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LENKU VALDŽIA SUDARĖ PLANA NAUJAI LENKIJAI
1,300 Lėktuvų Padeda Patton Armijai; 

Amerikiečiai Užėmė Dar 9 Kaimus
1300 lėktuvų padeda Patto j dalys fronto jau padengtos 

LONDONAS, lapkr. 9. — sniegu.
Lt. Gen. Patton trečioji ar
mija puola nacių liniją ke
turiose vietose 50 mylių il
gio frontu. Apie 1300 Ame
rikos lėktuvų padeda ka
riams, atakuodami priešo 
pozicijas ir tvirtoves Metz 
apylinkėje.

Patton pasiuntė dar tris 
amerikiečių divizijas j ko
vą, tuo padvigubindamas 
savo jėgą, ir pratęsė opera
cijas į šiaurę ir pietus nuo 
Metz. Manoma, Patton gal 
nori apeiti ir apsupti tą na
cių centrą.

Amerikiečiai užėmė dar 
devynis kaimus, tad dabar 
iš valdo bent 16 kaimų. Keli 
anksčiau užimti kaimai bu
vo paleisti po didelių nacių 
kontratakų.

Olandijoje, kur vakar nak 
tį krito pirmas sniegas, 
Marš. Montgomery armija 
užvaldė visą Walcheren sa
lą, išskiriant mažą kišenę 
prie Buttinge ir St. Laurens 
kaimų, dvi mylias į šiaur
vakarius nuo Middelburgo.

Į pietus nuo Maas upės 
lenkai prasiveržė per lini
jas aplink pietinį aglą Mocr

Berlyno radio komentato- dijk tiltų, ir puolė priešo 
riai sakė Patton armijos poziciją.
ofensyva nurodo pradžią Amerikos pirmoji armija
“didžiosios ofensyvos,” ku
rios tikslas esąs atidaryti 
“istorinius vartus.”

Grįžę lakūnai sakė kitos

pamažu atsiima dalį tcrito- į 
rijos į pietryčius nuo Ai- 1 
cheno, kurią naciai iš jų 1 
atėmė.

SVEIKINA PERRINKTA PREZIDENTĄ Prašo JAV ir Anglijos Garantijų; 
Priima Rusijos Siūlomų Rubežiu

WASHINGTON, lapkr. 9. 
— Copyrighted straipsnyje 
Chicago Herald - American 
pranešė, kad Lenkijos vy
riausybės Londone Premje
ras Mikolajczyk įteikė nau
ją planą nepriklausomos, 
savistovios Lenkijos suda
rymai Prez. Roosevltui.

Pagal tą planą, Londono 
lenkai apsiima pripažinti 
Curzon liniją, kaipo Lenki
jos-Rusijos sieną, bet reika
lauja, kad J. A. Valstybės ir 
Anglija apsiimtų remti Mi
kolajczyk,o kabinetą ir nau
jąją Lenkiją.

Prez. Rooseveltas gavo 
tą planą kelias dienas prieš 
rinkimus ir tuoj telegrama 
pranešė Mikolajczykui, kad 
jis pilnai ir simpatingai jį

apsvarstys. Rooseveltas ma 
tomai nenorėjo padaryti 
nuosprendžio rinkimų kam
panijos metu.

Jeigu Amerika ir Anglija 
sutiks gvarantuoti tą planą, 
Premjeras Mikolajc zykąs 
apsiėmė tuoj vykti į Mas
kvą ir planą įteikti Stali
nui.

Herald-American rašė, 
kad jo informantai tikisi, 
jog šis planas sudarys pa- 
rindą lenkų-rusų ginčo išri
šimui.

Einant tuo planu, lenkai 
sutinka perleisti Rusijai di
deles dalis Lenkijos terito
rijos prie Rusijos ir Lietu
vos, išskiriant mažą plotą 
Lvovo ir Drohobycz srity.

Churchill Nori 3 Didžiųjų' Suėjimo
LONDONAS, lapkr. 9.— 

Min. Pirm. Churchill šian
dien pareiškė, jog “jau lai
kas’’ kitai Prez. Roosevel
to, Marš. Stalino ir jo pa
ties konferencijai.

Toks suėjimas, anot jo, 
gali užbaigti dabar vykstan 
tį pasaulio naikinimą.

kimų rezultatų J.A. Valsty
bėse.

Klausytojai plojo, kuomet 
jis pranešė, jog Maršalas 
Montgomery atidarė Schelde 
žiotis į didįjį Antverpo uos
tą Belgijoje. Jis sakė tas 
žygis davė sąjungininkams 
šiauriniam fronto gale nau
dotis Antverpu, pridurda
mas, kad tas laimėjimas 

kanadie-
Churchill sakė tokio suė

jimo prospektai žymiai pa- brangiai kainavo 
gerėjo dėl prezidentinių rin- čiams ir britams.

Prez. Franklin D. Roosevelt, perrinktas ketvirtam terminui, atsiliepia į savo Dutch- 
ess County kaimynų paradą. Žmonės baigė paradą ant pievos prieš Roosevelto Hyde Į 
Park namą, ir Prezidentas išėjo ant veran dos jiems padėkoti.

NUMATOMA PAKEITIMAI PREZIDENTO KABINETE OLANDIJA PRAŠYS
NEW YORKAS, lapkr. 9. I _ _ į Mnrr iizm/ifti

-Prez Rooseveltas, perrink j . Ro'>8«’eltas t™ ' DALIES VOKIETIJOS
tasNketvirtam terminui, gali | bJsT^13 p“^ i°g ! LONDONAS, lapkr. 9.-
tikėtis didelės paramos iš . f Olandijos vyriausybė prane. v. . \ .v , . . uz Dewey—bet nebegavo „ . .amerikiečių jo atsišaukimui A._,_ x___ . se Anglijai, kad ji pasilai-

Rusai Pasiruošę Žiemos Ofensyvai; 
Berlynas Laukia Puolimo Prūsuose

“susivienyti karo laimėji
mui ir pastovios taikos įstei
gimui.”

Iš visų Amerikos dalių 
pasirodė ženklų, kad Ame
rikos žmonės padėjo politiką 
į šalį ir koncentruoja savo 
pastangas karo laimėjimui.

Gub. Dewey, pralaimėjęs 
kandidatas, sakė jis ištikrų- 
jų netikėjęs laimėti, kadan
gi karas dar nebaigtas.Artilerijos Dvikovos Leyte Saloje

GEN. MacARTHUR ŠTA- ną tik kelias mylias 
BAS Philippinuose, lapkr. kranto.
9. - Paskutinės kovos už DideIis ,jetug 
Leyte salą Šiandien ėjo prie rikiečjų žygiavim, Artinan ■
pabaigos. Amerikiečiai peš- tjg ie Ormoc amerIkiečių 9—Japonų Domei agentu- 
tininkai smarkiai kaujasi

Prez. Rooseveltas gavo 
daug daugiau electoral col- 
lege balsų—413 prieš 118 
už Dewey—bet nebegavo 
tiek žmonių balsų, kiek pir
miau, 23,831,460 už Roose- 
veltą, ir 20,926,079 už Dew- 
ey.

Eina kalbos, kad Roose
veltas pakeis kitus savo ka
bineto narius. Ypač mini
mas Valstybės Sekr. Hull 
atsistatydinimas, Darbo 
Sekr. Frances Perkins at
leidimas, ir pašto viršininko 
pakeitimas.

nuo Stalino Pareiškimas Robotrnės Bombos 
'Užgavo' Japonus Užmušė 5 Asmenis

SAN FRANCISCO, lapkr. LONDONAS, lapkr. 9.— 
Robotinės bombos nakties

su japonais Ormoc srity, 
vakariniam salos krante.

Nežiūrint japonų partrau

LONDONAS, lapkr. 9.— 
Maskva ir Berlynas abu 
šiandien kalbėjo apie tai, 
kad greitu laiku įvyks mil
žiniška rusų kariuomenės 
ofensyva prieš Vokietiją.

Rusų pranešimai sakė jų 
jėgos, pilnai pasiruošusios 
žiemai, sukoncentruotos vi
su frontu, nuo Arktiko iki 
Dunojaus.

Nacių radio pranešimai 
kalbėjo apie rusų pasiruoši
mą ir sakė atrodo, jog “la
bai greit” įvyks pirmieji 
puolimai, veikiausiai Ryt
prūsiuose.

Komunistų partijos orga
nas Pravda sakė rusų ka
riuomenės laukia įsakymo 
pradėti puolimą Rytprūsiuo 
se, Lenkijoje1, Vengrijoje ir 
Čekoslovakijoje.

Anot Maskvos, rytiniam 
fronte jau atėjo šaltas oras.

Nacių aukštoji komanda 
sakė rusai persikėlė per Du
nojų prie Apatin, šiaurinėj 
Jugoslavijoj 15 mylių į pie
tus nuo Vengrijos sienos, 
ir kad ten dar vyksta aršios 
grumtynės.

Naciai taipgi sakė vokie
čių jėgos išsinešdino iš 
Strumice klonio pietinėj Ju
goslavijoj.

Naciai Budapešte mato
mai vis dar paruošia savo 
gynimo pozicijas. Praneši
mas iš Ankara sakė Buda
pešto centralinė geležinke
lių stotis buvo išsprogdinta.

Paryžiaus ir Brazzaville 
radio pranešimai sakė rusų 
tankai ir kariai jau įsilau
žė j Buda, tą dalį Buda
pešto, kuri randasi vakari
niam Dunojaus krante. Mas 
kva dar nėra pranešusi apie 
tokį įisilaužimą.

ko sau teisę reikalauti “ati
tinkamos dalies“ kaimyni
nės Prūsijos. atlyginimui 
už vokiečių Olandijoje pa
darytus nuostolius.

Ministro Pirm. pavaduo
tojas Clement Attlee prane
šė parlamentui, kad ta teri
torija tektų Olandijai arba 
būtų pavesta jos ekonomi
nei įtakai, ir pareiškė, kad 
visi Olandijos vyriausybės 
teisėti reikalavimo) tuo rei
kalu bus energiniai remia
mi.

5.090 Olandu Prigėrė 
Potvinyje: Naciaipranešimu, metu krito pietinėj Anglijoj

Stalino kalba, kurioje jis į ir Londone. Raportai sakė LONDONAS lapkr 9 _
. . ... pavadino Japoniją agreso- penki asmenys žu ve ir daug, Nacių DNB agentūros pra-

Phihppinai partizanai įsi- riq, tauta, užgav0 Japonijos buvo sužeista. nešimu, 5,000 Olandijos ci
vilių gyventojų prigėrė, kuo 
met Anglijos lėktuvai pra
laužė Walcheren užtvanką.

ir japonų patrankos prade- ros 
jo dideles dvikovas.

Premjero

kų rezervų, 24-tos divizijos veržė užpakaly japonų lini- žmones Pasak pranešimo, 
kariai triuškino japonu Hn- jų kalnuose ir nuolat kl;udo qaq1J-^ l-qiu„japonų i«n- jų 
jas ir užėmė streteginj >ai- , priešo operacijoms.

buvo sužeista.
Nacių radio, vis dar kat- 

Stalino kalba buvo disku- bedamas apie “V-2” gink-
suojama visoj Japonijoj, bet 
vyriausybė kolkas susilaiko 

■ nuo komentarų.Japonai Vartoja Dujas Kweilin Kovoj
CHUNGKING, lapkr. 9.— , Pietinėj Kwangsi provin 

Kinijos militariniai autori- į cijoj japonų daliniai veržia- | j i Maklii
tetai sako japonai vartoja Įsi arčiau Liuchow. Toje Lcllu'Lcdic PllblU
“didelius kiekius” nuodin-' apylinkėje kiniečiai atmušė PARYŽIUS, lapkr. 9. — 
gų dujų kovose už Kweilin, keturis puolimus art jų po- Rusijos Ambasadorius Pa- 
Kwangsi provincijos sosti- zicijų prie Hunan-Kwangsi vyžiuje E. Bogomolov, pra-

lą, sakė tuoj bus siunčiama 
daugiau tų bombų i Angli
ją

---------------- i London Daily Express ra-

Rusai Vaišino Svečius* kad anot B švcdi'jos V-2 bomba esanti 50 pė
dų ilgio, sveria 15 tonų, ir 
gali skristi iki 4,000 mylių 
per valandą greitum-

KARO BIULETENIAI

Tūkstančiai Lėktuvu Puls Japonija
WASHINGTON, lapkr. 9. 

—Kelias valandas po Tokyo 
pranešimo, kad milijonai 
civilių bus iškelta iš 11 Ja
ponijos miestų, apsaugoji-

niją, bet greitu laiku bus 
kitaip. Arnold aiškino, kad 
didelės .atakos ant Japoni- z 
jos priklauso nuo gavimo 
daugiau bazių, iš kurių mū-

nę. geležinkelio.
Anot pranešimo, tas ja- I

ponų bandymas jiems nepa- Racionuoja Šovinius 
dėjo, ir kiniečiai tvirtai lai- , TORONTO, lapkr. 9.-Lt. 
kosi savo pozicijose. pulk. p H Higgins, U. S.

Ankstyvesnis kiniečių pra armijos ginklų departamen- 
nešimas sakė japonai smar-1 to karininkas, čia pareiškė, 
kiai atakuoja rytiniuose, Į kad trūkumas didžiųjų šo- 
šiauriniuose ir pietiniuose , vinių privertė juos racio- 
Kweilin priemiesčiuose. nuoti vakariniam fronte.

eitą antradienį vaišino am-! 
basadon sukviestus svečius 
lend-lease gauta mėsa ir 
hot-dogs ’ais.

Tai buvo iki šiol didžia'.' j 
sias socialinis pobūvis Fa-1

KALENDORIUS
Lapkričio 10 d.: šv. An

driejus A vėlini; senovės: 
Vaišilgas ir Geluotė.

Lapkričio 11 d.: šv. Mar-

• —Karo Sekr. Stimson sa
kė Gen. Stilwell atšaukimas 
nepakeis kooperacijos tam 
Kinijos ir Indijos-Rurmos 
frontų.

—Nacių pranešimai pri-
~ - pažįsta, kad U.S. trečioji 

armijų veržiasi pirmyn.
—Kiniečių komanda sako 

japonų daliniai randasi titi 
15 mylių nuo Liuchov.

—Aštuntas armijos ka
riai veržiasi j Forli aero-

mui nuo Amerikos lėktuvų ! sų lėktuvai galės operuoti, 
atakų, Gen. Henry H. Arn- j Tokyo taipgi pranešė, kad 
old pareiškė, kad artėja loi- Gen. Tomoyuki Yamashita, 
kas, kuomet tūkstančiai j Singaporo užėmėjas, buvo 
Amerikos lėktuvų kasdien į paskirtas Philippinų koman 
skris Japonijon. i dierium vieton Gen. Shige-

tz * u. I nori Kuroda.Kalbėdamas Detroite, ar- Į _______
mijos aviacijos viršininkas
sakė amerikiečiai varosi vis 
arčiau Tokyo, ir ateis lai
kas, kuomet tūkstančiai lėk
tuvų triuškins Japoniją, LONDONAS, lapkr 9. — 
kaip dabar triuškinami Vo- Daily Mail korespondentas 
kietijos miestai. Stokholme sakė Japonija

Arnold sakė šiandien vien perkelia savo štabą Euro- 
toli skrendą B-29 lėktuvai. poje iš Berlyno į Švedijos 
tegali pasiekti pačią Japo-1 sostinę.

Japonai Keliasi iš 
Berlyno į Stokholmą

X - ....... itynas. Paliaubų diena; se- . .. ...ryžiuje nuo jo išlaisvinimo. n^y- gaJ -n- ! dromą Italijoje.
Tūkstančiai asmenų susi- ’ ® —Gen. MacArthur sak
grūdo į ambasadą paminėti i 
Rusijos revoliucijos 27 me
tų sukaktį.

ORAS
Apsiniaukus ir vėsu.

amerikiečiai daro gerą pro
gresą i pietus nuo C ari garu 
įlankos.
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ĮDOMIOS ŽINIOSIS PHILA., PA.
BALSAS BALUČIO | tuo pasirūpino ukrainiečių

Vietos veikėjai prieš ta-! orSanizaci3a vadinama Ūk
ią laiką pasiuntė ir Broniui ^inierSių Kongresinis Komi- 
Balučiui, Lietuvos atstovui teta8‘ ® dabar iš Vaėingto- 

Londone knygą: ‘•Timeless n0 aPie tai iin'ą gav0 vie‘ 
Lithurnia”. Dabar gautas tinia « veikėjas, dr. Volo- 
nuo jo padėkos laiškas. Tarp dimiras Galanas.
kitko rašo: Prie Pr0«08' manaM- ne’

prošalį bus paminėti dar ir
“Tamstų laiškelį iš rug- tai, kad a. a. minimas vys- 

sėjo 2 d. gavau šiandien. La- kūpąs, Soteris Ortynskis bu- 
bai ačiū už jį, kaip lygiai ir vo labai prielankus ir lietu- 
už pažadėtą ‘ ‘Timeless Lith- j viams. Net savo testamen- 
uania” knygą, kurios tačiau ; te buvo pažymėjęs, kad jį 
d3r nesu gavęs — manau ir lietuvis “undertakeris” 
ateis kiek vėliau. Nepaisant — a. a. Antanas Užumeckis 
kai kurių klaidų-klaidelių. ji palaidotų. K. V.
yra labai geras įrankis su- • ____________
pažindinimui anglosaksų tau ( > I j,.Ju:LA
tų su Lietuva ir jos proble-1 ■ LIUDVIKO

SENIAI TURĖJO TAIP PASAKYTI

momis. Esu jau gavęs kele
tą jos egzempliorių ir tin
kamai jas sunaudoju. Bet 
galėčiau su nauda ir daug 
daugiau jų paskleisti. Ge
rai padarėt, pasiųsdami ją 
ir į Australiją. Dominijos 
los vis didesnį vaidmenį pa
saulio politikoj ir būtų la
bai gera, jeigu žymūs domi
nijų valstybės vyrai ir vei
kėjai galėtų ją gauti.”

“Lietuvių tauta eina labai 
sunkų ir erškėčiuotą kelią.

rekolekcijų namas
White H o ūse, Mo, — ši 

ideali gamtos gražumu vie
ta, toliau gyvenantiems ma
žai kam žinoma, nes ten nė
ra miestelio, tiktai papras
tai keletas akmeninių pas
tatų. Tiesa, gyvumo yra 
daug, nes čionai pasauliečiai 
žmonės jau per daug metų 
grupėmis atvažiuoja reko
lekcijų atlikti. Kunigai irgi, 
kaip Peoria ir Belleville die
cezijų, turi savo metines re-

Sov. Rusijos diktatorius Josef Stalin kalba darbo žmo
nių atstovų suvažiavime Maskvoj ryšium su 27 metų bol- 
ševistinio rėžimo sukaktim. Šioj kalboj jis pasmerkė Ja
poniją, kaipo agresinę valstybę. Iki šiol Stalinas su ja
ponais sykiu žuvavo Rusijos vandenyse. (Acme-Draugas 
telephoto); ’

1$ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO

Mažiau kuponu raci
jonavimo knygutėse

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga pra
neša, kad vietoje pamestų 
arba sunaikintų Karo Raci- 
jonavimo Knygučių No. No. 
4 ir 3, naujai išduotosios ne
būtinai turės tą patį skai
čių kuponų, kiek jų buvo 
pamestose arba sunaikinto
se knygutėse. Pradedant š. 
m. spalio 20 d., vietinės Ka
ro Kainų bei Racijonavimo 
vadybos, prieš išduodamos 
naują knygutę, išplėš visus 
ženklus, kurių galiojimo lai
kas jau bus išsibaigęs, ir 
tuos kurie tebegaliojo kny
gutės išdavimo dieną, išsky
rus paskutinįjį ženklą •

riba (ceiling prices) panau
dotiems kelęjviniams ševro
letams, pradedant 1937 me
tų ir baigiant 1941 metų

Kainu riba panau
dotiems ševroletams

VVashington, D. C. — Kai-, 
nų Reguliavimo Įstaigos pra , medeliais, p kelta beveik 3
nešimu, aukščiausiųjų kainų ; nuošimčiais. (OYVI)

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

Kaip gaila, kad ne visi lie- j kotekcij.a.s beveik kas met 
tuviai mėgina erškėčius ka- į ten 
poti ir tą kelią jai lengvin
ti. Bet todėl tie lietuviai, j Ši vieta užvardinta *White 
kurie reikalą supranta, juolHouse’ (Baltasis Namas) 
labiau turi pasidarbuoti ir dėl to, kad visi pastatai iš 
ne tik savo, bet ir tų neiš- baltų kalkinių akmenų pa- 
manėlių pareigą atlikti.” statyti. Iš labai toli matosi, 

Mūsų supratimu, kas turi nes ant aukštų Mississippi
upės krantų pastatyti. Upė 
apie 200 pėdų žemiau, todėl 
ir sudaro ypatingai gražų 
gamtos vaizdą.

Šioji įstaiga turi visus 
reikalingus patogumus. Su
vargusios sielos jėgas ten

PAVYKĘS VAKARAS
Mokyklos Motinų klubas 

P. J. A. klubas spalių 25 d. 
turėjo kauliukais žaidimo va' 
karą, kuris gerai pavyko. 
Pelno padaryta virš $57.90 
Rengėjos labai dėkingos už 
atsilankymą į minėtą paren
gimą ir už paramą. Pelnas 
skiriamas įtaisymui mokyk
los darže vaikučiams sūpy
nės arba žaidimo vietos. 
SUŽEIDĖ

G. ir A. Bartušiai gavo) 
žinią iš karo lauko, kad jųt 
sūnus Jonas Bartušis sužeis 
tas kur tai Italijoj. Linkim, 
greit pasveikti.

SERGA
Lapkričio 4 d. rimtai su

sirgo Adomaitis, kuris da
bartiniu laiku randasi St. 
Mary ’s Mercy ligoninėje. 
Linkime greit pasveikti.

Užugirių Tamošius

Vėl pareigose
VATIKANAS. — Vysku

pas elemente Micara, po
piežiaus atstovas Belgijai, 
atvyko į Briuselį vėl atsto
vauti popiežių Belgijoje.

PIRKITE KARO BONUS

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikalidkų Instrumen
tų, Muzikalidkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEVVELR Y — YVATCIIMAKER 

— MŪŠIO
4218 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

iš viengenčių tų- knygų:
“Timeless Lithuania” ir jos 
tik pas juos teguli padėtos 
tai geriau ir naudingiau bū
tų jas Balučiui pasiųsti.
Reiktų pasiųsti net ir ispa
nišką “Lituania Entre Fue-
go Cruzado”, jas tinkamai Į galima atgaivinti ir Missou- 
sunaudotų; nes Londone tiek ri valstijos kalneliais pasi-j 
ir tiek yra atstovybių, am- gerėti.
basadų, kuries ispanų kai-' Pasiekimas nėra sunkus,j 
bą vartoja. Balučio adresas nes tiktai 18 mylių nuo St. Į 
toks: Mr. B. K. Balutis, Lith [ Louis, Mo., į pietus. Kuni- 
uanian Legation, 19, Ken-(SU jėzuitų įstaiga, todėl jie 
sington Palace Gardens, Lon , viską ir tvarko. Jonukas
don, W. 8, England. 1 -------------------

Vietinis Reporteris

KARO LAIVAS VYS
KUPO VARDU

Dar tebegalioja
VVas'iington, D. C. — Ka

ro Gamybos Vadybos pra
nešimu, dar tebegalioja su-

Vietinis ukrainiečių laik- J varžymai siuvime liemenių 
“dcuble-brested” * eilutėms 
ir ekstra poros kelnių tai

raštis "Amerika” lapkričio 
12 d. praneša, kad 18 d. šio 
mėnesio Panarni City, Flo- pačiai ar panašios medžia- 
ridoj, į vandenį bus nuleis-, gos eilutei. (OYVI) į
tas naujas karo laivas var- ' -------------------
du Soter Ortynsky, t. y. var VVashington. D. C. — Paš-

' Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akų įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lieg- 
aamlnuotl jaa moderntSktauala 
metodą, kurių recAJlmo mokslą* 
gali sutelkti.

8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, korte praėaU-

na visų aklų {tempimą.

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

i onoMvntiaTAi 

1801 So. Ashland Avsnue

Kampai ll-toe
Telefoną* t CANAL UM», Ohloago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien a. m. Iki 1:30 p. na 

Trefilad. ir ieltad. a. na.
—^IMUl B. m.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

■>
' j;

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

Ateikite šiandie!

Stodlo Gooch

du vietinio pirmo ukrainie
čių graikų katalikų — uni

to ir Trangportacijos vado
vybė pranašauja, kad 1944

jotų vyskupo Suvienytose metų Kalėdų dovanų siunti- 
Valstijose ukrainiečių uni- nių kiekis Jungtinėse Val-
jotų diecezijos.

Kad toks tam laivui pa
vadinimas būtų suteiktas,

stybėse bus didesnis 25 nuo
šimčiais už 1943 metų kiekį.

(OYVI)

TeL YARds <841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4849 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 WEST ROOSEVELT BOAD '

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAJKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAJL. U, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAM — ano 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — kuo 

9:90 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Iki 8 v. v.

JUCIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehUl 2242
38

PASKOLOS YRA DAROMOS AN1 PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavhoui, Refinanaavhnul—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKEJIMŲI

Panaudokite Proft* DahartlnAnis Žemoms 
NuaMmčto Ratoma

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mftsų įstaigoje. .Ifisi, I n, lėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi $5 000 00 ap
drausti per Federal Savlngs and Istan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Iftmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR SYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA.

—- 47 Metai Sėkmingo PatAranvlmol —

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

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas”

AMEKEKOb LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutarti
Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

tMS Ba. Ashbuid A vemt 

arti 4Tth Stroat 
h» • wL ryto U 8 vaL

Res. 6958 So. Taiman Ava.
Res. TeL GKOvehIU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I » CHIRURGAS 

2423 YVest M&rųuette Rotu)

OIĮSO VALANDOS 
Trečiad, ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8 vakare

Beddendjos Tol.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal nutarti

M. YARda 8821
5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mae vaL: m* 1-1; na» 8:30-8 JI

Trečiadienio ir BeStadlenlo vakarai* 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd.
i: 1—S popiet Ir 7 - 8 v. y 

Traėlad. kr ftežtadienJa
ofisas uždarytas 

, RE3IBENCUA
3241 YVest 68th Place 

TeL REPublie 786S

TeL CANal 8257
Rex. Tel.:. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3pp

6 iki • vai. vakare.

Tai. YARda >148

DR. V. A. SIMKUS
OI CHIRURGĄ* 

- * AKINIUS PRITAIKO
744 Wm* SSth Street 

VWL: 11-13; 3-4; kr 6:30-8 M 
HieeeiBmleh 2-4 kr 8:30-8:3u

Šventadieniai*—11-11

Skaniausia duona yra tojL 
kurią apdirbama savo ranko
mis.

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

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sckm. 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 
Valandos. 3—8 popiet

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRirRGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
Re*. Tel.: Mirhvay *»SR0

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublie 0054
Jeigu neatsiliepia —
A a u k KEDsie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

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



Penktadienis, lapkr. 10, 1944

'HELP W A N T E D'

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WA\TFJ) 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

117 No. ITmrborn Street 
Tel. IlANOoluh S4H8-S4HS

HF.I.P WANTED — VYRAI

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

4601 BELMONT AVĖ.
PAKUOTOJŲ

PAKUOTI GRUDTNI MAISTĄ 
Gera Mokestis — Pastovus Darbas

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

KARPENTERIŲ 
PLEISTERNINKŲ 
UPHOLSTERERS 

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island

DOCK VYRŲ 
FREIGHT HANDLERS 

LOADERS ir CHECKERS
Po karo progos pastoviu darbų. 
Abelnas uždarbis $60.00 j savaitę 
dabar.

FRED OLSON & SON 
4724 W. WALTON ST.

★ ★ ★

ELECTRO-MOTIVE
Di Vision

*

General Motors
Corporation

Reikia:

PATYRUSIŲ

NEPATYRUSIŲ

Darbininkų

ATSIŠAUKIT Į

55TH STREET

AND JOLIET ROAD

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

★ ★ ★

VYRŲ REIKIA
Garadžiuje darbams. — Naktimis. 

Nereikia mazgoti ar gryzuoti. 
GEROS VALANDOS

PAŠAUKIT — KEYSTONE 9423

LATHE HANDS REIKIA
BERG BROS. TOOL VVORKS 

1548 N. Mason

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC VVELDERS
IF NOT EKPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

___  you leam or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET C ARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2100 S. S2nd AVĖ. CICERO, ILL.

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ
Uždirbsit ekstra Kalėdoms pi
nigų dabar. Pakuojant Kalėdi
nius maisto baksus. Abelnai nuo 
3 iki 5 savaičių darbo.

ATSIŠAUKIT f 

2653 W. ARTHINGTON

SPRAGUE - WARNER
★ ★ ★ 

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

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ ’

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

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.

Platinkite “Draugą”. PARDAVIMUI

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS S ’

DIDELIS ANGLIJOJ DOMĖJIMASIS I SA RINKIMAIS

Komisarai be kelnių

Ši nuotrauka atsiųsta iš Londono, kur ne tik Amerikos kareiviai, bet ir londoniečiai 
susirinkę ištisas valandas klausėsi, kuri partija laimės prezidento rinkimuose. (Acme- 
Draugas teleph-oto)

pants off of her” pastum
dėlių^ kurie čionai nori A- 
meriką padaryti komunisti
ne.

Sveika politika!

6 ROCKFORDO PADANGES
Lapkričio 12 d. įvyks Lab- Į Susivienymo kuopa yra 

darių Sąjungos kuopos pra- atlikus daug gerų darbų rei- 
kalbos. Prasidės 4 vai. po- kale senelių prieglaudos. Be 
piet. Kalbėtojas bus iš Chi- to, yra pasiuntus centrui 
cago. $360.65.

Visi prašomi atsilankyti 
ir pasiklausyti įdomių kal
bų.

Lapkričio 12 d. vakare bus 
LRKSA 137 kuopos vaka- 
ras-šokiai. Grieš geras or
kestras. Visi kviečiami atsi
lankyti.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help!
★ For Service I
★ For Resulfs 5 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

HTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTTSTNG MEDIUM

★ * +* *. « *

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namaa Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pllnennlų Informacijų prašo
mi krelptln anmenlAkal į:— Stefanija 
Nntautaa, 4030 So. Wood Street, ar 
telefonuokite lAFayette 0008.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tel. YARDS 1866.

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Lapkričio 26 d. bus para- lūs, jaunimo veiklą. Jis tu-
pijos vakarienė. Klebonas 
kviečia visus dalyvauti ir 
ragina iš anksto įsigyti bi
lietus. Sako, mes turėjom 
gero pasisekimo piknike, ba- 
zare, o dabar privalom tu
rėti pasisekimo vakarienėj, 
kad atmokėjus dešimtį tūks 
tančių parapijos skolos.

Sgt. Paul S. Eitalis buvo 
parvykęs atostogų. Karys 
gerai atrodo. Koresp.

Malonioj viešnagėj
Chicago Heights, III. — 

Turėjau malonios progos ap 
lankyti senus “Draugo” skai 
tytojur šioje lietuvių kolo
nijoj.

Tą progą turėjau Kris
taus Karaliaus šventėje. Pir 
miausiai sustojau pas kle
boną kun. P. Katauską, ku-in fank^ Pieno P™duktu 
rio mamytė iškėlė šaunius, transportacijos taupyme, 
pietus. Pasikalbėjom apie sej (OWI)
nūs ir naujus dalykus.

Po to teko aplankyti dnr. 
“Draugo’5 skaitytojus Žu
tautus, Mikalauskus, Bende
rius, Milmantą, Zaraikienę. 
Pastaroji papasakojo, kad 
viena jas duktė vienuolė ka- 
zimierietė šiuo metu eina 
vargonininkės pareigas Ind. 
Harbore lietuvių parapijoj, 
o kita čia pat — šv. Kazi
miero parapijoj.

Besikalbant, pasigirdo var 
pas į popietines pamaldas. 
Žmonių priėjo pilna bažny
čia.

Lietuviai čia religingi, su
sipratę ir vienybėje gyvena. 
Gaila tiktai, kad mūs katai- 
Tikiškoj spaudoj labai retai 
pasirodo kokia žinutė iš šios 
gražios lietuvių kolonijos ir 
jos veikimo. J. Aukškalnis

formą gali pasirinkti tokią, 
kokią tiktai sumislija ir ko- 

Brooklyno ir Chicagos^ kįos tiktai nori Padėkime 
maskolberniai skundžiasi, Sov Rusijai laimėti karą^ 
kad jiems esą prisiųsta iš Būkime jos draugai Paliki.
lr<-»lr»niiii Halio' 4 4 tontn’ ’ i»«l . . _ . ,me ją vieną. Bet 4 kiek thekolonijų daug ‘‘kautų" ir 
“vesčių”, bet nesą kelnių,, o 
be kelnių Paleckiui su Ged
vilą ir čekistais eiti į svie
tą ir skelbti komunizmą ne
labai patogu: ir salta, ir ne
padoru. Jie jau ir taip va
dinami nackom, o kai pra
dės vaikščiot be kelnių, tai 
bus vadinami vien tik — 
nac. O nuts žinote ką reiš
kia: ne visi namie; trūksta 
bent vieno balkio.

Tas, žinoma, nebūtų per
dėta. Paleckis juk jau se
niai yra “sunacėjęs”. Tą pa
rodo jo kalbos ir įvairūs el
gesiai. Jeigu jis kada pasi
rodys be kelnių — nieko ne
nustebins.

Siųskite savo 
kariams Vytį

Vytis yra mėgiamas skai
tyt nes jis paduoda daug ži- , Juos organizuos ■ 
nių, lietuviškai ir angliškai, 
iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, apie Lietuvos reika-

ri daug paveikslų. Jis 
mins jus kas mėnuo.

pn-

Pasiųskite du doleriu su 
pilnais savo ir savo karei
vio adresais, o jūsų myli-

per aštuonis mėnesius. 
Vytis, 366 West Broad-

way, So. Boston, Mass.

Taupymas tebefę- 
siamas

YVashington, D. C. Pulk. 
J. Monroe Johnson, Apsigy
nimo Transportacijos direk
torius, pareiškė Pieno Pro
duktų Sąjungos Vykdomo
sios konferencijos susirin
kimui, įvykusiam Washing- 
tone, kad turėdami prieš a- 
kis dviejų karų laimėjimą 
jokiu būdu negalima nuleis-

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yr? 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiuije

Clevelando laisvamanių
.' } t • t‘

gazieta susirūpino kunigų 
seimo nutarimu — organi
zuoti Amerikos lietuvius ka 
rius — katalikus. Esą, o 
kas bus su nekatalikais, kas 

9 Velnias? 
Kadangi iš įvairių frontų 

gaunamos žinios sako, jog 
kariuomenėj nesiranda be
dievio, tai Karpius gali būt 
spakainas: nei jam, nei ta- 
vorščiui Velniui nebus dar
bo.

Vienas mano tavorščių a- 
ną dien pasisakė, kokia jo 

masis gaus Vytį kas mėnuo! politika Sov. Rusijos atžvil-

REIKALE pasenaudokit

giu. Štai, ką jis sako:
Aš manau, kad Sov. Ru

sija didvyriškai kariauja. Aš 
manau, kad ji savo valdžios

S

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1809 Wp«t 41 f h Street — R***’ Wnn/V O4vm»a4 

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

V AL.: — nuo 9 ryto Iki 5:30 p.p. etvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

PASKOLOS
DAROMOS

cnt Pirmų Morgičių
PAS

— IM

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankštos rflšlee,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... jfc] 1 25
PETROLEUM OOKE (Conrse) 119*50 
PETROLEUM OOKE (PBe Rnn) 95
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... jg Oft

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicaoo

CERMAK RD. .................. Tel. CVNel 4XST
BEN J. KAZANAURKAS, R.«tininkA«

'i

Tenka išgirsti, kad lietu
vis biznierius ar profesio
nalas skundžiasi neturįs kli- 
jentų iš lietuvių tarpo. Jo 
paties kaltė. Tegul dalyvau
ja lietuvių veikime, tegul re
mia savo spaudą, atsiras ir 
lietuvių klijentų. S. Dagys

JOS. F. BUDRIK,
’ ' ' B INU.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8. ILL

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

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

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

BUD RIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1OOO K., NcdSUos 
vakare — 8:80 P. M.
WHPO, 1450 Ę., Ketveco 
vakare — 7:00 P. M.

%
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Lietuvos su Vilniaus kraštu atsteigimą. Ji turėjo sto
vėti ir už Ukrainos ir už Baltgudijos laisvę. Bet to ji 
nepadarė. To pasekmės yra liūdnos.

Mūsų manymu, Mikolajczyko • tikrasis ir labai pavo
jingas nusileidimas yra jo sutikime bendradarbiauti 
su Lenkijos kvizlingais, Maskvos pastumdėliais. Čia 
bus vietoj priminti priežodį — neik su velniu obuo
liauti: neteksi ir obuolių ir terbos. Tas gali atsitikti 
ir Mikola j czykui, pasišokusiam bendradarbiauti su ko
munistais ar komunistuojančiais lenkų gaivalais.

Bet kaip ten bebūtų, šiuo metu lenkui daromi nusi
leidimai, nepaisant ką jie liestų, yra šėrimas naujai 
kylančio imperializmo rytuose ir labai apsunkina Len
kijos kaimynų kovas ir siekimus išsilaisvinti ir atsi- 
steigti laisvas ir nepriklausomas valstybes. Bet toji 
kova, kaip Baltijos valstybių, taip ir kitų, nesustos.

15 KRAŠTŲ KARO LIEPSNOSE
(PRIEŠKARINES KELIONES ĮSPŪDŽIAI) 

Rašo JURGIS RIMOŠIUS

APŽVALGA

President Roosevelt and Priine Mtnlster Cliureliill:
1. Tlieir eountries seck no ciigrandizement, territorial or otlior;
2. Tliey desire to seek no territorial uhangcs tliat do not aeeord 

witli tlic freol.v eapresscd wlslies of the peoplęs coneęrnęd;
3. They respeet tlie riglit of all peoples to eliose the fonu of go- 

icminoiit under vvldcli tliey \vill live; and the wisli to see soveręign 
riglits and self-governnient restored to those wlio have been foreibly 
depri'ed of tliem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

"Naujos" Lenkijos atsteigimo planas
PENKI PLANO PUNKTAI

Herald-American vakar paskelbė Lenkijos premiero 
St. Mikolajczyko planą naujai nepriklausomai Lenki
jai atstatyti. Tas planas buvęs įteiktas Prezidentui 
Rooseveltui dar prieš rinkimus.

Tuo planu Lenkija paveda Rusijai teritoriją į rytus 
nuo vadinamosios Curzono Linijos (apie kurią para
šysime atskirą straipsnį), Lenkija tik pasilaikysianti 
Lvovą ir Drohobycz.

Vakarų Lenkijos siena pasiliksianti ta pati, kokia 
buvo 1939 m. prieš Lenkijos padalinimą.

Tarp Mikolajczyko valdžios ir Maskvos užlaikomos 
lenkų “valdžios” Lubline būsianti pasirašyta sutartis, 
kuria būsią “išlyginti’’ politiniai skirtumai pačių len
kų t3rpe.

Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija turėsian
čios duoti garantiją, kad naujoji Lenkija visuomet bus 
laisva ir nepriklausoma.

Toks tai yra Mikolajczyko penkių punktų planas 
“naujai” Lenkijai.
DIDIS NUSILEIDIMAS

Tasai planas parodo, kad londoniškė lenkų valdžia 
galutinai jau yra priversta pasiduoti Maskvos reika
lavimams. Jai buvo pastatyta “conditio sine qua non” 
ir Mikolajczykas padarė nuolaidą.

Nuolaida yra didelė dviem atžvilgiais: Lenkija išsi
žada rytinės Lenkijos (prieškarinės dalies) ir sutinka 
dirbti su Maskvos proteguojamais lenkų elementais, per 
kuriuos Stalinas varys savo politiką.

Ši Mikolajczyko nuolaida, aišku, liečia ir Lietuvą. 
Kaip — tuo tarp apie tai nekalbėsime.

IŠSIŽADA, BET NE SAVO
Kas liečia Lenkijos teritoriją, kurią Mikolajczykas 

“atiduoda” Sovietų Rusijai, mes čia nelaikome lenkų 
nuostoliu ar skriauda. Lenkija išsižada ir Rusijai pa
veda ne savo nuosavybę — teritoriją, bet kitų.

Pirmoje vietoje ji “paveda” Lenkijai Vilniaus kraš
tą, kuris be jokios abejonės Lietuvai priklauso. Kad 
taip yra, ne tik istorija sako, bet tarptautiniai įvykiai 
ir sutartys. Vilniaus kraštą pripažino Lietuvai Sovietų 
Rusija, pripažino ir Lenkija (1920 m. spalių 7 d. pasi
rašyta sutartimi Suvalkuose).

Kitos prieškarinės Lenkijos rytinės dalys, kurias 
“atiduoda” Rusijai, taip pat nepriklauso Lenkijai. Tai 
Baltgudijos ir Ukrainos žemės.

Mikolajczyko planu Lenkija nuo savosios žemės nė 
vienos pėdos neišsižada.

Tos visos teritorijos turėjo būti grąžintos tikrosioms 
savininkėms dar tuomet, kuomet Lenkija buvo laisva 
ir nepriklausoma.
KAS REIKĖJO PADARYTI?

Bet ir šio karo metu Lenkijos valdžia, bekovodama 
už savo nepriklausomybę, būt pati daugiau laimėjusi 
ir teisingai taikai atstatyti nusipelniusi, jei ji aiškiai 
ir griežtai būtų stovėjusi už laisvos ir nepriklausomos

Ar reikia keisti prezidento rinkimų sistemų!
Rinkdami prezidentą, mes nebalsuojame tiesioginiai 

už vieną ar kitą kandidatą, bet balsuojame už taip vadi
namus elektorius (rinkėjus). Tie paskirų ateitų elek- 
toriai savo laiku susirenka ir oficialiai paduoda savo 
balsus už tuos kandidatus, už kuriuos balsuoti jie bu
vo išrinkti.

Daug kas kelia klausimą, ar negeriau būtų pravesti 
tiesioginių prezidento rinkimų įstatymą. Vadinas, siūlo 
atmesti elektorių rinkimo sistemą ir įvesti tiesioginį 
balsavimą už kandidatus.

Bet neatrodo, kad tai padarytų didelio skirtumo.
Jei ir balsų dauguma (ne elektorių dauguma) būtų 

buvęs renkamas prezidentas, visvisn rezultatas būt 
buvęs tas pats. Tiesa, proporciniai imant, steitų elek
torių paskirstyme pasidaro lyg ir nelygybė, nes, saky
sim, Rooseveltas turi 413 elektorių, nes laimėjo 35 stei- 
tus, kuomet Dewey gavo 118 elektorių (laimėjo 13 stei
tų). Jei imsime populiarų balsavimą, rasime, kad Roose
veltas turi 53.3 nuošimčius visų balsų, o Dewey turi 
44.7 nuošimčius. Reiškia čia skirtumas pasidaro žy
miai mažesnis. Vakar paskelbtais rinkimų duomenimis 
Prezidentas Rooseveltas gavo visame krašte 22,303,237 
balsus, kuomet gub. Dewey surinko 19,597,217 balsų. 
Roosevelto dauguma pasidaro ne taip jau žymi — 2,- 
706,020 balsų. .

Tad, ar rinkome paskirų steitų elektorius, ar būtu
me tiesioginiai balsavę už kandidatus, pasekmės būtų 
tos pačios.

★

Neužmiršome ir savo tautietį
Mes neabejojame, kad didelė Chicagos lietuvių balsų 

dauguma buvo atiduota už Prezidentą Roosevtltą ir 
kitus demokratų partijos kandidatus. Tačiau savo tau
tiečiui Antanui Oliui, kandidatui į teisėjus, buvo pada
ryta išimtis. Lietuvių dauguma už jį balsavo.

A. Olis, tiesa, nelaimėjo. Jis negalėjo laimėti, nes 
miesto ir Cook County rinkimus labai didele dauguma 
laimėjo demokratų sąrašas. Kaip prakišo visi kiti res
publikonų kandidatai, taip atsitiko ir su Olio kandi
datūra. Tačiau iš dvylikos respublikonų kandidatų mū
sų tautietis balsų skaičiau^ atžvilgiu yra šeštoje vie
toje. Vėliausiomis žiniomis, jis gavo 641,670 balsų. Pas
kutinėj vietoj respublikonų sąraše yra Pieruccini su 
592,929. A. Olis gavo 48,741 balsą daugiau. Tad, atroi- 
do, kad už jį balsavo daugiau kai 48,000 mūsų tautie-
«>»• ’■

Taip ir reikia. Lietuvis lietuvį turi remti. Kitaip mes 
negalime prasimušti nei politikos gyvenime, nei biz
nyje, nei profesijose, nei kitose gyvenimo srityse. Kai 
mes patys parodysime pakankamai vieningumo ir su
sipratimo, tai pajus politinių partijų viršūnės ir tik 
tuomet mums auos atitinkamą pripažinimą.

Žmonių blaivinimas
Nebraska steito prohibicijos organizacijos per buvu

sius rinkimus norėjo pravesti to krašto “nusausinimą”. 
Buvo paruoštas specialus prohibicijos įvedimo balotas. 
Už prohibicijos įvedimą pasisakė 114,105, prieš balsavo 
338,984. Tuo būdu Nebraska steito gyventojai nutarė 
ir toliau “gerti”.

Keista, kad po skaudžių eksperimentų “prohibicijos 
gadynėj”, kuri visą kraštą kamavo per ištisą metų 
eilę, kuri davė progų laužyti įstatymus, korupcijai, 
gengsterių siautėjimui, jaunimo demoralizacijai etc. 
atsiranda žmonių, norinčių grįžti atgal į tuos laikus.

Reikia sau gerai įsidėmėti, kad žmonių blaivinimo 
darbas jokiu būdu nėra įmanomas įstatymų keliais 
ir policinėmis priemonėmis. Tai yra sistematingo auk
lėjimo reikalas per mokyklas, bažnyčias, organizacijas 
spaudą, filmas ir kitas panašias priemones.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

(Tęsinys)
Sekmadienio pavakarė. Pi

lna žmonių. Provincijos ke
liai kaip išarti. Vos auto
mobilio visi langai neišbyra.

Tik kur-ne-kur dar pasi
taiko puošnus sijonas, ma
tyti, iš toliau, iš anapus Za
grebo atvykęs. Šiaipjau vi
sur manufaktūra.

Pakelėmis pasitaiko kry
žių. Iš skardos išplautas 
Kristaus siluetas. Ir tiek. 
Kai kur šitai figūrai sten
giamasi priduoti veido ir 
kūno detales. Bet dažniau
siai ši Kristaus silueto skar
da tik tamsia ochra nutep
ta. Kad skarda negestų.

Visaip garbinamas Dievas.
Jei kur atsitinka didesnis 

dvaras, tai jau būtinai ba
rokinės figūros. Jų ypatin
gai daug — Prahoje. Bet ir 
čia jų pilna. Prie takelio. 
Miestelyje. Ant tiltų.

Be kelių neaukštų kalniok 
ščių vėl lyguma.

Slovėnijos gražūs kalnai 
toli pasilikę. Jų veik jau ne
matyti. Tik mėlynuoja kiek 
tolumoje.

Dar kiek pavažiavus vėl 
viskas ima staiga keistis. 
Jau kaip ir nebe jugosla
viški dalykai. Kiti tipai. Ki
tokios sodybos. O vyrai jau 
plačiomis baltos drobės kel
nėmis. Kaip sijonais. Juk 
tai vengrai?

Užkalbinti man atsako 
kaž ką panašų į žodį: mad- 
jaras. O dar ligi oficialinės 
sienos ir tos pačios Madja- 
rijos geras pusdienis.

Koki puikūs arkliai.
Visi kaimai dideli. Po ke

lis kilometrus. Viena ilga 
gatvė. Namai savo prieša
kiais išsikiša į gatvę. Visai 
vengriškos sodybos. Daug 
žmonių.

Pagrioviais susigrupavo 
visos šeimos. Seniai pypkes 
rūko. Vaikai iš tolo užmatę 
automobilį sukelia lermą. 
Kaip prieš pasaulio galą 
toks klyksmas. Bešofęriau- 
damas turi akylai žiūrėti, 
kad jų kurio nesuvažinėtum. 
Tiek jų čia daug ir toki jie 
visi čia paslankūs.Tik arti 
tekinių ir apie vežimą. Ir 
gatvę nuprožektuoji ir dū- 
jotas. Bet jie tik savo ova- 
duoji nedorėliams, kaip var- 
cijas kelia. Ir tos mamos ir 
tetulės prisideda prie šių 
klykavimų rankomis mosta- 
guodamos.

— Ar toli Madjarija? Hu- 
ngarija f

Seniai nurodo rankomis į 
netoli už miestelio esamus 
krūmynus.

Kelias darosi vis siaures
nis. Net neįtikėtina, kad jis 
vestų į tą “Hungariją”. 
Kaip į avižų laukelį kokį į- 
važiuoji. Kažkoks smėlėtas, 
padulkęs keliukas tarp alks
nių krūmų. Staigiais, nieko 
nepaaiškinamais užsilenki- 
mais. Niekuomet automobi
liui netaikytas. Ir vėžės ne 
autų, bet vežimų. Vidurke
lis žole užžėlęs.

Putpelės rėkia.
Gražiai nusileido saulė. 

Užstojo ramus vakaras. Jau 
arti ir naktis.

Tarytum kur Lietuvoje 
važiuotum kuriuo pakrūmių

keliuku.
Tik čia kitokia šalis. Il

gomis gatvėmis sodžiai, — 
pas mus toki dalykai į vien
kiemius dalomi, — ir su ven
griškomis siestomis ir pasi
šnekučiavimais. žmonės nė 
migti neina.

Staiga kelias nutrūko. U- 
pė.

Tiltas. Būdelė. Vadinas, 
siena. Dabar man viskas pa
aiškėjo. Sienai, matyti, il
gai ieškota kokio motyvo 
ir atsirėmimo punkto. Jis ir 
buvo surastas. Upė! Tai va
dinama natūrali siena. O ten 
vengrai už tos sienos palik
ti, tegu pypkiuoja sau va
karo poilsio valandomis.

Šitame į upę atsirėmimo 
punkte daug jugoslaviškų 
kareivių. Atiduodu visus sa
vo ir kelionės draugo auto
mobilio popierius. Tegu 
graibstosi. Šito buomo ir u- 
pės kitoje pusėje — Unga- 
rija!

Jugoslavai puola į mano 
automobilį jų pačių uždėtos 
plombos nuimti. Jie vos ne
buvo užmiršę per tą greitu
mą nuimti nuo automobilio 
ašies jų uždėtą plombą. Ne
nuimti plombą tai būtų nuo
dėmė. Aš jiems pirmas apie 
tai primenu. Jie labai man 
dėkingi.

Į šalį įvažiuojant visi au
tomobiliai užplombuojami.

Turbūt žmonės bijo, kad 
jiems automobilių pakeliui 
nesukeistų. Gal kad neišvež
tų gerų, o nepaliktų senų. 
Aš priešingai. Sienoms ap
saugoti ir muito priemonė
mis fiskui palaikyti proce
dūrose aš niekuomet nebu
vau stiprus.

Mums stovintiems prie til 
to pasažieriams norint sie
ną pereiti prie manęs priei
na jaunas vokietis.

Išsipasakoja, kad blogi ke 
liai Ungarijoje. Jis ką tik 
yra atvykęs iš Ungarijo®. 
Jugoslavijoje, jis girdėję®, 
dar blogesni. Neišvažiuoja
mi...

Tik jis nėra gimęs diplo
matu, kad taip sau šūkau
ja. Jugoslavų valdininkai 
ausis patempę klausosi, kas 
čia per paukštis jų kelius 
peikia. Jaunuolis nesiliauja. 
Net, iš tiesų, malonu pasi
klausyti tos jo dainelės. Jis 
išpasakoja visas savo ir tė
vų, dabar automobilyje sė
dinčių, bėdas.

— Tėvai apsirgti ko ne
gavo dėl tokių kelių Ven
grijoje. Na, Jugoslavijoje? 
Argi čia iš tikrųjų galima 
išvažiuoti? Tamsta juk iš 
tenai grįžti.

Nuraminau vienu žodžiu:
— Geri! Puikutėliai.
Garsiai pagyriau, kad ke

liai Jugoslavijoje geri ir vi
sur išvažiuojami. Mano ju
goslaviški draugai, visą lai
ką iš padalbų besiklausą 
mudviejų konversacijos su 
vokiečiu, iš karto nušvito 
išgirdę tartą gražų žodį a- 
pie jų šalį. Jie buvo patrio
tai. šalis turi būti tik graži.

Mane užkalbinęs vokietis 
yra kilęs iš Karaliaučiaus. 
Išgirdęs, kad aš iš Lietuvos, 
apsimetė to žodžio nesupra

tęs. Ar niekuomet nėra gir
dėjęs. Tarytum, būčiau jam 
iš Afganistano. Iš artimo 
kaimyno galima buvo lauk
ti ko nors gražesnio. Jei jau 
ne susijaudinimo ligi aša
rų, tai bent šūktelėjimo: 
“Negali būti? Tamsta iš Lie 
tuvos. A! Tai mes...”

O dabar?
Vokiečiai jau tokie žmo

nės. Iš po akių yra jiems 
pražuvusi Lietuva.

(Pabaiga)

By rranceg Ainsworth —H
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Tik tas tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Seneca

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

tA. T A.
KLEMENSAS PETRAITIS

Gyv.: 7026 S. Artesian.
Mirė lapkr. 7 d., 1944 m., 

3:30 v. popiet, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Joniškiu par., 
Griždžių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdi
me: moterį Elzbietą (po tė
vais Sudauskaitė); 3 dukte
ris Oną Paul ir žentą Albert, 
Florence Zoladz i r žentą 
Stanley, ir Marijoną: 3 anū
kus June, Janet ir Stanley; 
dėdę Mykolą Szinkaitj ir jo 
moterį ir daug kitų giminių 
ir draugų. Lietuvoje paliko 
motinėlę Marijoną ir 2 bro
lius Bronių ir Vincą.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 6812 So. 
Westem Avė. Laidotuvės į- 
vyks pirmad., lapkr. 13 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Gim. šv. Panelės 
Marijos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukte
rys, Žentai, Antikai, Dėdės 
ir kitos Giminės.

Laid. direkt.: A. B. Pet
kus, tel. GROvehill 0142.

KOTRINA URBONIENE
(po lėtais Ambrozaitė)

Gyveno 34n!l S. Loitr Air.
Mirė Lapkr, S, 1H44. 11:30

vul. Vilk., sulauktai pusės am/..
Gimė Lietui oje. Kilo iš Ibi- 

selnlų apskr.. Jurbarko parap., 
({Kuktiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 3a iii.
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris Amilijų ii žentą 
M/šgt. Walter l’etrovicli (P. 
S. Army), (»nų ir Antaniną ir 
tentą Antanų Stašinskus, 2 a- 
nukus Donalil ir Lieliard Sta
šinskus, 2 brolius Joni) ir Do
miniką Ambiozalėius, 3 pus
seseres Magdaleni) čepaukskie- 
nę. Marijonų I >a iii usevlėlene ir 
Veronikų Ita lt rul ieny, pusbrol) 
Antanų JoeatlĮ ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko brolį Antanų 
ir kitas gimines

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lltuanlca Avė.

Laidotuves Įvyks pirmad.. 
laipkr. 13, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ) šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielų. Po pamaldų ims 
nulydėta Į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti laidotvče.

Mitulę Dukterys, Zentni. 
Anūkai, Broliai. Pusseserė’*, 
Pusbroliai Ir Giminė-.

I .aldotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips. Te|. V A Ibis 
4908.,

i
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA.'...,/.,-,Z';
AUKLĖJIMAS ** VIRTUVĖ •**„ IR MADOS

Sun ja Pipiraitė

RUDUO SVETUR
Aš nemačiau šiemet pražystančių purienų,
O nei atkalnėje žibučių mėlsvaakių.
Visus pasveikino pavasaris — užmiršo mane vieną.
Ir nei gėlės man atsiuntė, nei labas nepasakė.

Pavasaris praėjo be lakštingalų ir be svajonių,
O vasara — lyg žalio žiogo pašokimas tarpe smilgų.
Ir pradedu manyt, kad gėlės ir svajonės — tiktai monai.
Kodėl gi be žiedų, be žalio lapo širdžiai ilgu, ilgu?

*
Pražuvusi jau vasara. Pavasaris prapuolęs.
Ir aš pati paklydusi tarp mūrų, tarpe bokštų.
Kur tik žvelgiu — tik šalti akmenys, tik kietos uolos...
O be purienų, be žibučių ir be tėviškės aš trokštu, trokštu.

Moterų vaidmuo rinkimuose MŪSŲ VIRTUVĖ THE WEATHEK

TAU NORIU PASAKYTI
Prisimenu dainas mylimos močiutės 
Išdainuotas baltais vakarais,
Kai mėnulis švietė pro langą gryčiutės 
Ir dangus kai degė pažarais.

Prisimenu linksmas lopšynės daineles; 
Rodos, užburta aš jų klausiaus, 
Skaidrus juokas lydėjo mano dieneles, 
Nieko aš nežinojau baisaus.

Prisimenu kai melstis mane mokė 
Ir mylėti Dievulį karštai: —
O! Motinos meilė ribų nežino,
Jos maldų dangus klauso tikrai.

Prisimenu dainas mylimos močiutės 
Išdainuotas laimė vakarais,
Kai žiedai siūbavo palangėj gryčiutės,
Meilė kai gaubė lengvais sparnais. M.

Šaunų darba atlikusi lietuvaitė
Juozefa Daužvardienė. Lie 

tuvos konsulo žmona Chi- 
cagoje, buvo pakviesta ir

The other evening at an informal { 
buffet supper I saw “in action” the į 
very special convenience of a nešt- I 
of-tables. In this home there were Į 
a pair of these very decorative 
pieces on either side of the fire- ! 
place. I

1 As time for refreshments arrived,
I notieed there were štili no signs 
of a table being sėt, although there 
were eight to be served, and there 
was plenty of evidenee of activity 
in the kitchen. ’ i

The husband appeared with a big 
tray. This he sėt on the low cock- 
tail table. And in a twinkling he 
moved out the two smaller tables 
from each of the “nešta,” plaeing 
these conveniently by the chairs the 
guests were occupyipg. Then the 
hostess came from the kitchen with 
a steaming percolator of coffee and 
a huge platter of sandwiehes. When 
tliese were passed, each guest shar- 
ed with another the ūse of one of 

! the small tables from the nešt. 
It all took place quickly, easily, 
and graciously. I realized more 
strongly than ever whv in the re- 
eent survey of Imperial Furniture 
Company of Grand Rapids, nests- 
of-tables were third in popularity 
among all types of tables. Since 
that evening I have been talking 
with some of my friends who have 
nests-of-tables in their homes, to 
learn other uses to which they are
being put.
. , One woman, who has two high 
school age children, finds that the 
ūse of nests solves the problem of 

i a small desk for doing home work.
And she herself uses one for writ 
jng letters. Another uses one of tbt 
nests for «ewing. And, of cours-r 
for bridge parties nests really shir.i 
You can put a small table on <li.> 
gonal corners for ash trays, drinks 
and even score pads, keepirig tbt 
eard tabl» clear for playing.

| paskirta Lietuvių Komiteto 
pirmininke prie Community 
and War Fund šio vajaus 
metu.

Tai nebuvo garbės vieta, 
bet sunkaus ir didelio dar
bo našta, kurią ji pasiėmė 
pakelti ir, reikia pasakyti, 
garbingai ją neša.

! Jos dėka sudarytas dide
lis lietuvių komitetas. Įju
dintos organizacijos, draugi
jas, kuopos ir klubai. Gau
ta iš jų daug aukų. Suorga
nizuota gausingas būrys rin 
k'iavai darbininkų. Vajus 
plačiai išgarsintas spaudoj, 
per radijo, prakalbomis ir 
t.t.

Kad to pasiekti, pirminin- j 
kei teko dirbti ir dienomis , 
ir naktimis. Bet neveltui. į 
Šios pastangos davė puikių, 

I rezultatų, kuriais didžiuoja
mės mes, lietuviai ir džiiu- 
giasi Community and War 
Fund vadovybė.

Ar mielos skaitytojcs ži
note, kad mūsų sesutės lie
tuvaitės pasišveųtimo ir va
dovavimo dėka. Chicagos lie 
tuviai visas tautines grupes 
pralenkė Community and 
War Fund rinkliavos dar- i 
buose, 'atsistodami pirmoje i 
vietoje. Pirmą vietą užėmė 
ne vienoj kurioj vajaus sri
ty, bet visose. Užtat mes 
jai turime dėkingi būti, nes 
ji lietuvaičių ir visų lietu
viu vardą gražiai pagarsino 

Į ir pakėlė. »
Kad J. Daužvardienės nuo 

! pelnus įvertina ir Commu- 
į nity and War Fund vado
vybė, aišku iš to fakto, kad

Nė vienuose rinkimuose 
Jungtinių Valstybių istori
joj nebalsavo tiek daug mo
terų, kiek balsavo šių metų 
rinkimuose. Šiuo kartu mo
terys ne tik balsavo, bet ak
tyviai kampanijoj dalyvavo. 
Jos sakė kalbas masiniuose 
susirinkimuose. Jos kalbėjo 
per radijo. Jos rašė laikraš
čiams ir žurnalams politinė
mis temomis agitacijos 
straipsnius. Jos vaikščiojr 
per namus. Rinkimų dieną 
stovėjo prie rinkimų vietų.

Moterų susidomėjimas ir 
veikla rinkimuose buvo tik
rai pažymėtina.

Kodėl taip?
To priežastys yra kelios
Karo laikas. Daug mote

rų turi sūnus, dukteris, vy
rus ar sužadėtinius kariuo 
menėj. Jos nori kad karas 
greičiau baigtųs ir kad vy
rai greičiau sugrįžtų į šei
mų židinius.

Dauguma buvo įsitikinu
sios, kad šiuo metu mainy
mas prezidento prailgintų 
karą. Todėl daug jų tikrai 
nuoširdžiai darbavosi už F. 
D. Roosevelto išrinkimą. Ir, 
aišku, moterų pasidarbavi
mas ir jų balsas tikrai žy
miai prisidėjo, kad išrinkti 
p. Rooseveltą prezidentu ket 
virtam terminui.

Kita priežastis taip pat 
nebuvo menka.

Milijonai moterų šiuo lai
ku dirba karo pramonės į- 
monėse. Ir čia jų vaidmuo 
yra didelis. Tasai vaidmuo 
ir vis tik nemaža atsako
mybė ir, be to, pats darbas

Prikimšta avies mentė Jikuiaio nuo kepinimo jautie-
a •£ i — j i. , , nos ar kitos mėsos ir 1 puo- Sumaisyk 1 kuoduką bal- i , , , H.. . . . dūką verdančio vandens,tos duonos trupimų su puse L ,j. i • f Pridek du puoduku sukapo-puoduko ištirpinto sviesto, 1 , rtos atliekamos kepintos jau-

Apsukri politikos veiaeja, 
Emily Taft Douglas, demo
kratė, laimėjusi Congress- 
woman-at large vietą Illinois 
steite.

karo pastangose prisidėjo 
prie sukėlimo susidomėjimo 
krašto politika. Ir šiuo at

kerai išplaktu kiaušiniu, sul- 
timi 1 citrinos, 1 dideliu 
šaukštu sukapotų petruškų, 
arbatiniu šaukštuku druskos 
ir pusę arbatinio šaukštuko 
pipirų. Išėmus kaulą iš a- 
vies mentės pripildyk virš 
paduota koše, užsiūk, įdėk 
į didelę blėtą su trupučiu 
verdančio vandens. Kepk vi
dutiniai karštame pečiuje, 
dažnai aplaistydama vande
niu iš blėtos. Kuomet bus 
iškepus, išimk mėsą, tada 
nuimk taukus nuo skystimo 
blėtoje. Įmaišyk truputį mil
tų į skystimą, ir kuomet pa
dėsi ant stalo, apipilk pa- 
tirštintu skystimu.

tienos, žiupsniuką sausos 
muštardos, pipirų ir drus
kos pagal skonį. Leisk už
virti, tada pridėk šaukštą 
miltų ar “corn starch”, iš
leisto truputyj drungno van
dens. Padėk skauradą ant 
vietos, kur ugnis neperdaug 
karšta ir virink apie pusva
landį.

Kuomet bus gatava, išpilk 
mėsą ant tam tikrai pritai
sytos (džiovintos — toast- 
ed) duonos riekučių ir pa
dėk ant stalo. Labai skanus |. verdančio vandenio. Gerai 
valgis. * ; išmaišyk; kuomet bus gerai

paviręs, pridėk mėsą. Leisk 
, kartą gerai užvirti, pridėk

Sukapok bile kokios atlie-' pagal skonį druskos ir pipi-

COlO WITH 
* DIMINISHINO

WINDS - 1«» 
Jan't diminlih 

y«ur uteil 

f«t tavinyl

Jautiefta ir ryžiui
Sukapok užtektinai šaltos 

atlikusio,3 jautienos, kad pa
daryti 2 puoduku. Ištirpyk 
puode arba gilioj skaurado- 
je šmotą sviesto taip didelį, 
kaip kiaušinis. Kuomet svies 
pradės net parasti, pridėk 
cibulį supiaustytą į riekutes 
ir virink svieste iki pagels. 
Tada įmaišyk 2 dideliu 
šaukštu miltų ir 1 puoduk?

žvilgiu jos pajuto didesnę Jiutien, su pakepinta
atsakomybę

“Jei mes dirbame vyrų 
darbus dirbtuvėse, neturime 
atsilikti nuo vyrų ir politi- 
name gyvenime” — taip gal 
vojia moterys.

Taip ir yra.
Tur būt daugiau, negu 

kuomet nors pirmiau ir mo
terų kandidačių į įivairias 
vietas buvo pastatyta. Ne
mažai jų laimėjo.

Tad, moterys galime di
džiuotis, kad dirbome ir kad 
mūsų darbas šiuose rinki
muose nebuvo tuščias. Te
žino pasaulis ir tą, kad su 
šiais rinkimais mūsų veikla, 
politikoj nesibaigs. Mes ir 
toliau joje dalyvausime ak
tyviai ir gyvai.

duona
Įdėk į skauradą 1 didelį, 

šaukštą sviesto ir vieną la
bai smulkiai supiaustytą ei

Mėsa su daržovėmis

karnos šaltos mėsos ir lygiai 
šaltų virintų bulvių. Suka
pok 2 ar 3 cibulius ir sumai
šyk su bulvėm ir mėsa, įde
dant draikos ir pipirų pagal

bulį. Spirgink iki cibulis bus i skonį. Sudėk į, blėtą ir už- 
pajuodęs. Tada pridėk 2 dėk ant viršaus keletą plonų
šaukštu dažalo (gravy) at-

persekiojimais suvargintos 
tėvynės; kita, nežinojo, į 
kurį pasaulio kraštą vykti, 
nes jautė, kad tremtinių nie 
kas nelaukia. Galiau rugsė
jo 17 dieną, 1902 metais, lai
mingai Š. Amerikos konti
nentą pasiekė. Pirmiausia 
apsistojo Kenora miestelyj, 
Ontario provincijoje, Kana
doj. Ten nuo kun. J. T. Pow-

rų.
Turėk gitavą kiek nori 

išvirtų karštų ryžiu lėkštėj. 
Užpilk mėsą ant šių ryžių 
ir padėk ant stalo. Ryžių tu
rėtų būt daugiau negu mė
sos. Labai sotus ir pigus va! 
gis.

Pirkite pas tuos biznieriui,

šmotų lašinių. Kepk pečiu
je iki viršus paras. Vieton 
cibulių galima vartoti tiek 
virintų morkvų kaip bulvių. I kurie skelbiasi "Drauge.i f

ers, Šv. Marijos Nekalto Pra 
Lietuvaitė Politikė aidėjimo parapijos klebono. 

_________________ . gavo pakvietimą. Neturėda-

Moderninės Ligonines Istorija f”?

Spring Valley, Iii. — šv. idaug nuoširdaus patarnavi- savo šešiomis draugėmis at- 
Margaretos ligoninės šiame i mo ir paguodos. vyko į Spring Valley, III.
miestelyje pradžia buvo tik- Spalių 22 dieną mirė šv. Atvykusios į minėtąjį mie 
tai 1903 metais. Ji net ne- Majgaretos vienuolyno plr- stelį daug vargo patyrė, nesi

NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
UŽ $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES, DABAR 
TIK UŽ $5.00

turėjo ligoninės panašumo 
Bet šiandien turime gražią 
ligoninę ir švč. Marijos Au
kojimo seserų vienuolyną.

Prieš 41 metus plačioje 
apylinkėje nebuvo ligoninės. 
Ištikus nelaimei, dažnai var
gingo žmogaus paprastas na 
mėlis buvo laikina ligoninė. 
Bet dabartiniu laiku Spring 
Valley gyventojai gali di
džiuotis, nes apleistose dy* 
kūmose su visais įrengimais 
graži stovi ligoninė, kurioje 
ne vien tiktai vietiniai lietu 
viai, bet ir iš apylinkių mies 
telių, patekę j| sunkias gy

moji perdėtinė, Motina Mag
dalena. Ji buvo viena minė 
tos ligoninės steigėjų, todė1 
perdėtinės pareigas ėjo iki 
mirties.s Laidotuvės įvyke 
spalių 26 dieną, kuriose da
lyvavo visi vietos kunigai 
taipgi daug seselių ir paša
liečių žmonių.

kiekvieno naudingo užmany
mo pradžia visuomet sunki 
būna. Paprastas mažas me
dinis namelis, buvo branduo
lys dabartinės moderniško 
įstaigos. Dar ir šiandien 
menkutė pradinė ligoninė liv 
dija, kiek varginga pradžia 
buvo. Tiktai dabar tas men »i
tas senovės namas nėra kai

Motina Magdalena Prar ligoninė, bet visai kitiem?, 
cūzijoje gimusi, ten ir jiu- Į tikslams tarnauja, 
nystės dienas praleido. Vi
sai jauna būdama, 1889 me
tais, įstojo į Švč. Marijrr 
Aukojimo seserų kongrega-

Visai apleistame kampely
je, šimtamečiais ąžuolais ap
augusių krantų, pastango
mis seselių ir gerų žmonių.,, 
išaugo didelė, moderniškaciją, Broons, Prancūzijoje.

venimo aplinkybes, suranda ^en ^arPe savo tautos žmo- jįgonįng( kurioje slaugojama 
mų, nors ir sunkiose aplin- kas met tūkstančiai ligonių, 
kybėse, iki 1902 metų, dar- j žvelgus į praeitį, priklauso 
bavos. Bet kuomet Prancū- nuopeina8 už steigimą ir to I’ 
zijos masoniškoji valdžia vi '1)eanį į8taig08 augimą., į 
eoje šalyje išplėtė persekio- | Mothni Mftg'dalenai ir jos 6 i 

n« jimus tikėjimo, tuomet j’ drauggm8. i|
ir kitos seserys, iš savo tė- ligoninės fltelg?jų visos 
vynės liko ištremtos vien .u miw>iog. Motlnft Mag- 
tiktai dėl to, kad vienuolišką dajena paskutinė palydėta į 
luomą pasirinko. amžino poilsio vietą. Tiesa, I j

Labai nemalonus žiaurių visos nukeliavo į amžinybę, 
gyvenimo aplinkybių pasi- bet jų gailestingumo pradė- 
reiškimas, bet pasirinkimo tas darbas bus tęsiamas ir 
nebuvo, tiktai keliauti, bet toliau ir tuo pičiu nuošir-įj 
kur keliauti? Ir pačios ne- durnu, kaip ir praeityje, 
žin-ojo. Viena, gaila buvo f4rnilb

ji buvo apdovanota garbės 
ženklu arba “Award of Me- 
rit.”

Ponia Daužvardienė
vien tik šelpimo darbuose 
pasižymi, bet nuolat ir sėk
mingai darbuojasi Amerikos 
Raudonajame Kryžiuje ir ki 
tuose gražiuose ir naudin
guose darbuose.

Ją sveikiname ir linkime 
sveikatos ir toliau taip e- 
nergingai darbuotis mūsų 
tautoa gerovei.

1. Katalikų Tikyba I tomas. Dogmatinės Katalikų ti
kybos išdėstymas, tokia eile, kokia stambiau
sios tiesos yra suimtos j Tikiu į Dievą Tėvą.
Parašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 215 pusi. Kie
tais aptaisais. Kaina .................................................. $1.00

2. Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėtojas, šioje kny
goje toliau išaiškinama Katalikų tikėjimo pagrin
dai. Tai yra II-sis tomas Katalikų Tikybos. Pa
rašė Vysk. P. Būčys, M. I. C. 514 pusi. Gerais 
aptaisais. Kaina ........................................................... $3.00

3. Misijoaieriaus užrašai. Kun. R. Wm. Alexander. 28
Įdomūs aprašymai. Knyga parašyta labai gyvai 
ir įdomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................................................................................ $i.5f

4. Kristaus Patarimų Keliais. Parašė Kun. Dr. K.
Matulaitis, M. I. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. Šiais neramumo ir suspaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šią knygą.
223 pusi. Gerais aptaisais. Kaina ........................  $100

5. Sielos Takai Tobulybėm Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis, M. I. C. Ši knyga yra tęsinys knygos 
“Kristaus Patarimų Keliais”. Kaip pirmoji 
knyga, taip ir ši teiks daug suraminimo ją 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais.
Kaina ................................................................................ $1.00

6. 29-tas Tarptautinis Eucharistinis Kongresas. Para
šyta Vyskupo P. Bučio, M. I. C. Knyga taip 
įdomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 pusi. su aplankytų vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms.
Kaina ................................................................................ $1.00

7. Karalienės Prižadas. Mary T. Waggaman. Vertė
Jonas Tarvydas, labai graži apysaka. Tinka 
kiekvienam paaiskaityti. 130 pusi. Gerai įriš
ta. Kaina ........................................................................ 50c

8. Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C.
Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1906-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina.....................................................................75

9. švenč. Jėzaus širdies lntronlzacija. Parašė kun. J.
Vaitkevičius, D. D., M. I. C. Graliai Išleista 
maldų knygeli su Litanija ir visomis maldomis, 
prie švč. Jėzaus Širdies. Mažo formato. Audek
liniais aptaisais. Kaina ...................... ................ 35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.. Chlcago, III.
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OOOOOO LABDARYBE OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK 12DININ. 

4557 So, Wood Street, Chieago, Illinola

ti dir vieną svarbų darbą. 
Džiaugiamės ir paskirų ge- '

mėnesio radarių aukomis, ypač gar- |
T. ..... , bės nariais, kurių duosnu-iIs pasikalbėjimo su drau-_.............. mo pavyzdi turėtų pasektigijų vadais ir veikėjais ir is . . r

». ». visi geros valios lietuviai,kitų pranešimų sužinome a-
pie džiuginantį reiškinį: jau Grįžtant prie seimo rei- 
gana daug draugijų ir kuo- kalų, dar kartą norime pa- | 
pų išrinko savo atstovus į prašyti organizuotosios vi- , 
Lietuvių R. K. Labdarių Są- suomenės vadų ir veikėjų j 
jungos seimą ir auką prie- daugiau dėmesio atkreipti j, 1 
glaudos statybai paskyrė. mūsų sukaktuvinį seimą iri 

Labdarių Sąjungos seimas pačią Labdarių Sąjungą. Ku 
šiemet bus sekmadienį, gruo ri draugija, kuopa, skyrius, i 
džio 10 d. šv. Antano para- klubas ar choras dar neiš
pijo,s salėj, Cicero, III. rinkote atstovų į seimą, pra- 1

šių metų seimas, kaip jau šome tai padaryti savo pir- j 
buvo rašyta, bus nepapras- mame susirinkime. Kurios 
tas. Jis'bus iš eilės 25-tasis draugijos laiko mėnesinius; 
ir. be to, sukaktuvinis.

Seimas lygiai už

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CIIICAGO, ILLINOIS

KLAUSOS BALSAVIMO REZULTATŲ Roseland lietuviu Jau nedaug laiko iki Po- 
! lynos Stoškiūtės koncerto, 

žinios i Visi įsigykite bilietus tuo-
’ Praeitą sekmadienį soda-lja“; ko1 dar yra' Biii<,tl'

lietės ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos ir turėjo pusry
čius.

Ateinantį sekmadienį šv 
Vardo draugija eis bendra' 
prie šv. Komunijos ir turės 
pusryčius ir susirinkimą.

galima gauti pas J. M. Jag
miną, 10608 Indiana Avenue, 
arba Praną Bružą, parapi

jos trustisą. Paremkime dnr 
“Draugą”, nes jis daug la
bai mums gero daro; mūsų 
visą veikimą garsina ir daug 
pamokina. Nepamirškime jo

Patartina visiems nariams 1 m' j^iliejinio koncerto,
būti, nes bus laikomos šv. ikuris *vyks se-km-^tien,. lap-

v . . . kričio 26 d., gražioj Orches-Misios uz mirusius ir gyvus ( > & j
tra Hali, 216 S. Michigan i narius. Į ’
Avė.

Skrabutėnų šeima sulaukė 
j liūdnos žinios, kad jų sūnus 
Ričardas žuvo kare. Ričar
das buvo narys šv. Vardo 
draugijos.

Neatsilikime nuo kitų ko
lonijų. Reselandiečiai. būki
me pirmoje vietoje!

Kansas City, Mo., viešbutyje Harry S. Truman klausosi balsavimo rezultatų, Žiūrint 
susirinkimus, dar turės pro- iš kairės į dešinę: Mary Truman, sesuo dabartinio vice prezidento; vice prezidentas H.

Labdarių Sąjunga susiur- gos pasirūpinti atstovų iš- S. Truman; J. V. Truman, vice prezidento brolis; Mrs. H. S. Truman (sėdi); Mary
ganizavo prieš trisdešimtį rinkimu. Kurios jau šiuo Margarct Truman, vice prez. duktė; ir Martha Ann Truman, brolio duktė. (Acme-Drau-
metų, būtent 1914 metais, tarpu iki seimo-susirinkimų gas telephoto)
Per tą laikotarpį sąjunga nebelaikys, teatvyksta jų__________________________________________________________ ____________________

Kas nori užsisakyti dieni*. 
•‘Draugą”, “Laivą”, “Žvaigž- 

Praeitą sekmadienį Apąš- dę” arba atnaujinti prenu- 
talystės draugija ėjo prie meratą, gali kreiptis adre- 
šv. Komunijos. Patartina vi su 10608 Indiana Avė.. Rose- 
siems priklausyti prie šios landė. Bus patarnauta, 
draugijos. Koresp.

J7

daug kilnių darbų nudirbo valdybos. Nors ir ne oficia- 
Daug šimtų lietuvių vargšų liai, bet vis tik galės pra
buvo sušelpta ir aprūpint- nešti draugijai, kas seir- 
būtiniausiais gyvenimo reik- buvo svarstyta, kas nutar- 
menimis. Vienas didžiausių& įr k?g veikiama Labda

CHlffiGG APYLINKĖSE

jos dirbu, tai nupirkimas rių Sąjungoj. • I
žemės," ant kurios dabar sto- ________________________
vi lietuvių Šv. Kryžiaus li
goninė ir pačios ligonines Redakcijos atsakymai
pastatymas. Šia įstaiga mes 
labdariai, didžiuojamės. Di-

Džiaugsmo ir pa
dėkos pramoga

Lapkričio 19 d. 6 vai. va
kare įvyks gražus pokyli' 
Šv. Kazim'ero Akademijos

asmeniui. Girti nei raginti
gal ir nereikalinga. Seserų

, x A • i • i * • prirengtos vaišės Chicagosi(metus, su teisėtu pasididzia- . .. . . visuomenei žinomos nuo se-i vimu ir džiaugsmu baigia..... , ., ; no. Programas simtus sve-' ūbi nejaus metus savo idea-1
darbuotės. , žllf žavi kls met Per P 'ky-

liūs. Prašom, norinčių, daly

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
bas

Šion pramogon, o bus tai 
vienas gražiausių bankietų vauti, įsigyti bilietą iš ank-
šio sezono, kviečiame visus sto, nes prie durų bilietai ne-

Auditorijoj su šaunia aka-i seserų Kazimieriečių priete bus narduodami
džiuojasi ja ir visa lietuvių Tamstos korespondencijos a- demikių programa, tai ARD j liūs ir rėmėjus. Ypatingai
visuomenė. " ' Pie ruošiamą rankdarbių sidabrinio jubiliejaus metų | skaitlingai žada dalyvauti

“jomarką”, lapkričio 19 d.. užbaigtuvės. amžinieji nariai ARD?
šiuo metu musų orgamza- nededame nes tikime< kad Akademijos rėmėjų orga | Įžanga į bankietą, nežiū j

cija yra užsimojusi užbaig- nepasįeks tikslo — nepara- nizacija, įsisteigus prieš 2f rint pakilusių kainų, tik $2 —
ti lietuvių seneliu prieglau-’ , , • • \f - i » i Sete. kokioj salėj bus tasai---------------------------------------------------------------------------------
dos statybą ir įrengimą., ..jomarkas- Iš rašto atrodo
Prieglaudos rūmų sienos iš 
varytos, stogas uždengtas ir 
langai sudėti. Į tą darbą į 
jau sudėta daug pastangų ir

A. G., Brighton Parke.
Kviečiame visus prietelius1 

jubiliejaus baigimo pokylin. į 
N?

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, *£££

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

kad tai įvyko dėl skubotu
mo rašant žinią.

B n

&
Šv. Pranciškaus Vienuoly- .Vdaug pinigų. Bet kad už-1 no Rėmėjų Draugi jos 2 sk ”

baigti vidaus įrengimą ir kai valdybai. “Drauge” jau bu- $
kurie darbai iš lauko pusės 1 vo rašyta, kad redakcija ne-
atlikti, taip jau reiks nema--j kreipia dėmesio į jai siun-
žos pinigų sumos. , Todėl I čiamus piešeliu rašytus raš-
džiaugiamės, jei njūsų drau- tus. Be to, nepadavė! nei *4f
gijos ateina į talką su darbu savo adreso. Nežinodami, su, §
ir auka. Tai parodo vienin- kuo turime reiklią, praneši-rg
gas mūsų pastangas užbaig mą nedėsime. QjJįĮ

■

V

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PUIKINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtu ir kailių --- 
vėliausios mados ir puikinusio is- 
dirhimo.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
. ‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKTTE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak *- Ouktė — savininkės

y

ė-
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I
š
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I
$
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Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stati 
Naujus Namus. Turi Pil 
ną Apdraudą Savinin 
karna ir Darbininkams

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739 f' *

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

ydr vyksta .Šiandien, 

Stekakfu ?

7 • /
y ai p:

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

ŠVENG. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražįai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

''DRAUGAS'-'

2334 So. Oakley Avė. Chieago 8, Illinois
<4>_

v?.* '^7 eA.**.
—«>

.. Js

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra* taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chieago. III.

sis

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOŠKIUTftS. Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Sv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chieago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

3S
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Centras lietuviu 
veikimo

Aš manau, kad nei jokioj 
kitoj lietuvių kolonijoj tiek

Įvertinimas Druk- 
tenytės debiuto

Adelės Druktenytės įvy
kęs debiutas operoje La Tra-

lietuvių veikimo nėra, kaip j viata, sekm., lapkr. 5 d., 8th
Brighton Park. Didžiausias 
čia centras — tai Darius- 
Girėnas namas, čion veikia 
Darįus-Girėnas postas, mo
terų ir jaunuolių skyriai; 
čia turi pastovią vietą Lie
tuvių Vaizbos Butas, Service 
Mothers klubas, Red Cross 
skyrius ir daugelis kitų.

St. Teatre, Labai sėkmingai 
pavyko. Jauna 18 metų ar
tistė lošdama svarbiausią 
Violetos rolę vien savo pa
jėga išlaikė veikalą.

Vaidinime, gestuose, visa
me apsiėjime ant estrados, 
pasirodė tinkamai pasiruo 
šusi sekti operos karjerą.

Naujos draugijos j Pranešimai
Bunco Party

Šv. Monikos draugiją su
daro našlės. Draugija tapo 
suorganizuota šv. Kryžiaus 
parapijoje (Town of Lake).
Tikslas — bažnyčioje alto-

Cicero. — Liet. Vyčių 14 
kuopos susirinkimas įvyks 
penktadienį, lapkričio 10 d., 
parapijos mokyklos kamba
ryje, po pamaldų. Visi na
riai kviečiami atsilankyti,

rius puošti ir narėms ligoje1 nes reikės pasitarti keliais 
a rnelaimėj priežiūrą, bei • svarbiais reikalais. Valdyba
pagalbą, paramą teikti. _______

Pirmoji draugijos bunco

Antra lietuvių suėjimo vie j Pirmame akte, gal iš ner
ta — Hollywcod svetainė, vuotumo, keliose vietose
kuri moderniškai ištaisyta 
savininkų Rudauskų. Prie 
to dar yra daug ir mažes
nių svetainių, kaip tai Ven- 
geliausko, Gramonto, Bill 
Popellio ir kitų. Dėlto čia 
netrūksta pramogų.

Viena didesnių pramogų 
buvo išleistuvių bankietas 
Lieut. Charles Rudauskui, 
apie kurį jau plačiai “Drau
ge” rašyta.

aukštieji galvos tonai ne per 
tvirtai plaukė, bet t.i tik 
lašas jūroje. Artistė su lai
ku ir praktika pastiprins 
balsą. Sopranas, malonus, 
švelniai ir liuosai plaukiąs, 
aukštesniame ir žemesniame 
registre stiprus, nors ir ne 
pasiekęs teknikos pilnumos 

Adelė buvo puikiai pasi 
ruošus. |Jai nereikėjo sekti 
kiekvieno vedėjo nurodymo

party, kurios pelnas eis al
torių puošimui, ir į kurią 
prašoma visų skaitlingai at
silankyti, įvyks sekmadienį, 
lapkr. 12 d., O. Brazauskie
nės (našlės) salėje, prie 46- 
tos ir So. Paulina, 3 vai. po
piet. Kun. J. Vyšniauskas,, 
dvasios vadas, ir pirm. da
lyvaus ir pakalbės. Valdyba

Cicero. — Šakių Apskri
ties klubas rengia bunco ir 
kortomis lošimo vakarą šeš

tadienį, lapkričio 11 d., Sta
naičių name, 1602 S. 50th Į 
Court. Sykiu bus ir šokiai. 
Pradžia 7:30 valandą. Įžan- j 
ga 35c.

Prašom visų atsilankyti. 
Vakaras rengiamas kareivių 
naudai, tai yra, kad šukė 
lūs fondą nupirkimui jiem 
kalėdinių dovanų.

Reng. Komisija

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

EB
(N

■■

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS . 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEIIVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

tai pakilti muzikos pasau
lyje ir tapti prima donna, I 
kartu ir garsinant lietuvių 
vardą. Publika įvertino Ade
lės darbą ilgais ir griaus
mingais aplodismentais ir

kaip kad kitiems artistams apdovanojo gražiais rožių
. ,, _ „ „ reikėdavo. Alfredo ir Ger- j bukietais. Bravo Adele, kadir Mrs. Wm. Popeli fazanų__ . „„, . , . 1 . . ., , . * mont aukštam registre a 1 visuose pasirodymuose gir-bankietas. Sportininkas Wm.

Kita pramoga buvo Mr

įsai netvirtai jautėsi. dėtųsi tau nesuskaitomi bis
, ,v | Galime tiktai pagirti A., ir encore. NAP

Dakota tiek prišaudė taza-, Druktenytę pJsidžiaugti w. -------------------------
nų. kad užteko keletui de- j tOg UetuvaitE8 graįia pra. SUPAŽINDINKITE KITUS 
setkų artimų draugų. Tarpe

A. Popeli išvažiavęs į So.

žymesnių svečių buvo: tei
sėjas John T. Zūris; Vaiz
bos Buto pirm. Al. Kums- į 
kis; William Balswick, kurs i 
iš lietuvių Chicago policijos 
departamente yra penktas 
nuo paties viršininko All- 
man, kurs yra galva taip 
vadinamo Scotland -Yard ir 
galva specialia policijos sky
riaus, kurs padeda federa- 
lei policijai (FBI). Ir, dar, 
rodos, yra galva taip vadi
namo Homicide Squad; ir 
visa eilė biznierių.

Lapkričio 29 d. buvo ves
tuvės Chester B. Chingo su 
Florence Slepikas, dukrele 
senų Brighton Park biznie
rių Nekalto Prasidėjimo P. 
Š. bažnyčia ir Darius-Girė- 
nas svetainė nėra turėjus 
tokių vestuvių. Atsilankusių 
svečių devynios galybės lin
kėjo jaunai porai laimingo 
vedybinio gyvenime.

W. B. Sebastian

džia ir linkėti ateityje aukš-j SU DIENR. “DRAUGU’

A. I A
VINCENTAS KASPARAVIČIŲ (KASPER)

Gyveno 1714 West 46th St. Mirė Lapkr. 9 d., 1944, 7:35 
vai. ryte sulaukęs 54 metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno rėdytos, Raseinių apskr., 
Kelmės miestelio, Jasinskiu km. Amerikoj išgyveno 31 metus

Paliko, dideliame nuliūdime: moterį Prancišką (po tėvais 
Jakubauskaitė—po pirmu vyru Vaškevičienė) ; 2 podnkres 
Amiliją Trakšelis žentą Konstantiną ir Prancišką; 3 posū
nius Stanislovą ir marčią Julijoną, Pvt. Pranciškų (U.S. 
Army) ir marčią Eleną ir Antaną Vaškevičius; 3 anūkes; 
uošvienę Juzefą Jakubauskienę; švogerį Pfc. Kazimierą Ja- 
kubauskj (U.S. Army); 2 pusbrolius Joną Miniotą ir jo šei
mą (Allegan, Mich.) ir Antaną Miniotą ir ja šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugi) ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 bro
lius Juozapą ir Liudviką ir jų šeimas ir 2 seseris.

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės įvyks pirmad., Lapkr. 13 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 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, Podukrės, Posūniai, Žentai, Marčios, 
Arnikai, Uošvienė, Švogeris, Pusbroliai ir Giminės.

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

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 nuliūdime: 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 (Pittsburgh, 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. Pq 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.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* p»inrnsvlmss — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.
-į

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Švęs sukakti
Twn of Lake. — Plačiai 

žinomi Šv. Kryžiaus para- 
pijonys, Tamošius ir Ona 
Kalvaičiai, lapkr. 12 d. švęs j 
43 metų vedybinio gyveni-, 
mo sukaktį.

Sukaktuvininkai yra jau
ni atvykę į Ameriką ir vedę 
Šv. Jurgio bažnyčioje. Kun. 
Kriaučiūnas suteikė mote
rystės sakramentą.

Vėliau apsigyveno Town 
of Lake kolonijoje, visuomet 
buvo geri katalikai ir pavyz
dingi tėvai. Išauklėjo 5 sū
nus ir 1 dukterį, kurių trys 
mirė. Jų duktė yra žinoma 
veikėja ir “Draugo” koresp. 
Beneta Cicėnienė.

Senatvėj ir sunkioje ligo
je tėveliai yra rūpestingoje 
globoje dukters ir žento, ku-. 
rie ir jų intencija užprašė 
šv. Mišias lapkr. 12 d., 10:30 Į 
vai. ryto, šv. Kryžiaus baž- I 
nyčioje.

Sveikiname sukaktuvinin- į' 
kus, linkime sveikatos ir I 
Dievo palaimos sulaukti auk- I 
ainio jubiliejaus. Rap.J

PETER TROOST MONUMENTS
(Įstengta 1889 m.)

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPf- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 ' m M 1 N K L, (J 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matorlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pn 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SfiELEY 6105

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDQTUVTŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0X42

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI .

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaoeiaeijoa.

JI

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2514 WEST 23rd PLACE 
19766 K MICHIGAN AVJK

Phones: CANAL 2616 
OOMMODORE 6766 

PULLMAN 1176

PERSONA LIŽEI > NEMOKIAU* AT NO ADDITIONAb COHT!
PAItTICt I.AIl PEOPEE PftKI KR TROOST PROKCCTIO.NS 
BIHTKJBUTOKS OF.THE FAMOUH MO.VILLU) GRANITE 

Mušt Reautlful—Most l'.ndiirinjr—Slrongcst—Best Iii TIic UKrld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KKEIPRnr.S PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 6661

ANTANAS M. PHILLIPS
5507 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4008

I. LIULE VIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ Phone LAF. 1571

P. J. RIDIKAS
5564 SO. HALSTEI) ST. 710 W. l£th STRESE
_______________ Telephone YARDS 1410

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

MAŽEIKA
3319 UTCANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone TAKUS 1138—39



~ B Penktadienis, lapkr. 10, 1944

Šį sekmadienį prasideda

Kataliku spaudos savaitė
GRAŽDANKOS, RUSŲ RAIDĖMIS LIETUVIŠKOS KAN- 

TIUKOS, IR KITI ĮDOMUS SPAUSDINI AI BUS PA
RODYTI KATALIKŲ SPAUDOS PARODOJE.

Lietuvių Katalikų Spau
dos Savaitės parodoj bus pa
rodyta senų ir įdomių kny
gų, raštų ir laikraščių, teko 
vakar sužinoti. Paroda, sy- 
tiu su paskaitomis, prasidės 
sekmadieny, lapkričio 12-tą 
dieną, 3-čią valandą popiet 
Brighton Park lietuvių mo
kyklos kambaryje. Paskaitos 
įvyks parapijos salėje. Paro
da su paskaitomis užsibaigs 
sekmadienį, lapkričio 19-tą 
dieną. «I

Parodai paskolino įvairias 
senoviškas knygas ir laikraš
čius Ignas Sakalas, Draugo 
redakcijos žymus nsrys. Jo 
sandelyje telpa pirmoji lai

da “Lietuvių Laikraštis”, iš
leistas Petrograde, tuojaus 
po atgavimo spaudos. Šį 
laikraštį leido A. Smilga. 
Taipgi žmonės atvykę paro
doj pamatys graždankas — 
lietuvių kalba, rusų raidėmis 
knygas. Tame sandėlyje yra 
Aukso Altorius, evangelijos 
ir kantičkos.

Atidarymo spaudos savai
tės proga, 3-čią valandą po 
piet šį sekmadienį parapijos 
salėje kalbės žymus žurnalis
tas ir rašytojas kun. Kazys 
Barauskas, kuris redagavo 
dienraštį Lietuvoj prieš ko
munistu atpludimą į Lietu
vą. —Reporteris

DTENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, TCLINOIS

IŠ TRAUKINIO KATASTROFOS

Griuvėsiai greitojo Southern Pacific traukinio “Challenger”, kuris nušoko nuo bė
gių netoli Colfax, Calif. 12 keleivių žuvo ir 75 sužeista. (Acme-Draugas telephoto)

Iš karo fronto

Kapelionas paskirtas vyskupu
JIS PARSKRIDO NAMO SU BRITŲ BOMBONEŠIU 
KAD PASIRUOŠUS VYSKUPO KONSEKRACIJAI

Racionavimo
kalendorius

Grįžtant namo »

Banditai du vyrus apiplėšė
DU GINKLUOTI VYRAI APIPLĖŠĖ DU VYRUS ANKS

TI RYTĄ PRIE JŲ NAMŲ

Policija ieškojo praeitą 
ketvirtadienį dviejų jaunų 
vyrų, kurie iš vieno asmens 
atėmė $20 ir už $52 vertės 
žiedą, anksti ketvirtadienio 
rytą, ir 15 minučių vėliau 
paėmė $250 ir žiedą už’$75 
vertės iš kito asmens. Ban
ditai važiavo mėlyname au
tomobilyje.

Robert Beach, 837 Agatite 
avė., Chicago Tribūne Copy 
redaktorius, pranešė polici
jai, kad vienas iš vyrų jį už

puolė su mėlyno plieno re
volveriu jo namo priešakyje, 
kai jis grižo namo iš darbo 
3 vai. ryte. *

Alex Gold, furniture krau
tuvės savininkas, 420 E. 47th 
str.. pranešė Warren avė. po
licijai, kad du vyrai, tokios 
pat išvaizdos, sulaikė jį gat
velėje, jo namo užpakalyje, 
1037 North Shore avė., ir 
apiplėšė jį apie 3:15 vai. ry
te

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8 ir nuo A5 iki 
W5 (4 knygelėje), 10 punk
tų kiekviena, geros neribo
tam laikui.

* ♦ ♦
MĖSA, SURIS, RIEBA

LAI. KENUOTAS PIENAS. 
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki P5 
(4 knygelėje), 10 punktų1 
kiekviena, geras neribotam 
laikui.

* y *
CUKRUS. — Cukraus

Iš karo frontų

Mirė didelio herojaus mirtimi,..
KUNIGAS VYKO PER UGNĮ TEIKTI PAGALBĄ SU

ŽEISTIEMS IR MIRŠTANTIEMS KAREIVIAMS. — 
JO VEŽIMAS UŽSILIEPSNOJO.

LONDONAS. — Kunigas 
Humphrey Bright, britų ar
mijos kapelionas Italijoje, 
parskrido namo britų bom
bonešiu, kad pasiruošus kon
servacijai į vyskupą. Jis bu
vo paskirtas tituliariniu 
Soli vyskupu ir Birmingham 
vyskupo padėjėju.

Kai kunigas Bright gavo 
nominavimą į vyskupus, jis 
tarnavo kaipo kapelionas 
Romos apylinkėje. Jis yra 
tryliktas šeimoje, iš ketu
riolikos brolių ir seserų, jis 
yra 41 metų amžiaus.

Naujas susirgimas

Vaikų paralyžiaus liga
Chicagoje sveikatos boar- 

dui buvo pranešta praeitą 
trečiadienį naujas susirgi
mas vaikų paralyžiaus liga. 
Tai jau 155-tas susirgimas 
paralyžiaus liga šiais me
tais. Praeitais metais buvo 
963 susirgimai minima liga, 
imant tą patį laikotarpį.

Paralyžiaus liga susirgo 
16 metų amžiaus mergytė, 
šiaurinėje miesto dalyje.

šiais metais septyni mirė 
nuo paralyžiaus, o pratais 
metais buvo 86 mirtys prieš 
lapkričio 8 dieną.

Labai gražu
Arthur T. Olsen, 31 metų, 

3451 N. Lavergne avė., ir jo 
žmona Edith, 28 metų, su
sitaikė praeitą trečiadienį, 
ryšiumi su lapkričio 7 die
nos rinkimais. Mrs. Olsen 
atšaukė divorso bylą.

vyrą...
Clifford Clark, 57 metų, 

pirmiau gyvenęs 4328 Calu- 
met avė. buvęs kalinys, bu
vo areštuotas Evanston po
licijos. kai jis buvo rastas 
Delta Sigma Chi fraternity 
name, 2034 Sherman avė. 
Kai Clark buvo areštuotas, 
pas jį tuo laiku rasta už 
$45 plunksnos ir paišelio se
tas, vertingas rankinis laik
rodis ir deimanto žiedas.

Lietuva nenori nei bolše
viku. nei naciu “globos”.

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
^GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dnrų — YVallboard — Plaster Board— 
Htogams Reikmenys — Insnlnotu Plytų Išvaizdos Ay- 
dings — Langu — Puru — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Šratu 
Vamzdžiu ir tt»

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI.STF.D 8T. TEK. VICTORY 1272 

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

ST. COLUMBANS. Neb.— 
Kunigas Patrick J. McMa- 
hon, britų armijos kapeilo- 
nas, mirė karo lauke “kur 
tai Prancūzijoje”. Apie jo 
mirtį suteikė žinias tie, ku
rie matė mirštant kapelio
ną. Jis mirė didelio herojaus 
mirtimi, siaučiant karo ug
niai.

Kai kurie kunigo kapelio
no McMahon dalinio vyrai

stampos 30, 31, 32, 33 (4 buvo sužeisti ir mirė P™ša- 
knyguteje), kiekviena 5 sva- 3° P03^0- Kapelionas
rams, geros neribotam lai
kui. Cukraus stampa 40, 5 
svaarms kenavimui, baigiasi 
vasario 28, 1945.

I y *
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2, 3 (3 knygelėje), 
kiekviena gera vienai porai 
batų nenustatytam (neribo
tam) laikui.

* y *
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943-44 perio- 
riodo), geri iki rugpiūčio 31 
1945. Kuponai 1 (1944-45 pe
riodo, geri iki rugpiūčio 31 
d.; kuponai 2 ir 3 galioja nuo 
gruodžio 18 dienos iki rug- 
piučio 31 d.

gavo “jeep” vežimą, kad su
teiktų kareiviams pagalbą, 
nors buvo sunki ugnis. Kai 
jis prisiartino prie sužeistų
jų kareivių, vežimas liko pa
liestas liepsnų, ir kapelio
nas, su degančiais rūbais, iš
šoko iš “jeep”

Iš taverno
Iš taverno, 5300 North 

avė., vagys paėmė devynias
dėžes likerio, už $147 vertės. 

♦ ♦ ♦

Išnešė muzikę
Iš Eric Svvanson taverno, 

5509 North avė., trys vyrai 
išnešė jo juke box (muziką). 
Jie pasakė, kad muzikos ma
šina buvo neteisėtai laikoma 
ta verne.

* * *

Moteris oaspruko iš 
užpuoliko nagu

Mrs. Florence Farrar, 28 
metų, laivyne tarnaujančio 
vvro žmona praeitą trečia
dieni nugalėjo užouolėią. ku
ris bandė ja acsvaiginti jos 
name, 6146 Ozark avė.

Įsibriovėlis greičiausia 
įlindo į namą per antro aukš
to langą, naudojant kopė
čias. Mrs. Farrar pasakė, 
kad ii pabudusi pamatė įsi- 
briovėlį laikant ant jos vei
do rūbą. Ji paspruko iš jo 
nagų ir priėjo prie telefo
no, bet užpuolėjas jai suda
vė su telefono triubele. Mo
teriškė vėl pabėgo iš užpuo
liko, ir nubėgo į John Walsh 
namą, 6142 Ozark avė,

Detektyvai rado trijų un
cijų butelį ir rūbą, smirdant 
anesthetic, ir trijų pėdų il
gio virvę miegamajame kam
baryje. '*W-

X Darius-Girėnas postas 
271, American Lęgion, dide
lėmis iškilmėmis ruošias 
prie paminėjimo Paliaubų 
Dienos (Armistice Day), ku
ri šįmet išpuola šeštadieni 
Lapkr. 11 d. Iškilmės bus Da- 
rius-Girėnas salėj. Progra
ma bus plati, įvairi ir pat- 
riotinga. Visi lietuviai kvie
čiami dalyvauti. Pradžia 8 
vai. vakare.

X K. Vidikausko, mūs ko
respondento pasidarbavimu, 
ukrainiečių laikrašty “Ame 
rika”, išeinančiam iš Phila- 
delphia, Pa., buvo įdėtas p* 
•aizdag Lietuvos pamin1 
nės Prisikėlimo bažnyčios 
kurią rusai-bolševikai išspro 
gdino.

X Ona ir Stanislovas La- 
košiai, žinomi Dievo Apvaiz
dos parapijos darbuotojai, 
įsigijo nuosavą namą adre
su 729 West 19 St. Labai 
malonu, kad ilgamečiai pa
rapijiečiai, užuot bėgę į ki
tas kolonijas, kaip daugelis 
yra padarę, čia pat-įsigijo 
nuosavybę.

X Albinos Kasparaitės- 
Ruther koncertas bus sek
madienį, lapkričio 19 d., 
Ourtiss Hali, Fine Arts Rū
muose, 3:30 popiet. Daini-

Jis bandė už
gesinti liepsnas, bet gyveno Keturi užpuolė 
trumpą laiką.

Kunigas McMahon buvo 
St. Columban’s užsienio mi
sijų draugijos narys, airių 
regijone.

Keturi vyrai sulaikė Louis 
Janke prie 5548 Morgan str., 
ir atėmė rankinį laikrodį, 
odinį žaketą ir $9.

* * *

{vairios {domios
ŽINIOS• • • •

GAZOLINAS. — Kuponai 
13, A knygelėje baigiasi 
gurodžio 21 d.

m » »
VARTOTI RIEBALAI. — 

Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonų racionavimo 
punktų ir 4 centų.

$11,058,350 surinkta
Praeitą trečiadienį buvo 

pranešta, kad Chicago War 
fondas jau buvo surinkęs 
vajaus metu $11,058,350. 
Numatyta surinkti $12,980,- 
000. Vajus prasidėjo spalių 
2 dieną.

VAGYSTES
I

Išmušė langą
Lango išmušėjai paėmė 

už $750 sidabrinės lapės 
paltą iš krautuvės parodos 
lango, 1031 E. 63rd str. Pa
naši vagystė įvyko kitoje

1 krautuvėje. 2362 E. 71st str.,' 
iš jos vagys paėmė už $1,900 
žebenkšties paltą.

Pavogė už $165
Iš Ievos Fremont, Wisc., 

automobilio vagys paėmė už 
$165 vertės rūbų. Automo
bilis buvo pastatytas Loomis 
gatvėje.

Skelbkite “Drauge”.

Grasino
Kvepalu už $9,750

Iš Elizabeth Arden galio
no, 70 E. Walton str., anks-

Hozey Dixon, gazolino sto- praeitą trečiadienį vagys 
ties prižiūrėtojas, 357 E. Paėmė už $9,750 vertės par- 

fumo (vepalų).55th str., pranešė policijai, 
kad trys negrai, kurių be
verčius gazolino kuponus jis 
buvo atmetęs, grąsino ji su 
revolveriu.

* # # •

-Z-

Naciu nuostoliai
ROMA. — Laike dvejų 

metu oro karo Viduržemio 
apvlinkėie vokiečiai neteko 
11.200 lėktuvų ir jų oro jėga 
paliko bejėgė pietinės Euro-

Albina Kasparaitė-Ruther 
ninkė turi stiprų soprano 
balsą, žinoma ne tik lietu
vių, bet svetimtaučių tarpe 
Koncerto programa bus įvai
ri.

X Pfc. A. W. Kranklys, 
kurio tėvai gyvena Town of 
Lake, ir Corp. A. J. Sūdei 
kis, kurio žmona gyvena Wil- 
low Springs, III., pastaruo
ju laiku sužeistas karo veiks 
muose sykiu su kitais 128 iš 
Chicago ir apylinkės.

X Josephine Shaltenis, ži
noma šv. Jurgio parapijos 
ir draugijų darbuotoja, jau 
trečia savaitė, kaip guli lo
voj nuo susižeidimo abiejų 
kojų. Draugės ir pažįstamo
sios prašomos ligonę aplan
kyti.

X T. Sgt. Joe Žukauskas, 
kurio tėvai gyvena adresu 
10719 S. Perry Avė., Rose- 
land, Karo Departamento 
pranešimu, yra patekęs į vo
kiečių belaisvę.

Du plėšikai
negrai, apsiginklavę

Apiplėšė
Trys ginkluoti vyrar' įėjo 

revolveriu ir peiliu, apiplė- į Ogden vyno ir likerių krau- ' Pos kare- 
šė Santiago Martinex, 131 S. tuvę, 3501 So. Ogedn avė.,
Halsted St. Iš jo atėmė $100 atėmė iš bartenderio $900 ir 
ir čekį už $162. | du pistoletus.

Du

Paliko $150,000

Fverythlnz ,n the line of 
Fnmltnre

M C.ALLEH 
(Alešauskas)
Factnry Repreeentative

SHOWROOMS fN 
MERCHANDISE M ART
Fot nppolntment coli — 

RE,PUBLIC 6051

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

FLEMINGTON. N. Y. — 
Burke, H5srh Bridže 

m *ašvtoias, paliko $150,000 
,’nbdarvbei. Jis taip pat pa- 
, ’iko dali pinigu New Yorko 
miesto kataliku labdarybei 
ir monsignor E. J. Flanga no 
va’kų miesto, netoli Omaha, 
reikalui.

Kunka' tarvhoie
P4RV2TTTS _ Knil. T.au- 

cremont. St. Germain—dės— 
Pres, parankios klebonas, 
kuri yra kairiame Senos 

krnnfp. dsb«r vra na
rnas P«rvžiaii« išląisv’nimo 
komiteto, kuris buvusios 
Paryžiaus miesto tarvbos iri 
Senos denartamento tarybos
vietą užima.




