rininku kur nors South Pa- 
cifike.

Ačiū šeimai už tokias vai
šes.
BUVO . AKVYKUS

S. 1-C Albertas Leonaitis, 
1025 So. Jackson St., sūnus 
Leonaičių buvo parvykęs na
mo 11 dienų. Jis yra jūri
ninku ir išvažinėjęs po visą 
Atlantą. Buvęs ant laivo, 
kuris vedė invaziją į Nor- 
mandy, buvęs Kasablankoj, 
Italijoje, Irlandijoj, Škotijoj, 
Anglijoj, Afrikoj ir Capri 
saloj. Daug visko matęs. Pa
sakoja, kad Anglijos mergi
nos nelabai domisi amerikie
čiais. Prancūzijos merginos 
labai gražios; dauguma blon 
dinės, didelėmis mėlynomis 
akimis ir labai malonios. 
Irlandijoj yra puikiausias 
miestas ir smagiausi žmo
nės. Giria Raudonąjį Kry
žių, kuris teikia kareiviams 
įvairių pramogų. Sako, nors 
daug vietų yra buvęs, bet 
namai yra maloniausi.

Albertas turi dar tris bro
lius kariuomenėj.

MIRĖ
Antanas Knopkis, 52 me

tų mirė spalių 28 dieną, šv. 
Teresės ligoninėj po trijų 
savaičių sirgimo. Ilgiausiai 
darbavos pas ūkininkus. Tik 
prieš metus buvo apsigyve

nęs pas Petrą Neverdauską, 
812 So. Jackson St. ši šei
myna jį prižiūrėjo iki mir
ties. Nepaliko jokio artimos 
giminės. Palaidotas spalių 
31 d. Ascension kapinėse.

(
Benediktas Mickus, 29 me 

tų, 926 S. Lincoln, mirė spa
lių 31 dieną Victory Memo- 
rial ligoninėj po vienos sa- 

ivaitės ligor. Gimęs ir augęs

šioj kolonijoj, baigęs Šv. 
Baltramiejaus mokyklą tru
mpai tarnavo kariuomenėj, 
vėliau gavo “Honorably dis- 
charge”. Motina jau du me
tai mirus, o tėvas mirė prieš 
kelis mėnesius. Liko brolis 
Stanislovas ir trys sesutės: 
Mrs. Šaut Evans, Mrs. Ha- 
rold Vandarmack ir Elzbie
ta. M. Z.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 
Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybe!

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLIUBAS
Rengia Perstatymą — Komediją

"GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD" 
Sekmad., Rytoj - Lapkr. (Nov.) 5, 1944

WEST SIDE HALL — 2244 W. 23rd PLACE 
Pradžia: 4:00 pp. Po Programo ŠOKIAI

Prie Geros Muzikos

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • G1N
• BRANDĖS « VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ*

Balsuokite Tiesiog [x| DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

NATHAN 
KANTE It 

“Lietuviška* 
žydukas“

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

ss
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Studio Gouch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. T

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOLIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 8*. Ashland Arame 
arti 47tk Street

mo • vaL ryto fld 8 vnL *<

OOoo TeL VlRghri* MM
Reztdendjoe TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

TeL YARds MSI
: KKNwwd 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•L: omo M; n* 6:30-8

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS1

Ttk viena pora (4| ų \ įsa ra gyveni- 
mul. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
umlnuotl Jas modernltklauala 
metodą, kurią regljlmo mokslas 
gali sutelkti.

»• METAI PATYRIMO 
pririnkime akintą, kuri* praiall- 

n* visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

Mano 28 metą praktikavimas 
Jusą garantavimas

Optometrically Aklą SpeetaltetM
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- 

i romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivo* akys atitaisomo* 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o No-

dėlioj pagal sutartį. 
Daugely atsitikimą akys atitaiso

te akinių. Kaino* piginu kaip

14712 South Ashland A v.
TAKOS 1878

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami } 

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

s?

sfc! Ž

nAPCUTIJ^
VTENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniaia nuo 7 iki 8 v. v.

UCIO ofiso adresas:

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

BB~ B "..............B

| Siųskit Ji “Special Pasiū- 
| tymo” Kuponą — Dabar
| O Mėtas 51.00. Atsiųskit man apmo

kėt* 11 uncijų Gomoro ir dykai — 
6flė vertės — bandymui bonkutat 
Olsjo ir Magolo.

I O C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

I
I

Vardas,

Adresas----------

P si te Ofisą*____________—______—
DR. PETER FAHRNEY Ii SONS CO.

D*pt. 071-1V N

L 1501 W«ahln*<on Blvd., Cfclca*. lt. m. i 
15* Staal.y St.. Wlnnlp«g. Man . Can. Į

1801 So. Ashland Avenus

Kam*** lt-t**
Tclcfunast OANAIi Mat, Ohlcaąe 

OFIBO VALANDOS i
KnadUa a m. Iki l;|« p. a

Trečiad. Ir 8*čtad. !:»• n. M. 
-------^Iki Ti88 S m.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui—
ANT LENGVU MĖNESINIŲ lfiMOKft.ll.MUl

PsiuuiiloklUi Pnųt* DnlmrthičiiiH žemom* 
Nuošimčio Ra toms.

Res. 6958 So. Tnimnn Avė.
Res. TeL GROveblll 0617 
Office Tri. HEMloek 4848

DR. J, L SIMONAITIS
GYDYTOJAS I : CHIRURGAS 

2423 West Mariuette Road
OFISO VALANDOS 

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

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarai* 
Ofisą* yra uždaryta*.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

2201 W. Cermak Itri.
i: 1—3 popiet ir 7—8 v, * 

Trečiad. ir SeAUdiet.m
ofisas nždnrytaa 

REZ’.DENCUA
3241 West 66lh I’laee 

Tel. REPubUe 7868

TeL CANal 0257
Rct. Tel.; PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOSIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Balsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteaian Ve 
VALANDOS: 11 v. ryte iki 3 p.p 

6 Iki 9 vai. vakare

TeL YARd* 8148

DR. V. A SIMKUS
ta omtmtGAjs 

- B AKINTOS FR1TATKO
744 West S5th Rtrrrl 

VnL: 11-U; 24; fcr 6:30-6 > 
nr—<ni iilato 2-4 h- 6 3O-8 3V

Šventadieniais—11 -12.

Skaninusia duona yra toji 
kurią nždirbnme «nvo ra n ko 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. YARds d«41

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIU8 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsy įstaigoje. .VOsą Indčllal 
rūpestingai globojami Ir Ilgi 86.000.OO «p- 
drauHtl per Eedernl Savlng* and lx>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bu* greitai 
lAmokaml jum* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINIS IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Tel. HEMloek 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SKEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzle Avenue

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRITMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 491h 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 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANTIS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 3-30 vai. vnk 
Sekmad. nuo 1fl iki 12 vai dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Kės. Tel. KEPublic 0054
Jeigu neatsiliepia — ,
Šauk KKDzie 2868 '

VALANDOS:
Kaadlen nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo G iki 9 vai. vak.no.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadientaia pagal nutarti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasiej 

| kia. — Vydūnas
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'HELP W A N T E D'iGariečiu dėme-C*
šio prašome

INDIANA HARBOR ŽINIOS
I “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP IVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdolob 1488-1481

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ — 45 IKI 60
Ne sunkiems darbams. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. 
CHICAGO ROTOPRINT CO.

4601 BELMONT AVĖ.

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUPINI MAISTĄ 

Gera Mokestis —- Pastovus Darbas

II. C KNOKE & CO. 
5728 W, Roosevelt Rd.

KARPENTERIŲ
PLEISTERNINKŲ
UPHOLSTERERS

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL— 

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★

ILLINOIS ~ 
BELL TELEPHONE

COMPANY 1
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Gary, Ind. gyventojų dėmė
sią yra kreipiamas į specialų 
parodymą filmų apie rinkimo 
mašiną vartojimą Sekmadienio 
vakare, Lapkr. 5 d., apie 8 vai., 
Šv. Kazimiero lietuvių parap. 
salėje. Visi lietuviai balsuoto
jai yra kviečiami atsilankyti j 
filmos rodymą, kad susipaži
nus su rinkimo mašina. Rep.

VĖL IŠRINKU

HELP wanted 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
BASTĮAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė. 
(Rusas iki Dnrv)

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

PLATERS
-IR-

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATIN6 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 Oficieriams 

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 SIETAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.

Henry , 
Sonnenschein

Už

CLERK
SUPERIOR COURT 
OF COOK COUNTY

DEMOKRATŲ SARAŠAN

Rinkimai

Lapkr (Nov.) 7 d.

SMARKUS BINGO 
VAKARAS

Šį sekmadienį šv. Pran
ciškaus parapijoje įvyks kas 
nors nepaprasto — tai bus 
bingo vakaras rengiamas šv. 
Vardo draugijos. Visi vyrai 
dirba nepaprastu smarkumu, 
kad vakaras pasisektų kuo 
geriausiai. Pradžia 3 vai. po 
pietų ir tęsis iki 11 vakaro. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
paremti šv. Vardo draugijos 
darbuotę ir mūsų parapijos 
reikalus.

Vakaras bus linksmas ir 
įdomus. Bingo bus lošiamas 
su piniginiais prizais; bu* 
įvairių valgių ir gėrimo. 

iTad, valio, visi į šv. Vardo 
bingo vakarą.

RAUDONOJO KRV 
ŽIAUS DARBUOTE

Mūsų parapijos Raudono
jo Kryžiaus skyrius išsiun
tė dovanas kareiviams į už
jūrį. Siuntė dovanas Kalė
doms, bet kiti kareiviai ga
vo jas anksti; jau dabar tu
rime keletą padėkos l.aiške- 

J lių. Kadangi moterėlės ne
žinojo kas kam reikalinga, 
tai nutarė siųsti pinigus $3 
kiekvienam kareiviui. Mūsų 
parapija kiekvienas Kalėdas 
atsimena savo mylimus ka
reivius ir jiems suteikia do
vanėles.

VISŲ ŠVENTŲ ŠVENTE 
Visi lietuviai skaitlingai

dalyvavo pamaldose už mi
rusius Visų Šventų ir Vėli
nių dienose. Gražus dalykas 
mirusius prisiminti ir juos 
pagerbti, tad mes tą ir pa
darėme. širdingai dėkojame 
kun. Naudžiūnui už gražius 
pamokslus ir pagalbą suteik
tą per šias dienas, žaibukas

Dėkoju
Novena į Sopulingąją Pa

nelę Šv., kuri esti mūs pa
rapijos bažnyčioj penktadie
nių vakarais, pagelbėjo man 
sustiprėti ir neapleisti tų y- 
patingų pamaldų.

Nors žemiškas gydytojas 
man sakė, kad negalėsiu 
vaikščiot per tris, keturias 
savaites, bet nenustodama 
prašyti Marijos pagalbos, 
galiu sakyti, kad stebuklin
gai pasveikau.

Dėkoju Raud. Kryžiaus 
vieneto narėms, kurios ma
ne lankė sunkiose valando-

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

O. D. JENNINGS & CO. 
4309 W. I.ake S.

* For Sale I
* For Rent I
* For Help I
* For Service I
* For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Ureatesi 

IJthnanian Daily Newspap» 
— ESTABUSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKEh 
CLASSIFIED OFFICE 

rEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ** * *¥ * *

Sveikinam Raudonojo Krv 
žiaus nares ir dėkojam joms 
už pasidarbavimą.
PADĖKA

t * • .
Kun. Bičkauskas dėkoia 

Tretininkų draugiiai už su
rengtą bingo vakarą para
pijos naudai, žmonių nedaug 
atsilankė, bet mo t e r ė 1 ė s 
smarkiai darbavosi, tad pel
no liko gražaus.
ATOSTOGAUJA

Antanas Gelbogis, vienas 
darbščiųjų ir veikliųjų pa
rapijos jaunuolių, parvyko 
trumpų atostogų pas savo 
mamytę Mrs. Gelbogienę. 
Antanas yra kariuomenėj ir 
paskutiniu laiku buvo South 
Dakota. Linkime Antanui 
linksmiausių atostogų.

se; Petkienei, kuri atnešė'iš Waukegan, kuri atsiuntė
man paskaityti knygą apie I man suraminimą ir įvairių
stebuklingą šv. Panelės ap- religinių knygelių.
sireiškimą Liurde; žekienei _ , „ _’ I Juzefu Guniuliauskiene

PASKOLOS
DAROMOS

cmt Piratų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicago

K W. CBRMAK RD. ................ Tel. CANal 8887
BEN J. KAZANAUSKA8, Raštininkių

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
8TOKBB COAL, Aukštos rūšies, gy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................jįį 25
PETROLEUM COKE (Course).. J į 9*50 

PETROLEUM COKE (Pilė Run)
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9*80

DARBININKAS:
Aš balsuosiu už Gov. Green dėlto kad daugiau 
kaip keturiasdešimts teisių prilankios darbinin
kams buvo įvykdinta laike Green administraci
jos, ir nė vienas patvarkymas nepalankus darbi- 
bininkams tapo įstatu.

KAREIVIS:
Aš balsuosiu už Gov. Green dėlto kad jo re- 
habilitaeijos ir darbų programa veteranams, 
užtikrina sutvarkymą ir apsaugą visiems Illi
nois vyrams ir moterims tarnyboje, ir tapo 
pavyzdžiu Salei ir kitoms valstijoms.

VYRAI IR MOTERYS

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl 
geratorlns, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.

ŠEIMININKĖ:
Aš balsuosiu už Gov. Green 
dėlto kad sales taksai buvo 
numažinti vienu trečdaliu, — 
ačiū jam. Gov. Green pageri
no ir padidino Valstijos pa
tarnavimą prieglaudose ir li
goninėse ir duoda daugiau pi
nigų kas mėnesį mūsų sene
liams ir beturčių vaikučiams.

BIZNIERIUS.
Aš balsuosiu už Gov. Green dėlto kad Illinois yra gerai 
tvarkoma. Tikslinga ekonomija ir tvarkymas griežtai nu
žemino išlaidas, bet patarnavimas žymiai pagerėjo.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D8I svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prato- 
ml kreiptis asmenlftkal |:— Stefaniją 
NutautM, 4038 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette 0098.

PARSIDUODA — lavatorlĮos (Dath- 
room) ntnką: 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sletttnls laundry tub. Pigiai.
OGI Informacijų kaulink Alų dalykų, 
telefonuoklte — CANal 8010.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mflro namas dėl 4 
Šeimynų labai pigiai, lengvata lflmo- 
kejlmala. Risk) reikia jmoketl. Ma- 

. tyklte po num. 3138 W. Coulter St. 
ITel. Laf. 9080.

CONGRESSMAN

MARTIN GORSKI
DEMOKRATŲ
KANDIDATAS

vii išrinkimui

Congressman 4 Distrikto.
Aš prižadu remti Preziden

tą Rooseveltą ir stoviu už ma
žų tautų nepriklausomybę ir 
laisvę.

ŪKININKAS:
Aš balsuosiu už Gūv. Green 
dėlto kad jis nustatė aukštus, 

pagrindus ūkininkams, gyvu
lių augintojams, pienininkams iškelti Illinois valstiją
j ūkininkystės pirmenybę, ir prisiruošimui ix> karo 

problemoms.
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♦ 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIENT>

J3S4 South Oakley Avė. Chicago, Hllnois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

. A member of the Catholic Press Association
.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 

Cicero; 3c percopy.
Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................„.............. .. 4.00
Trims mėnesiams ..............,................................................ 2.00
Dviem mėnesiams    ........................................................... 1.50

, Vienam mėnesiui ...................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne 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.I , ■ - ., I —
Bendradarbiams Ir korespondentams raštu 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, rašomąja 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.

Karo eiga ir mes
Šiomis dienomis pradėta nauja, stipri ofensyva prieš 

Vokietiją. Tūkstančiai sąjungininkų lėktuvų raižo Vo
kietijos padangę ir daužo jos pramonę, susisiekimą, 
lėktuvus ir 1.1, šaunūs Amerikos lakūnai padarė nau
ją rekordą, nukeldami iš padangių” šimtus nacių lėk
tuvų.

Atnaujintojoj ofensyvoj sąjungininkų laimėjimas yra 
stambus. Bet, kaip pasirodo', dar stiprus yra ir vokie
čių pasipriešinimas. Jų karo aviacija dar nėra visiš
kai sunaikinti ir ji dar pasikelia į kautynes su sąjun
gininkų aviatoriais.

Todėl, nedarykime sau tokių iliuzijų, kad mūsų ka
riams vokiečių fronte laimėjimai lengvai atsieina. Ži
nokime, kad jiems tenka kautis dėl kiekvienos pėdos 
ir beveik dėl kiekvieno namo miestuose. Vokiečiai ko
voja desperatiškai. Jie sutraukė į frontą visus savo 
rezervus ir jiems įsakė mirti, bet nepasiduoti. Daugu
ma vokiečių karių to įsakymo ir laikosi. Užtat sąjun
gininkams tenka stipriai su jais susiremti. Mes laimi
me vis naujas pozicijas ir pasieksime pilniausios per
galės, bet laimime dėl to, kad mūsų kariai yra gerai 
paruošti, narsūs ir gerai aprūpinti. Jie aukojasi.

Turint tą galvoj, žiūrėkime, kad mes namų fronte 
dar nedrįstume suretinti darbo tempą. Dar ir mums 
reikia aukotis ir aukoti karo pastangoms remti.

Kaip mūsų kariai prieš savo akis dar turi gana ilgą 
ir sunkią kelionę į Berlyną, į, Tokio, į visuotiną per
galę, taip ir mes neturime mažinti savo pastangų ir 
pasišventimo. O jei tas visas savo pastangas padidin
sime, tikrai greičiau susilauksime pergalės laimėjimo.

Naciški keršijimo metodai
LAIC gautomis per Švediją žiniomis iš Lietuvos, ant

ru kartu Lietuvą okupavę bolševikai mirties bausme 
nubaudė dr. Antano Garmaus giminaičius.

Dr. A. Garmus bolševikams, aišku, nusikalto. Jis, 
žinodamas bolševikų tikslus ir metodus lietuvių tautai 
likviduoti, išdrįso juos pasauliui paskelbti. Kad jis bu
vo gerai susipažinęs su jų metodais, abejonės dėl to 
negali būti, nes dr. Garmus buvo Maskvos pastatytas 
Kauno burmistru ir ‘‘liaudies seimo’’ atstovu. Be to, 
jis buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas.

Dr. Garmus nujautė, kad grįžę Lietuvon bolševikai 
jam keršys. Todėl jis bėgo į Švediją. Dėja, vakarykš
čiai bolševikų bendradarbiai naciai nuskandino tą lai
vą, kuriuo dr. Garmus keliavo ir, žinoma, su tuo lai
vu kartu nugrimzdo į Baltijos jūrų dugną ir dr. Gar
mus.

Bet kuo bolševikams nusikalto dr. Garmaus gimi
nės? Kuo jie kalti, jei jis buvo 1940 metais susidėjęs 
su bolševikais, bet kai pamatė jų tikslus pražudyti Lie
tuvą, atsisuko prieš juos?

Ar tai ne naciškos priemonės žmonėms žudyti!
Tik naciai tokiu būdu keršydavo prieš juos kovojan

tiems ir jų giminaičiams bei draugams ar bendradar
biams. Lietuvos žmonės atsimena tuos laikus, kai dėl 
dviejų nacių pareigūnų nužudymo Lietuvoje okupan
tai vokiečiai sušaudė kelis šimtus nekaltų lietuvių. Bol
ševikai imasi lygiai tokių, naciškų keršijimo priemo
nių.

Sąjungininkai tuojau turėtų pasiųsti į Lietuvą ati
tinkamas komisijas, kurios prižiūrėtų, kad būtų sustab
dyti žmonių ištrėmimai ir žudymai.

Konsfrukfyvė Prezidento kalba
Praėjusį ketvirtadienį iš Baltųjų Namų per radiją kal

bėjo Prezidentas Rooseveltas. Kalbėjo rimtai, konstruk
tyviai.

Prezidentas gyvai ir įdomiai apibudino karo eigą. Jo 
maųymu, mūsų jėgos karo frantuose daro džiuginan
čią pažangą. Toji pažanga yra žymiai didesnė, negu 
bet kas galėjo tikėtis.

Taip yra dėl to, kad buvo sugebėta suorganizuoti 
visas mūsų jėgas — žmones ir turtą karui. Ir kariai 
ir jų vadovybė, ir karo pramonė ir darbininkai, ir visa 
visuomenė įsikinkė į vieningą kovą ir darbą pergalei 
laimėti.

Prezidentas neklydo pasakęs, kad dirbant tokiu vie
ningumu ir turint gerą vadovybę, produkciją galima 
bus žymiai praplėsti. Tai galės būti nauja produkcijos 
era, kuri užtikrins žmonėms darbą.

Bus pastatyta milijonai naujų namų; pagaminta nau
jų pigia kaina automobilių; ištiesta naujų vieškelių; 
įsisiūbuos lėktuvų gamyba; šio karo metu padaryta 
daugybė tiesiog stebėtinų išradimų, kurie bus pritai
kyti taikos metams.

“Karo metu mes padarėme tokį rekordą”, sako Pre- , 
zidentas, “kuriuo kiekvienas amerikietis turi teisę di
džiuotis ir šiandien ir visuomet”.

Šitoką rekordas padarytas ne tuščiai. Jįs turės už
tikrinti pasauliui taiką ir laisvę visoms taiką mylin
čioms tautoms. “Mūsų pokarinis darbas bus dirbti ir 
statyti”, kad Amerika susilauktų tokios gerovės, ko
kios niekuomet dar nėra buvę.

Tekiai gadynei yra daug galimumų. Jei kare Ame
rika galėjo parodyti pasauliui tiesiog stebėtiną pajė
gumą ir išteklius, taikos metu tas pajėgumas dar la
biau gali pasireikšti. Tik reikia, kad atsakomingieji 
žmonės, kad krašto likimo vairuotojai ar aspirantai jį, 
vairuotų, neiškryptų iš tradicinių vėžių. Reikia, kad 
jie saugotų Amerikos konstituciją, kaip savo akį. Savo 
įsišokimais jie neturi pažeisti demokratinės santvar
kos dėsnių. Įstatymų keliais turi būti draudžiami tie 
elementai, kurie išeina prieš daugumos žmonių nusi
statymą ir iš pačių pagrindų stengiasi pagriauti val
džios sistemą, kuri mums užtikrina religijos, spaudos, 
susirinkimų, veikimo laisvę ir medžiaginę gerovę.

Į APŽVALGA )
Demokrato vadas prieš komunizmą

1
Demokratų partijos pirmininkas ir vyriausias Pre

zidento Rcosevelto rinkimo kampanijos vadas, Robert 
E. Hannegan, atsakydamas į gub. Dewey kalbą sąryšy 
su komunistų neprašyta talka demokratų partijai, pa
darė tokį pareiškimą:

“Visam pasauliui yra žinoma, kad mano tikėjimas 
kaip galingiausia tvirtovė stovi prieš komunizmą, ar
ba kitokią Uranijos ir diktatūros formą!, kuri aptem
dytų bet kurio piliečio laisvę garbinti savo Dievą taip, 
kaip jam sąžinė diktuoja.”

Robert E. Hannegan, žymusis demokratų partijos 
šulas, yra katalikas. Jo pareiškimas visiškai supuola 
su bet kurio praktikuojančio kataliko nusistatymu. 
Praktikuojantieji katalikai kovojo, kovoja ir kovos 
prieš komunizmą, nacizmą ir fašizmu, kurie siekia su
griauti religiją, atimti žmonių visokią laisvę ir žmo
gų paversti valstybės ir tironiškų diktatūrų vergu.

Nė vienam iš tų “izmų” Amerikoje nėra ir nebus 
vietos. Amerikos žmogus yra laisvas ir nepriklauso
mas. Jis myli Dievą, artimą ir taiką. Jokia jėga nepa
jėgs uždėti ant jo rankų vergijos retežius. Šiuo metu 
jis kovoja, kad ir nuo kitų tautų ir nuo kitų kraštų 
žmonių rankų nuimti vergijos pančius.★
Amerikos lenko pareiškimai

Šiomis dienomis Springfield, Mass., lenkų kunigai 
paskelbė raštą, kuriuo griežtai protestuoja prieš britų 
ir amerikiečių pastangas Maskvos kontroliuojamą len
kų komitetą pastatyti lygiomis sru legale Mikolajczyko 
vyriausybe. Maskvos sudarytą ir užlaikomą “Lenki
jos laisvinimo komitetą” lenkai kunigai vadina Len
kijos išdavikų komitetu, kuris neatstovauji daugiau 
kai du nuošimčius Lenkijos žmonių. Tas komitetas re
prezentuojąs tik komunistus.

Tarp kitko pareiškime sakoma, kad Amerikos vy
riausybė yra geresnėj pozicijoj negu Anglijos reika
lauti mūsų sąjungininką Rusiją laikytis Atlanto Car- 
terio.

Neatrodo, kad lenkų-rusų santykiai greitai susinor- 
muos.★

Visi Draugo draugai susirinksime į draugišką Drau
go 35 metų sukaktuvių minėjimą lapkričio 26 dieną 
Orchestra Hali.

Rimties
VALANDĖLEI.-

Uždusinę Dieną Bažnyčia 
nuolat kartoja žodžius: ‘Am
žiną atilsį duok mirusiems, 
Viešpatie.’ Tasai sakinys 
gan skaudžiai primena vi
siems gerai žinomą tiesą — 
kada nors baigsis žmogaus 
gyvenimas čia žemėje, pra
sidės amžinybė, vieniems 
laiminga, kitiems baisi.

Mirties, liūdesio mintys 
visus baugina. Žmogus no
rėtų užmiršti, kad gali atei
ti jam laikas skirtis su drau 
gaiš, namais, gamtos gra
žiais eginiais; šios mintys 
jam nemalonios, bet tikrai 
mirties mintis dar daugiau 
jo nepatrauks.

Kai kurie kaltina Bažny
čią pesimizmu, pasiremda
mi neva tuo faktu — pei 
Visus Šventus bažnyčios pa
puoštos, primenama ir ger
biami visi Dangaus gyven
tojai, bet tą patį vakarą pra
sideda pamaldos už miru
sius, prašoma Dievo pasi
gailėjimo sieloms skaistyk
loje.

Tas kaltinimas be stip
resnio pagrindo. Dėl to kad 
gydytojas vienam primena 
sveikatos atgavimą, tuo at
veju kitam stovi prieš akis 
nepagydomos ligos, baisūs 
kentėjimai, nejaugi sakysi-

me, kad niekad nereik mi
nėti gydytoją mūsų kalbo
se, raštuose, nes sukelia kai 
kuriems rūpesčio, liūdesio 
ar baimės. Tai realybė, nuo 
kuries nepabėgsime.

Tikras prietelis tebėr tas, 
kuris perspėja žmogų lai
mėje ar nelaimėje, sveika
toje ar ligoje, dorybėje ar 
ydoje, nes jam rūpi artimo 
gerovė. Toks artimo rūpes
tis nevisada įkainuojamas 
ar vertinamas. Galime daž
nai prisiminti kiek kartų iš
tikimas prietelis patarė 
mums ką nors gero ir nepa
klausėme savo nelaimei.

Bažnyčia tikinčius moko 
džiaugtis šventųjų nepapras 
ta laime, liūdėti sielų skaia 
tykioje padėtimi, pasninkau
ti tam tikrais meto laiko
tarpiais, kad sielą geriau 
priruošus Dievo malonėms. 
Ištikrųjų, Bažnyčia tikra 
žmogaus prietelė nors ji pri
mena žmogui malonias tie 
sas ir kartu neužmiršta pro

nešti asmens nemalonias pa
reigas. A.B.C.J.

SKAITYKITE “DRAUGA’

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
lEVVELKY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1210 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

VĖL IŠRINKIT

JOHN 6. RYAN
STATE

Representative
13-to DISTRIKTO

Jį Indorsuoja:

American Federation of Labor 
Illinois Federation of Labor 
Brotherhood of Railroad 

Trainmen
Chicago Dental Association 
Chicago Medical Association 
Avalon I’ark Civic Association 
Back of the Yards Council 
Regulai1 Democratic 

Organization.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237
- - - - A- - - -

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

BUDRI KO RADIO VALANDOS:

WCFIą lOOO K., N'edčlloo 
TitkfUT — 0:30 P. M.
WHre, 1450 K.. Kctvcgo 
vakare — 7 :OO r. M.

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

VĖLIAUSIU MADŲ

AKINIAI J
16—DIENŲ IŠBANDYMUI 
su Pinigų Grąžinimo Garancija

KREDITAS, JEIGU Jei juina nereikia akiniu mūsų patyrę
KEIKIA STIKLUS Optometrijos Daktarai taip jums pasakys 

PATAISOM matykit mus
RĖMUS PATAISOM ŠIANDIEN!

greitai pataisome Į
JĮ DYKAI!

SUKNTI1TŠKAS 
Matymo Tyrimas 
I’er Kegistruotus 

Optoinet ristus

n
A EYE GLASSES CO.

1557 MII WAUKEE AVĖ.

14731 H.Braa4w»yĮ 
1404 [.47th Street Į 
'S447S. HalsIeB St. į

SEPTYNIOS PATOGIOS VIETOS

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.
....... - - 

J

Vėl Išrinkit FRED E.

BUSBEY
(Republikoną)

Į KONGRESĄ

-k

*

*

Kongresmonas FRED E. BUSBEY kovos kad rubežiai 
Lietuvos būtų vėl atstatyti. Jis vertas paramos visų 
Amerikiečių Lietuvių kilmės.

RINKIMAI — LAPKR. (NOV.) 7 DIENĄ

JT

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Štato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.
GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIU SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!

Apart 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 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

M r s. K. P. Ddabah iv Duktė — savininkės
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WISCONS!NO LIETUVIŲ ŽINIOS
Kenoshos Kronika
KLEBONO VARDUVIŲ 
PROGRAMA

Spalių 29 d., šv. Petro 
svetainėje įvyko programr 
pagerbti mūsų mylimą kle
boną, kun. Pranciškų Skro 
denį, MIC., jo varduvių pro 
ga. Programą surengė para 
pijos mokyklos vaikučiai r 
savo seselėmis-mokytojomis 
Skaitlinga parapijcnų mi 
nia atvyko pagerbti klebo 
ną ir parodyti įvertinimą 
bei dėkingumą už jo nenu • įa

lapkričio 4 d. 9 vai., šv. Pet
ro bažnyčioje. Jaunavedžiai 
apsigyvens Kenosha. 
LANKĖSI

Pereitą antradienį Keno- 
shoj lankėsi Milvvaukee Šv. 
Gabrieliaus klebonas, kun. 
Antanas Mažukna, MIC., su 
savo pavaduotoju kun. An 
canu Sandžiu, MIC. Buvo at
vykę dalyvauti svarbiame 
sios apylinkės Marijonų su
sirinkime.

BAZARO PELNAS 
Ners buvo anksčiau duo-

TAIKLUS LAKŪNAS

uz. JU nenu- žinįa apįe pelną pgt_
ilstamą rūpestingumą ir dar Į rQ parapijo3 kuris
bavimąsi parapijos gerovei Į įyyko spalių mgnesio p,.

, kurių vardai aukotojų buvo 
įteikti.

Uždūšinėje buvo atgiedo
tos egzekvijos ir paaukotas 
šv. Mišios mirusių Tėvų Ma
rijonų, kun. F. Kudirkos, J. 
Navicko, V. Kulikausko, V. 
Draugelio, A. Būblio, ir vi-1 
sų kunigų ir brolių Marijo
nų intencija. Taip pat ypa
tingai prisiminta a. a. kun. 
Ant. Balinskas. Kitos šv 
Mišios buvo paaukotos au
kotojų intencijomis.

Per visą šį mėnesį neuž 
mirškite prisiminti siela* 
skaistykloje. Jei jūs neuž
miršite melstis už mirusius, 
jums mirus jūsų neužmirš.

LIETUVIŲ MASINIS 
SUSIRINKIMAS — ŽY
MUS KALBĖTOJAI

Kaip jau pirmiau buvo 
į skelbta, šv. Gabrieliaus par. 
i salėje, lOth ir Lapham Sts., 
lapkričio 5 d., įvyksta Mil- 
waukee lietuvių masinis su
sirinkimas. Iš Chicagos at
vyksta žymūs visuomenės 
kalbėtojai, kun. Kazimieras 

I Barauskas ir Ignas Sakalas, 
“Draugo” redaktoriai, ir vis 
nas iš mūsų žymiausių pa
saulinės spaudos lietuvių 
žurnalistų, Stasys Pieža 
Chicago-Herald American 
Religicus Editor — Tiky- 

i bos skyriaus redaktorius

Turėsite progos pasiklausy-1 sinį susirinkimą. šiandien 
ti daug žinių apie Lietuvą Į kiekvieno lietuvio patrioto 
ir jos vargstančius žmones.‘ pareiga gelbėti Lietuvą iš 
Visi yra kviečiami nežiūrint! okupantų žiaurios priespau- 
pažiūrų atsilankyti į šį ma-; dos.
j..............  ..... , -----—

DAR VIENĄ LIETUVĮ TEISĖJĄ

per eilę metų.
Programos vedėjas buv' 

kun. Adomas Jeskevičius, M 
I.C., kuris sumaniai ir sklan
džiai viską sutvarkė. “Ste
buklinga Radasta” labai vai" 
džiai ir gražiai vaidino p a 
rapijos mokyklos vaikučiai.
vadovystėj seselių-mckytojų ’ prie bazaro. 
Prisidėjo ir didysis parapi
jos choras, vadovystėj Prar 
ciškaus Bujanausko, su Ii? 
tuviškomis dainomis. Be te 
visus sužavėjo mūsų para 
pijos žvaigždė Genovaite 
Klevickaitė.

Programos pabaigoje kl? 
benas pareiškė dėkingumą 
už pagerbimą, ypatingai se
selėms ir mokyklos vaiku 
čiams, kurie jį surengė; cho
rui, kuris žymiai prisidėjo 
aukotojams už dovanas, vi 
siems už atsilankymą. Sake 
nors daug padaryta ir nu
veik, a parapijoje nuo to lai

džioje, tačiau dar viskas ne
buvo suskaityta. Dabar vis- 
<ą galutinai sutvarkius, vi
so pelno padaryta $2,430 
:iek mažiau negu pereitą 
netą. Dar kartą klebonas ir 
komitetas dėkoja visiems 

Kurie kokiu būdu prisidėjc

PARAPIJOS LANKYMAS

Kito mėnesio pradžioj pra 
odės parapijos lankymas 
Klebonas prašo visų, kurie 
uuo pereitų metų išsikraus- 
ė į naują vietą, pranešt 

naują adresą.

Milwaukee
’RIMItIJOS

Spalių 29 d. pasiliks isto
riška diena šv. Gabrieliaus 
parapijoje. Išaušo gražus ry 
as. Saulutė iš pat ryto duos 

niai skleidė savo spindulius
ko, kai jis atvyko į Keno- ant parapijonų, kurie sku- 
sha, būtent per aštuonis me- bėjo į bažnytėlę pamatyt’" 
tus, bet tai dėkui parapija- pirmąjį iš šios parapijos kū
nams, kurie sutartinai vei- nigą. Visos parapijas dr?u- 
kė. Baigdamas, prašė ir a- gijos susirikiavo prie klebo- 
teityje panašiai veikti. nijos lydėti jauno kunigo 

bažnyčion. Vienas iš gra
žiausių procesijos vaizdų —MIRĖ

She'don K. Anderson, iš 
Kenosha, Mis., U. S. karo Jr 
lakūnas iškėlęs penkis pirš
tus parodo, kad vienoje mi
sijoj virš Viennos, Austri
jos sostinės, jis iš savo Mus-, 
tang tipo lėktuvo numušė 
penkis nacių lėktuvus. (Acme 
Draugas telephoto)

se iškilmėse. Dieve duok 
kad ne vienas iš jų pajustu 
pašaukimą kunigystėn. Ir 
taip iškilminga procesija ly
dimas naujas įšventintas le 
vitas, kun. Ignas Staškūnas 
atlydėtas prie Dievo alt-' 
riaus.

Bažnyčios altoriai buv 
gražiausiomis baltomis i 
geltonomis krizantemomic 
papuošti. Parapijos chorą* 
gražiai ir jausmingai atgie
dojo naujas mišias.

Naujam levitui asistavo: 
kleb. kun. Antanas Mažuk
na, MIC., arkidiakonu; dia 
konag Petras Grabauskas, ir 
Kenosha, Wis.r diakonu; di
akonas J. Mikalocyzyk, sub- Į 
diakonu; J. Schlaffer, apei- 1 
gų vedėju. Turiningą pa- i 
mokslą pasakė kun. Ant?- 1 
nas Miciūnas, MIC., “Laivo” 
redaktorius.

uz

Klasifikuotas HH AJj ' 
Patyrimu

CARR sutriuškins samokslį tarp piktadarių ir City Hali 
mašinos.

CARR sugražins pasitikėjimą valdžioje.

CARR apsaugos gyvybę ir nuosavybę visų žmonių.

Balsuokit Republican Lapk. (Nov.) 7 d.(

ADV. ANTANAS OLIS

REPUBLIKONŲ KANDIDATAS
—Į—

Municipal Court Teisėjus
---- ant-----

Atskiro Mažojo Teisėjų Balioto 

Rinkimai-Lapkr. (Nov.) 7, 1944

Uršulė Milkintienė, 1501 buvo mažos mergaitėlės, bal- 
Fifty-third St., su'aukusi 78 tomis suknelėmis pasipuošu- 
metus, mirė spalių 21 d., g-/ ! sios su vainikais. Mačiau. 
Kotrynos ligoninėje po ilgos kaip ne vieno seno parapi- 
ligos. Buvo narė Pranciš- jiečio skruostais nuriedėjo 
kaus Tretininkų, šv. Onos i S^l tai džiaugsmo, gal tai 
Šv. Pelro parapijos, Gyvojo prabėgusios jaunystės dienu 
Rožančiaus ir Švenčiausios prisiminimo ašarėlė. Šv. Mi- 
Širdies draugysčių. Paliko šiŲ patarnautojai šiai progai 
nuliūdime ketiris sūnus: Jc- taip pat buvo pasipuošę nau- 
ną, Praną, Kazimierą ir VIa jomis raudonomis suknelė- 
dą. Laidotuvės įvyko spaliu mis. Koks tai džiaugsmas 
30 d., iš šv. Petro bažnyčios, spindėjo tų mažučių akyse. 
P?laidota šv. Jurgio kapinė- kad jie galėjo dalyvauti šie-

Po iškilmių, parapijos sa
lėje įvyko puota, kad pa
gerbti jauną kunigą. Ban- 
kiete dalyvavo iš apylinkės 
kunigų svečių, jų tarpe bu 
vo ir kun. J. Šilkas, Shefcoy 
gan, Wis., lietuvių panp 
klebonas.

UŽDUSINĘS
Visų šventųjų vakare kle

bonas atgiedojo gedulo miš
parus už visus mirusius. Pc 
mišparų buvo atkalbėtos 
maldos už visus mirusius,

se.

LANKĘS

Harry Stephens, BM 2-C 
buvęs gerai žinomas Golden 
Glovss kumštininkas K?ro- 
shoje ir Chicagoje lankės pe
reitą sekmadieni Kcroshr.jr 
su savo tėveliais, kurie da
bar gyvena Chicagcje.

Praleido 22 mėnesius už
sieny, dalyvaudamas Sici’i- 
jos, Italijos ir pietinės Pran
cūzijos invazijose. Kels .ą 
mėnesių 3tgal jam buvo su
teiktas “Purple Heart”. Da
bar gavęs 30 dienų atostogų 
vieši pas savo tėvelius ir 
lankosi pas seniai maty'us 
draugus. Po atostogų vyks 
į Oceanside, Calif., tęsti ka
riškų mokslų.

APSIVEDĖ

Pranas Vitkus, šv. Petre 
para pi j? s komiteto n trys
apsivedė su Jane Bixby iš Į 
šio miesto. Šliūba3 įvyks į

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRTTAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMTERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

8. J. Vondral:, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 5:Zo p.p. etvlr. Iki 9. SeStad 9 Iki 12.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHSE BARČUS

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

4

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA
Kviečia į Talką ir Pataria Visiems Lietuviams 

UŽTIKRINTI PASAULIUI TAIKĄ IR LYGIAI-TEISINGAS SĄLYGAS VISIEMS
Dr><^ęc\/Pl TAę PoJeHja* PATYRIMĄ, PERMATYMĄ IR ŽMONIŠKUMO TEISES, EKO-▼ LL I ZAJ l\t?ISKId. NOMIŠKĄ APSAUGĄ, ŠALIES VIENYBĘ, PERGALE TAIKĄ.

E L E C T

THOMAS I. 
COURTNEY

GOVERNOR R E - E L E C T
PRES. FRANKLIN D. ROOSEVELT

R E - E L E C T

SENATOR SCOTT 
W. LUCAS

BALSUOKITE TIESIOG S DEMOCRATIC-LAPKRIČIO 7 D.

ATYDA! ŠĮ VAKARĄ! ’ PAKVIETIMAS ŠĮ VAKARĄ! ATYDA!
VISIEMS LIETUVIAMS MARQUETTE KOLONIJOJE ATVYKTI Į

DIDELĮ MASS MITINGĄ SU ĮDOMIU PROGRAMŲ
SUBATOJE, LAPKRIČIO 4 D., 1944 M. 7-tą VALANDĄ VAKARE
GIMIMO PANELES PARAPIJOS SVETAINĖJE 68th IR WASHTENAW AVENUE
Bus gražus programas, movies, vaišių ir t.t. Tad malonėkit ateiti ir atsiveskit savo draugus ir tai viskas dykai

RUNGIA.— 13-to WARDO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS.

RYTOJ:— DIDYSIS VISŲ LIETUVIŲ MASS MITINGAS
NEDftLlOJ, LAPKR. 5 D., 1944, 2-rą VAL. POPIET—DARIUS-GlRftNAS SALĖJ, 4410 S. WESTERN AVĖ. 

Programas—Dykai Alus—Dovanos—Kalbės Mayoras KELLY, Senator LUCAS, THOMAS COURTNEY į
Gubernatorius. LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA rengia ir kviečia visuomenę dalyvauti.

TEISĖJAS JOHN T. ZURIS; AL. G. KUMSKIS, PIRM.



DTENfcAŠTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, lapkr. 4 d., 1944

Polynos Stoškiutes koncerte
Dalyvauja $v. Kazimiero Akademijos choras

te kartu su artiste P. Stcš- 
kiūte.

NE PIRMA KARTA

Šv. Kazimiero Akademijos Acapella choras, kuris dalyvaus dienraščio “Draugo” kon
certe. lapkričio 26-tą dieną, Orchestra Hali.

Kainų Reguliavimo Įstaigo-į 
je. šis pareiškimas išduotas 

IVashington, D. C. —Kai- tikslu paaiškinti savinin- 
1 nų Reguliavimo Įstaiga pa

Namu savininkams

reiškė, kad nepaisant nuo
mininkų skaičiaus, namų sa

kams, turintiems tik vieną 
ar du nuomininkus, kuriems 
buvo neaišku, ar jiems pri-

VV11LK STIJDIO
.1945 (Vest 35* Street

< OMPLETP

vininkams yra privaloma re- va^oma registruotis, ar ne. 
gistruotis savo apylinkės (OVVI) i

AIH \\( EI) l'HMTOUKAPIO 
I DUEST IOSSIIII.L |>KI< ES 
Chose i.AEAYrrre t»i.i

Akademikėms nebus nau
jenybė pasirodyti Orches
tra Hali estradoje. Jos kas
met dalyvauja savo milžinu 
choru ir didžiule orkestrą 
kat. aukštesnių mokyklų 
s; atomame pavasarini ame! 

i koncerte. Daugelis baigusių1 
jų akademiją dabar daly
vauja žymesniuose choruo
se. Kyla jau ir operos ir 
koncertų artisčių, gavusių 

; savo pradžią akademijoje., 
Visi tad iš anksto rengkitės 
prie šio didingo koncerto. 
Atvažiavę pasiklaus y s i t e 
kaip vien lietuvaitės pripil
dys erdvingą salę lietuviška 1 

i daina, kaip nuaidės salės 
skliautais liaudies daineles 
sutartinė. Ruošiama puiki 
programa. Tikietai jau par-

------------------------------------------------------------------------------- 1 siduoda “Draugo” ofise ir
P. Stoškiūtės koncerto riotinius jausmus, pritarda- į Noble Cain, garsus kom- visose kolonijose. Įsigykite 

programoj lapkr. 26 d., da- ma tautiniams šokiams. 1 pozitorius ir choru vedėjas dabar. NAP.
lyvauja taip pat čikagie-i Retas kuris parengimas Į sako: “Si grupe turi ypa-į ---------------------
čiams žinomas Šv. Kazimie- I apsėjo be gražiabalsių aka- tingai gražią tono kokybe
ro Akademijos mergaičių a- idemikių. Jų daina nepasili- Būdas pagauti toną labai 
capellu choras. ko vien akademijos rūmuo- geras. Visa grupė, daininin-

Jau nuo pat Šv. Kazimie- ’ se, bet jos garsas pasklido kės ir direktorius, atliko bė
ro Akademijos įsikūrime m” P' Platųjį Chicago miestą, veik profesionališką darbą, 
zikos skyrius aukštoj vietoj Akademikių choras yra pel- _
stovėjo. Auksinis dainos siū-j n^s daug pagyrimų. Penkis

metus iš eilės yra laimėjęs NIUS-KALINIUS

Metinis šokių 
vakaras

Brighton Park. — Dr-stė 
Saldžiausios širdies V. J. Ne. i 
1 rengia vakarą, kuris bus Į

las, niekad nenutrauktas, ri- metus iš eiles yra laimėjęs *------- -------------- sekmadienį, lapkričio 5 d. |
ša pirmąsias dienas su mū- !pažymėjimą “First Rating” Kasmet prieš Kalėdas cho 6:30 vai. vak. Vengeliausko 
sų laikais. Kilo instrumen- aukštesnių katalikiškų ma- ras aplanko šv. Kryžiaus, svet., 4500 So. Talman Avė 
falinės orkestros muzikos < kYklU choralinėse kompsti- Loretto ir County ligonines, Visi kviečiami dalyvauti: vi 
sritis akademijoje, bet ir ne- ; cijose. žymieji muzikos kri-Į sklsisdamas kalėdinį džiaug-1 si nariai ir brightonparkie- 
atsiliko daina ir giesmė, i tikai labai prielankiai yra smą nelaimingųjų tarpe, ičiai; jūsų atsilankymas bu'
Giesmė švelnius atgarsius ' atsiliepę, ankštai įvertinda- County Jail kaliniams savo labai įvertintas, taipgi links
skleidė puošnioje koplyčio'e mi chor4- Dr. Harry Seitz daina ir gįeSmele pakelia ū-j mai laiką praleisite ir dr- 

v. iš Detroito sako: “Ypatingi pą kartais ne vieną ašarą jos iždą padidinsite. Bus ge-
į šio choro stiprieji punktai išspaudžia. Chorą sudaro ra muzika šokiams ir kito-
1 tai muzikos atjautimas, žo- mėgstančios dainuoti stu-' kių pamarginimų. Visus kvie j 

na skambėjo erdvioj audito- džių prasmės supratimas ir dentės. Yra mišrus visų tau- čia — Rengimo Komisija j 
rijoj, linksmai nuteikdama į j judinančio ritmo perdavi- Įų choras, bet šiais metais -------

žadindama pamaldumą 
keldama Dievo garbę. Dai-

klausytojus, ugdydama pat-i mas. Girtinas darbas.’

UŽDRAUSK1T PIKTADARYBEC-

Cook Apskrityje

Išrinki t

WILUAM J. 

TUOHY

U2

STATE'S

ATTORNEY

BALSUOKIT DEMOCRATIC

Henry
Sonnenschein
Henry Sonnenschein pradėjo 

visuomenės veikimą kaipo se- 
i kretorius prie Anton J. Cermak 
ir d.irbo toje pareigoje kada 
Cermakas buvo Bailiff Muni- 
cipal teismo, Prezidentas Coun- 

" policijos departmentą 29 me- 1 ty Board ir Mayoras Chicagos 
tus tam atgal, tarnaudamas miesto.
visose rūšyse nuo paprasto po- 1929 m. Sonnenschein buvo 
beminko iki kapitono. Jis buvo išrinktas State representative 
District Commander kada lai- Į 9-to Senatoriai djstrikto ir 
kinai pasitraukė iš pareigų už- tarnavo su pasižymėjimu ten 
imti paskyrimą per Gov. Green , iki 1933 m. kada tapo išrinktu 
kaipo viršininku State Police Aldermanu 22-tro wardo. Buvo 
jėgų. Po jo pavyzdingu tvar- 2 kartu vėl išrinktas tam ir 
kymu ši jėga buvo perorgani- i 1942 m. Teisėjai Superior Court 
zuota ko geriausiai ir jis įstei-1 paskyrė jį 9 kaipo Clerk of the 
gė pirmą State Police mokinių; Superior Court. (Skelb.)
mokyklą Illinois valstijoje. -----------------------

Carr yra veteranas praeito
karo kur žymiai atsižymėjo. Jo
darbavimas policijoje buvo pa- ( jjs yra statė Representative 
vyzdingas. Gavo 11 citacijų už jg 13-to Senatoriai Distrikto. 
jo narsumą ir drąsą. _ Jis gjmg įr augo Chicago.

Carr yra vedęs ir yra tėvas | jjg jau tarnauja valstijos Le- 
2 vaikučiu. Gimęs Chicagoje ir gisiaturoj 12 metų. 
gyvena adresu 7430 Crandon John G Ryan yra vedęg au.

susibūrė 60 lietuvaičių no
rėjusių pasišvęsti vien lie
tuviškai dainai. Šis choras 
dalyvaus “Draugo“ koncer-

Leo Carr
Leo Carr istoio į Chicagos

John-G. Ryan

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintą jums polisą per mūsą kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTU Al. 5208 
GENERALINIAI AGENTAI ftlfl Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSDRANCE COMPANY 
LUMBERMEN'S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS EIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN EIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

NEAPSIGAUKITE “KARO GERAIS LAIKAIS”
Per septynius metus New I)eal nepajiegė duoti Amerikonams “Tikrų darbų.”

TOM DEWEY SAKO:—
Mūsų vyrai už jūrų nori tikrų darbų, o ne prižadų. Jie nori grįžti namo kogreičiausia, 

kaip galima. Jie nenori karuomenės darbų. To jau jiems užtenka. Jie nori “tikrų darbų.” 

Balsuotojai tą patvirtins Lapkr. (Nov.) 7 d. BALSUOKIT REPUBLICAN! 
Išrinkite TOM DEWEY Prezidentą ir JOHN BRICKER Vice Prezidentą

Kodėl Turime Balsuoti 
Už Rcosevelt?

J

l Rooseveltą ir visus jo pagelbi-i progos tarp batų taisytojų. A- 
, bininkus, ir tuomi užtikrinsime' merikiečiams neprilanku privers- 
įsavo tėvų kraštui Lietuvai Lais- tini darbai ir suvaržymai, kurio
vę ir 'Nepriklausomybę. pririša jj prie jo masinos ar jo 

darbo apribuojant jo mokestį.
Dabartinės indikacijos rodo Į 

tokią ateitį Amerikos darbinin
kams jei progų nebus atidaryta 
jam sugpyžus taikai į liuosas ir

Iki šiam laikui Republikonų LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
partijos kandidatas j preziden- į KLIUBŲ TR LYGOS 
tus Dewey niekur nei vienu žo- PARENGIAMAI
džiu neprasitarė, kad jis stoja Svarbus pakvietimas visų Mar.............
uz Baltijos tautų laisvę, tai yra ; qUeffe parko lietuvių j didelį i privatines pramones jo pasirin- 
įr LietUAms laisvę ir nepriklau- ; ^£asjnj Mitingą, Subatoje, lap- kimo.
somybę. O jau priesrinkims lai- krį^i0 ą. 7 va{ vakare, Gimimo! Tokią progų šalį mūsų kovo- 
kas baigiasi, rai yra aišku, kad j panejgg gv parap. salėje, 68th Į tojai vyrai svajoja apie baigda-
Republikcnai nieko nepaiso ma- , jr \Vashtenaw Avė. Įžanga vėl- mi baisų karą svetimose žemėse,
zųjų tautų laisvės, ir jeigu Dew- Į ]aimėjimai, movies, dy- Tai tokią Ameriką mes visi 110-
e?-i r isr,nktas, tai aišku jis 1 ^aj ajus> įr Kalbės Sena- rim. Ši yra progų šalis. Taip pa-
del Lietuvos nieko nedarys, kad j torius Lueas. kandidatas į gu- Į laikykime. Tad tik galima užtik-
jai grąžinti laisvę 11- nepriklau- l bemat orius T. J. Courtnev, Ed- rinti tokią ateitį išrinkdami Re-
somybę. ward Kelly kandidatas į Kon-; publikom) administraciją į val-

Kad prezidentas Rooseveltas gresmanus, TouhA’ kandidatas už Aižios pareigas. (Skelb.)
nepamainė savo duoto žodžio lie States Attorney John E. Conroy 

ir daug kitų. Visi kviečiami esa
te dalyvauti.

10-to Wardo Lietuvių Dean. 
Kliūbas su kooperacija 

L. D. Lygos.

Didysis visų Lietuvių Masinis

tuvių delegacijai Oct. 15, 1940 
metais, kad Lietuvos laisvė tik 
yra laikinai atidėta į šalį, ir kad 
po karo ji vėl bus laisva ir ne
priklausoma liūdyja sekanti fak- 
tai: Prezidento Roosevelto De
mokratų administracija pilnai
tebepripažįsta Lietuvos Atstovą Mitingas įvyks nedėlioj, lapkr. u
\Vashingtone, konsulatus Cbica- d. 2 vai. po pietų, Darius Girė-
goj, New Verkė, ir kitur. An- nas salėje, 4416 S. AVestern Avė.
Iras. jokio Baltijos tautų sykiu Įžanga visiems veltui. Bus lai-i mn7;b toutų nepriklausomybę ir
ir Lietuvos turto esančio čia A- mėjimai, movies, dykai alus, kai- no™.’ *<a(? -’os būtų laisvos,
merikoje nepavedė Sovietų Rusi- bes mayoras Ed\vard J. Kelly, . . taiP pat remia visus nau
jai, kuri savinasi Lietuvą ir ki- kandidatas j gubernatorius T. J. j •į,.w. *stot\rnus, kurie liečia (lai
tas Baltijos tautas. Courtnev, senatorius Seott W. bininkų binto pagerinrrttą.

MARTIN GORSKI
K()X(!Ri:S.UA\AS

.Jis yra demokratų kandidatas 
ir vėl išrinkimui į Kongresij iš 4 
Distrikto.

Martin Gorski gimė ir augo 
Bridgeporte. Jis visuomet remia

Trečias faktas vėliausiai įvy-1 Lueas, teisėjas Jobu T. Zuris,
kęs, taT pranešimas Department Al. C. Kumskis L.D. Lygos prez., I

_ v„, „„ °f State, Washington, D.C. Es- į ir keletas kitų žymių kalbėtojų.
Avė. 1942 m. kada buvo repu- gįna 4 vaikus Gyvena adresu t'Ę*5 generalio konsulo advoka- Visi atsilankę nesigailėsite. Kvie-J
v,:i----- ,— ..2 o----- :rc tui, ponui Beek, Oetober 13. j čia visus dalyvauti ir viename ir

1944, kad padėtis tarp Jungtinių kitame susirinkime.
blikonų kandidatas už Sheriff 7530 ę ^3rd PI 
jis gavo daugiau balsų negu jjg yra geras draugas S. 
koks kitas republikonų kandi- p>ambro, prezidento 9-to War- 
datas- (Skelb.) do Lietuvių Demokratų Klubo.

Daug metų atgal yra buvęs 
I gatvekarių konduktorius ir dir-

t\Cl!DeS L.IGT* Lz G" bo kartu su S. Dambro. Prašo, 
kad lietuviai balsuotų už jį 
lapkričio 7 d. (Skelb.)mokratų Radio 

Progra’moj
Helen Zuris, buvusi Pirmi 

ninkė Darius-Gireno Moterų 
Skyriaus perstatys Mrs. Paul 
Douglas kandidatę į Congress 
at Large, kurie kalbės kodėl 
visos Lietuvių moterys turėtų 
balsuoti už Prezidentą Roose

Šis-tas iš Politi
ško veikimo

Roseland, West Pullman ir 
Burnsjde Lietuviai rengia poli
tišką susirinkimą sekmadienį, 
lapkr. 5 d., 1944, 2 vai. po pie-

vėlų ir Demokretų sąraėr, ‘M ViHU fiventų parap. sveui-
Kalb.m įvyks Seštad.. Lapkr. "e>e- ,0?th st ,r Wabash Ave-

Roselande.
Minėtas susirinkimas ren-4 d., WGES, 9:00 vai. ryte.

(Sophie Barkus vai.). Prašom , A A ,
pasiklausyti. (Skelb.) girnas AnUno Oho kuris e.-

____________ na 1 Teisėjus ant Republiko-
. "U partijos tikieto.

visų didysis Rengia Lietuvių Komitetas.Kalba yra 
tautos pasistatytas pamin- į

^ klas. (Jablonskis) PIRKITE KARO BONUS!

(Sl.tlh.)

Amerikos Valstijų ir Estonijos 
nepasikeitė, ir kad Sutartis 
Draugiškumo, Komercijos ir Kon 
autorinių Teisių pasirašyta tarp 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Estonijos \Vashingtone, Gruo
džio 23. 1925 metais yra Ameri-__________________
kos ValdžioR skaitoma pilnoje
veikmėje iki šiam laikui. Toliai' AmArilfa _ PrAflll ČallC 
taipgi pranešime sakoma, kad rlOgŲ Jdlb
Amerikos Jungtiniu valstijų nu-; Pirmieji balti žmonės atvykę į 
sustatymas link Estonijos padary- j Ameriką ieškojo sau progų 
tas pirmiau nepasikeitė. Tai yra progų pakelti save virš stovio po 
suprantama, kad tas nusistatv- kuriuo jie buvo prislėgti Euro-
mas nepasikeitė ir link Lietuvo* pos klasinės sistemų. Ar tai bu- 
ir Latvijos. Šitą dokumentą pa-jvo tas kuris atvyko ant May-
skelbė Chicagos Lietuvių dien- i flower laivo ar tas ant paskuti-
raštis Naujienos lapkričio 2 d.. , nio laivo kuris priplaukė Ellis
1944 metų laidoje. salą, jų siekimai Amerikoje buvo

Už tad gerbiamieji, čin nėra atsiekti geresnio stovio sau ir ju 
dvieju nuomonių, kad preziden j vaikams. Jie atvyko j šią šalį 
tas Rooseveltas ir visa Demokra- ; kada jie galėjo ir jie prisidėjo 
tų Partija tebestovi pilnai u? pastatyme šios Amerikos , kurią 
mažųjų tautų laisvę ir nepri-J mes žinom—progų šalis, 
klausomvbę, tai yra ir už laisve Kadangi jis buvo batų taisy
to nepriklausomybę Lietuvos. Už Įtojas, nereiškia kad jam atvykus 
tad Nov. 7 d., visi lietuviai ne-j Ameriką reikėjo pasilikti batų 
dvėjodami balsuokime stroight Į taisytoju. Ir nereiškia kad .jo sū- 
Democratie tieket sąraše. Taip [nūs negalėjo tapti gydytoju ar 
balsuodami išrinkime Prezidentą advokatu, bet turėjo ieškoti sau

Lirtuviif Drmokrntif Lyga 
Vook County,

Teisėjas John T. Zuris 
garbės prezidentas,

Al. C. Kumskis prezidentas, 
U. .17. Stulpinas secretorius.

ar,-*

USED FRT mOGIC

USED FflT

CONy^TED INTO OtEIC flCID 
8^3462

HtLPS TO MAK£

svioa

FOR PARACHUT££

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

PIRKITE KARO BONUS!



Šeštadienis, lapkr. 4 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šventė sidabrinį Pranešimai
Kazimieras ir Ona Lau- 

rens spalių 28 d. minėjo 25 
metų (sidabrinį) jubiliejų 
laimingo vedybinio gyveni
mo. Ta proga Laurensienės 
sesutė ir švogeris Petkūnai 
savo puošniame name, 5920 
So. Carpenter, iškėlė puotą 
pagerbimui jubiliatų.

Po vakarienės veikėjai A. 
Snarskienei vadovaujant, I 
sveikinimus ir dovanas ju
biliatams sudėjo: Laurensie- j 
nės mamytė N. Laurinskie- j 
nė, jubiliatų dukrelės Helen 
ir Irena, brolis ir brolienė 
Laurinskai, sesutė ir švoge-5 
ris Tamošiūnai, Snarskiai, | 
Skrabutėnai, Petkūnienė, Ci-Į 
cienai.

Laurens turi sesutę Šv 
Kazimiero vienuolyne (sese ■ i 
lė Imaldina), kuri yra slau
gė Šv. Kryžiaus ligoninėj.

Jubiliatai yra pavyzdingi 
katalikai, išauklėję dukreles 
ir turi gražų namą 4520 S 
Whipple St.

Ona Laurins yra sąjun 
gietė ir Kazimieras turi ge 
rą ir atsakomingą darbą — 
yra bosu vienoj firmoj.

Linkime jubiliatams su
laukti auksinio jubiliejaus.

Laurens dukrelė Helen su 
Cpl. Stanley Klapa taušku 
priims moterystės sakramen 
tą lapkričio 5 d., Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčioj 2 vai. po
piet. Vestuvių puota bus j 
M-odena Hali. Dalyvis

Visų Šventų Draugija iš 
Cicero paminės savo meti
nę šventę, nedėlioj, lapkričio 
5 d., priimdami Šv. Komu
niją iu corpore intencija 
mirusių narių ir a.a. Kun. 
Vaičiūno, per 7:30 šv. Mi
šias. • -

Vakare kaip 6 vai. įvyks 
vakariene ir garbės narių 
pagerbimas. Įžanga tiktai 
$1.00. Kviečiame visus da
lyvauti,

Rašt E. W. Mikutis.

Brighton Park. — ARD 6 
skyr. susirinkimas įvyks sek 
madienį, Japkr. 5 d., 3 vai. 
p. p., mokyklos kambaryje. 
Prašome nares skaitlingai 
susirinkti. J. R.

Simano Daukanto draugi
jas mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio' 
5 d., 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimas y- 
ra svarbus, todėl kiekvienas 
narys privalo būtinai daly
vauti. Raportas bus pateik
tas iš buvusio parengimo 
spalių 29 d. Taipgi ir kito
kių svarbių reikalų randasi 
svarstymui. P. K., sekr.

Bridgeport. — Draugijos 
Šv. Petronėlės susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 
5 d., 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos kambary. Narės 
malonėkite pribūti ir užsi
mokėti savo duokles.

A. Laurinaviche, rašt.

mokykloj. Visų narių pra
šoma susirinkti, nes turime 
svarbių klausimų apsvars
tyti. Valdyba

-A

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 5 d., tuo
jau po 12 valandos šv. Mi
šių, mokykloj. Visos narės 
prašomos atsilankyti.

Valdyba

North Side. — Bendro A- 
merikos Lietuvių Fondo 4-to 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 5 d., 
11:30 vai. ryto, parapijos 
salėj. Bus svarstoma drabu
žių rinkimo dėl karo nuken
tėjusių lietuvių klausimas, 
naujų narių priėmimas ir 
kiti einamieji svarbūs reika
lai. Valdyba širdingai pra
šo narių ir kuo daugiausiai 
svečių atsilankyti. Valdyba

Tovvn of Lake. — ARD 1 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, lap
kričio 5 d., 1:30 vai. popiet,

GAR* LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRU7IN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Lietuvių Keistučio Pašal
pos klūbę mėnesinis susirin
kimas įvyks šį sekmadienį 
lapkričio 5 d., kaip 12:30 v. 
po pietų, Hollyvvood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St. Visi 

| nariai malonėkit atsilanky- 
Įti į susirinkimą, nes bus rei
kalinga darbininkų meti
niam koncertui, kuris įvyks 
lapkr. 11 d., Chicagos Lietu
vių Auditorijoj. Susirinki
mas bus pardavinėjami ir 
karo bonai.

Visi subruskim, kad vaka
ras būtų sėkmingas. Jeigu 
visi stosim į darbą, bus gra
žaus pelno draugijai. Bus ir 
kitų svarbių pranešimų.

Anastazas Valančius

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU” 

PIRKITE KARO BONUS!

3E

Vienų Metų Mirties Sukaktis

f

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MIS1N0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

———jSTANDARD

FEDERAL 
įhSAVINGS

Ijlb AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Lucille S. D? rašt.

Cicero. — Šv. Antano dr- 
gijos labai svarbus susirin
kimas bus lapkričio 5 d., 
1 valandą parapijos mokyk
los 8 kambary. Visus na
rius prašom ateiti, nes yr? 
daug svarbių reikalų svars
tymui, ypatingai apie drau
gijos rengiamą vakarą lap
kričio 19 d. Komisija pra
neš, kas jau yra padaryta.

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe 
the.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

STANISLOVAS RŪKANTIS
Jau sukako vieni .netai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą vyrą ir 
tėvelj, Stanislovą Bukantė

Netekome savo mylimo pap- 
kr. 6 d., 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
ji niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami jo liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mi
šias pirmad., Lapkr. 6 d., 194 4 
m., pirmos 7:45 ryte, Dievo 
Apvaizdos parap. bažnyčioje, 
antros 7:45 ryte šv. Kryžiaus 
Ligonines koplyčioje, o trečios 
.bus atlaikytos šv. Kazimiero 
Akademijos koplyčioje.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Stanislovo sie
lą. Po pamaldų kviečiame į 
namus po num.: 907 W. 20th 
Place.

Nuliūdę: .Moteris, Duktė, Sū
riai, Brolis, Brolienė, Marčios, 
švogeriai ir kiti Giminės.

Lapkr. 12 d. šv. Kazimiero 
vienuolyno koplyčioje bus at
laikytos Šv. Mišios už sveika
tą sūnaus I’fe. Povilo Bukan- 
tis (V. S. Army), kuris tapo 
sužeistas karo laukuose, o da
bar sveiksta ligoninėje Angli
joje.

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pree. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

Budriko radio
programa

Šį sekmadienį, lapkr. 5 d., 
vėl išgirsite nuolatinę Budri
ko radio programą per di
džiąją stotį WCFL-1000-k. 
kaip 9:30 valandą vakare. 
Programoj dalyvaus geri 
dainininkai. Bus gražių dai
nų ir smagios muzikos Bi- 
driko didžiulio radio orkes
tro. Šias programas* leidžia 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, adresu 3241 
S. Halsted St. Kita puiki 
Budriko programa yra gir
dima kas ketvirtadienio va
karą per Cicero radio stotį 
WHFC-1000-k., kaip 7 va
landą. Pranešėjas

v

KREIPKITĖS PRIE MU8 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.
SUVIRS 200 * P AM IN K L Ų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matoriolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų.

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė;

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas tr Dirbtuvė: 527 N. VVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6105

PADEKONE
NULIŪDIMO VALANDOJE

TEKLL STKUSINSKIENfc 
(po tėvai* Luijiiaitė)

Gyveno 6935 So California 
Avė.

Mirė Lapkr. 1 d., 1944, 1:50 
vai. pp., sulaukus pusės aiuž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių iipskr. Ir parap., Girdžių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame, sūnų An

taną (IL.S. Navy) ir kitas gi
mines bei daug draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko se
serį Beleckienę ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
lA|>kr. 6 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėta į Gi
mimo švč. Panelės Marijos 
parap, bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, l’o pamainų ims nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus ir Giminės.

laidotus lų Direktorius An
tanas B. Peikus, Tel. Grovehill 
0142.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PERSKAITĘ “DRAUGI” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PKUMONALIZED MEMDBIAI.K AT Nj) ADDITIONAL CDBT! 
l’ABlHIIAlt l'PDPLi; PltEI-'KK TKOOST PKOlll CTIONS 
DISTItlBPTOKH OP THE EAMDPH ŠIGNTELIA1 GRANITE

Mont Hnairtlful—Most Endiiring—Strongest—liest Iii The \Vorhl.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KBEIPKITftS I-ltl E—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTe&rook 3645 Tel. REPuhlic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; Seštad. ir Sekm. 9—6 vai.

JONAS M. NARSUTIS
Mirė Spalių 17 d. Tapo palaidotas Spalių 21 d., )!)44 M). 

Carinei kapinėse. Amžinai nutilęs ir negalėdamas atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo 
į tą neišvengiamą amžinybės vietų, mes atmindami ir apgai
lėdami jo prasišalinimą iš mūsų tarpo, dėkojam giminėms ir 
draugams už šv. Mišių auką ir gėles.. Dėkojame grabnešiam.

Dėkojame kun. kleb. Mt. Carinei parap. už atlaikymą šv. 
Mišių ir pasakytą pritaikintą pamokslą. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems laidotuvėse* žmonėms. O tau mūsų brangus 
vyre ir tėve lai Visagalis Dievas suteikia amžiną ramybę.

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, Minti Anūkui, Pusbrolis,
Pussesere, Dėdė, Dėdienė, Švogeris, Giminės ir Pažįstami.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue. Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. VVestern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsg finansiškam stoviui prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieni ir NsktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyta

LACHAW1CZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACB 
16756 K MICHIGAN AVA

Phonee: C ANAI, 2515 
COMMODORE 576fi 

PULLMAN 1276

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenuet

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
S307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4903

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
3364 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 VVEST 46th ST. * Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
nu utuanica avė.

EVANAUSKAS
Phone VAKUS 1138—n



šeštadienis, lapkr. 4 d., j 914

Žymi lietuvaitė

De Paul universiteto profesorius
JI MATE BOLŠEVIKŲ IR NACIŲ OKUPACIJAS LIE

TUVOJE. — JOS VYRAS IŠTREMIME

Keturi gimė per 
dvi minutes

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IĘEINOIS

SKŲSTA USS PRINCETON

Vienas Pacifiko laivyno kreiseris bando gesinti lengvąjį lėktuvnešį Princeton, kurį

X ®v. Antano parapijoj 
mokykla, Ciceroj, yra vie
na iš septy"'u pradžios mo
kyklų tam miescelyj, kuri

Dažnai keičia

Tris kartus vedės 
1 kart divorsavos 
Ir vėl byla.,. '

Ponios Lucijos Richiger,
35 metų, 2054 N. Laramie
avė., moterystės reikalai su- | Chicago Motor Club apdova- 

Į rašyti tarsi geležinkelio lai- nota certifikatu už stropų 
ko lentoje. vaikų patrulių pareigų ėji-

Keistas dalykas praeitą mą vaikučiams apsaugoti 
ketvirtadienį paaiškėjo Jo-| nuo nelaimių einant skersai 
seph Sabath teisme, kai Lu- gatves.

Lietuvaitė amerikietė Mrs. j Chicagos Daily News laik- 
Aldona Bulota, gimusi Jung- rastis buvo įdėjęs aprašymą 
tinėse Amerikos Valstybėse,1 apie Mrs. Bulotą ir jos at- 
kuri pergyveno bolševikų vaizdas buvo įdėtas paskuti- 
okupaciją Lietuvoje (nuo niame puslapyje, kur atvaiz- 
birželio 15 d. 1940—1941 m., duota kaip ji lavina mergai- 
birželio 22 d.), ir kuri dau- tęs De Paul universitete, 
giau kaip metus matė vo
kiečių okupaciją Lietuvoje, 
dabar De Paul universitete 
dėsto kūno kultūrą (gimnas
tiką).

Mrs. Bulota Lietuvoie dės
tė gimnaziioie kūno kultu- PHILADELPHLA, Pa. — 
rą. Ji po tėvais yra Aldona Mrs. Joseph Cirminello, fi- 
Rugytė, kun. M. Krupavi-; nansisto žmona, per dvi mi- 
čiaus sesers duktė. Jos vy-' nutes pagimdė keturis vai
ras Keistutis Bulota inži- kus, tris mergaites ir vieną 
nierius. dabar randasi Sibi- berniuką. Jai buvo padary- 
re. buvo ištremtas bolševikų Įa caesarian operacija. Cae- 
į Rusiia. Ji turi dvi dukre- garian operacija buvo pada
lęs: Dainą, 5 metų, ir Gied- ryį-a pįrmą kartą gimstant 
rę, 7 metų amžiaus. | keturiems vaikams.

Po valandos Dr. Ullery pa-

cija trečią kartą panoro 
gauti divorsą nuo savo vy-

kovose prie Philippines salų japonų lėktuvai bombomis sužalojo ir padegė. Išgelbėta ' tll Vliri„n JLis, L 
tiktai įgula, bet pats laivas nuskendo. (Acme-Draugas telephoto) vorga’vog nuQ 1929 *etų Lu‘.

cija tris kartus ištekėjo už 
’vV alterio.Motina buvo netekusi balso...

Sūnus gyvas, jinai gali vėl kalbėti...
KAI MOTINA SUŽINOJO, KAD LAIVAS PASKENDO, 

JI NETEKO BALSO. — SCNAUS LAIŠKAS MOTI
NAI GRĄŽINO BALSĄ...

1,820 kareivių žuvo 
karo fronte

Nelaimė gatvėje
Alexander MacDougall, 67 

metu. 1132 W. 102nd str., 
New York Central geležin
kelio darbininkas buvo mir
tinai sužeistas praeitą ket
virtadienį, kai jis buvo su
trenktas Ashland avė gat- 
vėkario, 42-toje gatvėje Jis 
mirė Southtown ligoninėje.

Skelbkite* “Drauge”.

NATŪRALI IŠVAIZDA
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, _ , , . . ... . i CHICAGO, lapkr. 2 d. — naus likimo parahzavo jossake, kad visi vaikai sveiki1 v , , * , v , i,,, , . Keletas parašytų žodžių bu- balso stygas
,r manoma, kad ,,e gyvens.. „„ užtektinai šiandien (1 
Kiekvienas švėna apie tris kričlo 2 d , atgauti Mrs Ro.

berta Ralph’s prarastam 
balsui.

svar us.

$10,019,801

Bet šiandien (lapkričio 2 
d.j laiškas atėjo nuo Edwar-

Praeitą savaitę Mrs. Ralph pinkite. Aš buvau nudegęs, 
Chicago Community and skaitė, kad lengvas lėktuv- bet nesunkiai. Aš buvau pa- 

War fondas praeito trečia- nešis Princeton buvo pa- imtas naikintuvo (destroye- 
skandintas Pil pinų didžioje . r*°) *r dabar esą ligoninė je.”

Kai tik motina perskaitė 
sūnaus laišką, ji galėjo kai

dienio vakare jau turėjo 
$10.019.801, arba daugiau 
kaip 77 procentus numaty
tos sumos. Vajaus metu nu
matyta surinkti $12,980.000.

Teisėjas davė vyrui 
pamok?...

Juozapui Moll’ui, 37 metų. 
649 N. Wolcott avė., buvo 
nasakyta praeitą trečiadienį, 
kad jis savo žmoną Jose- 
nhine prižiūrėtų kaip dukte
rį. Teisėjas John R. Mc- 
Sweeney davė Moll’ui pamo
kinimą Racine avė. policijos 
♦eisme ir nubaudė jį $200, 
kai jinai kaltino jį perdide- 
’iu gėrimu ir jos neišlaiky- 
mu. Teisėjo pyktis pakilo, 
kai jam buvo pasakyta, kad 
-Tosephine gavo iš savo mo
tinos sutikimą tekėti už 
Moli praeitą kovo mėnesį. Ji 
^ra 17 metų.

Mirė išradėjas
WORTHINGTON, Ohio.— 

Thomas Midgley Jr., 55 me
tų, garsus chemistas ir išra
dėjas, mirė lapkričio 2 die
ną.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OP

Ambrosia & Nectar
BEERS

urmo vvholesalei kainomis pristato j alines ir kitas 
ištaisas Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau 
.i. •» ’pisingą patarnavimą

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

laivyno kovoje. Ji žinojo, 
kad jos vienintelis sūnus 
seaman lst class Edward

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 2 dieną paskelbė 1,820 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie žuvo Europos ir Vidur
žemio apylinkių karo fron
tuose. Žuvusiųjų karo fron-

do jo tėvams, 1630 w. Co- tuose karių skaičiuje yra 
iumbia. Jis rašo: “Nesirū- pvt. lst class Leonard M.

Benda, jo motina Mrs. Anna 
Benda gyvena 1714 So. New- 
berry avė. Chicago, III.; pvt. 
Edward L. Usis, jo tėvas 
Frank J. Usis gyvena 1224 
So. 48th et., Cicero; pvt.

Lucijos ir Walterio mote
rystės dalykai taip atrodo.

Vedė birželio 3, 1929
Divorsas vasario 29, 1940
Vedės kovo 11, 1940
Divorsas balan. 14, 1941
Vedės rugpiūčio 1, 1941
Atsiskyrė spalių 19, 1941. 

* * *
Dabartinėje divorso bylo

je iškeliamas žiaurumas. Po 
peržiūrėjimo rekordo, teisė
jas Sabath padavė mintį:

“Jei jūs vedėte jį (Wal-

X Karys Povilas Baltinis, 
studentas ir Ateitininkų 
draugoves buvęs veikėjas, 
jau rašo savo draugams iš 
Prancūzijos karo lauko. E- 
sąs sveikas, gėrisi gražia 
gamta, tačiau pasilgsta sa
vo draugų Amerikoje ir tė
vų pavergtoje Lietuvoje.

X Kun. Kaz. Barauskas 
“Draugo” redakcijos narys 
ir žinomas kalbėtojas, sek
madienį, lapkričio 5 d., kal
bės Milwaukee, Wis., masi
niam lietuvių susirinkime. 
Taip pat kalbės ir Chicago 
Herald-Arnerican korespon
dentas S. Pieža, kurs kartu 
vyksta.

X J. Dimša, žinomas Bri-
terį) tris kartus, jis turi tu- dgeport veįkėjas, sale įvai-

bėti pirmą kartą, nuo to lai- Charles R. Stank, jo tėvas
ko kai sužinojo apie laivo Joseph Stank gyvena 1814

Anthony Ralph Jr., 18 me- paskendimą. Sūnaus laiškas N. 45th str., East St. Louis,
tų, buvo įgulos narys. Su- erražno motinai kalbą — UI.: pvt lst class Walter M.
krėtimas ir rūpestis dėl sū- prarastą balsą. Wisniewski, jo žmona Mrs.
_________________________________________________ Irene Wisniewski gyvena

4441 So. Marshifeld avė.Iš šeimų gyvenimo

Mažas kūdikis sutaikė tėvus...
PUSKETVIRTO MENESIO AMŽIAUS VAIKAS PADĖJO 

SUTAIKINTI TĖVUS DIVORSO BYLOJE, — VY
RAS IR ŽMONA GRĮŽO KARTU Į NAMUS.

Galbūt Ronald Vecchione “Kaip maloniai atrodo 
nedaug žino apie tai, — nes mažas kūdikis”, — teisėjas 
jis Ronald yra tik pusket- pastebėjo. “Kodėl jūs neat
virto mėnesio amžiaus, — einate į mano kambarius ir 
bet jis atliko savo dalį, ap- atsiveskite savo vyrą. Jūs 
saugojo savo mamytę ir tė- galėsite aptarti ten reika- 
velį nuo divorso, praeitą ket.- lūs.”
virtadienį.

Mrs. Rut Vecchione, 2706 jo. jų akyse buvo ašaros. 
Ogden avė., iškėlė bylą prieš “Teisėjau, mes einame 
savo vyrą Walter, 26 metų, kartu namo”, — tarė Mrs. 
buvusį Flying Fortress šau- Vecchione, glausdama Ro- 
tuvininką, kaltinant jį žiau- nald arčiau prie savęs. “Aš 
ramu. paprašiau savo advokato,

kad jis atšauktų divorso,by-Ji atėjo į Joseph Sabath
teismą ir prašė laikinos ali- 
monijos.

rėti ką nors gero. Manau, 
kad jūs ateisite vėl ateinan
tį ketvirtadienį ir atsivesite 
savo vyrą pakalbėti tais rei
kalais.

Mrs. Richiger sutiko.

Ivcdrios—{domios

....ŽINIOS

VAGYSTES
Pavogė paltą

Mrs. Nora Kirby,
Ellis avė., pranešė policijai, 
kad iš jos namo buvo pa
vogta^ oaltas.

Smarkus vyras
Lt. William J. Cullerton. 

chicagietis, vienos dienos už
puolime iš oro Vokietijoje 
sunaikino aštuonis nacių 

65071 lėktuvus. Du nušovė ore ir 
šešis lėtuvus sudaužė žemė
je. Jis yra 8-tos oro jėgos 
pilotas.

Pavogė cigarietes
Edward Henberger, 215 A įsi trys nuėjo. Kai jie ie-f & ’._ w- Chicago avė., pranese po

licijai praeitą ketvirtadienį, 
kad iš jo automobilio buvo 
pavogta cigariečių, cigarų 
ir saldainių, už $45 vertės. 
Jo automobilis buvo pasta-

raus veikimo draugijose, šio 
mis dienomis pradėjo dar
buotis ‘‘Draugo” reikalais 
toje kolonijoj. Pastaruoju 
laiku jis labai užimtas vei-

J. DIMŠz\
kimu, kad pasisektų Labd. 
Sąjungos 5 kuopos vakarie
nė lapkričio 5 d., parapijos

Mirė kelyje
Mrs. Anna Jenson, 71 me

tų, Tinley Park, tapo užmuš- x , .
. , . ., i salėj. Visas tos vakarienesta, kai praeitą ketvirtadienį J . ..............

sutrenkė Rock Island pelnas skiriamas užbaigimui
traukilya^Foreštave. "ske'rs- našlaiči» Prieglaudos.
kelyje, Tinley Park.

lą.
Labai gražu ir gerai, kad 

žmona ir vyras susitaikė, 
Ji turėjo gu savim kartu nes kitaip būtų velniukas 

mažąjį Ronald. smarkiai nusijuokęs...

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the Hn* of 

Fnmltnre

Al C. ALLEN 
(Alešauskas)
P'v't/in' Representstlve

SWOWROOMS IN
MF.RCHANDISE MART
•’or appolntment call — 

PFPirRf.ir BOSI

Lietuva nori būti laisva ir 
tytas 400 bloke N. Orleans nepriklausoma valstybė. Lie

tuva nenori nei bolševikų, 
nei nacių “globos”.

str.

X BALF skyrių Chicagoj 
susirinkime įsteigtas BALF 
apskritis, kurio valdybon iš
rinkti: Sophie Barčus, pirm.; 
kun. P. Cinikas, A. Pocius, 
V. Balanda — vice pirm.; 
V. Tūbelienė — sekr.; Anne$ kad iš jos apartamento va-

Miss Ruth Stanton, 4031 gys pavogė už $500 sidabri- Į Bennes, sekr.; E. Samienė 
Kenmore avė., pranešė po- nes lapės kailinius ir ranki-
licijai praeitą ketvirtadienį, nį laikrodį.

STASYS TJTWTNAS SAKO-

"DABAR - Tai Gorlsnsins T,alkas Pirkti

REIKMENIS.”
VISOKIOS REftIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
VUoklns Rūšies Tnsnlacijos Materlolo — šturmo Tjmęu 
— Knmhlnneljos Duni — Wallhoard — Plaster Roarri— 
^tne-am« Reikmenvs — Insnlnotu Plvtn Kvalsrdos Sv- 
dlnea — Tjmem — Dnm — Tvoroms Matrrlolo — Malia
vos — Varoifiin — E n am eiki — Geležiniu Namams Reik 
menp (Hardware) — Plelsterlo — Cemento — Smtq 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVTMA TR PRTRTATYMA TETKTA DYKAI’ 

STASYS LITWINAS. Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
6039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki B:30 vai pp

*

— organizatorė. Kun. A 
Naudžiūnas, N. Gugienė ir 
K. Deveikis — spaudos ko
misijom

X Jonas ir Juozapina Kli- 
kūnai, seni ir pavyzdingi 
West Side gyventojai, šio
mis dienomis įsigijo gražią 
nuosavybę Bervyne. Klikūnų 
vienturis sūnus yra kariuo
menėj, o jauniausioji dukre
lė ’anko Šv. Kazimiero Aka
demiją ir gieda parapijos 
chore.

X J u ozas Poeeviėius, 
12012 Exchange Avė., su 
sūnum Antanui ir dukrele 
Helen išvažiavo automobiliu 
pas sūnų Juozą, kuris jau 
seniai gyvena 7ucson, Ari
zona.




