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SOOSEVELT - KETVIRTAM TERMINUI
Grumtynės Vossenack Miesto Centre, i Jankų žnyples

Durtuvais Kovojo Nacius Bažnyčioje I CHUNGKING, lapkr. T.—
LONDONAS, lapkr. 7. -1 Raportas « Olandijos sa- ‘

Vossenack mieste Šiandien ke sąjungininkai užėmS Wil suspa3u^iamos Liu.
vyko ari,o. kautynes. Tas lemstad prieplauką, ir kad chow rtjesU K/angsi 
strateginis miestas pastojo {nedaug nacių teliko žemiau

ŽUDIKAI NUŠOVĖ lenkai Kariai Užėmė
ANGLIJOS MINISTRAI 2 Kaimus Italijoje

CAIRO, lapkr. 7.—Infor- ROMA, lapkr. 7.—Sąjun- 
macijos ministerija sako du gininkų štabas pranešė, kad 
žudikai, kurie vakar mirti-.! aštuntos armijos lenkai ka
nai pašovė Lord Moyne, riai užėmė San Marino ir

amerikiečiams kelią į Klei
no lauką.

Amerikiečiai laiko žemu
tinį galą to pusantros my
lios ilgio miestelio, 13 mylių 
į pietryčius nuo Aacheno.

Vienoje bažnyčioje Vosse
nack centre amerikiečiai 
durtuvais kovėsi su naciais. 
Artilerija ir lėktuvai šaudo 
ir atakuoja nacius miesto 
šiauriniam gale.

Anksčiau pranešta, kad 
pirmos armijos kariai atsi
ėmė paskutinę pusę to mie
sto, kurią naciai kontrataka 
atsiėmė pirmadieny, bet ra
portai iš fronto sakė dide
lės grumtynės tebevyksta 
ten ir prie kaimyninių Hurt 
gen ir Schmidt miestelių.

Pietuose, amerikiečiai ir 
prancūzai kariai pasivarė 
pirmyn nuo dviejų iki trijų 
mylių, vis arčiau Vosges

vincijoje, randasi tik 
Masą upes. Nacių komanda mylių viena nu0 kitos 
nurodė, kad nauja apsigy-
nimo linija steigiama šiau? 
riniam Maas krante.

Naciai atsiuntė rezervus 
iš Arnhemo, bandydami at
mušti pirmos armijos puoli
mus, kurie gali būti tik ban 
dymai arba pradžia didelės 
ofensyvos.

Į vakarus nuo Schmidt, 
amerikiečiai veržiasi pirmyn 
prieš didelę opoziciją. Ne
žiūrint didelių lėktuvų ata
kų ant jų pozicijų, naciai 
vis dar tebelaiko Schmidtą.

Pietvakarinėj Oland i j o j 
britai ir kanadiečiai išmu
ša paskutinius nacius, ku
rie užsiliko į pietus nuo 
Maas.

Britai kariai užėmė Mid- 
delburg miestą ir Veereuo-

Svetimšaliai obzervatoriai 
sakė priešo jėgos turi visus 
reikalingus moderniškus gin 
klus, o kiniečiai kariai turi 
prastus ginklus ir palygina
mai nekokį išlavinimą.

Žemiau šio fronto, japo
nai randasi tik apie 20 my
lių nuo Pinyang. Jeigu 
jiems pasiseks Pinyang už
imti, tas padės jiems įsteig
ti susisiekimą su prancūzų 
Indo-Kinija.

Anglijos ministrą rytuose, 
ir ant vietos nušovė jo šo
ferį, paruošė planus tam 
p&sikęsinimui per dvi savai
tes.

Jie sekė Lord Moyne va
žinėjimą. Ministrui išlipus 
iš automobilio jie paleido 
šūvius ir dviračiais bėgo.

Liūdininkas pašaukė poli
cininką ant motociklo, ku
ris pasivijo ir sugavo abu 
žudikus. Abu yra žydai, tik 
nežinoma ar jie iš Palesti
nos ar kur kitur.

Marsignano kaimus, kal
nuose į pietvakarius nuo 
Forli. Taipgi užimta ir keli 
kiti svarbūs punktai kal
nuose.

Kitur Italijojos fronte 
didžiausia veikla buvo pat
ruliavimas.

7.—Pietrytinės Azijos kor 
mandos komunikatas sakė 
visa japonų organizuota opo 

stą Walcheren saloje ir bai- z^c^a baigėsi p*he Kennedy
gia okupuoti visą salą. Na- ^ea^’ japonų tvirtovės Ghin 
cių garnizonas Middelburge kalnų viršūnėse šiaurinėj 

kalnų perėjų vedančių Vo- vis dar nepasidavė sąjungi- ! Rurmoj.
kietiion. ninkama.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Stalino Kalboj Įskaito
Pagalba Prieš Japonus

WASHINGTON, lapkr. 7. 
—Stalino pareiškimas apie 
Japonijos ’agresy^iškurną iš 
kėlė spėliojimą, kad Rusija 
gali pavesti dalį savo jėgų 
ir reikmenų sąjungininkams 
kovai prieš japonus.

, .» Nauji Naciu Ginklai
Išvarė Japonas is ; 6wjj m0 lėk|u,Ų

Pozicijos KalnUOSO i PARYŽIUS, Japkr. 7. — 
KANDY, Ceilonas, lapkr. Vokiečiai vartoja rakietinius 

ir kitokius naujus lėktuvus 
ir pabūklus prieš sąjungi
ninkų naktinius lėktuvus. 

Lakūnai sakė jie praeitas

Likviduos Graikijos 
Partizanu Armijas

ATĖNAI, lapkr. 7. — Po 
pasikalbėjimo tarpe Lt. Gen. 
R. M. Scobie, britų koman- 
dierius Graikijoje ir Prem
jero Papandreou, pranešta, 
kad dvi graikų partizanų 
armijos, E.L.A.S., (kairių
jų) ir E.D.E.S. (dešiniųjų), 
bus gruodžio 10 d. likviduo
tos.

Lėktuvai Sunaikino, Apdaužė 191
Japonų Lėktuvą, 8 Laivus prie Manila
PEARL HARBOR, lapkr. j Clark aerodrome bombos 

7.—Amerikos lėktuvai, pa- padegė aliejaus tankus, fab- 
kilę iš lėktuvnešių; atakavo rikus ir hangarus. Įvairūs 
japonus Manila srity, Phi-
lippinuose. Atakų metu nu
skandinta submarinus gau
dąs laivas, gal nuskandinta 
didelis kreiseris, mažesnis 
kreiseris, trys naikintuvai 
ir “keli” prekiniai laivai.

Pirmasis laivas buvo nu
skandintas prie Lubang sa
los, o kiti buvo užpulti ir 
sužaloti Manila įlankoje.

kelias naktis matė nuo 15^ 
iki 20 tų naujų lėktuvų, ir 
pasakojo apie naujus prieš
lėktuvinių patrankų šovi
nius, kurie sprogsta aukštai 
ore su didele liepsna. Tas 
degantis kamuolys sprogsta 
kelis kart, kaskartą žemiau.

Naciai taipgi turi ginklą, 
kuris pasiunčia netikrą lėk
tuvą prieš sąjungininkų lėk 
tuvus. Lakūnai sakė jis at
rodo, kaip dalis degančio 
lėktuvo, bet nieko nepadaro.

Lenkijos Sušelpimas 
Priklauso nuo Rusų

LONDONAS, lapkr. 7.— 
Jan Kwapinski, Lenkijos 
ministro pirmininko pava
duotojas, šiandien pareiškė, 
kad atsakomybė už praktiš
ką UNRRA pagalbos Lenki
jai administravimą krenta, 
ant Rusijos militarinių au
toritetų.

TAIP ATRODO IŠ PIRMŲJŲ DAVINIU;
DAR NEBAIGTA SKAITYTI VISI BALOTAI

Nepaprastai Didelis Skaičius Balsuotojų; 
Kitos Valstybės Dar Skaitys Karių Balsus

Iš pirmųjų prezidentinių rinkimų davinių matosi, kad 
Prezidentas Franklin D. Roosevelt bus Amerikos balsuo
tojų perrinktas šio: krašto prezidentu1 ketvirtam terminui.

Didžiausia rinkimų staigmena buvo nepaprastai didelis 
skaičius balsuotojui visose krašto dalyse.

Einant į spaudą, buvo suskaityta suvirs pusketvirto 
milijono balsų, iš kurių daugiau negu 1,900,000 teko 
Rooseveltui, ir suvirš 1,600.000 buvo už Dewey.

Kadangi kitos valstybės skaitys gautus užjūry esančių 
karių balotus tik vėliau šį mėnesį, tad galutinos balsavi
mo skaitlinės nebus žinomos iki vėliau.

Iki 9:30 vai. vakaro (Chisagos laiku) paduotos skait
linės parodė, kad Rooseveltas laiko pirmenybę 26-ose val
stybėse, o Dewey viršija Rooseveltą 17Jje valstybių.

Veik visi komentatoriai sakė. kad iš iki to laiko gautos 
duomenys nenurodo aiškų pasukimą nei į vieną nei į kitą 
kandidatą.

Illinois valstybės rezultatai kolkas rodo, kad Thomas 
J. Courtney viršija Gub. Dvvight H. Green. Chicagoje, tei
sėjų rinkimuose, demokratų sąrašas perviršija republiko- 
nų partijos kandidatus.

Daug kur spėjama, kad galutini balsavimo rezultatai 
gali būti labai lygūs, ir kad gauti karių balotai gali nu
sverti rinkimus vieno ar kito kandidato naudai.

Pietinės valstybės beveik be išimties davė pervirši 
Rooseveltui.

įrengimai buvo sužaloti ne
tolimuose Batangas, Lipa, 
Legaspi ir Lubang aerodro
muose.

Orinėse kovose ir ant že
mės amerikiečiai sunaikino 
191 japonų lėktuvą, tad nuo 
rugpiūčio 30 d. Pacifike vi
so sunaikinta apie 4,500 
priešo lėktuvų.

KARO BIULETENIAI
—Adm. Halsey pranešė, 

kad amerikiečiai lakūnai 
sekmadieny sunaikino dar 
249 japonų lėktuvus.

Suomiai iš Naujo 
Susikirto su Rusais

STOKHOLMAS, lapkr. 7. 
—Pasėkoje naujo susirėmi-

Proto Specialistas 
Apžiūrėjo Hitlerį

LONDONAS, lapkr. 7. — | mo tarpe suomių ir rusų, 
Spėliojimai apie Hitlerio ne ! kurio metu rusas karinin-

Rusai Kaujasi prie pat Budapešto, 
Naciai Partraukė Rezervus Gynimui

pasirodymą viešumoje gavo 
—Egijos jūroje nebeliko akstiną, kuomet girdėta ne

Japonai Sunaikino Du Kaimus Rytų 
Indijos Salose, Išžudė Gyventojus

SAN FRANCISCO, lapkr. 
7.—Olandijos jėgų štabas 
tolimuose rytuose pranešė, 
kad japonai, elgdamiesi kaip 
naciai, sunaikino bent du 
kaimus Olandijos rytų In
dijos salose, ir išžudė be
veik visus jų gyventojus.

Kaimas prie Medan, Su
matra saloje, buvo aplietas 
benzinu ir gazolinu ir sude
gintas iki žemės. Visi gy
ventojai, kurie bandė pa
bėgti, buvo kulkosvydžiais 
sušaudyti.

Džiavoje kaimas buvo pa 
degtas padegančiomis bom 
barnis ir kulkosvydžiai nu
kirto bėgančius gyventojus.

Olandų išleistas dokumen
tas nurodo kaip nežmoniš
kai japonai elgėsi su tų sa
lų gyventojais. Japonai ki
tus sudegino jiems esant 
dar gyviems; kiti turėjo 
gerti muiliną vandenį kol 
išputo, tuomet kariai šoko 
ant jų pilvų, kol vanduo py
lėsi iš jų burnų. Belaisviai 
buvo pakabinti už kojų ir jų 
galvos mušamos į žemę. Ki
ti buvo priversti užversti 
galvas aukštyn ir žiūrėti į 
karštą saulę.

Džiavietės moterys, ku- 
-ios priešinosi japonams, 
buvo nudurtos.

kokių nacių laivų. Tie, kurie 
nebuvo nuskandinti ar su 
žaloti išplaukė kitur.

—Naciams smarkiai giant 
Budapeštą, aršios kautynės 
vyksta už Vengrijos sostinę.

—Sąjungininkų štabas 
pranešė, kad naciai neteko 
nuo 43 iki 46 tūkstančių ka
rių Olandijoje.

—Oficialiai nepran e š t a 
bet manoma, kad amerikie
čiai vis dar atakuoja japo
nus Manila apylinkėje.

patvirtinti raportai, kad 
proto specialistas nesenai 
egzaminavo Hitlerį Berch- 
tesgadene.

Stilwell Ilsisi,
Laukia Paskyrimo

MONTEREY, Cal, lapkr. 
7.—Gen. StilweH, kuris ne
senai buvo atšauktas iš sa
vo komandos Kinijoje, ilsisi 
savo namuose pirm negu iš
vyks į naujo paskyrimo vie
tą.

Du B-29 Lėktuvai Virš Honshu - Tokyc
SAN FRANCISCO, lapkr. 

7.—Tokyo radio sakė du 
B-29 Superfortress lėktuvai 
per valandą skraidė virš 
Honshu, didžiausią Japoni
jos salą.

Nieko nesakyta ar buvo 
numesta bombų, ar ne.

Tai trečias pranešimas iš 
Tokyo apie žvalgybinių lėk

tuvų skraidymą virš pačios 
Japonijos.

kas buvo suomio užmuštas, 
Rusijos militarinės komisi
jos Suomijoje viršininkas 
buvo atšauktas į Maskvą.

Šveicarai Įsteigs 
Santykius su Rusais

BERNAS, lapkr. 7.—švei 
oa rijos komunikatas, kuris 
sakė Rusijos Šveicarijai už
mesti kaltinimai neatitinka 
faktams, skaitomas įrody
mu, kad Šveicarija nori at
naujinti derybas su Rusija 
diplomatinių santykių įstei
gimui.

KALENDORIUS 
Lapkričio 8d.: šv. Klau

dijus ir šv. Severas; seno-
Tas pats raportas prane- vės: Svirbutas ir Uolkertė. 

šė, kad 40 Superfrotresa Lapkričio 9d.: šv. Teodo- 
lėktuvų atakavo Iwo, Vole? ras; senovės: Ausautas ir 
no salose, sekmadieny. To- Miglė.
kyo taipgi sakė, kad Ame-
Tikos lėktuvai vakar puolė ORAS
Haha ir Chichi salas, Bonin 
salyne.

Apsiniaukus. Nešalta. Va
kare bus lietaus.

LONDONAS, lapkr. 7.— 
Rusų kariuomenė, stovėda
ma prie pat Vengrijos sos
tinės, persiorganizuoja pas
kutinei ofensyvai Budapeš
to užėmimui.

Raportai iš to fronto sa
ko naciai partraukė didelį 
skaičių rezervų Budapešto 
gynimui.

Raportai iš Turkijos sako 
pačiam Budapešte yra dide
lė betvarkė. Vienas toks ra
portas sakė vengrai kariai

atsisakė remti Budapešto 
vyriausybę.

Kasdieninis Maskvos biu
letenis neminėjo Budapešto 
kovos ir sakė, tik, kad va
kar dieną neįvyko didesnių 
pakeitimų frontuose.

Nacių pranešimu, rusai 
įsteigė dvi naujas pozicijas 
anapus Tisza upės, į rytus 

i nuo Budapešto, ir sakė ru
sai pradėjo naujas kontra
takas.

Paskutinės Kovos Leyte Išlaisvinimui
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 7 
—Tankų lydimos amerikie
čių jėgos Leyte saloje, 350 
mylių į pietus nuo Manila, 

j šluoja nedidelę opoziciją 
prieš save ir pasistūmėjo 
iki 16 mylių į šiaurę ir 11 
mylių į pietus nuo Ormoc, 
paskutinės japonų tvirto
vės toje saloje.

Gen. MacArthur sakė žy
giavimas į Ormoc tęsiasi be 
perstojimo.

Lauktas susirėmimas su 
japonais į šiaurę nuo Ormoc 
neįvyko. Pirm negu japonai 
pasitraukia, jie silpnai ban
do kontratakuoti, bet mano
ma jie pasiruošę gintis ar
čiau Ormoc ir saugoti savo 
jėgų iškėlimą iš tos salos.

MacArthur pranešė, kad 
24-tos divizijos daliniai pa
sivarė keturias mylias į pie
tus nuo Carigara įlankos 
iki 16 mylių nuo Ormoc.
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Net Po Šio Įvykio, Amerikietes 
Negali Ranku Sudėti

GELBSTI DRAUGUI Skyriai neprivalo rinkti vo atskaitas. Bet kuri pa-! Pinigas siųsti ir visais rei 
pinigų, bet gali priimti au-i galba užjūrio nukentėju- į kalais kreiptis prašome šiuo- 
kag bet kokiam specialiam siems lietuviams bus teikia- mi adresu:

Net po to, kai Žmogžudis Hitleris pasiduos, Ame
rikietės moterys turės neatlaidžiai taupyti riebalus, 
čiai tebeturi tas Pacifiko žemes, iš kurių mes gau- 
panaudotus jų virtuvėse. Nes Japonai, o ne Vokie- 
davome po bilioną svarų riebalų per metus! Mūsų 
riebalų taupymo darbas nėra baigtas, iki mes iš
trenksime Japonus iš ten.

Tuo tarpu gi kiekvienas panaudotų riebalų lašas 
yra būtinai reikalingas kaipo medžiagos dalis dirbi
mui tonų amunicijos, vaistų, dirbtinės gumos ir 
muilų, reikalingų galutinąjai pergalei.

Taigi taupykite iki V-J Dienos! Atsiminkite, jog 
valdžia dovanai jums duoda po 2 raudonu punktu 
už kiekvieną svarą.

Šį atsišaukimą užgyrė WFA ir OPA ir apmokėjo 
Pramonė.

US karys sužeistas Philippines salose kito kario pade
damas eina į pirmosios pagalbos stotį. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

tai pilnai užsimokėjusiems Brooklyn 11, N. Y. (J. Va- 
nariams, nes jos yra gautų laičio ofiso telefonas Ever-

Kaip steigiasi ir veikia Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Fondo skyriai

BALF raštinei į New York 
savo skyriaus visos valdy
bos ir rūbų rinkimo komisi
jos adresus ir tikslų savo 
narių skaičių. Narių vardai 
ir adresai laikomi skyriaus 
žinioje. Kartu siunčia čekį 
arba money order vardu U- 
nited Lithuanian Relief fund 
of America, Ine. Prašoma 
nesiųsti pinigų laiškuose,

JAU VEIKIA 
70 SKYRIŲ

Per pirmus du mėnesius 
savo veiklos, t. y. iki spalių 
mėnesio pabaigos, BALF 
spėjo įregistruoti 55 sky
rius. Greit bus įregistruoti 
dar 15 jau įsteigtų skyrių.
Stipriausia išsijudino Chica- 
go, New Yorko ir Pittsbur- j
gho apylinkės, o taipgi Con- j neg i§ to gali kiRi nepato. | 
necticut, Massachusetts ir gumų ar klaidų New Yorko i

pinigų pakvitavimo ženklu. 
Korteles pasirašo skyriaus 
pirmininkas ir sekretorius. 
Pavienių narių korteles, ku
rie nepriklauso skyriams, 
pasirašo fondo ofisas New 
Yorke.

SKYRIAUS VEIKLA

Visą susirašinėjimą dėl 
savo veiklos skyriai veda su 
New Yorko raštine. New 
Yorko raštinė mielai atsiun- 

I čia įvairios informacinės 
medžiagos, bet prašyti jos 
reikia bent kiek iš anksto, 
nes norima išvengti pasivė-1 
lavimo rizikos ir Special De
li very išlaidų.

Rūbų rinkimo, pakavimo 
ir siuntimo klausiniais pra
šoma kreiptis tiesiog į Joną 
Valaitį, (lothing Campaign 
Director, United Lithuanian 
Relief Fund of America, Ine. 
YVarehouse. 101 Grand St.,

gresen 8-6203). Ten gausite 
apie rūbų rinkimą ir tvar
kymą angliškai ir lietuviš
kai spausdintas informaci
jas.

reikalui — naujiems drabu
žiams, vaikams avalynę pirk 
ti, ir t.t., kadangi mūsų fon
das neturi lėšų naujiems rū
bams, batams ar vaikų dra
panoms pirkti.

Savo veiklai plėsti, sky
riai pasidaro lėšų iš įvairių 
savo pramogų ar specialių 
mažų aukų ar duoklių. La
bai svarbu, kad skyriai gau
tų kuo daugiausia narių, y- 
pač ne lietuvių kilmės ame
rikiečių be skirtumo tikybos. 
APSKRIČIAI

Artimų kolonijų skyriai 
geriau atstovauja lietuvių 
visuomenei šalpos darbuose 
jeigu jie susijungia šiam 
bendram darbui į apskri- 
čius. Ligšiol tokius apskri- 
čius įsteigė Chicagos ir 
Pittsburgho apylinkės. 
FONDO CENTRAS

Fondo centras veikia Na
tional War Fund priežiūroj 
ir kas mėnuo teikia jam sa-

ma pasinaudojant National 
War Fund nurodymais, pa
tarimais ir per jo įstaigų 
tarpininkavimą.

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine. 
Room 510, 19 West 44th 
Street, New York 18, N.Y.

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

• GIN
© VYNO
• KORD1ALŲ

£

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Sprlngalnlal
Katras*!

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

Ateikite šiandiel

Stndlo Ooncta

I

New Jersey valstybių lietu
viai. Įsisteigė skyriai ir ma
žutėse pakraščių kolonijose, 
kaip Los Angeles, Calif., 
Rumford ir Lewiston, Maine. 
Bet maža girdisi apie šal
pos veiklą gausingose kolo
nijose Michigano, Rytinėj 
Pennsylvania, Indiana 
daugelį kitų valstybių.
KAIP ĮSTEIGTI 
BALF SKYRIŲ

ofisas gavęs valdybos narių 
sąstatą ir narių mokesčius, 
išrūpina iš savo centro sek
retorės Chicago naujam sky
riui numerį, kuris pavaduo
ja čarterį, nes atskiro čar- 
terio skyriams nereikia. Tuo 
met skyrius laikomas jau

ir ’įregistruotu, nariai gauna 
korteles ir gali legaliai veik
ti. Skyrius negauna regis
tracijos numerio kol neat
siunčia narystės mokesčių. 
Nario korteles skyriaus sek
retorius arba iždininkas lai-

BALF rastinė New York 
visų miestų veikėjams pa
siunčia įstatus ir kitas in
formacijas apie skyrių stei
gimą ir jų veiklą. Reikia tik 
kreiptis ir reikalauti tokių 
informacijų. Rašyti galima 
lietuviškai arba angliškai.

Skyriui įsteigti reikia ma
žiausia septynių narių įmo
kėjusių po $2.00 per metus. 
Bet kurios organizacijos ir
gi gali būti BALF skyrių 
nariais; jos moka po $5.00 
per metus. Skyrių steigiant 
taipgi reikia tuojau išrinkti 
ir drabužių rinkimo komi
siją. BALF nariais gali bū
tį visų tautybių ir visų tiky
bų bei politinių pažiūrų žmo
nės. Pageidautina įtraukti į 
BALF skyrius kuo daugiau
sia įvairios kilmės amerikie- i 
čių, ypač įtakingų vietos vi
suomenėje.
KAIP ĮREGISTRUOTI 
BALF SKYRIŲ

Naujai įkurto skyriaus I 
raštininkas tuojau siunčia

ko saugiai ir duoda jas tik-

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodama Laikrodžius. Laik- 
rodčlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašoma* Plunka 
nas Ir {vairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
ir ąerą pasi
rinkimą Muzikaliikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, 8tygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
laikrodėlius, Žiedus. Rašoma* 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — WAT( HMAKEB 

— MŪŠIO
1216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQ U OR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas’’

•'
i

AMERIKOb LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pone ak y įsam gyveni- 
tttul. Saugokite Jag leisdami lieg- 
■amtnuotl Ja* moderniškiausia 
metodą, kuri* regėjimo mokai** 
gali sutelkti.
į 8# METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali 

| n* vlag aklu įtempimą.

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

Kampa* ll-tee
Telefonaai GANAU PB88, Ohloage 

' OFISO VALANDOS!
Kartie* »;«• a. m. iki 8:80 p. aa 

Tirttaš Ir Irttad. »:»• a. m.
p. m.

Tbl. YARds 4841

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas SEELEY 8760

BealdendjM TeL: BEVcrly 8244

DR. 1. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tra&uūeniais pagal sutarti

DR. STRIKOL'IS
FHYSICIAN 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 

TaL YARds 2248

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

6645 Sa. Ashland Auna 
arti «Rh Street

■aao • vaL ryte ftl 8 vaL vuk.

Bes. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehUJ 0617 
Office TeL HElOock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS l t CHIRURGAS A 

2423 West Manųuette Roafl^
OFISO VALANDOS 

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

(SSt;

itiarcutij
VIENINTBLJ8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1159 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.

GUCIO ofiso adresas:
6755 S. W«stem Avė., Chicago, III.

Telefonas — OBOvehUl 2242
FaiCTifi'ilĮ'.------ 71 '7*83= 3¥!

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ M ftNESI .M V IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Progą D»l«rtlnAiiw Žemom* 
Nuošimčio Itatom*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE m (Imu įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpe»tlng*l globojami Ir Ilgi fa,000.00 ap
drausti per Kelerai Savinies and Eoan In- 
*uran<-e Corporation. J figų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimui —

KEIS1UT0 SAVINGS AND LOAN ASSOCIAIION
TEL. — UALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8226 S. HALSTED ST.

NL YARds OKI 
■aa.: KENweed 0187.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mha vaL: am l-»; mm 6^04^6

Trečiadienio ir šeštadienio vakarai* 
Oflaaa yra uždaryta*.

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

Nieks negali mua paže
minti, išskynus mus pačius.

TaL CANal 8122

DR. BIE2I.S ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Trečiad. ir Šeštadienis

ofisas uždaryta*. 
R.EŽTD ENCU A

3241 West 66th Place 
Trt. REPublk 7868

TeL CANal 6257
Roz. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai vakare.

TsL YARds 3148

ML’Y. k SIMKUS
R CHIRURGĄ* 

■t AKOODB PRITAIKO 
744 We«t SSth Street

11-12; 2-4; Ir 6.90-8 30
2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniai*—11-12.

Skaniausia 
kurią

duona yra toji, 
savo rankort

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

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

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandas. 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Boa. TeL: MIDvray 2880

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

dFemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. RKPublic 0054
Jr-lgu neatfllltcpla —
Sauk KKDzie 2868 ™

VALANDOS:
Kamllcn nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. va kure. 
Trečiadienio vakarai* Ir taipgi

Sekrhart leniniu pagal nnlartl

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



Trečiadienis. lapkr 8. ftS.u?gAS, aftžAgd, nįjNois n

'HELP W A N T E D'

n “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

”hfTJ’ WANTFD — VYRAI

“DRAUGAS" HELP WA\TED 
ADVFRTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnb S48S-B48S 

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ — 45 IKI GO
Ne sunkiems darbams. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. 
rniCAGO ROTOPH1NT C'O.

4G01 BELMONT AVĖ.
PAKUOTOJŲ

PAKUOTI GRŪDINĮ MAISTĄ 
Gera Mokestis — Pastovus Darbas

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

KARPENTERIŲ 
PLEISTERNINKŲ 
UPHOLSTERERS 

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUIHMOOR HO1EL
67th ir Stony Island

PLATERS
. ------ IR------

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATING CO.
3956 W. Grand Avė.

» AR PAŠAUKIT
SPAULDING 1110

DOCK VYRU 
FREIGHT HANDLERS 

LOADERS ir CHECKERS
Po kar® progos pastovių darbų. 
A beinąs uždarbis $60.00 j savait ę 
dabar.

FRED OLSON & SON 
4724 W. WALTON ST.

HELP \VANTF.n — MOTERYS

★ ★ ★
ELECTRO-MOTIVE

Di Vision

General Motors
Corporation

Reikia:

PATYRUSIŲ

NEPATYRUSIŲ

Darbininkų

ATSIŠAUKIT Į

55TH STREET

AND JOLIET ROAD

La Grange
TIESIOG WEST TOAVNS IR 
BLUEBIRD BUSAIS PATAR
NAVIMAS I K T DIRBTUVES.

★ ★ ★
VYRŲ REIKIA

Garadžiuje darbams. — Naktimis. 
Nereikia mazgoti ar gryzuoti.

• GEROS VALANDOS
PAŠAUKIT — KEYSTONE 9423

LATHE HANDS REIKIA 
BĖRO BROS. TOOL WORKS 

1548 N. Mason

★ ★ ★ 
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. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

Susirinkimai
ŠIANDIE TT. MARIJONŲ 
BENDRADARBIŲ CII1- 
CAGOS APSKRIČIO 
“EKSTRA SITS-MAS

Šiandie, trečiadienį, lap* 
kričio 8 d. Aušros Vartų pa
rapijos mokyklos kambary
je 8 vai. vakare šaukiamas 
TT. Marijonų Bendradarbių 
Chicagos apskričio “ekstra” 
susirinkimas.

Yra keletas labai svarbių 
reikalų^ kuriuos reikia tuoj 
atlikti, o laiko ne per dau
giausia. , ; •. ,

Todėl nuoširdžiai kviečia
me visų skyrių valdybas ir 
narius-es šiame svąrbiąme 
susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Dvasios vadas ir valdybe

Apie 50 milijonu

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

VVASHINGTON. — Apie 
50 milijonų kiaušinių lapkri
čio 6 dieną leista išgabenti 
į turgų pardavimui. Karo 
maisto administracija pra
nešė. kad buvo pasiūlyta 
132,859 dėžės kiaušinių, iš 
kiaušinių sandėlių, pardavi
mu^ “nes dabartinė kiauši
nių produkcija yra sezoniš
kai žema”. Tai sudaro 3,985,- 
770 tuzinus arba 47,829,240 
kiaušinių.

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Fountain ir Salad 
MERGINŲ

MICKELBERRY’S 
LOG CABIN 

RESTAURANT 
2300 W. 95th ST. 

BEVERLY 8998—Mr. Adler

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.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC VVELDER8

IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!
Top working conditiona. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

you learn or demonstrate ability.
WEST TOWN BUBSĖS AND STREET C ARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTJES, INC.
2160 9. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

Lietuva nenori nei nacių,

Platinkite dienraštį “Drau
gą”. Tai įdomiausias laikraš
tis.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PLATINKITE “DRAUGĄ99

<r ★ ★ ★

* For Sale I
* For Rent I
* For Help I
* For Service!
* For Resulls i 

ADVERTISE
In America’s Greatesf 

ntboanlan Daily Newspaper 

— VSTABLI8HED 1009 — 

CAED AN AD-TAKER 

CEASSIFIED OFFICE 

TEH — RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISTNG MEDIUM

ir ir * *¥ * *

PARDAVIMUI

Įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau
Auksiniu ir mėlynu WHEREAS, the demoera- 

tic policy of the United Sta
tes and other liberty-loving 
nations is based on the prin- 
ciple that the progresą of 
mankind depends upon the 
freedom and independence 
of all nations; and

WHEREAS, the Atlantic 
Charter expresses and gua- 
rantees the right to free
dom and independence of 
all nations — the small as 
well as the large; and

WHEREAS, the enslave- 
ment of small nations by 
the large nations is a proce- 
dure against all principles 
of humanity; and

WHEREAS, tfrousands of 
American young men and 
women of Lithuanian des- 
cent are now valiantly serv- 
ing in the armed forces of 
the United States in all 
parts of the world for the 
freedom of all peoples; now, 
therefore,

BE IT RESOLVED, That 
we wholeheartedly condemn 
such devastating military 
occupation and the commit- 
ments of such destruction 
of Lithuania’s Government, 
industries, and educational 
system and the plundering 
of her population by killing, 
imprisonment and exile into 
Siberia and elsewhere;

BE IT FURTHER RE
SOLVED, That we uneąui- 
vocally ooneur in the policy 
of non-recognition of any 
Soviet Russian, or any other 
a&gression, in any form in 
any part of the world, con- 
sistently applied by our Go
vernment of the United Sta
tes of America in steadfast 
adherence to the traditional

žvaigždžių klubas
Worcester, Mass. — Vi

si Aušros Vartų parapijie
čiai, kurie turi sūnus, duk
reles, vyrus arba žmonas 
kariuomenėj sutvėrė klubą, 
vadinamą “The Association j 
of the Gold and Blue Star 
Mothers, Fathers, Wives and 
Husbands of Lithuanian Dės 
cent”. Parapija turi 374 jau 
nuolius ir jaunuoles kariuo- 
ųienėje.
į: Tikslai organizacijos yra 
labai gražūs: (1) padėti vi
sais būdais parapijiečiams, 
kurie yra kariuomenėj; (2) 
nusiųsti kiekvienam nors 
kartą į mėnesį parapijos 
naujienas; (3) nusiųsti do
vanėlių; (4) sukelti fondą, 
kad pagelbėti sugrįžusiems 
kareiviams; (5) surengti di
delį balių visiems vetera
nams, kaip jie sugrįš; (6) 
gelbėti “war effort”; (7) 
pastatyti “permanent war 
memorial” parapijoj visiems, 
kurie yra kariuomenėj; (8) 
dirbti dėl Lietuvos, kad at
gautų laisvę ir šelpti viso
kiais būdais kare nukentė
jusius Lietuvoje.

Valdybon įeina sekantie
ji: garbės pirmininkas kleb. 
kun. K. A. Vasys; pirminin
kė Marijona Paleckienė; v. 
pirmininkas* Juozas Mata- 
činskas; raštininkė Alena 
Buckley; finansų raštininkė 
Marijona LeBeau; iždin. Elz
bieta Kraunelienė; Board of 
Directors: kun. Jonas C.
Jutkevičius, Juozas Glavec
kas, Kazimieras Tamulevi
čius, Julė Karalienė, Anta
nina Kvaraciejienė, Anielė 
Nedzveckienė, Ona Macio- 
nienė ir Kazys Vaitkevičius.

Organizacija jau pradėjo -^merican principles — the

SĄJUNGININKŲ OFBNSYYA OLANDIJOJ

WESTERN 
FRONT - I

------- --- , U
Vokiečiai didžiausiu skubotumu traukiasi iš Olandijos 

viską pakeliui naikindami, ypatingai tiltus, kad sutruk- 
džius mūs kariuomenės žygiavimą. Neužilgo visa Olan
dija bus išlaisvinta iš nacių okupacijos. (Acme-Draugas 
telephoto)

triet in Massachusetts, The 
Honorable Pehr G. H-olmes.

Mrs. Mary Paleckas 
President

Mrs. Mary LeBeau 
Secretary

šį mėnesį organizacija dar 
buosis drabužių rinkimo Lie 
tuvos žmonėms vajuje, kuris 
nuo 6 tęsis iki 20 dienos.*

M. LeB.

Dabar laikas

PARSIDUODA NAMAS
081 rvarblų priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefanija 
Nutantae, tas® So. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette flOOS.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri

žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

veikti ir spalių 11 d. vien
balsiai priėmė šią rezoliu
ciją:

The Association of the 
Gold and Blue Star Mothers, 
Fathers, Wives and Hus-1 
bands of Lithuanian Des- 
cent of Our Lady of Vilna 
Parish, Worcester, Massa
chusetts, at a special meet- 
ing held at Our Lady of 
Vilna Parish Hali, on Octo- 
ber 11, 1944, unanimously 
adopted the following reso- 
lutions:

VVHEREAS, Lithuania is 
now being subject to ano- 
ther devastating militar 
occupation by Soviet Russia 
which presumably entered 
the country as an ally of 
the United States of Ame
rica and, therefore, as a 
friend of Lithuania; and

VVHEREAS, Soviet Rus
sia, instead of befriending 
Lithuania and her people, 
is presently following a plan 
of destruction of her Go
vernment, industry, agricul- 
ture and educational system, 
«nd of plunder of her popu
lation by killing, imprison
ment and exile into Siberia 
and elsewhere; and

WHEREAS, reliable and 
authoritative sources reveal 
and affirm that the present 
policy of Soviet Russia to- 
ward Lithuania is the whole- 
sale and complete extermi- 
nation of her people; and

rule of reason, of justice, 
and law in international re- 
lations;

BE IT FURTHER RE
SOLVED, That we endorse 
the American policy of ef-. 
fective aid to embattled na
tions fighting for the resti- 
tution of a free co-operative 
association of independent 
statės of the world;

BE IT FURTHER RE
SOLVED. That we do here- 
by petition and reąuest His 
Excellency Franklin D. Roo
sevelt, President of the U- 
nited States of America, to 
ūse the influence of our Go
vernment to the utmost to 
put a stop to the commit- 
ting of such atrocities a- 
gainst Lithuania’s institu- 
tions, Government and po
pulation, and for the re-es- 
tablishment of Lithuania as 
a Free and Independent Re- 
public;

BE IT FURTHER RE
SOLVED, That copies of 
this resolution be forward- 
ed to the President of the 
United States of America. 
His Excellency Franklin D. 
Roosevelt; to the Secretary 
of State, Cordell Hull; to 
the Senatore from Massa
chusetts, The Honorable Da- 
vid I. VValsh and The Honor
able Sinclair Weeks; and to 
the Representative from the 
Fourth Congressional Dis-

Washington, D. C. Ralph 
K. Davies, Petrolijaus admi 
nistratoriaus padėjėjas, iš
leido atsišaukimą į kūrena
mosios alyvos vartotojus, 
ragindamas pripildyti tan
kus dabar, kad šalnos neuž
kluptų tuščių tankų ir ne
padarytų jiems žalos. (OWI)

JOS. F. BUDRIK.
INC.

3241 S. Halsted Si.
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

SUDRIKO RADIO V A r. ANUOS:
WCFL, IOOO K.. Nedėlios 
vakare —- • :SO P. M.
WHPO, 1450 K.. Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMTERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS. NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West llth Street — arti Wood Street 

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

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

f

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgi&ų
PAB

- h

%

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicaoo

VT. OBRMAK RD. .....................................................Tel. CANal
BEN J. KAZANAUSKAS, Raitinlnkaa

y

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TsMmum — PORTSMOUTH 9622 
8TOKEB COAL, AnkAtos rflSIea, jy 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................$11 25
PETROLEUM COKE (Conrse). <|2 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $]Q 95 
W. VIRO. LUMP — Sijoti.. $9.80

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
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.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas" brings best results.

DRAUGAS
Beina kasdien, išskyrus sekmadienius.

• 1
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

"Metams *........................................................ ........................ $7.00
Pusei metų ....................................................-.............. '... 4.00
Trims mėnesiams ....................»........................................ 2.00
Dviem mėnesiams  .......................................................... 1.50

ienam menesiui .75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų   3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1-75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui .............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Cordell Hull. Tuo būdu prancūzai nori padėkoti Ame
rikai už jų. krašto išlaisvinimą.

Manoma, kad Prezidentas kvietimą priims ir tą pro
gą panaudos pasitarimui karo ir taikos reikalais su 
Premieru Churchilliu ir Stalinu.

15 KRAŠTU KARO LIEPSNOSE
(PRIEŠKARINES KELIONES ĮSPŪDŽIAI) 

Rašo JURGIS RIMOŠIUS

Drabužių vajus
šiuo metu eina drabužių rinkliava Lietuvos žmonėms 

ir jos tremtiniams. Manome, kad nerasi šeimos, kuri 
negalėtų vieną ir kitą drahužė&į šiam tikslui aukoti. 
Mums kai kurie dalykai gali būti nereikalingi, bet nuo 
karo nukentėjusiems mūsų broliams jie gali būti gy
vybės išgelbėjimu.

Atkreipkime į šį reikalą tikrai rimtą dėmesį.

(Tęsinys)
Atsisveikindamas su Ka

rališkojo Italijos Klubo at
stovu, — jis vienas tik pa
lydėjo mane prie kordono, 
šiuo atveju vienas beatsto- 
vaudamas Italiją, — klau
siu:

— Kodėl neplevėsuoja ju
goslavų vėliava?

— Taupo!

Paskutinį dešimtį kilomet 
rų teko varytis nežmonišku, 
visai išardytu, duobėtu, net 
pavojingu ašims nutrenkti 
keliu.

Esama toj Europoj noro 
ardyti savo kelius!

Iš tos nakties tylumos tik 
staiga: stok! Muitinė.

Pačiam mieste muitinė.
Tai senosios patriarchališ-

APŽVALGA
— Jugoslavai bijo savo kos Austrijos palaikai. Kur 

vėliavą sudraskyti. tik tų muitinių Jugoslavi-
Jei būtų karas, jaučiu, šis joje, o vėliau Vengrijoje, ne-

NUŽUDYTAS

President Roosevelt and Prlnie Mtnlstcr Churchill:
1. Their eountrles seek no eiigrandizement, territorial or other;
2. They desire to seek no territorial ohangcs t ha t do not aeeord 

witli the freely eiprcssed wislics of the peoplęs coneęrnęd;
3. They rėspeet the riglit of all pcoples to eitose the fonu of go- 

vcrnnient under wliieli they will live; and tlie vvtsli to see soveręlgn 
rigltts and self-govermnent restored to those who liave been forcibly 
depri'ed of tlieni.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1011.

Dar reikia padirbėti ir aukoti
Community and War Fund vajus jau netoli pabai

gos, tačiau kvota dar neužpildyta. Dar trūksta virš 
poros milijonų dolerių. ,

Clarence Randall, generalinis vajaus pirmininkas, pa
reiškė: “Community and War Fund vajus atrodo pui
kiai, tačiau aukos neina pakankamai greitai. Likusios 
vajaus dienos bus svarbiausios visame vajuje.’’

Vajaus vadovybė, kuri yra smulkmeniškai apskai
čiavusi visus šaltinius, iš kurių plaukia aukos, tikrai 
žino, kad ne tik didelis ar mažas biznierius, profesio
nalas ir darbininkas, bet ir kiekviena šeima nuo savęs 
turi aukoti, jei norime savo kvotą Chicagoje išpildyti.

Kiekvienas žmogus, aukodamas Community and War 
Fondui, turi žjnoti, kad jis aukoja nepaprastai svar
biam, net šventam tikslui.

Visuose pasaulio kraštuose milijonai našlių, senelių, cezijos buvusį sufraganą. Tuo paskyrimu bostoniečiai 
mažų kūdikių laukia iš mūsų duonos kąsnelio, laukia labai džiaugiasi. Džiaugiasi ir lietuviai katalikai, kurių

Tikintieji Vokietijoj laukia išlaisvinimo
Katalikų savaitinis žurnalas “America” rašo, kad 

per Stockholmą gauta iš Vokietijos nemažai žinių apie 
katalikų persekiojimą. Viena iš jų gana karakteringa.

Hitleris paskutiniu laiku išleidęs dekretą, kuriuo į- 
sakoma. imti karo tarnybon kunigus, klierikus ir vie
nuolius. Bet... išimtis padaroma Tėvams Jėzuitams. To
ji išimtis padaryta dėl to, kad Jėzuitai, anot Hitlerio, 
nesą verti Reichui tarnauti.

Bet šioje išimtyje visai kitas dalykas slepiasi. Na
ciai bijo, kad drąsūs Jėzuitų vienuoliai nevarytų reli-

pašaipusis jaunuolis nieko 
nelaukdamas blokštų atsuk
tu degintuvu bombą į tą 
pusę kur esama dabar Ju
goslavijos ir dar esama stie
bo neiškelta vėliava.

Siena būtų vėl kiek pa
slinkta toliau.

Slovėnija iš tiesų turtin
ga šalis .

Namai, kaip kupetos. Na
mai, priglobią ne tik visą 
šeimyną, visus ūkininko tur 
tus, bet ir, tarytum, visą jo 
ūkį. Toki vis platūs tie na-

sutinki. Tai vis toji buvu
sioji Austro-Vengrija. Kar
tais į kurį miestą įvažiuoji 
— vidurmiesty buomas. Ko
kių tik miestui savo biudže
tui palopyti taksų čia nei
ma. Dabar už automobilio 
pravažiavimą gatve — “11.- 
28’’ dinarų, ir panašiai.

Nežinau, ar dar Prancū
zijoje egzistuoja visur tie 
oetrois. Irgi nusistebėjimo 
vertos įstaigos. Bet čia dar 
blogiau.

Seniau kuris austrų ūki
ninkas ir į savo Vieną ne
prižiūrimas maisto produk
tų negalėdavo nuvežti. Tuoj, 
žiūrėk, muitininkai bado vir

ginio darbo vokiečių kareivių tarpe. Kitas dalykas —
Hitleris, matyti, Tėvus Jėzuitus pavedė savo budeliams mai, milžiniškais stogais, vi- 
persekioti ypatingai žiauriomis priemonėmis. sa manta ir ūkio gyvūnija

“America” pastebi, kad tai yra nuo seniau nustatyti P° jais. Kaip višta perekš- 
katalikų persekiojimo metodai Vokietijoj. bus aprėpusi sparnais vi-

Pradžioje nacių įsigalėjimo Vokietijoj, kai buvo pra- sus savo vaikus,
dėta persekioti katalikai, Hitleris įsakė ypatingu bū- Tik langai mažučiai ir be balu maišus. Kaip tikri mui- 
du pulti tuos kunigus, kurie yra arčiau žmonių — to dar geležiniais virbais tininkai. Ar nėra javuose, 
parapijų kunigus, Tėvus Pranciškonus. Vėliau puolė užpinti, kad pro juos neįlįs- 
Tėvus Benediktinus ir kitus vienuolynus. tų kas ir turtų neišneštų.

Pasaulis gerai žino, kiek daug nukentėjo nuo kru- Žmonės, matyti, čia sočiai 
vino nacių siautėjimo žydų tauta. Bet labai skaudžiai Sali gyventi. Arkliai vos pa- 
ir labai daug nukentėjo ir šiuo metu kenčia nuo ne- lapatoja. Toki sunkūs ir taip 
žmoniškų Hitlerio vedamų persekiojimų ir katalikai. gerai prižiūrimi. Turtas ir
Net ir protestantai yra persekiojami.

Vokietijoje visi tikintieji žmonės laukia greitesnio
išlaisvinimo.

Džiaugiasi nauju arkivyskupu
Didžiosios Bostono arkidiecezijos ganyto jum Popie

žius paskyrė vyskupą Richard J. Cushing, tos arkidie-

drabužių, laukia pastogės ir medikamentų. Tos mūsų 
pagalbos laukia ir nuo karo nukentėję lietuviai.

Didelė Community and War Fund dalis eina šiam 
tikslui.

Apie pusė šiame vajuje surinktų aukų eis mūsų gink-

laikraštis “Darbininkas’’ apie naująjį Arkivyskupą 
taip rašo:

“Galima įsivaizduoti ,kaip nudžiugo Bostono ir apy
linkės katalikai, išgirdę tą linksmą naujieną, tuo links
mesnę, kad beveik visai netikėtą. Džiūgaujama dėl jo

’ lotųjų jėgų reikalams: United Service Organizations, kilmės ir kilnių asmeninių ypatybių. Jis ir bostonietig 
The United Seamen’s Service, Karo belaisvių šelpimui, ir tyriausios rūšies idealistas. Tai daugiau pilietiniu at-

Ir šis reikalas yra labai ir labai svarbus. Bent tokiu 
būdu mes galime parodyti savo dėkingumą kariams, 
l urie savo kraują lieja ir galvas guldo už mūsų kraš
to ir mūsų laisvę bei gerovę.

Tad, jei kas iš mūsų dar nesame aukoję Community 
r.nd War Fund didiesiems tikslams, aukokime, auko
kime tuojau ir gausiai. Aukokime mažiausiai vienos 
dienos uždarbį.

★
Po rinkimų

Rinkimų įkarštis praėjo. To įkarščio metu gyveni
mas kažkaip iš normalių vėžių buvo išėjęs. Karščiavosi 
kalbėtojai, karščiavosi ir klausytojai. Karščiavosi laik
raščiai, karščiavosi ir jų skaitytojai. Jei ilgiau tokiu 
įr,įtempimu reiktų pagyventi, visuomenės nervus stip
riai pažeistų.

žvilgiu, taip sakant, išoriniai žiūrint. Bet saviškiams 
katalikams jis neapsakomai brangus kaipo uolus apaš
tališkas misijonierius. Misijų sritis, tai jo mylimiausia 
dirva, mėgiamausa specialybė. Čia jis dega šv. Povilo
ir šv. Pranciškaus Ksavero uolumu.1

Arkiv. Cushing gimė So. Bostone rugpiūčio 24, 1895 
m. Pabaigęs Bostono Kolegiją ir šv. Jono Seminariją, 
buvo įšventintas kunigu šv. Kryžiaus Katedroje geg. 
26, 1921 m. Aštuoniolika metų vėliau toj pačioj Kated
roj buvo konsekruotas Vyskupu, šventinimo ir konsek
ravimo ceremonijas atliko a. a. Kardinolas O’Connell, 
kurio vietą Arkivyskupas Cushing dabar užima. Jam 
tenka valdyti skaitlingiausia Amerikoj Bostono Arki
vyskupija, kurioje gyvena 1,333,000 katalikų, susi
darančių iš įvairių tautų: airių, prancūzų, vokiečų, ita
lų, lietuvių, lenkų, syrų, armėnų, graikų, rusinu. Tame

išteklius visur, žmonės dar 
turi laiko ir noro vilkėti 
“tautiškai“. O toki rūbeliai, 
ypač moterų, visi išsiuvinė
ti, kaip skaisti staltiesė, ne
maža turi kaštuoti ir nema
ža dirbėjai laiko atimti.

Namų sienos, ypač apie 
langus, iš oro pusės raštais 
išvedžiotos.

Įdomios konstrukcijos na
mai.

O tuose namuose gyvena 
žmonės, žmonės savo paski
romis mintimis ir ilgėjimo
si. žmonės, kurie, pagaliau, 
skaito knygas... ūkininkų ū- 
kininkai susimetę į apšvie- 
tos ir knygų skaitymo ra
telius. Knygų skaitymo ra
teliuose šiuo metu yra virš 
110 tūkstančių narių. Neat
silieka ir jaunuomenė. Vien 
mokyklinio amžiaus vaikų, 
nuo 10—14 metų yra susi
spietę ar suspiesti 23,000 į 
jaunųjų knygos skaitymoi 
ratelius. Tuo metu kaip manį 
teko pro šią šalį pravažiuo
ti į metus knygų vien tik 
šiai jaunuomenei buvo su
teikta. per 100,000. Čia kny
gos skaitymas organizuoja
mas devizą: knyga į skai
tytoją! Bet ne skaitytojas 
pats turįs mažesnių ar di
desnių pasisekimų ieškoti, 
rasti ar nerasti, sau kny
gos... Knyga čia pasiekia pa
čius tolimus sodžiaus už
kampius. Ji tenai atvežama

supiltuose į maišus, dar ko 
nors kito nuslėpta. Kad ir 
senutei kokiai, brendančiai 
su savo kiaušinių kolekcija į 
miestą, išvartomi buvo visi 
ryšuliai. Mokėk už viską pi
nigą miestui.

Lord Moyne, Did. Britą-( 
nijos ministras Egiptui, Ca- 
iro mieste nužudytas jam Ii-' 
pant iš automobilio. Pasikė- 
sintojai suimti. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Be vokiečių kalbos, kuria 
ir dabar visur dar čia gali1 
susikalbėti, dar šie, šiais lai
kais toki kurjoziški kordo
nai paskiras šalis jungia. 
Na, pagaliau, ir važiuojama^' 
juk visą laiką ne kitokiais, 
bet senosios Austrijos ke
liais. Raguza. Triestas. Za- 
greb. O dar teksią važiuoti. 
— Budapeštas, Praha... Di
delio tai liedinio būta.

Zagrebas yra Vilniaus miej 
sto didumo. d

Čia jau visai “Centraleu-V’ 
ropa’’. Kultūra. Tvarka. Pa- j 
togumas. Patogumas dar į-J 
perkamas taip pigiai, jugo- ’ 
slavų monetai kritus. Už ke-J 
lis litus gauni karališką kam ( 
barį. ’jff

(Daugiau bus)

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS RYTINĘ RADIO
PROGRAMA

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

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

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

6E0. BORCHBRTAS
10546 S. Artesian, CED

skaičiuje nemažai ir rytinių apeigų katalikų. . Tokiai 
šiandien tam tikro susinervavimo rodo tik tie, kurie tautų įvairenybei valdyti reikia turėti perteklių išmin-

kimėjo (iš džiaugsmo) ir tie, kurie pralaimėjo (iš nu- ties ir antgamtinio uolumo. Tų didingų ypatybių hau-
s minimo). Bet plačiojoj visuomenėj ramu. Jos gyve- jasai Ganytojas turi pakankamai. Tai įrodo jo sekmin-
n mas grįžta į normalų kelią. Ji pirmoj vietoj rūpinasi gas darbas propagandoj, t. y. tokioj įstaigoj, kuri pla
kiro pastangų stiprinimu ir savo kasdieniais darbais tina katalikų, tikėjimą viso pasaulio kraštuose. Šiame
ir darbeliais. ' t apaštališkame darbe Arkiv. Cushing jaučiasi kaip na-

Rinkimų banga buvo užliejusi ir lietuvių visuomenę, mie. Pilnai paveldėjęs misijojnieriaus dvasią, jis žiū-
šiandien ir mes šiuo žvilgsniu nusiraminome ir J savo ri į visas, kad ir menkiausias tautas, vienodomis aki- pasla al y ’
kasdieninius rūpesčius pasineriame. Visas mūsų dėme- mis: joms visoms skiria lygią vietą Kristaus vynuogy- Be savųjų, chorvatų ar
sis ir visos pastangos turės būti nukreiptos karo dar- ne. Tad visos tautos, kiekviena savo kalboje, dėkoja serbų, dar plačiai paskaito—
bams, Lietuvos laisvinimui ir nuo karo nukentėjusių Apvaizdai ir meldžiasi už gerojo Ganytojo sveikatą mos Europos klasikų vertin-
lictuvių šelpimui. įr gerovę.’’ gos knygos.

★ Šiandien įvyksta naujojo Boston, Mass., arkidiecezi- Tik vėlybą naktį teko pa-
Prancūzija kviečia mūsų Prezidentą jos ganytojo — arkivyskupo iškilminga inauguracija, siekti Zagrebą, tą Chorva-

* V V. Gražiose ir įspūdingose iškilmėse dalyvaus šimtas ar tijos širdį.
Laikinoji Prancūzijos vyriausybė pakvietė atvykti daugiah vyskupų, tūkstančiai kunigų ir gausingos ti- Bet pasiekti tą šalį buvo 

apsilankyti Prezidentą F. D. Rooseveltą ir sekretorių- kinčiųjų minios. ue perpigiausra.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ 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 motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
17111/7.47111511661 Tel. Yards 2588

Mrs. K. P- Dtinhnk ir Duktė — savininkės

I3
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Gražios pramogos 
atgarsiai

Liūdime "dėdės"
Keistučio choro nariai as

menyje a. a. Nikodemo Kli
mo, neteko “tėvo”. Jaunieji 
choristai turėjo visuomet tė
višką patarimą ir apsaugą 
ir dėlto jį buvo praminę dė
dė Klimas.

“Dėdė Klimas” dažnai pa
mokydavo savo vaikus“, y- 
patingai lietuviškumo, ir 
pats buvo stiprus lietuvis ir 
katalikas. Už tai daugelis 
jaunųjų žiūrėjo į jį, kaipo 
pavyzdį, ir bandė sekti jo 
pėdomis.

Rodos, kad mirtis per an
ksti išplėšė “dėdę” iš mūsų 
tarpo; dar daug buvom rei
kalingi jo patarimų. Bet, 
•jei buvo tokia Dievo valia, 
esame pasiryžę tęsti jo pra
dėtą darbą ir skleisti lietu
viškumą su daina taip, kaip 
jis troško.

Keistučio choristai ilgai 
turės jį savo atmintyje ir 
dažnai jų lūpose bus žodis 
— “Dėdė Klimas”, O. M.

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau-

West Pullman. — Pastan
gomis geraširdžių duosnių 
parapijonų, parapijos sve
tainėj P. ir V. Radavičiai, 
12215 S. Union Avė., suren
gė išleistuves jų dukrelei 
vienuolei Sr. Marijai pran- 
ciškietei į misiją Brazilijoj; 
jisykiu su sesele Gertrūda 
jau išvyko į Pietų Ameriką.

Pramcgon susirinko para
pijonų, giminės ir pažįsta
mi. Atsilankė ir svečių iš 
kitų kolonijų, taipgi kun. J. 
Paškauskas, kun. J. Mačiu- 
lionis, MIC., kun. M. Švar- 
lis ir kun. J. Makaras.

Per vakarienę kalbėjo mi
nėtieji kunigai ir pasaulie
čiai. Gilų įspūdį darė mo
mentas, kada prelatas M. L. 
Krušas įvedė į svetainę se
seles, kurios buvo atvykę į 
Chicago atsisveikinti su sa
vosiomis. Ta proga prelatas 
papasakojo, kaip prieš šešis 
metus buvo nuvykęs į Bra
ziliją ir pamatęs lietuvių d va 
sinę būklę, ryžosi jiems pa
dėti. Ir, štai, jau penkios se
selės Pranciškietės išvyko

ten darbuotis. Dabar dar dvi 
vyksta į pągalbą. Ragino 
Šiaurės Amerikos lietuvius 
gelbėti P. A. lietuvius ir se-' 
seles vienuoles, kad jos ga
lėtų sėkmingai darbuotis 
Bažnyčios ir Tautos labui

Muz. K. Sabonis su Rose- 
lando vyrų choru padainavo 
liaudies dainų akompanuo
jant muz. L. Sabonienei. Y- 
patingai ašarą ne vienam iš
spaudė pritaikinta atsisvei
kinimo daina tėveliams. Dai
navo ir mokyklos mergaičių 
choras ir M. Tarandaitė so
lo.

Po programos padaryta 
rinkliava Brazilijos misijai 
paremti. Tarp stambesnių 

: aukotojų buvo: A. K. Ma- 
neikiai paaukoję $200.00, P. 
V. Radavičiai — $100.00, E- 
valdas Radavičius — $100, 
Gubuliauskiai — $100.00.

Sveikino dar Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų 
Chicagos apskritis ir 1 sk. 
su auka. 2-3 skyr. linkėjo 
seselėms pasisekimo naujoj 
darbuotėj.

Garbė Radavičių šeimai, 
kun. M. Švarliui ir visiems, 
kas tik kokiu būdu prisidė
jo prie to kilnaus darbo.

Ten buvus

Dėmesio
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks 
šį vakarą 8 vai. vakare, Auš 
ros Vartų par. mokyklos 
kambary. Susirinkimas svar 
bus, reikia pasitarti dėl ren
giamo trijų apskričių vaka
ro, kuris įvyks gruodžio 3 
d. Federacijos skyrių ir drau 
gijų atstovus prašome at
vykti, kad pasitarus ir pa
darius šį vakarą tikrai sėk
mingą. Valdyba

Palaimintos Lietuvos drau 
gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks šiandien, Lapkr. 8 d., 
7:30 v. v. Chicagog Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Bus renkama darbinin
kai parengimui, kuris įvyks 
lapkr. 18 d. Visi būkite!

Lucille S. Dagis, sekr.

N. N. Thonson, Industrial 
Electric kompanijos savi
ninkas, 1740 Fulton str., bu
vo ginkluoto negro sulaiky
tas savo ofise.

A|||A

JONAS LOCAITIS
Gyveno 1802 W. 64th Street, Chicago, Illinois.
Mirė Lapkr. 7, 1944, 3:05 v. ryte, sulaukęs 64 m. amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Kauno apskr., Jurbarko par., 

Kuturių kaimo. Amerikoj išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdjme: moterį Moniką (po tėvais 

Barčiūtė); 2 dukteris Genovaitę ir žentą Wilbert Remei- 
kus ir jų sūnelį Billie, ir Rozaliją; brolį Pranciškų ir jo 
šeimą (Hopkins, Mich.); 2 seseris Oną Janulienę ir Ma
rijoną Yablonskienę ir jų šeimas (Pjttsburgh, Pa.); ir 
daug kitų giminių, draugų. Lietuvoj paliko daug giminių.

Kūnas randasi pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioje, 
6812 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., Lapkr. 
11 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Šv. Panelės Marijos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentas, Anūkas, Brolis, 
Seserys ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. A. B. Petkus, tel. GROvehill 0142.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

<1

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

8» -fri i —- — ■ -į. —»»

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

ANTANAS SELEMON
(Sclemoiia vičius)

Gyveno 3840 W. lllth Street 
Telef. Cedar 0855. Mirė Lapkr. 
5 d, 1944, 6:40 vai. vak. šutau 
kęs 36 metų amžiaus.

Gimė Chicagoje Lapkr. 16, 
1907 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį’ Mabel, sūnų Antanų, 
motinų. Kazimierų, tėvų Ari- 
tanų, seserį Koše, tetų Mari
jonų Vaitukaitienę ir jos .šei
mų, de'dę Pranciškų ir dėdienę 
Salom ėjų Selemonavičius ir jų 
šeimų, pussseserę Petronėlę ir 
švogerj Pranciškų Daniels, uo
švius Andre*' ir Onų Opletz ir 
jų šeimų.

Kūnas pašarvotas Antano 
l’hiljips koplyčioje, 3307 Li
tuanika Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkr. 9 d., iš kopi. 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Dievo Ap
vaizdos parap. .bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

.Nuliūdę Moteris, Kūnus, Mo
tina, Tėvas, Sesuo, Teta, Dėdė, 
Dėdienė, Pusseserė, švogeris, 
Uošviai Ir kitos Giminės.

Laidotuvių Dlrekt. Antanas 
M, Phillips Tel. YARds 4908.

ALEKSANDRAS GLEBAUSKAS
Gyveno 6804 So. Rockwell Street. Mirė Lapkričio 5 dieną, 

1944 m., 3 :40 vai. pp. sulaukęs pusės amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos 

parap., Masiokų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Veroniką (po tėvais 

Želniukė) ; sūnų Juozapą (U.S. Army) marčią Bronę ir anū
kę Maureen1; brolio sūnaus moterį Marijoną Glebauskienę ir 
jos šeimą (De Kalb, III.) ; švogerį Antaną Želnį jo moterį 
Louise ir jų šeimą ; krikšto sūnų Antaną Želnį (U.S. Army); 
švogerio sūnų Leoną Želnį; švogerką Juzę Juozaitienę ir šei
mą; uošvienę Marijoną Petraitienę ir jos šeimą, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį ir jos šeimą ir brolio vaikus.
Velionis priklausė prie Liet. Piliečių Darb. Paš. Kliubo.
Kūnas pašarvotas Lachawiez koplyčioje, 2314 West 23rd 

Place. Laidotuvės įvyks ketvirtad., Lapkr. 9 d. 1944. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Marti, Anūkė ir Visos 
Kitos Giminės.

Laidot. direktoriai Lachawicz ir Sūnai—Canal 2515.

GARI, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZiN FUNERAL HOME

Geriausia* p»u»rosvimaa — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

^7

PETER TROOST MONUMENTS

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

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriaosio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną pn tenkinimą*
Didysis Ofisas ir Dirbtuve:

VENETIAN
Btsi vienas ii mūsų grašių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofioes Ir Dirbtuve: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE* SCELEY 6106

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
Jflsg finansiškam stovini prieinamas.

VERONIKA
JABLONSKIENE

(po tėvais Beinoraitė)
-Mirė Lapkr. 6<1., 1944, 9 

vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Raseinių apskr., Viduklės pa
rapijos.

Paliko dideliame nuliūdi
nto: vyrų. Antanų; 2 dukte
ris Victoria Shimkus ir žen
tų. Frank, ir Bemiee Sehade 
ir žentą llarold; 3 sūnus 
Stanley, Staff Sgl. Juliau, 
U.3. Army, ir Raymond ir 
marčių Koseinary; (i anūkus; 
seserį ir švogerį Frances ir 
Stanley Kasmauski ir jų 
šeimų; brolį Louis Beinor 
ir daug gitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

K ū n as pa ša r volą s M aže i - 
kos koplyčioj, 3319 S. Litu- 
aniea Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., Lapkr. 10 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. I’o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapus.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę— Vyras, Ihiklt- 
rys, Zeniai, Marti, Anūkai, 
Sesuo, Krolis, Svayeris ir vi
sos kilos (!imin£».

Laid. direkt.: .Mažeika ir 
Kvanaitskas, VA R. 1138-39.

(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

f
: '.r '
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dtoag b Nakt|

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miestu 
Dalys®

LACHAW1CZ m SUNAI
2S14 ĮVEST 23rd PLACE 
16756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
COMMODOBE 5765 

PULLMAN 1271

PERSONA LIKKI) MIŠMOKIALH AT NO ADDITIONAL COST!
l’AKTICII.AH HEOPLK PHEPEH TIHOOHT PIIODECTIOMK 
DISTRIBUTOH8 O K THE FAMOU8 MONTE1AO GRANITE 

Most Iteatitiful—Mont Kniliirlng—Ktronguat—Ilrwt In The Wortd. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KRElPKlTfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of thc Lithuanian Chamber of Commercc

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPubiic 4298
VALANDOS; Kasdien 9—9 v. vak.; Seštad. ir Sekm- 9—6 vkl.

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 ų.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICHIGAN AVĘ, Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
6307 UTUANICA AVĖ.________ Phone YARDS 4968

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
SSS4 80. HALSTED ST. 710 W. lBth STKEHI
_______________ TeiephoM YARDS 1419_______________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
nU UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
I’hone V AKUS UK-M
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Didelis įvykis Chicagoje

Lietuvių Kataliku Spaudos Savaitė at
sidaro, Įvyks ir spaudos paroda

LIETUVIAI KATALIKAI, PARODYKIME SAVO JĖGĄ, 
SPAUDOS GALYBĘ. — ĮVYKS SPAUDOS SAVAI
TE IR PARODA, NUO LAPKRIČIO 12-TOS DIENOS 
IKI LAPKRIČIO 19-TOS DIENOS, BRIGHTON 
PARKE.

Kadangi šiomis dienomis 
spauda turi tiek daug atsa
komybės dėl nustatymo gai
rių pasaulinei taikai, tat 
mums reikia susipažinti su 
spaudos tikslais, jos istorija 
ir kiek mūsų lietuvių spauda 
Amerikoj gali prisidėti prie 
atgavimo Lietuvos nepri
klausomybės.

'■!: * *
Tokiomis mintimis vado

vaujantis ruošiama, — gal 
pirmą kartą chicagiečių lie
tuvių istorijoj, — Lietuvių 
Katalikų Spaudos Savaitė.

Spaudos savaitė, ruošiama 
šv. Vardo Draugijos (Holy 
Name Sn-ciety/, po priežiūra 
Jo Ekselencijos arkivysku
po Samuel Stritch, įvyks sa
vaitėje, prasidedant lapkri
čio 12-tą dieną, tęsiant ligi 
sekmadienio, lapkričio 19-tos 
dienos. Įvyks N. P. P. šv. 
lietuvių parapijos mokyklos 
kambaryje, Brighton Parke.

Spaudos savaitė atsidarys , 
su programa trečią valandą 
sekmadienį, lapkričio 12 d., 
«kuomet dalyvaus akademi- 
kės iš šv. Kazimiero Akade
mijos ir studentai iš Kelly
Iligh School.

* * *
Savaitės programa bus iš 

dviejų dalių: paroda ir pa
skaitos. Parodoj, kurioj da
lyvaus Draugo dienraštis, 
The New World. bus paro
dyta senosios lietuvių spau
dos knygos ir dienraščiai. 
Bus labai įdomi paroda ir 
visi kviečiami atsilankyti — 
studentai, inteligentija, pro
fesionalai, kunigai, darbi
ninkai, žodžiu sakant, visi...

Paskaitas duos žymiausi 
mūsų spaudos veikėjai. Ati
darymo dienoje presos sa
vaitės, lapkričio 12-tą die
ną, kalbės kun. Kazys Ba
rauskas, buvęs Lietuvoj re
daktorius ir čia užimantis 
svarbią vietą Draugo redak
cijoj. Jis kalbės tema “Ke- 
turisdešimts metų sukaktu
vės nuo Lietuvos spaudos 
laisvės atgavimo”.

Kiti kalbėtojai per visą 
savaitę ir kuomet jie kalbės 
seka:

Stasys Pieža, Chicago 
Heįrald-American korespon
dentas, pirmadieny, lapkri

čio 13-tą d. 8 vai. vakare. 
Jo tema: '‘Spaudos laisvė 
demokratijoj”.

Kun. dr. Kazys Gečys, žy
mus literatas iš Lietuvos, 
antradieny, lapkričio 14 d.
7 vai. vakare. Jo tema: “Ka
talikų spauda Lietuvos ne
priklausomybės metuose”.

Kun. Antanas Miciūnas, 
M. A., MIC., “Laivo” redak
torius ir neseniai baigęs 
kursus Marąuette Universi
tete, lapkričio 15 d. 8 vai. 
vakare. Jo tema: “Lietuviui 
Katalikų Spaudos Ateitis 
Amerikoj”*

* y *
Ignas Sakalas, ilgametis 

“Draugo” redaktorius ir dra
maturgas, lapkričio 16-tą d.
8 vai. vakare. Jo tema: “Ka- 
taHkų spaudos prisidėjimas 
Lietuvos laisvės atgavime”. 
Tą vakarą šioj spaudos sa
vaitėje įvyks DKK (“Drau
go” korespondentų) svarbus 
susirinkimas.

Kun. Antanas Briška, 
kleb. N. P. P. Šv. parapijos 
ir žymus publicistas, kalbės 
penktadienio vakare, lapkri
čio 17-tą dieną. Tema: “Kaip 
iškovota Lietuvoj spaudos 
laisvė caro laikuose”.

Kun. Edvardas Dailey, 
New World redaktorius, šeš
tadienio vakare, lapkričio 18 
d., 8 valandą. Tema “Kata
likų spaudos progresas Ame
rikoj”.

Lietuvos konsulas Dauž- 
vardis, redaktorius Leonar
das Šimutis, kun. prof. Sta
sys Valuckas ir kiti žymūs 
asmenys kalbės spaudos 
(presos) savaitės pabaigtu
vėse, lapkričio 19-tą dieną, 
3-čią vai. popiet.

Visi prisidėkime prie Lie
tuvių Katalikų Spaudos Sa
vaitės: —Reporteris

Tris kūdikius 
pagimdė

Iš TARPTAUTINES ORO KONFERENCIJOS

Luis Machado iš Kubos, col. Pedro Chapa iš Meksikos 
ir Haneman Guimares iš Brazilijos — atstovai Tarptau
tinėj Oro Konferencijoj, šiomis dienomis buvusioj Chi- 
cagoj, pareiškę protestą prieš propoziciją, sudaryti Pen
kiolikos Nąrių Tarptautinę Aviacijos Tarybą, kurioj do
minuotų Jungtinės Amerikos Valstybės, Didžioji Brita
nija ir Sov. Rusija. (Acme-Draugas telephoto)

14 metų jaunuolis

Padėjo išgelbėti keturių gyvybes...
STEBĖJO VIENĄ GAISRĄ GATVĖJE. — KAI GRĮŽO 

JAUNUOLIS NAMO, JIS PAMATE, KAD JO NA
MAS DEGA.

Apiplėšė
William Havvkins, 325 E. 

55th pi., Bissel skalbyklos 
kompanijos vairuotojas, bu
vo apiplėštas dviejų negrų. 
Apiplėšimas įvyko priešaky
je 4831 Calumet avė. Iš jo 
negrai atėmė $126.

Širdies ataka• •
Johnson Rea, 65 metų, bu

vo rastas miręs nuo širdies 
atakos savo kambaryje, 2155 
Madison str.

* * *

Už $750 pavogė
William Morgan, Checker

Keturiolikos metų am
žiaus jaunuolis stebėjo gais
rą, kuris buvo kilęs 1672 So. 
Christiana, Chicagoje. Kai 
jis sugrįžo į savo namus, 
1914 So. Homan, pamatė, 
jog jo namai dega. Jis pa
matė, kad dūmai veržiasi jo 
name pro basemento langus. 
Tuojau buvo iškviesta gais
rininkai. šis jaunuolio suma
numas padėjo išgelbėti ketu
rių asmenų gyvybes.

Kai atvyko gaisrininkai, 
buvo išgelbėta iš namo trys 
asmeūys be sąmonės ir vie-

Keistas atsitikimas

B metų vyras iškasė tūkstanti dolerių 
su paprasta lopeta

BUVO IEŠKOMAS JUOKAIS WICKEL ATSIRADO TIK
RASIS WICKEL. — BET PINIGUS SURADO VE
TERANAS, KAI JIS IŠGIRDO APIE PINIGUS PER 
RADIJĄ

HOLYOKE, Mass. — Vi
sokių įvairenybių esti gyve
nime. Joseph E. Roy, 23 me
tų, karpenderio padėjėjas, 
lapkričio 5 dienos vakare 
smarkiausiai dirbo ir surado 
sau tūkstantį sidabrinių do
lerių, kai Ralph Edwards per 
“Truth or Conseąuences” 
radijo programą ieškojo 
“Mr. Wickel”, jis buvo ieš
komas šešis mėnesius. Ed- 
wards pradėjo klausinėti 
apie Mr. Wickelį
gramoje, praeitą
mėnesį, visai juokais. Praei
to sekmadienio vakare (lap
kričio 5 d.) atsirado tikra
sis Wickel — Rudolph J. 
Wickel, iš Verona, N. J.

* y *
Roy išgirdo Edwards sa

kant Wickel’iui, kad $1,000 
buvo užkasta Prospect ir 
Walnut gatvėse,

Sužeisti kareiviai 
kovos lauke

savo pro- 
balandžio

Edwardg pasakė, kad jei Mr. 
Wickel galės atrasti — bus 
jo pinigai. Roy girdėjo, kad 
Edwards nugabeno Wickel į 
traukinį, vykstantį į Ho
lyoke. Roy galvojo, kad jis 
gali pirmiau atvykti ten, 
negu Wickel. Jis taip pada
rė. Kadangi pinigai paslėpti 
viešoje nuosavybėje, pinigai 
yra Roy’s.

Ir 1,500 Holyoke gyvento
jų turėjo tokią pat mintį ir

X L. šimutis, ‘‘Draugo” 
red., praeitą pirmadienį sa
vo bute gimtadienio ir var
dadienio proga buvo pasvei
kintas redakcijos ir admi
nistracijos personalo. Pa
sveikinti buvo taip pat at
vykęs Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis su žmona ir dr. 
A. Račkug su žmona.

X Enčerių šeima, 4401 S. 
Mozart St., džiaugiasi, kad 
sūnus Antanas, tamauian-

Karo departamentas lap
kričio 7 dieną pranešė Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių sąrašą, kuriame pa-
žymėta, kad iš Chicagos ir tis kariuoraenėj ir vykda. 
jos7 apylinkės 116 kareivių 
buvo sužeista karo lauke.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra pfc. Alexander W- 
Krauklis, jo tėvas Carl 
Krauklis gyvena 4358 So. 
Wood; Corp. Alfred J. Su- 
deikis, jo žmona Mrs. Fran- 
ces A. Sudeikis gyvena šiuo 
adresu: Box 202, 88 Archer, 
Willow Springs.

Karo departamentas va
kar pranešė, kad Europos 
karo fronte buvo sužeista

Holyoke. 2,427 Jungtinių Amerikos
Valstybių kareiviai.

Klausinėjo

mas pro Chicago į Missouri 
praktikuoti surgery, susto
jo pas tėvus dešimčiai die
nu Enčeriai kariuomenėj tu
ri du sūnus.

X Helen Daunorienė, Mo
terų Sąjungos 67 kp., Mar- 
ouette Park, pirmininkė, per 
kiek laiko nesveikavo su ko
ja; dabar gydosi St. Geor- 
sre’s ligoninėj, prie 78th ir 
Esrgleston Avė. (Kambarvs 
511). Saiungietės bei pažis- 
Sąiungietės bei pažįstamos 
prašomos aplankyti.

X Kun. A. Martiniais, Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, lapkričio 6 d. iškėlė 
puotą visiems veikėjams, ku 
rie per visą parapijos baža
rą nuolatos darbavos. Visi 
turėjo “good time”. Klebo-

Trys jaunuoliai, turį 13 ir 
14 metų amžiaus, buvo klau
sinėjami praeitą antradienį 
dėl revolverių. Clifford Ca- 
nada, 76 metų, 3616 South Į nas džiaugias, kad sutarti-
Dearborn, buvo sulaikytas nu darbu ir parapijonų di- 
ryšiumi su ginklų pardavi- j dele parama bazaras davė
nejimu.

nas pusiau be sąmonės. Jie .turto vietą — tuščią miesto
buvo atgaivinti.

Jaunuolis, kuris grįžęs na
mo, pamatė ugnį savo na
muose, vadinasi Edward Mu- 
zelak.

Iš gaisro buvo išgelbėta 
jaunuolio senelė, du dėdės ir

Cleaner krautuvės vedėjas, J° sesu^®’ kuri turi 10 metų 
938 W. 63rd str., pranešė, amžiaus. Kai gaisras name 
kad vagys pavogė už $750 kil°; Jaunuolio tėvų nebuvo
vertės rūbų. namie.

Sakoma, kad gaisras kilęs 
iš karštų anglių, kurie buvo 
padėti į medinę pelenų dėžę. 

Eleanor Pink, 7105 Cham- Sakoma, kad gaisras sukėlė 
' plain avė., pranešė, jog du $1,000 nuostolių.
negrai ją sulaikė jos namo i ----------------
priešakyje ir atėmė $30. • [

aikštę, gerokai išardė, ieš
kant paslėptų pinigų.

* ¥ *
Moterys, dėvinčios paltus 

virš padžiamų (pajams), ka
sė aikštę su petelnėmis; vai
kai su šaukštais, du vyrai 
atvyko su bulldozeriu (že
mės kasimo mašina) ir ro
dykle (divining rod), kuri 
nurodo ieškomąjį daiktą.

Bet Roy, buvęs kareivis, to> 906 Lakeside pi., buvo 
atrado pinigus, tūkstantį si-pavogta revolveris ir laik- 
dabrinių dolerių, su papras-ro(jįs
ta lopeta ir darbu. Jis kasė _______

ir atrad°pa' Nelaimė gatvėje
John Drever, 53 metų,

Keturi mėnesiai
CHICAGO, III. — Gordon 

T. Stark, 20 metų, buvo nu
teistas keturiems mėne
siams kalėjiman už tai, kad 
jis neteisėtai dėvėjo armijos 
kapitono uniformą.

Pavogė laikrodi
Iš Oscar Lay apartamen-

Atėmė $30

Skelbkitės “Drauge”.

YONKERS, N. Y. — Mrs. 
Stella Ormerud, 24 metų, 
lapkričio 6 dieną pagimdė 
tris kūdikius, dvi mergytes 
ir vieną berniuką. Motinos ir 
kūdikių sveikatos padėtis 
gera.

Jr

STASYS LITWINAS SAKO:
"D AB AR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dury — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fly- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

APRŪK AVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HAI.STED ST. TF.I.. VICTOBY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vaL pp.

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

' DEBUTINl KONCERTĄ ”
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III.

Edwards tuojau nežinojo 
kaip reikės pasielgti su Wi- 
ckel’iu

gražaus pelno.
X Elena Statkienė, Mote

rų Sąjungos centro iždinin
kė, 4446 S. Washtenaw Av., 
Community and War Fund 
vajuje yra ne tik savo dis- 
trikto kapitonas, bet ir sėk
minga aukų rinkėja. Ji vie
na surinko aukų arti šimto 
dolerių, o jo distrikto rinkė
jos viso surinko $459.00.

X Antanas ir Anastazija 
Petkai įsirašė nariais Liet. 
Vyčių organizacijon (14-ton. 
kuopon). A. Petkus yra lai
dotuvių direktorius, turįs 
dvi įnirusiems pašarvoti vie
tas (koplyčias): 1410 So. 
50 Avė., Cicero, ir 6812 So. 
Wee’tern Avė., Marąuette 
Park.

X Teodoros Stučinskienės 
žinomos Dievo Apvaizdos pa

1278 Center, Dės Plaines, 
buvo sutrenktas gatvekario 
Madison gatvėje. Jis mirė 

“Aš nenumačiau skubėji- anksti antradienį kauntės Ii- ' ^pijos ir draugijų veikėjos 
mą prie aukso”,— jis paša-goninėje. sūn(ls Antanas, tarnaująs
kė, — “bet manau, kad mes ----------- ' i kariuomen5j, Šiomis dieno-
turėsime surasti kokią dovo- Lietuva nenori nei bolše- mis parvyko aplankyti so- 
ną Wickel’iui”. viky, nei nacių “globos”. v08brangią motiną ir mylime

xmoną bei mažytę dukrelę.
viky, nei nacių “globos’

m—Dt
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I WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
FvArythlng In the line of 

Fnrnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Foetory Repreeentnttve

srrownooMS in 
MERCHANDISE MAKT
For appolntment eall — 

REPUBIJO 6051

x Gilbertas Mickeliūnas, 
sūnus žinomų mūsų veikėjų 
Tuozo ir Elenos Mickeliūnų, 
6747 S. Artesian Avė., turė
jo nutraukti mokslą Chica
go universitete, šaukiamas 
i kariuomenę. Išvyks šio mė
nesio kurią dieną.

X Buvus vestsaidletė Juo
zaitienė, 4050 Brighton PI., 
šiomis dienomis rimtai su
sirgo. Randasi stropioj gy
dytojo priežiūroj.

X Brightonparkietę Miką 
laiūnienę. 2701 W. 43rd St., 
patiko nelaimė: jų pačių šuo 
ją taip sukandžiojo, kad pri-

gjIšėjo iškviesti daktarą.




