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SĄJUNGININKU PASIRUOŠĖ OFENSYVAI EUROPOJE
Amerikiečiai Atsiėmė Schmidt Miestą, 

Iš Kurio Naciai Buvo Juos Išvarę
Rusam įsiveržiant, Suirutė Budapešte; Tūkstančiai Lėktuvo

Atakavo Vokietiją
LONDONAS, Lapkr. 5.— 

Tarp 1,800 ir 2,000 Ameri- 
Visa nacių; linija į rytus lėktuvų dienos metu

nuo sostinės subyrėjo. Mas- šiandien atakavo įvairius 
kva sakė rusų kariuomenė nacių centrus Vokietijoje, 
užėmė Szolnok miestą, 49 Užvakar naktį ir vakar 
mylias į pietryčius, bei Ceg- dieną apie 5>ooo Anglijos ir

* - ■

Subyrėjo Visa Nacių Linija Vengrijoje
LONDONAS, lapkr. 5.— 

Berlyno raportas sakė naci’’ 
kariuomenė išmušė pasku
tiniuosius rusus karius iš 
Geldapės miesto, Rytprū
siuose.

LONDONAS, lapkr. 5.—
Budapešto radio sakė rusu į dė persikelti

led ir Abony, 33 ir 41 mylią 
į pietryčius.

Berlynas sakė rusai ban- 
per Dunojų

kariuomenė pradėjo nauja 
puolimą, kurios tikslas yra 
apeiti Vengrijos sostinę 
Pats miestas jau esąs pu
siau apleistas ir jame siau
čia didelė betvarkė.

Maskva pranešė, kad ru
sų tankai ir kazokai jau pa
sivarė per Felsopakony gat
ves, šešias mylias į pietry
čius nuo Budapešto.

Raportas iš fronto sakė 
rusai jau randasi Budapeš-

prie Dunafoldvar, į pietus 
nuo sostinės, bet nacių ka
riuomenė atmušusi tą ban
dymą.

Naciai taipgi sakė rusų 
tankai įėjo į Cecses, tris 
mylias nuo Budapešto, ir 
perkirto svarbųjį Budapeš- 
to-Szolnok geležinkelį.

Amerikos lėktuvų puolė 11 
nacių karo pramonės cen
trų, kuriuose yra aliejaus 
varyklos, geležinkeliai 
fabrikai.

ir

NUSKANDINO TRIS
NACIU SUBMARINUS

LONDONAS, lapkr. 4. —
Britų laivynas pranešė, kad 
neseniai buvo nuskandint- 
trys nacių submarinai, ku
rie bandė užpulti didelį kon-

BRITAI TUOJ ATIDARYS ANTVERPA

PARYŽIUS, lapkr. 5. — galą, britų-amerikiečių da- 
Amerikos pirmosios armijos i liniai iš naujo veržiasi per 
kariai, kuriuos naciai vakar ' vakarinę Olandiją ir pasitū- 
išstūme iš Schmidt miesto į mėjo tris mylias iki 17 my- 
pietryčius nuo Aacheno, iš lių nuo Rotterdamo. 
naujo atakavo priešą ir at- į W.alcheren saloje britai
siėmė tą plentų kryžkelj. 

Naciai tebelaiko kitą mie
stelį, keturias mylias į šiau
rę nuo Schmidt, kurį jie

kariai įėjo į Middelburg, 
paskutinę nacių tvirtovę 
toje saloje.

Nuo Olandijos fronto iki
taipgi atsiėmė iš amerikie- beveik užmiršto Riviera ra-

Tarp visokių gandų ir ra
portų, girdėta, kad pro-na- 
ciška vyriausybė sušaukė

to priemiesčiuose, o nepa- i nepaprastą posėdį ir nuta- įna^ ^uvo sužaloti, 
tvirtintos žinios sakė jau rė persikelti į Vienna, 140 Sąjungininkų laivai sau 
kaujamasi miesto gatvėse, mylių į šiaurvakarius.

čių.
Amerikos lėktuvai dienos 

metu smarkiai atakavo Saar 
bruckeną, susisiekimo cen
trą Saar klony.

Berlynas tvirtina, jog pir
moji armija pasuka pietuos- 
na, kur ji susijungs su tre
čiąja armija koordinuotamBritai kariai užėmė senąjį Vlissingen uostą Olandijoje. Atro 

vojų plaukiantį iš Anglijos ! do, kad mėnesio kovos Antpervo atidarymui jau baigiasi. Ame-' puolimui Saar srityje.
į Rusiją. Keli kiti submari- rikle™ai pradėjo naują ofensyvą žemiau Aacheno

(Acme-Draugas Telephoto.)

jono kalnuose virš Mento- 
ne, sąjungininkų armijos 
stovi pasiruošusios dide
liam puolimui, kuriam laiką 
nustatys Gen. Eisenhower.

Vakarinėj Olandijoj są
jungininkai sutriuškino na
cių liniją ties Mark upe, 
sujungė savo. jėgas anapus 
upės ir pasivarė iki trijų 

Apvalius Schelde salos ; mylių nuo Hollandsch Diep.

Lėktuvai Puolė Singapore, Sumatrą
WASHINGTON, lapkr. 5. 

— B-29 komanda pranešė, 
kad milžiniški Superfortress 
lėktuvai iš Indijos atakavo 
japonų laivus ir prieplaukas 
Singapore ir aliejaus vary
klas Sumatroje.

(Tokyo radio pranešimas 
sakė 30 tų lėktuvų dalyva
vo atakoje.)

bet komanda sakė atakos 
rezultatai buvo “labai geri.”

Singapore randasi japonu 
laivyno bazė ir laivų taisy
klos. Manoma čia suplaukė 
Philippinų jūrų kovose su
žalotieji japonų karo laivai.

Sumatros aliejaus varyk- 
klos buvo anksčiau atakuo-

Nepasakyta kiek iš viso j tos mažesniųjų Amerikos 
nuostolių buvo padaryta, I lėktuvų.

Raportas Sako Kinija Perkirsta Pusiau
NEW YORKAS, lapkr. 5 

— Berlyno radio praneši
mas, nieku nepatvirtintas

|Z ■ S 1 lv"_ ""
giai pasiekė uostą. ! ndriUOIUCHC UZ601C

Nacių lėktuvas, kuris ban y KčlFO FdbflkllS
DETROIT, iapkr. 5.—Ar

mijos kariai užėmė septy
nis Toledo karo fabrikus ir 
kito šovinių darymo divizi
ją. Anot vieno karininko, 
tas padaryta todėl, kad 
streikai “sustabdė amunici-

dė sekti konvojų, buvo nu
muštas. 'V**'-

RUMUNIJA SUDARĖ 
NAUJA VYRIAUSYBE

LONDONAS, lapkr. 4. —
Rumunijos vyriausybė atsi-JT . , . ... ,. , J įos, patrankų, sunkvežimiųstatydino ir buvo perorga
nizuota ant demokratiškų 
pamatų, anot Bucharešto 
radio pranešimo. Maskva 
kaltino buvusią vyriausybę 
fašistinių elementų priglau
dimu.

Gen. Konstantin Sanates- 
cu pasiliko ministro pirmi
ninko vietoje ir užėmė lai-

ten vyksta didelės grumty- Į kino karo ministro parei- 
nės.

ir tanki/ siuntas Gen. Eisen- 
hower ir Gen. MacArthur 
jėgoms.”

24 ASMENYS ŽUVO
LĖKTUVO NELAIMĖJE
HANFORD, Cal., lapkr. 

4.—Didelis TWA lėktuvas, 
skrisdamas iš San Francis- 
co į Burbank, nakties metu 
liepsnodamas nukrito į lau
ką. Juo važiavę 24 asmenys 
visi ant vietos žuvo.

Liudininkai sakė lėktuvas 
skrido per lietų, užsilieps
nojo, ir subyrėdamas krito 
į žemę.

Priešinasi Amerikos

gas.
Priešo dalinys iš rytų pa

sakė japonai užėmė Kweilin; sistūmėjo pagal Hunan - 
- Kwangsi geležinkelį į Liuc- 

chow pusę ir pasiekė punk
tą šešias mylias nuo Yun- 
gfu, 33 mylias į pietvakarius 
nuo Kweilin.

miestą Kinijoje, kas reikš 
tų, kad japonams pasisekė 
perkirsti Kiniją pusiau

Jugoslavijoje Vyksta 
Dideli Susirėmimai

LONDONAS, lapkr. 5.— 
Maršalo Josip Broz komuni-

Lietus Italijoj Sunaikino Tiltus, Kelius
ROMA, lapkr. 5.—Per ke

lias dienas kritęs didelis 
lietus jau sustojo, bet kari
niai veiksmai Italijoje vis 
dar pasilieka lokalūs.

Lietus iškėlė upes ir už
liejo krantus, sunaikinda
mas daug kelių ir perėjų 
kalnuose. Sąjungininkų in
žinieriai vartoja greit suda
rytus laikinus tiltus, kad

pristatyti amuniciją ir mai
stą į frontą, kadangi daug 
tiltų buvo sugriauta.

Karo veiksmai vis dar 
nedideli. Vien patruliai žy
giuoja per gilų dumblą.

Nacių patrankos šaudė į 
Forli-Popli su fosforo šovi
niais, sukeldami gaisrus ta
me miestelyje prie Bolcgna- 
Rimini kelio.

CHUNGKING, lapkr. 4.— 
Kinijos aukštoji komanda 
pripažino, kad japonai ka
riai įsiveržė į Kweilin ryti
nius, vakarinius ir šiauri-

Yunan provincijoje, kur 
kiniečių Salween upės ofen- 
syva užėmė Lungling, japo
nai traukiasi pietvakaruos- 
na. Kiniečiams padeda Ame

nius priemiesčius, ir kad rikes lėktuvai.

Lėktuvas Skrido Virš Honshu: Tokyo
SAN FRANCISCO, lapkr.

5.—Antrą kartą per savai
tę Tokyo radio pranešė, 
kad sąjungininkų lėktuvas 
skrido virš Honshu salos, 
ant kurios randasi Tokyo.

Anot pranešimo, “vienas 
priešo lėktuvas’ ’ vidurryte 
sekmadieny (Tokyo laiku) 
skrido toj apylinkėj, bet ne
numetė nė vienos bombos.

Tas raportas, sąjunginin
kų nepatvirtintas, sakė lėk
tuvas pasirodė virš Tokai-

do apylinkės, Honshu ryti
niam krante.

Pavarė Japonus iš
Chin Kalnu Pozicijos
KANDY, Ceilonas, lapkr. 

4.—Britai kariai pavarė ja
ponus iš stiprių pozicijų 
prie Tiddim-Fort White kei- 
lio Chin kalnuose, šiaurva- 
vakarinėj Burmoj, ir pasi
varė pirmyn iki mylios nuo 
priešo tvirtovės Kennedy 
Peak.

6 Milijonai Amerikos
Karią Karo Frontuose
MARTINSBURG, W. Va., 

lapkr. 5. — Kalbėdamas šio 
miesto aerodromo dedikaci
jos iškilmėse, Karo Sekr. 
pavaduotojas Robert Patter
S°?. va^ar Prane^’ kad šeši dominuoti Tarptauti- • vo Yap salą.
milijoną. Amerikos kanų. J 4viarifna kWa.
jūreivių ir-marinų tarnauja
.užjūry.

Lėktuvai Puolė Japonus Pacitic Salose
JAV LAIVYNO ŠTABAS 

Planui Aviacijai Pearl Harbor, lapkr. 5. — 
CHICAGO, lapkr. 4. —

Kelių Pietų Amerikos kraš
tų atstovai vakar priešinosi 
planui, kuris, anot jų, gali

Adm. Chester W. Nimitr 
vakar pranešė, kad marinu 
Corsair lėktuvai sužalojo du 
nedidelius japonų prekinius

išsivystyti į “dviejų ar tri- į laivus prie Babelthuap sa- 
jų didžiųjų valstybių’ ’ ban- los, Palau salyne, ir ata.ka-

nę Civilės Aviacijos konfe
renciją Stevens viešbutyje. 

Protesto sąjūdis išaugo iš 
kurio

Armijos lėktuvai lapkr. 2 
d. puolė Pagan salą, Maria- 
nas salyne, ir netoli aero
dromo sunaikino priešo dvie 
jų motorų bomberį. Armijos 
Liberator lėktuvai šio mė
nesio 1 ir 2 dd. atakavo Mar 
cus salos aerodromą.

Laivyno Catalina lėktu
vai puolė Nauru salą. Gil-

! Patterson sakė mūsų prie. , _JX.
kalas pranešė apie Peraat i volž tiem8 vyram8 nebaig. į komiteto posedžm, 
miestelio užėmimą ir kau- u ,r kad mea namie nega. metu durys buvo uždarytos

_x. .... ’ * laikraštininkamslime ilsėtis iki karas bustynęs už Bitolj, 13 mylių 
nuo Graikijos sienos, ir sa
kė, kad didelės grumtynės 
vyksta įvairiose Juogalavi- 
jos srityse.

Naciai, kurie bandė iš Bi
tolj bėgti vakaruosna įPri- 
lep, buvo sutikti Skoplje 
srit^, ir atmušti su dideliais 
nuostoliais.

visiškai baigtas.

KARO BIULETENIAI
—Britai parašutistai nu

sileido už nacių linijų Arn- 
heim srity. Naciai sakė jie i 
visus juos užmušė.

—Lėktuvtoi nuolat puola 
Leyte išlaipdintus japonu 
rezervus. Amerikiečiai lakū 
nai sunaikino ar sužalojo 
167 japonų lėktuvus.

Išduos Prancūzams 
Užšaldytus Pinigus

WASHINGTON, Lapkr. 4. 
—JAV Iždo svetimų turtų 
valdymo divizija pranešė, 
kad Prancūzijos vyriausy
bės pinigai šiame krašte bus 

' leidimais perduodami De 
i Gąulle vyriausybei. Spėja
ma, kad to turto čia yra 

' apie $1.000,000,000.
Einant naujuoju parėdy

mu, JAV vyriausybė gali by 
kada sustabdyti tų pinigų 
išmokėjimą.

Tuo pačiu parėdymu nu-
—Sujungiu inkų karinome imta suvaržymai a*it biznio

nė pasiekė Maas upę 13 my
lių ilgio frontu.

korespondencijos su Prancū
zija.

Abiejose vietose pataiky- bert salyne, o Corsair lė’ 
ta į priešo laivus ir sunk ve- i t u vai atakavo japonų pozl- 
žimius. cijas Marshall salose.

Kiek žinoma, vienas stip
riausių opozicijos balsų bu
vo Meksikos.

Washingtone Mirė 
Britu Misijos Vadas

WASHINGTON, iapkr. 4
— Feldmaršalas Sir John 
Dili, britų jungtinio štabo 
misijos viršininkas, mirė

Didesnė Japonų Opozicija Leyte Saloj
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 5. 
—Amerikos 24-tos divizijos 
kariai vakar puolė Pinamo- 
poan, susisiekimo centrą

Vienas pranešimas sakė 
kalnuose prie Cappocan kai 
mo vyksta aršios kovos.

Vienas amerikiečių dali
nys atmušė japonų puoli-

prie Carigara įlankos, pasi- mą, ir užmušė 10 japonų, 
ruošimui didesnei ofensyvai kurie įsilaužė į amerikiečių 
prieš Ormoc, 20 mylių į pie- poziciją.
tus, kur japonai paruošė

............... . „ naujas pozicijas gynimuisi.
Walter Reed ligoninėje. Ve- Japonai prieSi-1 Išvarė PaSkutlIlIUS
lioms buvo 62m. am nosi pastangOms pralaužti

jų kelių blokadą prie Pina- 
KALENDORIUS mopoan, kuris saugo šiau-

Lapkričio 6d.: Šv. Leonai1 
das; senovės: Bengpūtis ir 
Vigandė.

Lapkričio 7d.: šv. Floren- 
cijus ir šv. R’rfaa; senovės: 
Cirtautas ir Kvietę.

ORAS
Ūkanota. Truputį šilčiau.

rinį galą siaurojo Ormoc 
klonio koridoriaus. VieŠke-

Nacius iš Graikijos
ROMA, lapkr. 5.—Vokie

čiai jau visiškai išvaryti iš 
Graikijos ir britai kariai iš-

lis eina per kalnus iš Pina- lipo Graikijoje Salonika sri- 
mopoan į' Ormoc, kur japc- tyje, kurią graikai partiza
nų rezervai buvo išlaipdinti., nai išlaisvino.

Anksčiau darytos mažos į Vienintėliai naciai Grai- 
amerikiečių atakos buvo į kiioje yra vienur-kitur už- 
atremtos. i silikę kariai.
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Įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau
Parapijos vakarienė

Omaha, Nebr. — šiais me 
tais mūsų parapijos vaka
rienė bug lapkričio 5 dieną. 
Veiklesnės moterys jau pla
tina tikietus ir renka aukas. 
Vakarienės tikietai kainuo
ja tik 50c. Tai y&t dėl to,

Dažniau tokiu svečiu
Btontreal, Kanada. ,— Ka

nados Lietuvių Taryba spa
lių 4 dieną šv. Kazimiero 
parapijos salėje surengė 
Montrealio lietuvių susirin
kimą. 16 Jungtinių Valsty
bių atvykęs tėv. Justinas

kad geros širdies žmonės Vaškys gausiai susirinku
siems lietuviams laikė pas
kaitą. Savo vaizdingoje pas
kaitoje T. J. Vaškys nušvie
tė pirmąją Lietuvos komu
nistinę okupaciją, kurią jis 
valiavimas Lietuvoje ir pas- 
pats pergyveno, nacių sau- 
kutinę kruviną komunistų o- 
kupaciją. Vietos lietuviai bu 
vo sujaudinti išgirdę pasku-

suaukoja valgius, o, antras 
dalykas, norima, kad kuo 
daugiausiai žmonių ateitų 
sykiu pavalgyti, pasižmonė
ti ir užmirštų nors valandė
lei karo baisenybes.

Padėkos laiškas lietuviams

Prelatas B. Ginne prisiun
tė padėkos laišką lietuviams
uf tai, kad surinko labai tinias Hni“; kaįp komunis- 
daog drabužių vargšams Eu *"a* P38*Ea^ėjimo žudo 
ropoja. Jie yra vyskupo pa- ‘“tuvius ir tūkstančiais tre- 
skirtas drabužių rinkimo ve-’mia » Sibir* Viei suPratG' 
dėjo. Mūsų klebonas, kun kad Lietuva ir

MAJORAS KELLY SVEIKINA ALD. J. KOPA Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą"

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

• GIN
© VYNO
• KORI) IALŲ

Juozas Jusevičius pasakojo, 
kad daug drabužių pasiliko 
ir lietuvių vajui lapkričio 
mėnesyje.
Darbuojasi dėl War 
Relief vajuj

ta yra šiuo metu mirties pa
vojuje ir kad visiems reikia 
subrusti į darbą ją gelbėti.

Po paskaitos, vietos lietu
viai išpildė dainų programą. 
Po programos, salėje buvo 
vakarienė, kurios metu Mont

Majoras Ed.' Kelly ir 3500 Westsaidiečių ir Chicagos piliečių sveikino Aid. J. Ropa, 
naująjį 21-mo Wardo Committeeman, per dideles iškilmes, kurios buvo suruoštos jojo 
pagerbimui. Aldm. Ropa yra gerai žinomas politikas ir labai gausią paramą susilaukė 
per praeitus rinkimus 21-mo Wardo Committeeman pareigoms.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RANTER

“Lietuviškas
žydukas”

Bazarienė ir Rukienė su, realio lietuvių veikėjai jau-
savo dukterimis daug dar
buojasi dėl War Relief Fon
do. Jos eina per namus pra
šydamos aukų. Mat, ir Lie
tuvos žmonės bus šelpiami 
iš to fondo.

Z

Išvažiavo į vienuolyną
Philip Busch, kuris perei

tą metą pabaigė mūsų mo
kyklą, išvažiavo į Pranciš
konų vienuolyną, netoli Chi
cago. laimingos kloties pa
šaukime ir moksle į dvasi
nį luomą.
N—>irko namą nuo 
juoduko

Juozas Virbickis, senas o- 
mahietis, nupirko namą nuo 
juoduko. Klebonas padeda 
jam perdirbti naujai.

kioje dvasioje pasitarė įvai
riais visuomeniniais klausi
mais su atvykusiu svečiu 
tėv. Just. Vaškiu. Po kalbų 
ir nuomonių pasikeitimo,
Įėję suskambėjo lietuviška 
daina, kuri praskaidrino dva 
šią ir sužadino tėvynės i’ 
gesio jausmus.

Žinios iš Phila., Pa.
Vytės M, Bigenytės suma

nymu, vyčių rūpesčiu, yra 
organizuojamas gyvasis ro
žančius Šv. Kazimiero para- i 
pijos bažnyčioje.

To nepaprasto pamaldumo ' 
organizatorė paskirta suma
nytoja Marytė Bigenytė. Jai 
talkininkaus visa valdyba. 
JAUNOS TRETININKES

Spalių 4 d., Šv. Kazimie
ro parapijos Tretininkų Kon 
gregacija turėjo dideles iš
kilmes. Mat, tą dieną į kon-

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Bprlngslnlai 
Matrosai Stadlo Ooucb

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Jei

Montrealyje tėv. J. Vaš- <*"*??* įstojo trys jaunos 
v, , fltesnit.es- Franr.es-Bernadetakys išbuvo kelias dienas.

Svetingasis Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos kleboną' 
kun. J. Bobinas aprodė sve
čiui miestą ir arčiau supa
žindino su kai kuriais vie
tos lietuviais. T. J. Vaškys 
aplankė ir rašytoją Aukš^ 
taitę, kuri šiuo metu ruošia 
spaudai vieną veikalą.

Savo buvimo metu Mont- 
l-realyje, Tėv. vaškys sutvar-

sesutės: Frances-Bernadeta 
Mažeikaitė, Adelė-Margafeta 
Mažeikaitė ir Agnes-Marijo 
na Mažeikaitė. Be jų, į kon
gregaciją priimta ir vyres
nio amžiaus: Emilija-Kotri- 
na Baltrukonis, Pranciška- 
Jadvyga Kalvaitienė, Poš
kienė.

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

Telefonas SEELEY 8760

DR. STR1K0L IS
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 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Aahland A vena 
arti <Ttk Street

■no 9 vaL ryte Bd S vaL vak

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GROvehlU 0617 
Office TeL HEMocb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I'{ CHIRURGAS | 

2423 West M&rųuette Road
OFISO VALANDOS 

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

Ateikite šiandie!

▼ntgtnia M36 
Beaddendjee TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienfailą pagal sutartį

CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. Ir šeštadieni*
ofisas uždu ryta* 

REZU ’LNCIJA
3241 West 6f»th Plaee 

TeL REPnblie 7868

da»giau būtų tokių žmonių,, fe- ir gy parapį
tai nebūtų baimės, kad juo-, jog Tretįninkių Kongregaci- 
dukai apsigyvens aplink baž y— Tretininkai džiau 
nyčią ir mokyklą.
Parapijos geradariai

Mrs. J. Hoffman nupirko 
$25 vertės boną, kuris lai
komas parapijos fonde pa
didinimui mokyklos, šitas 
asmuo paaukojo dėį bažny
čios tam tikrą sumą pinigų. 
Klebonas už tai nupirko la
bai gražų liktorių žvakėms 
deginti prieš Švenč. širdies 
Jėzaus stovylą. Dieve, atly
gink jiems už gerą širdį. 
Gali mokytis namie

gėsi vizitatoriaus atsilanky
mu ir su nauja viltimi žiūri 
į, ateitį. K.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ROOSEVELT

FURNITURE COMPANY
2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

f

M. YARds 5*21
: KKN*Md 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«L: Mn 1-1; aaa 6A0AAS

Butkų sūnus tapo paleis
tas namo iš kariuomenės, 
kad galėtų mokytis medici
nos Creighton universitete,
Omahoje. Kalbant apie 
mokslą, reikia priminti, kad 
tie seneliai ir senelės, kurie
neturi Amerikos popierų, Tel. YARds 4041

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \ įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lleg- 
savlnuoti Jas modernMklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.
į SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti), korte praAnll 

i na visa aktu įtempimą-

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

K emoaninuarTAi 
1891 Čb.'\Aflktead A venos

i1

M-toe
Tt-h ronast GAJfAJL MM, Ohleage

ofiso yjllandosi 
Kasdien a m. Utį (:IO p. m.

TraMad. Ir Beitas. a. m.
----- JjH » m.

Mane 2B meta praktikavimas 
juų garantavimas 

Optometricalty Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreives akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, s Ne

dalioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitsise- 
ases be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland Ar.

/Masas YARDS 1378 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregijimo — (color 
blindneee), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

eFfcj
Trečiadienio Ir BeStadlenlo vakar&la 

Ofisas yra uždaryta*.

mokinasi mūsų mokykloje 
kartą į savaitę pilietybės tei 
šių. Vietinis

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin
klas. (Jablonskis)

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

10 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avc.
(VALANDOS:

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

KrinkHe FRANKUI N DKLANG ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog ĮxĮ DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspect 66.'

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Ori 9 vaL vakare.

Tat YARds 1144

M. Y. A. 3IMKUS

MARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

mFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai; vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehUl 2242 

BĮ- ' a — a--?. .B'""-"—M

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

B CHIRURGAS - B AKINIU* PRITAIKO
744 WeB SStti Street 

TisL: 11-12; 2-4; k 6:30-8 :» 
Hr—rttanlski 24 kr 6:30-8:3*,

ArmtadUnlals 1Į-12

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausi* duona yra toj 
kurią vUirbams savo ranki

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HKMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, Sauk SEEley 0434

DR. PEIER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6156 8o. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS- J ^AL ^j886
Statybai, Remontavlmni, Refinansavimui— 
ANT UCNOVŲ MP.NEHINIV IŠMOKfclIMUt

Panaudokite Proga Dat>artlnčina Zcnioiiu 
Nuošimčio Katonu*.

TAPKITE FINANSINIAI NKPRTKL.AUBOMH

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Mm Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi |S, OOO.Ofl ap
drausti per Federal Savlngs and Ix>an In- 
Mirance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Uniokaml Junta ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IKTAIOA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: 
j Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
| Trečiad. ir Sekm. tik susitariu."!.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1444? S. 40th 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 poptoL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0654
Jei neatsiliepia šaukite—
Boa. Tel.: MTDway 2880 j

OFISO VALANDOS: ’
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai vat 
Sekmad. nuo m u<i 12 vai dieną

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayelte 3210 

Ros. Tel. REPublic 0051
Jnlgu n'-atalllcpla — M
Šauk KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien puo 1-3 vai. popiet

Ir nuo fi Iki 9 vai. vnk.ir*. 
Trečiadienio vakarą 1a ir tu i peri

Sekmadieniais pagal nutari).

Nebūk vergu, bet vieš 
čiu savo asmens žemų jėg 
Tai kiekvienas siekia ir r 
žiniomis. Tik ne visi pas; 
ki>. — Vydūnas



■Pirmadienis, lapKr. 6,
=
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'HELP W A N T E D'

Ii “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VYAVTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Deorborn Street 
TeL RANdoluh 0488-8488

HELP VVANTF.D — VYRAI

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

4601 BELMONT AVĖ.
PAKUOTOJŲ

PAKUOTI GRŪDINĮ MAISTĄ 
Gera Mokestis — Pastovus Darbas

H. C KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd. 

KARPENTERIŲ 
PLEISTERNINKŲ 
IJPHOLSTERERS 

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island

“ PLATERS

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ * *

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Kaip rinkti, paruošti ir siųsti rūbus
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Ine.
A MEMBER AGENCY OF THE NATIONAL WAR FUND 

Sandėlis: 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
Tel.: EVergreen 8-6203

United Lithuanian Relief tą — bažnytinę salę, klubą, 
Fund of America rūbus jau 
renka ir krauja j sandėli, iš 
kur vėliau jie bus išsiųsti 
išdalinti lietuviams. Drabu
žiai vyrams, moterims ir 
vaikams bus surinkti, surū
šiuoti ir supakuoti pasiųsti 
nuo karo nukentėjusiems lie 
tuviams. Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir Kanadoje 
dabar šį darbą savanoriai

mokyklos kambarį, tuščią 
krautuvę, kambarį ar priva
čius namus — rinkti, taisy
ti ir pakuoti rūbus.

•2 — Iš savo vietinių biz
nierių, kiek daugiausiai ga
lite, gaukite medinių ar sto
ros kartoninės popieros dė
žių.

3 — Patartina surinkti, 
jei galima, mažą fondelį iš

GARY, INDIANA LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
BALSAS LIETUVIAMS PILIEČIAMS

JAI! IšMUšf: VALANDA!
RYTOJ lapkričio 7 <1., 1011 m. O 
vai. ryte iki 0 vai. vakaro, vyks
ta rinkimai.

Broliai ir Seserys Lietuviai, su
braukime ui gerove Šios šalies dar
bo žmonių reikalus Ir visos žmo
nijos gerove Ir laisve.

Rytoj turime išrinkti šios gar
bingus šalies Vadų Prezidentų ir 
Valstybių apskričių valdininkus.

Taigi, mes turime garbingų Ir 
sumanų pasižymėjus) dabartini 
Prezidentų Franklin D. Iloosevel- 
tų, kuris Išvedė šių šal) Iš bega
linės bedarbės, .skurdo ir bado de
presijos metu.

Jis sugeliėjo sutvarkyti taip 
(žmonijos) darbo žmonių reikalus 
kad a>stra u-tas darbi*, bedarbėje.
Senatvėje, o minis, šeimų, apsaugoti darbininko namus ir uždirbti 
pinigai linuke. Jis sua-ebėio sustiprinti šios šalies Jėgas ir vešli šitų 
baisų karų prie pergalės laimėjimo Amerikai ir laisve kitoms paverg
toms plutoms.

Balsuok tik Demokratiškai. Leisk jam garbingai užbaigti šj karn 
Ir nustatyti gaires pokariniam laikui. Eik Eik ankpti ir patrauk 
Demokratiškų rankenuke Iki suskambės. Jeigu nežinai katras, pa
klausk.. nebijok, tau pasakys.

Balsuok už visų_ Demokratų sąrašų tuo sustiprinsi Prezidento 
Rooi-eveito kandidatūrų, štai čia nurodome Indianos Demokratų Val
dininkų sųrašų:

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATING CO.
3956 W. Grand Avė. 

AR PAŠAUKIT
SPAULDING 1110

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

ELECIRO - M01IVE
Di vision

GENERAL MOTORS
Corporation

Reikia:

PATYRUSIŲ

NEPATYRUSIŲ

Darbininkų

ATSIŠAUKIT Į 

55TH STREET

AND JOLIET ROAD

La Grange
TIESIOG AVEST TOAVNS IR 
BLUE BIRI) RUSAIS PATAR
NAVIMAS -IKI DIRBTUVES.

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo-' pasiekti, neatsižvelgiant 
kestis ir bonai. Darbas tiktai die- , ... . . °
nomis. Dykai busais patarnavimas, jų tikybinių, rasinių, ar po

litinių skirtumų. Dėlto duo
kite ką išgalite, duokite ką 
jie gali vilkėti.
Rūbų rinkimas

Mums labai pagelbėsite 
laikydamiesi šios tvarkos. 
Patartina: —

1 — Skyriai, parapijų ko
mitetai ir pagelbinčiosiot

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

MOTERŲ - MERGINŲ
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—1B""*

HELP WANTED MOTERYS

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

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

dirba tūkstančiai vyrų ir narių, pavienių asmenų ar 
moterų. Drabužių reikalin-, draugijų, kuris būtų gali- 
gumas nepaprastai didelis,'
nes okupacijos laikotarpyje 
iš viso krašto išgabenti vil
noniai rūbai, o kas liko, jau 
visai nusidėvėjo.

Taip visose Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine. 
srityse pašalpą teikti, taip 
surinktieji rūbai bus dalo
mi visiems lietuviams, kaip 
tik greičiausiai bus galima

mas naudoti apmokėti ma
žas išlaidas, įimant persiun
timo išlaidas, rūbams, ku
riuos reikės persiųsti į U- 
nited Lithuanian Relief Fund 
of America, Ine. — Ware- 
house (sandėlį), 101 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

4 — Išrinkite komitetą ar 
grupę žmonių pasirūpinti 
sekančiais darbais:

a — Iš namų rinkti rū
bus; pasirūpinti gauti žmo
nes tam darbui, susižinoti 
su laikraščiais ir radijo, pa 
kalbėti susirinkimuose ir 
naudoti kitu3 būdus. Sava
noriai rūbų rinkė tai ir pris
tatytojai gaus iš OPA gazo
linui ženklelių.

b — Gauti žmones rūbus
, . . priimti, rūšiuoti ir nuspręs-

grupės raskite patogu vie-Įti. kuriuos išmesti> kuriuos

★ ★ ★★ ★ ★ ★
★ For Sale I
★ For Kent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

ESthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*★***¥**¥

taisyt, valyt, ar plaut ir ku
rie tinka pakuot.

c — Gauti žmones rūbus 
taisyt, valyt, pakuot ir ben
drai paruošt. Prosyti rūbų 
nereikia.
Rūbų pakavimas 

Išmeskite visus sudrasky
tus, netinkamus vilkėti ir 
nevertus valyt ar taisyt rū
bus. Taip pat išimkite nerei
kalingus daiktus, pav., ba
linius batelius ir t. p.

STATE
1. Prezidenl—P. D. Roosevelt.

2. V. S. Senator—H. P. Selirieker
3. Governor—Saniuel D. Jaekson

■1. Congressntan First Distriet — 
Ray J. Madden

5. Attorney General—VUekenb
6. State Seeretary—Fleming-

COUNTY CANDIDATES
1. Proseeutor—Rttszkovvskl
2. Circuit Court Jttdge-P. A. Kaiti
3. Audltor—Muartz
•t. Sberiff—Stults
ū. Treasurer—Knot t s
(1. Crimlnai Court Judge>— 

\Yillinm J. Murray

7. Reeorder—Kozaeik
8. Commissioner 3 Dist. — 

Josepli D. Martin
». Commisioner tst Distriet — 

John Hallenbrauglt
10. County Surveyor—

W. J. Seiiroeter, ir eina kiti.

Šie vyrai laukia jūsų balsų, šis skelbimas apmokamas 
Indiana Lietuvių Demokratų vardu. A. K.

skalbinėlius. suteikė nemokamai, ar pi
Kai kurie ruošia taip vh- giausia kaina.

dinamus layettes (komplek
tus naujagimiui), kuriuos 
sudaro:

1 megstinukas (svederu-

Patartina siuntinius siųs
ti:

iki 10 svarų—Parcel Post 
iki 100 svarų—Raihvay

Express
virš 100 svarų—Freight.
Kur galima, išlaidos tu

rėtų būti apmokamos vieto
je, įimant ir persiuntimo iš
laidas, bet jeigu būtinai rei
kės, mūsų sandėlys persiun
timo išlaidas apmokės. To
kiais atvejais rūbai turėtų 
būti siunčiami R. R. Freight 
Collect ar American Express 
Collect.
Siunčiant medinėse dėžėse: 

a — Ant kiekvieno siunti
nio aiškiai juodu rašalu, te
ptuku pažymėkite arba už
rašykite ant mūsų prisiųsto 
specialio lapelio.

b — Kiekvieną siuntinį 
užadresuokite: United Lith
uanian Relief Fund of Ame
rica, Ine., Warehouse, 101 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y,

c — Ant kiekvieno siun
tinio pažymėkite savo komi
teto vardą ir adresą.

Siuntiniams lydimuosius 
raštus gausite Freight kom
panijoje. Jeigu siunčiate 
Railway Express, kreipkitės 
į artimiausią skyrių, ten 
gausite blankų knygelę, ku
rią reikia išpildyti prieš 
siuntinio išsiuntimą.

a — Lydimasis lakštas 
turi būti pasiųstas į mūsų 
sandėlį Brooklyne išsiunti
mo dieną.

b — Lydimojo rašto nuo-

Paruošimas siuntimui 
Patartina ant kiekvieno

rūbo prikabinti dovanotojo „.................a x .
pavardę. Pažymėjimo ženk-lrasas heka komltetul ar 8™

RANKOMIS SIUVĖJŲ
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 Oficleriams 

uniformų.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU1 

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

you leam or demonstrate aMllty.
WEST TOWN BUBSĖS AND STREET CARS TO DOOR

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

HELP VVANTFJI — MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Nereikia
'įmokti inspektavimo, assembly 
r prie malinu darbus. Gaminsite 

dalis dėl life rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų.

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė. 
(Rusam iki Daru)

pardavimui

PARSIDUODA NAMAS
DB1 avarblų prteiančlų paralduoda 
narna. Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nutauto*, So. U'nod Street, ar
teiefonnoklte LAFayette SO08.

PARSIDUODA — lavatorljoe (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovų (day 
bed); 1 sleltinls laundry tub. Pigiai. 
D81 Informacijų kartink Mų dalykų, 
te^fonuoklte — CANal 8010.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mūro namas dėl 
šeimynų labai pigiai, lengvais išmo
kėjimai.. Blsk) reikia įmokėti. Ma
tykite po num. 2138 W. Conlte-r St, 
Tel. Laf. 8880.

kas)
1 šliabrokutis (bathrobe)
2 trumpi (flaneliniai) pa

laidi švarkučiai
1 flanelinis ilgas švarkutis
1 flanelinė kepuraitė
1 pora pirštinaičių
1 flanelinė kaldrukė
1 kaldra
8 vystyklai
Sudovanoti mėgsti daiktai 

papildys pasiūlytąjį kom
plektėlį.

Jeigu neturite ganėtinai
„ , . , , . rūbų aukščiau pažymėta su-Suskirstykite vmua gema. skirstym„ tvarka ga,jte M.

švarius rūbus į rūšis. Kai jų 
užtektinai surinksite, sudė
kite į atskiras dėžes ir už
rašykite :

1. MEN’S:
Suits
overeoats
underwear
sweaters and woolen 
scarfs

2. W0MEN’S:
Coats
dresses, blouses and
skirta
underwear
sweaters and woolen 
scarfs

3. CHILDREN’S:
under 5 yearg — new 
garments
under 5 years — used 
garments

4. BOYS:
5 to 16 years of age, all 
clothing

5. GIRLS:
5 to 16 years of age, all 
clothing

Nors svarbiausia rinkti 
naudotus drabužius, mums 
Leidžiama įimti ir daiktus iš 
naujos medžiagos, pasiūtus 
kūdikiams ir vaikučiams iki 
5 metų amžiaus. Kai kurie 
savanoriai darbininkai šio 
amžiaus vaikučiams siuva 
sukneles, kostiumėlius ir

skirstyti bendrai: rūbai vy
rams, moterims ir vaiku
čiams.

6. Kaldros
7. Ligoninėms reikmenys 

(invalidų rūbai, banda
žai, gydytojams ir slau
gėms uniformos).

8. Lovoms patiesalai
9. Rankšluosčiai
10. Kailiniai
11. Avalynė:

a — vyrams 
b — moterims 
C — vaikučiams

Pastaba:
Visi batai turi būti poro 

mis gerai surišti, ne batų 
raikšteliais, bet atskiru, stip 
riu šniūru. Batų raikšteliai 
gali sutrūkti pirm negu pa
sieks gavėją. Kiekvienai po
rai batų įverkite batų raikš- 
telius.
Rūbų valymas

Jeigu išvalyti ir dezinfek- 
tuoti rūbų negalite savo 
mieste, mes tą atliksime 
New Yorke. Daugeliui gru
pių pavyko gauti nemoka
mai išskalbti, nemokamai iš
valyti, nemokamai suvežti ir 
galimai pigiausiomis kaino
mis pataisyti rūbus ir ava
lynę savo mieste pas žmo
nes, kurie šį patarnavimą

lėlius, jums prašant, pasių
sime iš sandėlio 101 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y. Bū
tinai pažymėkite kiek jums 
tų ženklelių reikės.

Valdžios nustatyta kiek 
vienam rūbui naudoti naf- 
taliną.

Galutinis rūbų supakavil- 
mas siųsti nuo karo nuken
tėjusiems lietuviams bus at
liktas Brooklyno sandėlyje, 
bet pagelbstinti komitetai 
daug padės, sutaupys darbo 
ir išlaidų, jei bent dalinai 
rūbus surūšiuos ir paruoš 
pirm siuntimo.
Siuntimas

Jei galima, siųskite leng 
vose, medinėse dėžėse. Kur 
rūbų kiekis didelis, siųskit 
prekių (Freight) siuntiniu. 
Tikslu išvengti didelio siun
timo išlaidų, siųskit siunti
nius nuo 50 iki 250 svarų.

pei.
Pasinaudodami kitų šalpos 

agentūrų patarimais, United 
Lithuanian Relief Fund of 
America, Ine. priėjo išvados, 
kad išlaikyti trokus priimi
nėti siuntinius iš jų dovano
tojų, yra nepraktiška. Mes 
esam tikri, kad mūsų prie- 
teliai tą supras ir, kiek są
lygos leis, talkininkaus.

Milijonams lietuvių, vyrų, 
moterų ir vaikučių Lietuvo
je ir daugelyje svetimų val
stybių reikia rūbų. Mūsų rū
bų vajaus pasisekimas pa
reis nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių piliečių duosnumo 
Šiam darbui reikia kiekvie
no skyriaus, komiteto ir gru
pes gyvos talkos. Vajus tu
ri būti gerai suplanuotas, 
intensyvus, greitas ir našus.

JONAS VALAITIS
Rūbų Vajaus direktorius

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
- |8

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
IMS W. CJERMAK RD. ................ TeL CANal 8887

BEN J. KAZANAURKAS, RaAtlnlnka.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TetofanM — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankštos rūšies, 45 
2 syk plautes, Chemiškai prirenfto«
BLACK KAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Coarse) • <12*50 
PETROLEUM COKE (Pfle Ran) $ jQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........jg gQ
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DRAUGAS
• THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2834 South Oakley Avė. Chicago, ntlnoia
Fublished Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

86 .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.

» '
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *..................................................................................... $7.00 .
Pusei metų ...................................................... M.............. .. 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 reikią, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nęgražiname, 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 Roosevelt and Prime Mlnlster Chnrvhill:
1. Tlieir conntries seek no pngrandlzemeut, territorial or other;
2. Tliey destre t<» seek no territorial oliangcs tliat do not accord 

witli tlie freely eipressed wi*lies oi’ the peoplęs eoneęrnęd;
3. Tliey respeet the right of all peoples to chose tlie forui of go- 

\ i'i'iiineiit under wlik4i they will live; aini tlie wisli to see soveręlgn 
rrglits and sclf-governnicnt restored to tliose wlio liave been forcibly 
ilc.pri'ed of tiieni.’’

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Laisvų piliečiu valia
Gyvename laisvame ir demokratiškame krašte, kurį 

valdo patys žmonės, išsirinkdami valdžią slaptu, lygiu 
ir teisėtu balsavimu. Gyvename valstybėj, kurios val
džia piliečiams ir visiems žmonėms tarnauja, nes ji 
yra tam tikslui laisvų piliečių valia ir noru pastatyta.

Šią savo didelę privilegiją reikšti savo valią turėsi
me progą panaudoti rytoj, kai eisime prie balsavimo 
s ietų paduoti savo balsus už vieną ar kitą sąrašą, už 
vieną ar kitą kandidatą. Mūsų valios nieks negalės pa- 
k užti ir net nieks tokių mėginimų nedarys. Mes turė
jime pasirinkimą, mes balsuosime taip, kaip mūsų są
žinė diktuos, balsuosime už tuos, kurie, mūsų įsitikini
mu, bus tinkamiausi valstybės vairui vairuoti, mus 
atstovauti, mūsų interesus ginti.

“Rinkimus” kai kada laiko' (bei laikydavo) ir tota
litarinių valstybių vairuotojai (komunistai, naciai ir 
fašistai). Bet jų “rinkimai”, Vii biaurus, akiplėšiškas 
rinkimų išjuokimas, tai šlykštus piliečių pažeminimas. 
Kokie čia rinkimai, kad diktatorius tik vieną kandida
tų sąrašą balsuotojams tepaduoda! Kokie čia rinkimai, 
kai diktatorius visus kandidatus savo pirštu nurodo! 
Kokie čia rinkimai, kai fiziška jėga (milicija ir armija) 
panaudojama, kad priversti piliečius eiti balsuoti už 
d.ktatūrą prieš savo valią, norą ir įsitikinimus.

Tokie “rinkimai’’ buvo Rusijoj prie Stalino, Vokie
tijoj prie Hitlerio, Italijoj prie Mussolinio, Lietuvoj 
1040 metų vasarą prie Maskvos pastumdėlio Paleckio1.

Mes, Amerikos piliečiai, ačiū Dievui, turime rinki
mus, kurie yra rinkimai tikra ta žodžio prasme. Jie 
yri demokratiški, slapti, lygūs, teisėti. Tokiu būdu iš
rinkta valdžia turi tautoje pilną pasitikėjimą ir ji yra 
ne tirone, ne diktatore, ne savo valios primetėja žmo
nėms, bet žmonių valios ir norų vykdytoja.

Jungtinių Valstybių piliečių dauguma visuomet rim- 
tr.i žiūrėdavo į rinkimus. Bet šiais laikais ypač labai 
ir labai rimtai į juos reikia atsižvelgti, nes priviso gai
valų, kurie norėtų atimti piliečių teises ir privilegijas 
ir juos paversti vergais.

Todėl, atsižvelgdami į rinkimų svarbą mūsų demo
kratinėj santvarkoj ir taip pat turint galvoj šių laikų 
s krėtimus. rytoj visi eikime balsuoti. Pasirodykime 
eoą verti vadintis garbingo demokratiško krašto pilie
čiais ir suprantą savo svarbias pilietines pareigas.

*
Atlanto Čarteris turi būti taikomas ne tik 
Bulgarijai, bet ir Rusijai

Bulgarija neseniai pasirašė paliaubų sutartį su Ru
sija, Anglija ir Amerika. Ta sutartimi ji neteko tų že
mių, kurias ji buvo pasigrobus iš Graikijos ir Jugo
slavijos betalkininkaudama su ‘Vokietija. Atsisakyda
ma užgrobtų teritorijų, Bulgarija pasižadėjo atšaukti 
tuos įstatymus bei parėdymus, kurie buvo pravesti ry
šium su aneksavimu bei inkorporavimu svetimų že
mių. Ji taip pat pasižadėjo1 atšaukti savo kariuomenę 
ir pavaldinius iš užimtos dalies Graikijos ir Jugosla
vijos. Be to, Bulgarija sutiko paleisti s^jungiuiiiky be

laisvius ir internuotus civilinius žmones. Tas, aišku, 
visai teisinga ir tvarkinga. Taip turėtų būti reikalai 
sutvarkyti ne tik tarpe Balkaniškų valstybių, bet ir 
tarpe visų kitų valstybių, neišskiriant Rusijos ir Lie
tuvos konfliktų.

Bulgarijos pasielgimas su Graikija ir Jugoslavija bu
vo toks pat kaip Rusijos su Lietuva ir kitomis jos oku
puotomis valstybėmis bei teritorijomis. Jeigu Bulgari
jos pasielgimas su Graikija ir Jugoslavija yra nege
ras ir atitaisytinas, tai Rusijos pasielgimas su Lietu
va, Latvija ir Estija taip pat yra negeras ir atitaisy
tinas.

Jeigu Bulgarijai Rusija taiko Atlantiko Charterj, tai 
ir sau ji turi pritaikinti. Bulgarija juk taip pat, kaip 
ir Rusija, gavo tam tikras teritorijas dėka draugystės 
su Vokietija. Tad jeigu Vokietijos autorizuotas grobi
mas nėra pateisinamas Bulgarijai, tai tuo pačiu mas
tu jis nėra pateisinamas ir Rusijai.

Kaip Bulgarija užgrobė Graikijos ir Jugoslavijos 
teritorijas, taip Rusija užgrobė Lietuvos ir kitų val
stybių teritorijas. Kaip Bulgarijos grobimą pateisino 
tik Vokietija, taip ir Rusijos grobimą pateisino tik Vo
kietija. Kaip Bulgarija draugavo su Vokietija ir drau
gavimo metu užgrobė svetimas teritorijas, taip ir Ru
sija draugavo su Vokietija ir draugavimo metu užgro
bė Lietuvą ir kitas teritorijas.

Koks mastas nesusipratimams išaiškinti yra taiko
mas Bulgarijai, toks pat mastas turi būti taikomas ir 
Rusijai.

Ateinantysis trijų valstybių vadų suvažiavimas tu
rėtų išlyginti esamus ir kuriamus neaiškumus, išbrau
kiant iš Jungtinių Tautų hitlerinius metodus, kurie ter
šia Atlantic Charterio dėsnius ir drumsčia kilniąją — 
sovereign eųuality and peace-loving statės — idėją.

★
Lietuvis kandidatas į teisėjus

Chicagoje gyvena virš šimtas tūkstančių lietuvių. Vis 
tik nemažą miesto gyventojų nuošimtį atstovaujame. 
Visose srityse: U. S. karo bonų išpirkime, Amerikos 
Raudonojo' Kryžiaus aukomis, Community and War 
Fund darbe ir t.t., imant proporcingai, stovime pirmo
je vietoje. Tačiau politiniame gyvenime visai menką 
pripažinimą teturime ir šiuo atžvilgiu esame pastatyti 
paskutinėje vietoje.

Ryt dienos rinkimai yra labai svarbūs. Renkame ne 
tik prezidentą, senatorius, kongresmanus ir Illinois val
stybės pareigūnus, bet ir nemažą skaičių miesto val
džios žmonių, teisėjų ir kitų. Ir jei pažvelgsime į abiejų 
didžiųjų partijų kandidatų sąrašus, juose rasime vienin
telį lietuvį kandidatą —adv. Antaną Oiį, kurį kandida
tu į teisėjus pastatė respublikonų partija.

Spaudoje pastebėjome, kad A. Olio kandidatūrą in- 
dorsavo Chicago Bar Association, National Lawyers 
Guild, Better Government Association ir net dienraštis 
“Chicago Sun”. Neabejojame, kad ir kiti dienraščiai 
parems mūsų tautiečio kandidatūrą.

Kas liečia mūsų dienraštį, nebuvo ir nėra abejonės, 
kad mes patariame savo skaitytojams halsuoti už lie
tuvį kandidatą. Nėra buvę to atsitikimo, kad mes ne-

I
būtume parėmę lietuvį, aspiruojantį vienon ar kiton 
valdžios vieton. Jei tik kandidatas yra kvalifikuotas 
ir jei yra padorus lietuvis, mes jį paremiame. Tokio nu
sistatymo mes ir toliau laikysimės.

Mes tik apgailestaujame, kad šiuo kartu tik vieną 
savo tautietį kandidatą teturime. Jei jų būtų daugiau, 
ir kitus paremtume. Kodėl neduoti savo tautiečiams 
progos kopti į politinio gyvenimo viršūnes, vieningai 
veikiant ir reikalaujant iš abiejų politinių partijų di
desnio ir tinkamo lietuviams pripažinimo.

Pasidarbuokime, kad kitų rinkimų kandidatų sąra
šuose daugiau lietuvių vardų figūruotų.

IŠ KRAŠTŲ KARO LIEPSNOSE
(PRIEŠKARINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI) 

Rašo JURGIS RIMOŠIUS
PER SLOVĖNIJĄ

Staiga iš Mussolini staty
to didelio į Triestą kelio iš
sisuki į gryną provinciją, šį 
kelią pastatyti, turbūt, ita
lams atsiėjo nepaprastai 
brangiai. Per tokius kalnus 
ir uolas. Ir pastatytas jis 
be galo gerai.

Automobilis jau seniai iš
suko į kaž kokį romantišką, 
dulkantį ir labai platų so
džiaus kelią, patiestą tarp 
žalių žydinčių pievų. Tik dul 
ka minkštos žemės dulkės. 
Daug Madonų ir Nukryžiuo
tojo koplytėlių pakelėmis. Ir 
ypatingos senoviškos ūkinin 
kų trobos.

Nė kvapo neliko tos Ita
lijos. Nors vis dar keliau
jama italų žeme, jos po pir
mojo. karo paveldėta. Kal-

Tai milžiniškas grotas. 
Postumia tai Postumia.

Tiek to. Tiek ji buvo prirek- 
lamuota. Tiek reklaminių 
lentų pakelėmis. Tik šaukia 
ir žybčioja:

— Keleivi, neužmiršk ap
lankyti didžiausią žemės ste
buklą, Postūmi ją! Keleivi, 
užsukęs į Postumiją nepa
sigailėsi.

Ir iš tikrųjų gailėtis ne
tenka. Niekuomet nesapna 
vau pamatysiąs tokius po
žemius. Ir takius stebuklus.

Tikriausiai, kur kitur e- 
sama dar galingesnių pože
mių, bet man užtenka ir to. 
Ir šiaip galva svaigstelia.

Grotos požemiais tęsiasi 
28 kilometrus. Mineralinėms 
druskoms nuo “lubų”, nuo

garo fantasmegorija puikiai 
elektros apšviesta. Kai kur1 
net iliuminiuota. Kad paban
džius čia už pabaudą kurį 
laiką uždaryti blogai eilė
raščius rašančius poetus ar
ba garbės ištroškusius di
plomatus. Arba karui pabūk 
lūs ruošiančius inžinierius- 
išradėjus ir karo pramonės 
verteivas, čia jie susikaup
tų ir čia jiems vieta.

Kai kurių, ypač gražių, 
salių esama per 28 metrus 
aukščio. Puikiu rezonansu. 
Žmonių šie urvai įruošti 
kaip tikros salės. Kai kur 
pasieniais prisagstytais bro
nzos kandeliabrais ir lius
tromis viršuje. Uolos įdubi
muose įruoštos gembės ir 
net kasa bilietams pardavi
nėti.

Kai kada čia ruošiami tik 
ri koncertai. Kitą kart ba
liai:

Net dvejetą kartų pats 
Toscanini dideliu pasiseki
mu yra dirigavęs orkestruipožemių viršaus vis taškant, 

nūs ir atšlaitus vis daugiau, susidaro keisčiausių figūrų, vienoje iš tokių salių, 
puošia turtingų lapuočių gi- Stulpų, bažnyčių salių, Ka* kur požemiuose esa-

pastatų.
Traukinėlis iš lėto trau

kia vis į naujas ir naujas 
“sales”. Pragarai. Fantas
tiškos prarajos. Tik perkū
nijos tetrūksta. Visa ši pra-

rios. Puikios girios 
galo turtingos sodybos.

Tai Slovėnija.
Čia gyvena vieni slovėnai, 

ne italai. Iš viso jų dabar 
čia yra Italijoje apie 300 
tūkstančių. Pačioje Jugosla
vijos šiaurėje jų gyvena vi
sas milijonas. Tai kaip ii 
paskira valstybė Jugoslavi
jos valstybėje. Bet turtingi 
tokie jie visi atrodo, tie pir
mą kart mano matyti slo
vėnai. Apie vienas ketvirta
dalis milijono yra apsigyve
nę Amerikos Jungtinėse Val
stybėse. Čia viskas dar taip 
slaviška. Tik kur-ne-kur, 
kaip retas, iš kitur užneš
tas ir įdiegtas žiedas, pasi
taiko čia pilkoji įdiegta ka
reivinė. Tvirtovė. Italų na1’ 
jai įkurta pramonė. Pilna 
italų kareivių. Ergo... siena! 
Nes kam kitam reikalinga 
būtų tiek kareivių tokiose 
žydinčiose pievose.

Visa tai ką tik pastaty
ta. Bet, kaip viskas po Mus
solini, pastatyta tvirtai. Ga
na skoningai. Matyti, sta
tyta ateičiai. Visur mato
mas neabejojamas įsitikini
mas, kad visa tai turi likti 
italams amžiams.

Iš žodžio “Postoinaja“, 
kurį, rusų kalbą žinantiems 
nesunku išsiversti, padary
tas italų žodis; “Postumia”. 
Kas net galėtų iš pirmo 
žvilgsnio dasiprotėti?

ir be

Si

ma ir ežerų.
Ežeruose veisiasi žuvys. 

(Daugiau bus)

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNQMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

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

VAL.: — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. etvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

KLAUSYKITE-

SS

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

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

KAS RYTĄ:-Huo 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.

APŽVALGA
Įvairus jaunimo laikraščio numeris

Po Lietuvos Vyčių seimo išėjęs iš spaudos “Vytis“ 
duoda, aiškų ir gerą vaizdą apie šios organizacijos sto
vį ir dabartinę veiklą. Iš raportažų ir pastabų apie sei
mą matome, kad jis buvo gana gausingas ir kad jo 
nutarimai yra verti tikrai rimto dėmesio. Šis "Vyties” 
numeris ir šiaip jau turi gerų pasiskaitymų ir lietuvių 
ir anglų kalba.★

— Lapkričio 26 d. bus 80 metų nuo mirties T. Nar
buto, kurs savo raštuose iškėlė daug istorinės medžia
gos apie Lietuvos praeitis.★

Dėmesio! Lapkričio 26 d. yra “Draugo“ sukaktu
vinis koncertas puošnioj vidumiesčio salėj — Orchestra
Hali.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
i KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

JOS. F. BUDRIK,
INO.

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

TeL CALumet 7237
- - - - A- - - -

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO RADIO ^ALANDUS:
1900 K., Nedėlios 

vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1159 R., Ketvego 
.akam — 7:0O P. M.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERIAS
10546 S. Artesian, CED

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

S;

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rflšiea motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
'eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mr*. K. P- Ddubak Ir Duktė — savininkės
£
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Iš Community and War Fund vajaus
KAIP EINA VAJUS

Oficialio vajaus pirmas 
mėnuo jau praėjo. Nustaty
ta kvota ne visai išpildyta. 
Ir pavieniai ne visi prisidė
jo. Taigi, per šį mėnesį turi 
progos aukoti; tą patį turi 
padaryti ir organizacijos.

Lietuviai, kaipo tauta, sto 
vi aukštai. Tai dėka plačiai i 
agitacijai laikraščiuose ir1 
per radiją. Jeigu už tą visą 
reikėtų apmokėti, atsieitų 
nemažai. Bet yra nustatyta, 
jog niekas negauna atlygi
nimo pradedant aukštais vir 
šininkais, baigiant mažais 
pareigūnais.

Lietuvių, vajaus pirm. J. 
Daužvardienė pašvenčia 
daug laiko ir energijos ir 
pilnai yra patenkinta savo 
talkininkais. Nėra abejonės, 
baigus tą darbą išduos pil
ną atskaitą.

Štai, vienas vaizdas. West- 
ern Electric kompanijos dar 
bininkų kvota buvo $75,000. 
o sukelta $95,000.00. Tokia 
pat sumą dadeda pati kom
panija. Tai pasidaro gra
žaus pinigo iš vienos vietos.

O tokių vietų yra nemažai. 
Tad kvota trylika milijonų 
bus sukelta su kaupu.

Mums, lietuviams, tas la
bai svarbu, nes pirmi metai 
dalyvaujame tame vajuj. E- 
same pilnateisūs nariai tos 
organizacijos. Mūsų aukos 
ir pasidarbavimas nušluos
tys ne vienam ašaras, pri
dengs nuogą kūną, daug iš
gelbės iš mirties nasrų. Ka
ro šmėklai siaučiant, viskas 
yra sutrempta. Baisus skur-' 
das mūsų senoje gimtinėj. 
Jų visų viltis mumyse. Visi 
rankas ištiesę šaukias pa
galbos. Argi būsime bešir
džiai, nesušelpsime jų?

Community and War Fund 
vajus baigiasi. Jeigu tams
ta esi dar n’eprisidėjęs, tai 
visą metą jausiesi neramus 
neatlikęs savo priedermės. O 
gal rasi pasiteisinimą “Ma
nęs nieks neprašė”. Jeigu 
jau taip atsitiktų, liktum 
užmirštas, tai savo auką pri 
duok dienraščio redakcijai 
arba siųsk pačiam centrai: 
111 W. Washington Blvd., 
Chicago. D.

card party” šeštadienį, lap
kričio 11 d., 7 vai. vakare, 
Kl. Stanaičių “auditorium”, 
1602 S. 50th Ct., Cicero, III. 
Kviečiame visus šakiečių 
draugus, prietelius ir rėmė
jus atsilankyti ir paremti 
gražų darbą. Apart žaidimo 
bus šokiai ir kitos linksmy
bės.

Kviečia valdyba ir kom.

So. Chicago Žinutės
Serga. Ilgametis, duoanus 

parapijonas B. Cickevičius 
pastaromis dienomis rimtai 
serga; randasi ligoninėje. 
Neperseniai jis palaidojo sa 
vo mylimą žmoną Marijoną. 
Vaikai labai susirūpinę tė
velio padėtimi. Linkime Ber
nardui kuo greičiausiai su
stiprėti.

Kristaus Karaliaus šventėj 
Šv. Vardo dr-ja ir šv. Tere
sės Sodalicija dalyvavo “in 
corpore” šv. Mišiose ir ėjo 
prie šv. Komunijos. Po pa
maldų įvyko bendri pusry
čiai parap. svetainėje.

Sveikiname, šv. Juozapo 
parapijonai nuoširdžiai evei 
kiną mūsų seselę M. Leonar
dą vardo dienos proga. Lap
kričio 6 d. jos globėjos šven
tė. Prašom gausių malonių 
nuo Aukščiausiojo. Ji dar
buojasi mūsų parapijos nau
dai.

Grįžo iš ligoninės. Praei
tą savaitę buvo sunegalėjęs 
klebonas ir turėjo išvykti į 
ligoninę. Sveikatai sustiprė
jus grįžo vėl į parapiją.

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus svar 
bus mėn. susirinkimas įvyks 
pirmad., lapkr. 6 d., 7:30 v. 
vak., parapijos salėj. Drau
gijos ir pavieniai malonėkit 
skaitlingai laiku susirinkti, 
nes turime daug ir svarbių 
reikalų aptarti. Rašt.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

ffl

CHICAGO IR
Iš Šakiečiu vakaro •

Cicero. — šakių apskri
ties klubas pastarame susi
rinkime pravedėme šiuos 
tris svarbiu nutarimus.

1. Remti visomis išgalė
mis Community and War 
Fund ir tam tikslui pasky
rė auką $10.00 iš savo iždo. |

2. Užprašyti šv. Mišias už 
kare esančius kareivius gy
vus ir mirusius. (Mišios bu
vo atlaikytos spalių 15 d., 
Šv. Antano par. bažnyčioj).

3. Sukelti fondą klubo na
rių kovojančių po Amerikos 
vėliava (kurių turime dabar 
jau apie 20), kad pasiuntus 
kiekvienam po gerą dovaną. 
Plačiau apsvarsčius šį rei
kalą pasirodė daug sunku
mų su persiuntimu, ypatin
gai tiems, kurie jau yra 
fronte. Todėl nutarta palau
kti jų sugrįžtant po karo ir 
kiekvienam išmokėti “cash”. 
ir kartu iškelti sutiktuvių 
vaišes. O tiems, kurių liki
mas nulemtų kare žūti, už

Išleistos veteranu 
paskolų taisyklės

Washington, D. C.—Brig. 
Gen. Frank T. Hines, Vete
ranų Reikalų administrato
rius, pranešė apie išleidimą 
taisyklių, tvarkančių Vete
ranų Administracijos pasko
lų garantavimą šio karo ve
teranams. Gautos paskolos 
turės būti sunaudotos namų 
įsigijimui. Pagal garantijos 
taisykles, aukščiausia suma, 
kurią Veteranų Administra
cija garantuos, gali būti ne
didesnė, kaip 2,000 dolerių.

APYLINKĖSE
Ijų sielas užprašyti šv. 
šias.

Mi-

Atlaidus praleidus. Visų 
parapijenų širdyse dar ska
mba atgarsiai 40 vai. atlai
dų. Žmonės gausiai lankėsi 
į pamaldas. Giedojimas miš
parų neišdils ilgai. Tai nuo
pelnas mūs varg. L. Sabo- 
nienės. Į pagalbą jai atvyko 
Roselando vyrų choras su 
vadu varg. K. Saboniu, o 
paskutinį vakarą ir visi Chi
cago vargonininkai. Seselės 
Kazimierietės puikiai išpuo
šė altorius ir malonu buvo 
klausyti gražių pamokslų 
svečių kunigų.

Pranešimai
Vargdienių Seselių Gildos 

mėnesinis susirinkimas į- 
vy,ks kitą antradienį, lapkri
čio 14 dieną 7:30 vai. va-, 
kare, Aušros Vartų parapi
jos mokyklos salėj. Visi na
riai prašomi atsilankyti

Valdyba

Turime dideli 
k gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
<EWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠK)

1216 ARCHER AVENUE 
Pliene: LAFAYETTE 8617

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU NE RA L HOME
PHONE 9000

i— Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

PATARNAVIMAI

4

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

»' ■ —J— fl į
m

Taigi, pirmas toks fondo ■ 
.parengimas bus “bunco ir j Dalyvavo “in corpore’

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTU KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matorlolo Ir Darbe.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvš:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grašių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofhn Ir Dtrbtovi: 627 M. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Orand Ava.)
PHONE: BEELEY 6108

PETER TROOST MONUMENTS
(įstengta 1889 m.)

NIKODEMAS KLIMAS
Gyv.: 4516 S. California Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Lapkr. 4d., 1944, 3:45 v. p.p., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno gubernijos, Dūkštos 

parap., Alejūnų kaimo. Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą moterį Vincentą 

(po tėvais Srogaitė); dukterį Lillian Renecke, žentą Ber- 
nard ir anūkę Joan; 3 sūnus Sgt. Boleslovą, U. S. Army, 
Bronislovą ir marčią Tillie, ir Pvt. Povilą, U. S. Army; 
brolį Julijoną; brolienę Marijoną ir jų šeimas; pusbrolį 
Liudviką Chernauskį ir jo žmoną Mortą ir jų šeimą; švo- 
gerką Barborą Sergūnas ir jos vyrą Stanislovą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko 2 bro
lius Steponą ir Klemensą ir jų šeimas.

Velionis buvo pirmininkas Keistučio Pašalpos Kliūbo 
ir narys Liet. Piliečių Kliūbo įr Gvardijos Vytauto Dr-tės.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., Lapkr. 8d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidė
jimo Panelės švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnai, Brolis, Brolienė, Pus
brolis, Švogerka ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt.: J. F. Eudeikis, YAR. 1741 —LAF. 0727.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

• < jįSS į- - - • :

M

m

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri-1 
geratorius, Dulkių Valytu-' 

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 471 h St.

PKKSONA14ZKD MKMOHIAIJ4 AT N,O AODITIONAL COST!
PARTK’I I.Alt PKOPI.K PKEPMR TROOST PKOUCCTIOMH 

D1HTKIBUTOKH OF THE FAMOUt) MOKTMjU) GRANITE 
Mm* BeauUful—Motf KtulurinK—MrongtM—lirai Ik TIic M'ortd. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
k n ei pari es prhc—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commercc

MODERNI Iėvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Ttoy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—0 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 0—6 vai.

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

i

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ. KURIE PATY3 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
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

Mflsų patarnavimas yra greitas, mandagiu b 
Jflsų finanaiškam stoviai prieinamas.

NARIAI•
Chicagos
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių

Aaodadjaa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų b Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Vlme Miesto 
Dalys®

LACHAW1CZ m SUNAI
2814 WEST 23rd PLAGE 
16756 S. MCHIGAN AYM.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5700 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. MIOHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ._________Phone YARDS 4908

LLIULEVICIUS
<848 SO. CALIFORNIA AVĖ.______ Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HAU9TED ST. 710 W. lBth BTRE1S

Mephone YARDS 1418

L J. ZOLP
1640 WE8T 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
MIS LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
PbOM YARDS HM—M
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=T=V=už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Chicagos lietuvis jūrininkas
Edwin Sepovicz (3epavi-Į Jis dabar randasi Great 

Čiusl gimė 1926 m., lapkri- Lakęs, III. Jo tėvai, Bronius 
čio 12 dieną. Chicajcje. Jis ir Teklė Sepavičiai, gyvena 
baigė šv. Panelės Gimimo 7026 So. Talman, Chicago, 
lietuvių parapijos pradžios III.

DARBUOSIS TARP NEGRŲ Europos karo frontuose

1,995 amerikiečiai sužeisti
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 137 VYRAI. — SUŽEISTŲJŲ KAREIVIŲ SKAI
ČIUJE YRA LIETUVIŲ.

I vairios ~ Įdomios

....ŽINIOS

Didelės iškilmės

Penki doleriai 
žuvies pilve

EDWIN SEPOVICZ, A. S 
(SEPAVICIUS>

molrvklą ir

X ‘ ‘ Draugo ” koncert ii, 
WASHIXGTON, D. C. — lapkričio 26 d., tikietus įsi- 

Karo departamentas lapkri- i Kasieji dabar ramūs ir tik 
čio 3 dieną pranešė 1,995 ! ,aukia dienos. Kad užsitik- 
Jungtinių Amerikos Valsty- mintum gerą vietą, ir Tams

ta tuojau įsigyk tikietus. 
Jei negauni kokių nori sa
vo' kolonijoj, šauk “Draugo” 
ofisą, gal, čia dar rasi. Ti- 
kietai sparčiai parduodami.

X Km. dr. K. Matulaitis, 
MIC'., Londono lietuvių par. 
klebonas, rašo redakcijai, 
kad lietuvių bažnyčia išli
kusi nepaliesta robotinių ir 
kitokių bombardavimų. Ra
šo': “Baimės buvo, bet visa

bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos apy-

Trys Medical Mission Kongregacijos, iš Philadelphia,! BOSTON. — šv. Kryžiaus '*"k^ ka™ *rontuo^. Su-
Pa„ vienuolės paskirtos vadovauti katalikų negrų įiiniJ katedroje, lapkričio 8 d., bus zeist^^ ska/cluJe 137 vyrai 
kai Atlanta, Ga. Visos trys yra registruotos slaugės. (NC didelėsz iškilmės. Tą die- 18 Illinois valstijos, is jų 
WC-Draugas) V ną arkivyskupas Richard J. 80 J™ 18 Chicagos ir
_ ___________________________ _____ Cushing oficialiai užims

windsor, conn. — Ho- Vedybų varpas nesuskambėjo 
ward P. Holsey pagavo tri-

j jų svarų žuvį Salmon, ir jis 
už svarą beveik gavo du do
lerius, ir davė pinigų savo 
palydovui (guide).

Kai Holsey grįžo namo, 
J po kelių dienų gavo laišką,

Šv. Ritos auk- j kuriame buvo įdėti penki do-

Mirtis sužieduotinius pakvietė prieš 
pat ju vedybas i kitą pasaulį,..

Bostono arkivyskupijos so
stą. Bostono arkivyskupija 
turi 1,330,000 katalikų.

štesne (liigh) mokyklą, šv. leriai, palydovas sako laiške, 
Panelės Gimimo bažnyčioje kad penki doleriai buvo ras- 
jis tarnavo šv. iniš’oms per ; ti Salmon žuvies pilve.
6 metus. Priklausė prie pa- Į ------------
rapiios C. Y. O. Įdomus įvykis

ST. JOSEPH. Mo. — Paš
to ofiso klerkas pasakė Har- 

BRUSSEL, Belgija. ry McPherson, kad jo siun- 
Charles Sawyer, naujai pa- tinyg siunčįamas sūnui En- 
skirtas U. S. ambasadorius

Atvyko atstovas

Atsilankė
PARYŽIUS. — Kardino

las Suhard, Paryžiaus arki- 
TURĖJO ĮVYKTI VESTUVĖS ŠEŠTADIENĮ, BET MIR- vyskupas, oficialiai atsilan- 

TIS PENKTADIENIO VAKARE JAUNĄ PORĄ PA- kė pas generolą de Gaulle. 
KVIETĖ Į KITĄ GYVENIMĄ, KAI ĮVYKO AUTO- laikinos prancūzų valdžios 
MOBILIO KATASTROFA. prezidentą

I

Jaunas sailoras grįžo iš Prancūzijos invazijos, ir šeš
tadienį (lapkričio 4 d.) turėjo įvykti jo vestuvės su jo 
sužieduotine. Sailoras vadinasi James C. McGinnis, 23 me
tų, 634 Woodlawn Park, Chicago, kuris nesenai sugrįžo 
po 13 mėnesių tarnybos užjūryje, jis tarnavo laivyne. Jo 
sužieduotinė vadinasi Miss Ethel M. Residori, 22 metų,
South Wilmington, Grundy kauntės. Jiems vestuvių var
pas šeštadienį nesuskambėjo, bet praeito penktadienio
vakare juos mirtis pakvietė į kitą pasaulį, kai jų auto- tus”. Bet gerai žinokime, 
mobilis susidaužė į troko užpakalį. 54-tame kelyje, ketu- kad komunistai yra Dievo ir

Dėmesio!

Žinokite gerai...
Komunistai visur lenda ir 

nuduoda didelius “patrio-sign Alexander McPher- 
Belgijai, atvyko į Bruseelį son>ui) turi pusę svar0 per-

Londono. daug. McPherson paėmė iš r;Og maįies šiaurėje nuo Kankakee, Kankakee kauntėje. žmogaus niekintojai; komu-
dėžės Išvarą vaisių kiekio Kartu su jais automobilio katastrofoie žuvo dar keturi

asmenys: Miss Mary Heenan, 40 m., 4329 Ellis avė., Chi- 
cajro: Loren Bouk, 24 m., iš Cabery, Ford kauntės, auto- 1 
mobilio vairuotojas; Louis Heenan, 12 metų, ir jo sesuo

jos apylinkės.
Sužeistųjų karių skaičiuje

yra pvt. Sigmund J. Bojar, 
jo žmona Mrs. Julia M. Bo
jar gyvena 3520 Paulina 
avė.; Corp. William Czaplin-
ski, jo motina MarceUa Czap- praėjo kaip gązdinantis sap-
linski gyvena 2433 N. Tai 
man avė.; pvt. lst class Jo- 
seph A. Kasputis, jo motina 
Mrs. Agatha Kasputis gyve
na 6725 So. Artesian avė.; 
pvt. lst class George H. Mi
las, jo motina Mrs. Mary 
Milas 2036 W. Schiller str,

nas. Dabar turime ramesnes 
dienas ir naktis.”

X Lietuviai, nepamirškit, 
kad šis mėnuo yra rinkimas 
dr a b u ž i ų nukentėjusiems 
nuo karo Lietuvoje. Auko
jami drabužiai, kad ir nede-

Lapkričiu 26 dieną Chiea- ir perpiovė pusiau. McPher- 
goje, Orchestra Hali, įvyks- son ir pašto klerkas suvalgė 
ta “Draugo” koncertas. Kon- kas buvo viršaus. Nauju bū- 
eertas prasideda 3 vai. po du svorio klausimas buvo iš- iElaine, 8 metų, abu 3122 Emerald avė. 
pietų. Visi dalyvaukite. spręstas. Automobilio katastrofoie

“trvs asmenvq buvo sunkiai 
't i sužeisti. Sužeisti buvo Mrs.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Fverythlng In the line of 

Fnrnltnre

41. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appnlntment call — 

REPUBLIC 6051

Pafricia Heanan, 40 metų, 
3122 Emerald avė., kurios 
du va’kai žuvo automobilio 
nelaimėje, jos kitas vaikas 
Dennis. 3 metu, ir Miss 
Marie A. McGinnis, 22 me
tų 4329 Ellis avė., sailoro 
sesuo. Jie buvo nugabenti į 
St. Msry’s ligoninę, Kan- 
kekee.

Ligoninės nareigūnai pra
nešė. kad galimas dalykas, 
jov trvs pasveiks.

Visi devvni buvo susėdę i 
vidutinio didžio automobili. 
Chicaaiečiai buvo paimti 

į I anksti vakare, ir jie vvko i

Kas Girdėt^

Chlcagoje ♦

nistų “santvarkoje” nėra 
vietos Dievui ir padoriam 
žmogui, nes komunizmas iš
plėšia sąžinės, spaudos, 
draugijų ir visuomeninio 
gyvenimo laisves, kurios yra 
padoraus ir žmoniško gyve
nimo pagrindu. Ir komuniz
mas ir nacizmas ir fašizmas 
yra trys broliukai, kurie gi
mė iš neapykantos Dievui ir 
žmogui.

Apvogė taverną
Fašizmo ir nacizmo ragai 

Iš taverno, 4009 Armitage jau aplaužyti. Bet pastaruo-
avė., pavogta whisky, už 
$116 vertės, ir trisdešimt 
dolerių.

Iš automobilio

Iš Indiana valstijos yra 20 i V.11?1l i® mados, bet tu- 
vyrų sužeistųjų kareivių ri švarūs taip, kad ga- 
skaičiuie, jų tarpe pvt. AI- YeS_ fmo^us galėtų tuojau 
vin V. Paulauski, jo motina ev®^-
Mrs. Amelia Paulauski gy
vena 3716 Elm str., Indiana 
Harbor.

Iš Michigan valstijos su
žeistųjų karių skaičiuje yra 
devyni, o iš Wisconsin — 42. kortelė Yra tokia: Earl John

--------  ston, 123 W. Chestnut St.
Tačiau pasiuntus laiškus tu n 
adresu paštas grąžina pa
žymėdamas “No such ad- 
dress”.

X P. Cižauskas, BALF 
skyriaus, Marųuette Park, 
kolonijos pirmininkas sako, 
kad magijos vakaras, lap
kričio 18, Gimimo Panelės 
Šv. parapijos salėj, tikrai 
pasiseks ir kad atsilankusie- 
ji nesigailės įžangos.

X Rožių ir Lelijų klubas, 
kuris žinomas aštuoniolikie- 
čiams savo margomis prog
ramomis, dalyvaus Labdarių

BANK

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTIN! KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

Sekmadieni, Lapkr. (Nov.) 26,1944,
ORCHESTRA HALL

216 S. Michigan Avė., Chicago, III.

X Saugokitės. Po namus 
.vaikšto asmuo kuris priima 
užsakymus ir pinigus padi
dinimui ir padarymui spal
vuotų paveikslų. Jo biznio

John Macholtz, iš Benton 
Harbor, Mich., pastatė savo 
automobilį prie 91st pi. ir

Cabery. Vedvbos buvo pa- Langley avė. Iš jo automo- mug neg tu egi Dievo ir žmo.
rvte. bilio buvo pavogta rašomoji gaug priešas. Tu žmogų pa- £ 

į verti pastumdėliu. Komu-
skirtos šeštad’enio

mieste, mašinėlė, už $50 vertės.
* v *

Miss Residori’s 
South Wilmington.

Automobilio susidaužimas 
ivvko esant migloms ir lie-1 Už $56 pavogė 
tui siaučiant. Trokas dalinai

ju laiku komunizmas ragus _
ir nagus išsiaugino, kuriais Atėmė uZoJ
pradėjo vėl badyti ir dras- Jack Grossman pranešė Sąjungos 4 kuopos dviejų 
kyti nekaltas tautas, kaip policijai, kad iš jo plėšikas, dienų bazaro programoje. 
L’etuvą, Latviją, Estiją ir kurjs atėjo su ginklu į jo Bazaras bus senoje parapi- 
kitas tautas. 1 krautuvę, 6920 Halsted str., jos salėj, lapkričio 11 ir 12

* * * atėmė $295. dienomis.
Mes turime ir komunizmą _________________________________________________

suvaldyti ir pasakyti: komu
nizme, tau nėra vietos pas

sk- -a»-ac-
--- --------- —<s>

nizme, tu žmogų paverti pa
stumdėliu, o aš noriu būti ne 
pastumdėliu diktatorių, bet 

Iš James Jackson aparta- savistovus ir laisvas žmo- 
stovėio ant kelio. Galimas ment0) 5510 Cornell avė., va- gus. Todėl, komunizme, ne-
dalvkas, kad automobilio gya paėmė rūbų už penkias- kišk nagų į mūsų gyvenimą, 
vairuotojas nenastebėio tro- dešimt šešis dolerius. nes nudegsi pirštus...
ko. nors trokas turėjo įsnė-
iimo ženklą. Sadoras Mc
Ginnis laikė didelį keika. 
kurį paėmė Chicagoie, ant 
savo keliu, kai automobilio 
susidaužimas įvyko.

♦ Ąt *
Mirtis visur siaučia. Ji 

du jaunus sužieduotinius su
tiko kelyje, ir pakvietė į ki
tą pasaulį... Kartu su jais į 
kitą pasaulį pakvietė dar 
keturis asmenis, šis įvykis 
sako: visuomet turime būti 
pasiruošė iškeliauti iš šios 
žemės į kitą pasaulį...

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - . Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materlolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

I

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų lais- 

^•Ivę ir nepriklausomybę._

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tog vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.

v
\/yhstci čiaudi

ten

7 • /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

• SVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIVRDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių. 

KAINA — $3.50 

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois
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