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...“and that govemment of 
the people, by the people, for 
the people, ahall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NACIAI NEGALI SULAIKYTI PATTON ARMIJA
LIETUVA TURI ATGAUTI VISAS LAISVES
Arkivyskupas Stritch Maldauja Vadų 
Nesutepti Rankų Lietuvos Nužudymu
CHICAGO, lapkr. 10. —i Arkivyskupas savo laiške 

Ryšium su Nekalto Prasi- pabrėžė tai, kad maža, krik
dė j imo parapijos švento ščioniška lietuvių tauta yra 
Vardo draugijos ruošiamu parodžiusi, jog ji myli tai- 
Lietuvos spaudos laisvės
atgavimo 40 metų sukakties «
minėjimu ir katalikiškos 
spaudos savaite, J.E. Arki
vyskupas Samuel A. Stritch 
pasiuntė tos parapijos kle
bonui kun. A. Briškai laiš
ką, kuriame pareiškia užuo
jautą lietuviams dėl pavo
jaus Lietuvos nepriklauso
mybei, ir viliasi, kad lietu
viams bus taikomos tos pa
čios laisvės, kuriomis nau
dojasi kitos pasaulio tau
tos.

Spaudos atgavimo pami
nėjimas ir katalikų spaudos 
savaitė prasidės ateinanti 
sekmadienį, lapkr. 12 d,
Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje, švento Vardo

J. E. Arkivyskupas 
Samuel A. Stritch

ką ir nori dirbti išvien su 
geros valios žmonėmis ir su

draugijos pirmininkas, Chi- visu pasauliu, ir sakė mal- 
cago. Herald-Americna re- j dauja Visagalio Dievo, kad
dakcijos narys Stasys Pie- 
ža, deda pastangas kuosek- 
mingiausiai pravesti šią 
reikšmingą savaitę.

po pergalės darant taiką są
jungininkų vadai nesuteptų 
savo rankų Lietuvos ir ki
tų mažųjų tautų nužudymu.

V-2 Bombos Krenta iš 60 Mylių Aukščio
LONDONAS, lapkr. 10.- 

Ministras Pirm. Churchill 
pranešė parlamentui, kad 
jau kelios savaitės kaip na
ciai siunčia savo V-2 bom
bas į Angliją. Jis sakė tos 
bombos iškyla iki 60 ar 70 
mylių aukščio ir tuomet 
apie 1,000 mylių per valan
dą greitumu krenta Angii- 
jon. ,

Kadangi tos bombos yra 
greitesnės negu garsas, nė
ra jokių būdų jas užgirsti 
ir paleisti įspėjimo signalą.

Vokiečiai gyrėsi, kad V-l
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3-ji Armija Pasistūmėjo 10 Mylių; 
Apeina Metz Tvirtovę iš 2-jų Pusių

prieš Paryžių ir Antverpą.
Churchill sakė tos bombos 

nepadarė didelių nuostolių 
lik dėlto, kad jų greitumas 
i varo jas giliai į žemę pirm 
negu jos sprogsta.

Naciai sakė sąjungininkai' 
niekuomet nesuras kamo- 
flažuotų siuntimo platfor
mų. Churchill sakė kitos 
platformos buvo rastos Wal 
cheren saloje.

ir V-2 bombos siunčiamos gimus.

M y dear Father Briska,
I am informed that the Lifhuanian Catholic Press Committee under the 

sponsorship of the Holy Name Society of Immaculate Conception Parish is ob- 
serving the 40th anniversary of the freedom of the press in Lithuania. When we 
go over the history of Lithuania we cannot būt admire the great love of its peo
ple for freedom. In every way they have sought to live in peace with their neigh- 
bors and all the world and have asked only one thing, and that is the recogni- 
tion of their innate human rights and their freedom to cherish and develop 
their cuiture in the family of nations. We know how under Russia they were re- 
fused the enjoyment of their rights, yet how they fought valiantly for their 
freedom. When it was denied them in their own country they maintained a press 
in a foreign land for the publication of their books and pamphlets and papers. 
This Lithuanian press was able to circulate its output despite the prohibition 
of. the Czarist government.

The giving of the freedom of the press to Lithuania was something more 
than what it would have been in another country for it meant in some degree 
a recognition of their rights to live in their own cuiture and to contribute in 
their own rich way to the family of nations.

It pains us that once again the freedom of Lithuania is threatened. O ar 
hearts go out to these good people who are asking only those rights which they 
have in common with other men and nątions. It is our fervent prayerful hope 
that they will be permitted in the enjoyment of their freedoms to contribute 
richly of their cuiture to all the work£L_

The anniversary which you are observing is an anniversary which calls to 
mind the sacredness of the rights of a small great Christian people which have 
shown in their history their love of peace and their willingness to cooperate in 
honoraUe cooperation with other peopjes for the good of all men and all the world.

May I say on this occasion that I join with you in your prayers for Lith
uania and beg sincerely Almighty God that in the making of peace which will 
follow our coming victoryour leaders will not stain their hands with the at- 
tempted mUrder of Lithuania or of any nation however small or vvherever it 
may be situated.

Sincerely yours in Christ,
(Signed) SAMUEL A. STRITCH

Archbishop of Chicago.

ROMA, lapkr. 10.—Vakar 
pranešta, kad suimta dvi 
gaujos, kurios per kelias 
savaites terorizavo Romos 
gyventojus. Tos gaujos su-

Naciai propagandistai in- sidėjo iš dezertyrų iš Ame- 
timavo, kad J.A. Valstybės . riko8 ir Kanados kariuome- 
galės dar pajusti V-2 spro- Įnių ir Prancūzijos svetim-

vavo jugoslavas ir korsikie
tis, abu dezertyrai iš pran
cūzų svetimšalių legijono, 
susidėjo iš penkių kitų de
zertyrų iš legijono, vieno j Liuchow ir Kweilin 
amerikiečio dezertyro ir tus» Kinijoje.

JAV Kariai Veržiasi Arčiau Ormoc
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
10.—Amerikos 24-tos divi
zijos kariai pasistūmėjo j 
pietus nuo Carigara įlankos 
ir užėmė kalnus 15 myliu 
nuo degančio Ormoc miesto. 
Leyte salos vakariniar' 
krante.

Nežiūrint Amerikos lėk
tuvų atakų, japonai vis dar

laivus. Artilerija taipgi šau 
do į Ormoc.

Gen. MacArthur sakė nau 
jieji japonų rezervai' užima 
vietas 35,000 užmuštų, su
imtų ir sužeistų japonų ka
rių.

šalių Legijono.
Viena gauja, kurios va

das buvo 23 amerikietis ka
rys iš Pennsylvanijos, buvo 
sudaryta iš karių—šešių 
amerikiečių ir dviejų kana
diečių, visi pabėgėliai iš sa
vo kariuomenės dalinių.

Antra gauja, kuriai vado

penkių italų ir ispanų civi
lių.

Tos gaujos apiplėšdavo 
žmones, vogdavo armijų 
jeeps’us ir net pavogė lenkų 
Gen. Wladyslaw Andere au
tomobilį. Kuomet keli su
gauti gaujos nariai gulėjo 
ligoninėje jų sėbrai bandė 
juos išlaisvinti, bet buvo 
pavaryti.

KARO BIULETENIAI
— Amerikos su binariniai 

iškelia daugiau rezervų Ley Į nuskandino dar šešis ja»
te saloje. Naujasis japonų 
komandierius, Gen. Tomo- 
yuki Yamashita yra pasigy-

nų laivus, jų tarpe lengvą 
kreiserį.

—Dėl Rusijos darytų už-
ręs, kad jis reikalausiąs metimų, krizė kilo Suomijos 
Gen. MacArthur “besąlygi- ir Šveicarijos valdžiose, 
nio pasidavimo.” —Gen. MacArthur sakė

Amerikos lėktuvai nuo amerikiečiai pasivarė per 
lat puola japonų pozicijas ir kias mylias arčiau Ormoc.

Po Rusu Kritikavimo 
Iran Valdžia Rezignavo

TEHRAN, Iranas, lapkr. 
10.—Turkijos naminis radio 
sakė Premjeras Mohamed 
Maraghei Saed ir jo kabi
netas, kuriuos Rusija kriti
kavo už atsakymą aliejaus 
koncesijų, atsista t y d i n o. 
Anot pranešimo, jų rezigna
cijas priėmė Mohamed Rė
za Pahlevi, 25 metų am
žiaus Irano valdovas.

KALENDORIUS

LONDONAS, lapkr. 10.— 
Lt, Gen. Patton trečioji ar
mija pradėjo didelę ofensy- 
vą ir vieton pasivarė pir
myn 10 mylių.

Amerikiečiai veržiasi pir
myn į šiaurę it pietus nuc 
Metz, matomai norėdami 
apeiti ir apsupti tą nacių 
tvirtovę. Amerikiečių ofen
zyva taiko į šiaurryčių pu- 
ię, Saar klonio link.

Į šiaurę nuo Metz naciai

bandė pravesti didelę kon
trataką, bet amerikiečiai 
atmušė priešo jėgą. Ameri
kiečiai užėmė Haute-Ham, 
tik 11 mylių nuo Saar klo
nio.

Ketvirtoji divizija pasi
stūmėjo iki Hannocourt ir 
Fonteney apylinkės, o 35- 
toji divizija užėmė Chat- 
eau-Salins ir Morville-Leg- 
Vic.

PATTON VĖL ATAKUOJA

VVESTERN
FRONT

Lt. Gen. Patton pasiuntė dar tris divizijas į ofensyvą, 
kuri taikoma į Saar klonį. Dvi divizijos apeina Mętz iš 
šiaurės, o trečioji susijungė su trim kitom persikėlime 
per patvinusią Moselle upę. Naciai bijo, kad Patton turi 
1,000 tankų ir 500,000 karių didžiąjam puolimui į Vokie
tiją. (Acme-Draugas Telephoto.)

KWEILIN—TOKYO
NEW YORKAS, lapkr. lf j MASKVA, lapkr. 10. — 

—Japonų radio pranešima’ Raportai iš fronto sakė ru-

Atidarė Ofensyvą Artilerija

sakė jų kariuomenės užėm~ 
mies

Liuchovv mieste randas 
paskutinė amerikiečių lėk 
tuvų bazė Kinijoje.

Anot Domei raporto, ki 
kiečių 31-oji armija “pasi 
davė” Kweiline.

Kiniečių komanda kol kar 
nieko apie tai nepran4f.o.

Vie-’las Užmušė 7 
Asmenis Madeiroje

LISABONAS, lapkr. 10.— 
Lapkričio 11d.: šv. Mar- vįeaulas Madeira

Paliaubų diena; se- 8ajoje užmušė septynis as-
novės: Saigūni. menis ir padarė milžiniškus

Lapkričio 12 d.: 24-tas ',nuo8toliu8
Sekmad. po Sekminių, Šv., _________
Martynas, popiežius; seno
vės: Austomas ir Kadlnė.

Lapkričio 13 d.; šv. Sta
nislovas Kostka, šv. Euge
nijus; senovės: Narvydas 
ir Grožidė.

ORAS
Dalinai ūkanota. šilčiau.

'Olandija Bus Laisva’
WASHINGTON, lapkr. 10 

—Prez. Rooseveltas, laiške 
Olandijos Karalienei Wil- 
helminai, pareiškė, kad są
jungininkų kariu o m e n ė s 
tuoj baigs visišką Olandi
jos išlaisvinimą.

vų artilerija pradėjo milži 
įišką bombardavimą Ryt
prūsių ir Pabalčio frontuo
se, matomai pradžiai lauk
tos rusų kariuomenės ofen- 
syvcs.

MASKVA, lapkr. 10. — 
Sutriuškinę nacių liniją pa
gal Tisza upės vakarinį 
krantą, rusai prasiveržė per 
paskutinę priešo geležinke

lio liniją tarp Budapešto ir 
šiaurrytinės Vengrijos.

Rusų pasivarymas gręsia 
nacių panzer jėgoms, kurios 
kontratakavo į rytus ir piet 
ryčius nuo Vengrijos sosti
nės.

Rusų komunikatas sakė 
antroji Ukrainos armija už
ėmė 50 apgyventų vietų, ir 
kad nuo spalių 6 užmušta 
ar suimta 142,000 nacių ir 
vengrų Budapešto gynėjų.

8-tos Armijos Kariai Okupavo Forli
ROMA, lapkr. 10.—Aštunlrant iki Montcne, britai nu- 

tos armijos britai kariai s’ įkėlė aštuntos armijos liniją
tankų pagalba užėmė For1 
miestą šiaurinėj Italijoj. J 
šarvuočių daliniai pasiekė 
rytinį Montone upės kran 
tą, pakeliui į Bologna, vr 
karuose.

Forli, svarbus susisiek’ 
mų centras ir vienas did 
žiausių Italijos kvieč’’’ 
erų, krito dviem britų da
liniam, kurie atakavo 
šiaurės ir rytų.

iki 37 mylių į rytus nuo Bo
logna, vartų į centrinį Po 
klonįi.

Penktos armijos ameri
kiečiai kariai, kurie bando 
įsiveržti į Bologna. iš pietų 
pusės, vis dar kaujasi kal
nuose aštuonias mylias že
miau to svarbaus miesto.

Forli yra skaitoma kaipo
iš Mussolini gimtinė, nors jis 

gimė Predappio kaime, 10
Užimant Forli ir dasiva- mylių atstume.
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WISCONSIHO
Milwaukee

LIETUVIU ŽINIOS continue to maintain its po- 
sition that the right of self-

“Whereas, the Republic Government for all nationa, 
as enunciated įn the Atlan-

FAVYKŲS SUS-MAS
Daugybė lietuvių iš Mil- 

waukee ir apylinkės susirin
ko lapkričio 5 d., šv. Gab
rieliaus • salėm protestuoti 
prieš okupantų terorą Lie
tuvoje. Savo karštais rankų 
plojimais išreiškė savo pri-

of Lithuania has proved her 
ability to govern herself and tie Charter, be held inviolate
to maintain her • independ- i “>e independehee
™ ♦ v,^of the Republic of Lithua

nia be restored.
“Done this 5th day of No-

, the Republic ! ™“ber’.1944' at Milwaukee’
Lithuania was invaded | ' ,Signed

ence in accordance with thei 
moral and International law, 
and

“Whereas 
of
and occupied by Soviet Rus-

Sheboygan
Spalių 25 d. įvyko drau

gysčių atstovų susirinkimas, 
kad suorganizuoti United 
Lithuanian Relief Fund kuo
pą. Dalyvavo po du atsto
vus nuo visų parapijos drau
gijų. Į valdybą įėjo: Victor 
Radwick pirm., Ed. Girdaus- 
kas rašt. ir Peter Norris iž
dininkas. Nutarta rinkti dra

Mazrkna, dužius ir aukas nukentėju-. šia in June, 1940, and by tarimą gelbėti Lietuvą vi-,XT .............. n ; Nazi Germany in June, 1941,sais galimais budais.
Vakaro ūpą tikrai pakėlė 

patriotingi kalbėtojai: kun.
K. Barauskas, “Draugo” re
daktorius, kuris savo kalbo
je iškėlė opius vargstančių 
lietuvių žmonių reikalus;
Stasys Pieža, Chicago He- 
rald-American religijos sky
riaus redaktorius, atpasako
jo ir dokumentais įrodė, kaip 
raudonoji armija likvidavo 
ištisus Lietuvos miestelius 
ir kaimus; nurodė, kad Mask 
vos tikslas ir šiandien ne
pasikeitė Lietuvos link; pri
minė susirinkusiems, kad jų 
yra pareiga gelbėti Lietuvos 
žmonėms jų varguose ir pa
dėt atgauti Lietuvos nepri
klausomybę.

and again by Soviet Russia 
in 1944, and

“Whereas, Soviet Russia 
is repeating its annexatio- 
nist policy of Lithuania by 
a systematic wave of terror 
and liųuidation of 4,000,000 
citizens of Lithuania, and

“Whereas, in the new oc- 
eupation by the Red Army 
there is no indication that 
Soviet aims are in any way 
different from those of 1940 
— the political and econo- 
mic enslavement of Lithua
nia,

“Now, therefore, be it re- 
solved by the Americans of 
Lithuanian ancestry of Mil 
waukee, Wis., at the cele-

Ignas Sakalas “Draugo” bration of Lithuanian Day; 
red., vaizdžiai ir istoriškai j on November 5th, 1944, at 
priminė apie Lietuvos kovas j St. Gabriel’s parish hall, 
dėl nepriklausomybės; toly- 10th and Lapham Sts., tha 
džiai papasakojo apie nau- we express our confidence 
ją išleistą S. Š. ir J. Pruns-' in the government of the
kio knygelę “Lietuva nacių 
ir bolševikų vergijoje”, ku
rią kiekvienas susirinkime 
įsigijo.

Kun. A. Sandys, MIC., iš
aiškino Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo tikslą ir ra- Į 
gino prie jo kuo skaitlio 1 
giausiai prisirašyti, ypatin 
gai gi prisidėti prie drabu-, 
žiu rinkimo vajaus, kuris 
dabar vyksta Milwaukee.

TARYBOS IR BALF 
SKYRIAI ĮSTEIGTI

Karštų kalbų ir aplodis 
mėntų neužteko. Susirinki / 
mas ėmėsi darbo. Tuojau bu, 
vo suorganizuotas Amerikor, 
Lietuvių Tarybos skyrius ir 
valdybon išrinkta: kun. An- 
tanas Mažukna, MIC., pirm.: 
Pranas Markūnas, 1-mas v 
pirm.; Petras Pugačiauskas 
2-ras vice pirm.; Jonas Bau • 
kus, 3-ias v. pirm.; Vincą? 
Avižėnis, 1-as rast.; Joną? 
Radzvila, 2-as rašt.; Edvar 
das Targanskis, iždininką0

BALF skyriaus valdybe 
sudaro: kun. Ant. Sandys 
MIC., pirm.; Liudvikas Zū 
ris, 1-as vice pirm.; Juozar 
Urlakis, 2-as vice pirm.; Sts 
ays Milančius, 3-ias v. pirm.; 
Stanislovas Markūnienė, ra? 
tininkė; Viktoras Genčiaus- 
kas, iždininkas ir Vincas 
Vaitkus, finansų rašt.
LIEtUVOS REIKA
LAMS SUAUKOTA

Susirinkusieji netuščiai?) 
žodžiais parėmė Lietuvos 
reikalus. Suaukota net $110.- 
15. Salėje surinkta $75.10 
iš parengimėlio gauta $35.
SUSIRINKIMO
REZOLIUCIJA

The follovving resoluticn 
was adopted by the Ameri
cans of Lithuanian ancestry 
of Milvvaukee, Wis., at their 
Lithuanian Day celebration 
on November 5th, 1944. St. 
Gabriel’s parish hall, lOth 
and Lapham Sts.

United States which will

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
Kai Juaa prikimba vaikzadak zš-

kietėjimą* ir Jūs jaučitia auv*> 
ginti, nervuoti ir blogėja nuotaikoj* 
ir nuo tų reiikinių kenčiate — gu> 
voa skaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapą, vidurių suirimą, neviriki- 
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūs skilvi* jaučiasi apsunkintas dėl 
garų ir išpūtimo — įsigykite Dr. 
Peter’* daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojaa, jia taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
iš 18 pačios Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Gomozo 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas: pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmą.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėe 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagelboa 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvį. įsigy
kite Gomozo 
šiandien.

Jeigu jQs negalite ai 
I), siųskit prsirm* d

uslplrktl 
ifl mflsu

Tel. YARds 4841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4640 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

Nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais visa diena.

kš), siąsk _
mu>” pssifllymo Osmoso ir gausite —

60c vertėt 
Bandymui Bonkutee

DR. PBTER’S OLSJO LINIMBNT — 
sntiseptikse — kuri* suteikia greit* psleng* 
vinim* nuo reumstilkų ir nciirsIgišJa 
skausmų, ptuskulinio nugarskausmo. sustia- 
guiių ir skaudžių muskulų, patempimų if 
nyKstelšjimų.
D». P«TRR*Š MA00L0 — »lkiHna* — 
palengvina laikinai nekuriuoe skausmingo* 
skilvio sutrikimas kaip pavysdiiui rūkitiaa 
nevirikinimas h- ršnrao.

DYKAI

Siųtlot ii “Special Pasifr
Iyfno” Kūpriną — Dabar

O įdėtai $1.00. Atsiųskit man apmo
kėtą 11 uncijų Gomozo ir dykai — 
604 vertei -- bandymui bonkutea 
Olajo ir Migolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos) 

Vardas___________________________ ________

Adresas..

■ Palto Ofisas............. ..... ........ ..........................r„

DR. PETER FAHRNEY 8 80N« C0.
Oapt. «7I-‘2W\

L IMI Washln<rton »lvd.. Chicago 11, DL (

2ss_»ta.niil ii'

Rev. Anthony
MIC., Chairman of the A- 
merican Lithuanian Council 
of Milvvaukee, Rev. Antheny 
Sandys, MIC., chairman of 
the United Lithuanian Re
lief Fund of America.

Ši rezoliucija buvo pasiųs
ta U. S. A. Valstybės De
partamentui.
SVEČIAI

Atsilankė svečių ir iš Ra- 
cine, Wis., kurių tarpe bu
vo kun. Adomas Jeskevičius, 
MIC., Vasiliauskas, BALF 
pirm., Racine. Matėsi lietu
vių iš W, Allis ir iš No. ir 
So. Milvvaukee.

Garbė kleb. kun. Antanui

siems nuo karo Lietuvoje. 
Klebonas jau yra paskelbęs 
bažnyčioj, kad žmonės neštų 
drabužius į bažnytinę sve
tainę. Pasekmės geros. Kas
dien atnešama įvairios rū
šies drabužių.

mingas. Atsilankė daug pub 
likos. Pelno padaryta $900 
Pas mus paprastai bazara; 
esti tik vieną dieną. Bet ir 
anksto gerai prisirengus pel 
no padaroma daug. šį kartą 
lahai daug prisidėjo priruo- 
šime dovanų, daugiausiai 
rankų dirbinių, ir darbe, mo
terų Motinos Gerosios Pa
tarėjos dr-ja (Mother of 
Good Counsel Society). Joms 
be abejo pagalbon atėjo daug 
ir kitų parapijos darbščių
jų moterėlių ir merginų. Ne
mažai atsilankė ir atvežė 
dovanų ir mūsų apylinkėj 
ūkininkai. Ačiū visiems už 
aukas ir pagalbą!

Elzbieta (Statkevičiūtė) Jo- šv. Mišių ir aplankė ypatin- 
ciai šventė auksinį vedybų gą Bažnyčios palaiminimą, 
jubiliejų. Tai pirmas- toks Paskui namuose įvyko gi- 
paminėjimas buvo mūsų baž- minėms ir svečiams vaišės, 
nyčioj. Iš ryto jubiliatai su
visomis giminėmis išklausė

Jubiliatai moterystės luo- 
(Nukelta į 3 pusi.)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• B KANDĖS
• KUM’O

•

• GIN
® VYNO
• KOKDIAJLŲ

Praeitą sekmadienį įvykęs 
parapijos bazaras buvo sek-

Neperseniai mūsų seni pa- 
rapijonai — Kazimieras ir

DR. VAITUSH, OPT. 
urravn

Mana 28 metą praktikavimas 
Jašą garantavimas 

Optometrieally Akią Specialistas
, ,, Palengvina akių įtempimą, kurisMazuknai ir parap. komite- j esti priežastimi galvos skaudėjimo,

tui už toki nmidarbnvima *vaigimo’ akių aptemimo, nervuo- tJl UZ IOKJ pasiaarnavimą skaudamą akių karštį, atitai-
Lietuvos reikalais. Tokių lie- i «° trumparegystę ir toliregystę.

... , . Prirengia teisingai akinius. Visuo-tuvių patriotų pastangomis -----
Lietuva atgaus savo nepri
klausomybę. žemaitis

• H Kitr KARO BONUS!

WOLK STIBIO
!9-*S IVest 3S**5J?£et

MOST
MODERN *

coMri.nj. '

ADVANCED PHOTOGP VI»H

I <)WEST POSSIKI.E PRh

P TOM I ATAYSrir:

PIRKITE KVRO BONUS!

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora. ak ų Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami išeg
zaminuoti jas moderniškiausia 
metodą, kurią regšjimo mokslas 
gali sutelkti.

I M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na risą aklų (tempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 to. Amhliund Avenue 

kampas ll-tos
Tehfonzai CANAL 1511, Chloaųe

GFIBO VALANDOS:
»:!• a. as. Iki «:»• p. sa 

Ir iaštad »:tš a. su
.M-tite a. SS.

atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos skys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 18 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimą akys atttatoe- 
ases ke akintą. “ '

4712 South Ashland Ay.
Phoze TARDS 137J

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

Didžiausia Lietuviu 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sintus daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
f]SWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU .

4210 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Studlo Ooucb

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie!

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGItlŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LKNOVV MftNKKI.MU

Panaudokit* Proga Dabartlnčnm žcnuMtu 
Nnoštmėio liatoma.

TAPKITB FINANSINIAI NEPRIKLAUSOM ii

TAtTRYRITE mflsų įstaigoje. .Iflsu Indėliai 
rflpcatlngai globojami tr Ilgi 8A.00e.00 ap- 
drauoti per Fedctal Savlngs and Ix»an In- 
•Jiranec Corporation. Jūsų pinigai bua greitai 
Išmokami Juma ant pareikalavimo.

SFNIAUSIA IK AYMIAtJflIA LIETUVIU 
FINANKINC JOTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖM1S KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTEK

“Lietuviškas
Žydukas“

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
FHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

M. YARda 2248

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4445 So. Ashland Avena 
arti «Rh Street

mk> 8 wL lyta Id 8 vaL wfc.

BetidencIjM TeL: BEVerly 8248

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

8187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mas vaL: ■* 14; w t J0-SJ8

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofiaae yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Kės. 0968 bo. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I l CHIRURGAS 

2423 West M&p*iuette Boad
OFISO VALANDOS 

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

TsL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

2201 W. Cermak RdL
1—1 popiet ir 7—8 v. » 
Trečiad. Ir šeštadienio

ofisas uždaryta* 
'REZIDENCIJA

3241 West 66th Plaee 
TeL REPubllc 7868

TeL CANal 8257
Re*. TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRTTOGAS

1821 So. Halsted SL 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 8 vaL vakare.

TSL YARds B148

DR. Y. A. SIMKUS
■i AKINIUS PRITAIKO 
744 SS«h Street

11-12; 2-4; kr «:3OA * 
Ir 6:30-8:30

•ventadieniaia—11-12.

Skania uaia 
kurią

duona yra toji 
aavo ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 04S4

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

flSfi So. Kedzle Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRITRGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 11d 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS i

1446 S. 4ftth 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
Yglandoi; 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CITIRITRGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bea. Tel.: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8 30 vai vak 
Sekmad. nuo 10 iki 1? vai dieną

drTemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavette 3210 

Res. Tel. REPubllc 0054
Jr-lgu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo fi Iki 9 vai. vakare 
Trečiadienio vakarai* Ir taipgi

Sekmadieniais pagal auta r, J.

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



Šeštadienis, lapkr. 11, 104-į

'HELP W ANT E D'

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HUtr W ANTRI) — MOTERYS

ii

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHiCAGO, ILLINOIS S

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDb »4H8-»48«

FTEDP WANTED VYRAI

VYRŲ — 45 IKI 60
N<* sunkiems darbams. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. 
t'IIICAGO ROTOPRINT CO.

4601 BELMONT AVĖ.
PAKUOTOJŲ

PAKUOTI GRUDTNĮ MAISTĄ 
Gera Mokestis — Pastovus Darbas

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

DOCK VYRU
FRE1GHT 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 AVEST TOWNS TR 
BLUEBIRD BUSAIS PATAR
NAVIMAS TKT DIRBTUVĖS.

★ ★ ★

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 VV. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

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

JUMORO KELRODIS

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

i* '

Nors sunkus ir kiekvieną dieną su pavojais susijęs ka
rio gyvenimas, tačiau ir fronte kareiviai neapsieina be 
jumoro, nes gera nuotaika palaiko jų moralę, štai, pake
lėje į Metz miestą, Prancūzijoj, kareiviai pastatė tokio 
pavadinimo kelrodį. Purple Heart yra Amerikos karinis 
ordinas teikiamas sužeistiems fronte kareiviams. (Acme- 
Draugas telephoto)

KAS GIRDEI WAUKEGAN E
IŠ PIRMOS BAZARO 
DIENOS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos metinis bazaras buvo 
smagiai praleistas. Pirmą 
nedėldienį žmonių gausiai at 
silankė ir visi bandė savo 
laimę. Parapijos choras vi
są vakarą darbavosi prie 
bingo. Parapijos komitetas 
darbavosi prie bufeto, kur 
ėjo geras biznis, šv. Onos 
draugija daug uždirbo py
ragais ir gražiomis dovano
mis. Vyrų draugijų būdos 
buvo pilnos valgomųjų daik
tų. Mergaičių draugija pui
kiai papuošus savo būdą ir 
geromis dovanomis patrau
kė nemažai žmonių. Klebo
nas dėkingas visiems, kurie 
buvo atsilankę. Beje, svečių 
buvo iš Kenosha, Chicago, 
net Toledo, Ohio. Klebonas 
prašo visų nepamiršti ir a-

Sheboygan
(Atkelta iš 2 pusi.)

Po svietą pasidairius

man įstojo Čekiškės bažny
čioj, Lietuvoj, šliūbą davė 
kun. J. Daleckis. Kiek lai
ko gyven-o Anglijoj. Paskui 
•atvyko į Ameriką. Paskuti
nius 39 metus praleido She- 
boygane. Dievas palaimino 
10-čia vaikučių. Penki yra 
mirę, o penki sūnūs gyvena.
Visi vedę. Keturi Sheboyga- > šiomis dienomis gazietoe 
ne, vienas Beloit, Wis. Tu-1 apgarsino, kad Stalino am- 
ri 12 anūkų. Abu senukai basadorius Prancūzijoj, E. 
dar gerai atrodo. Dieve duok. i Bogomolovas, susikvietęs 
kad sveiki sulauktų deiman- svečių, juos maitino Lend- 
tinio jubiliejaus! J. S.j Lease maistu — hot dog-

i sais. Šios balionės, kaip ži- 
! nome, yra mūs Dėdės Šamo 
« maistas, paskolintas SovietųKenoshos Kronika

Ėjo prie šv. Komunijos in Rusijai.
corpore, o po šv. Mišių tu-

'rėjo susirinkimą ir pusry
čius.

Išeina tokia rokunda, kad 
kur tik koks Stalino činov- 
ninkas, ten ir amerikoniški-

VYRŲ REIKIA
i

Garadžiu.ie darbams. — Naktimis. 
Nereikia mazgoti ar gryzuoti.

GEROS VALANDOS •
PAŠAUKIT KEYSTONE 9423

LATHE HANDS REIKIA 
BERG BROS. TOOL WORKS

1548 N. Mason

Papr. Darbininkų
Prie Foundry, jarde ir * niachine 
shop darbų ir Sleel Uhippers.

CRANE CO
EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzie Avė.

Fountain ir Salad 
MERGINŲ

MICKELBERRY’S 
LOG CABIN 

RESTAURANT 
2300 W. 95th ST. 

BEVERLY 8998—Mr. Adler

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

- RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS 

ARC VVELDERS '
IF NOT FKPERIENCED WE WIUL TRAIN YOU!

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

you learn or demonstrate abtlity.
WEST TOWN BUSSES AND STREET C ARS TO DOOR

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

PARDAYTMUT

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų praSo- 
ml kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
N n tautas, 4«3fl So. Woo<l Street, ar 
telefonuoklte UAFayette 6098.

PARSIDUODA Marųuette Parke dvi 
fletis mūro namas, žemai 5 kamba
riai; renda $55; viršui 6 kambariai 
—renda $G5.50 j mėnesį, apšildomas 
2 karų garadžlus arti gatvėkarių— 
kaina $11,000. Taipgi mūrinė bunga- 
low apšildoma su ekstra Oetu. gara- 
džlus arti gatvfkarių ir Marųuette 
Parko—kaina prieinama, nnt išmo
kėjimo.

Teisingo Patarnavimo Realesteitl- 
ninkas, per kurį galite nusipirkti 
namų pigiau. O kurie norite namą. 
parduoti, parduosite greičiau. Maty
kite arba rašykit*: CHARLES ITR- 
NICH (Kazys Urnikas), 2600 West 
63rd 8t.. 2 lubos. įėjimas nuo Camp
bell Avė. pusės, Telefonas PROspect 
6025. !

Turiu ir daugiau gerų pirkinių, 
visokio didumo namų, visur.

R EN D U O J A S I

RENDUOJASI — STORAS ir 4 kam
barių fletas užpakalyje. Prieinama 
renda. Kreipkitės adresu—4149 SO. 
CAMPBELL AVĖ., ar pašaukit — 
LAF, fl4S0,

PAIEŠKOJ! MAS

A S ONA MASELSKAITR paleškau 
ANTANO ir JONO DAUTARŲ M 
Tauragės apsk/., Batakių parap. ir 
Lomių kaimo. Alstšaukit—Mrs, Anna 
Norkus, 419 Norman Avė., Donorą, 
Pa.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlns, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
MELSKITftS Už TAIKĄ!

teinančią nedėlią. Bazaras 
prasidės nuo 6 valandos va
karo. Kiekvienas parapijo- 
nas, atsilankęs į bazarą, pri
sideda prie parąpijos gero
vės.
VIEŠĖJO

Ona Docienė, duktė Do
minikos Burbienės, 914 Pres 
cott, buvo atvykus su savo 
sūneliu Kazimieru iš Toledo. 
Ohio, ir viešėjo pas sav 
mamytę, sesutes, brolius ir 
draugus. Ona Docienė buvo 
sena Waukegano gyveritojs 
ir čia turi labai daug drau
gų, nes buvo žymi daininin
kė ir lošėja. Vaukeganiečiai 
jos ir po šiai dienai neuž
miršta.

DALYVAVA
JUBILIEJUJE

Kun. J. Čužauskas lapkri
čio 5 d. buvo išvykęs į' Ne
kalto Prasidėjimo parapija 
Waukegan, kuri šventė 100 
metų gyvavimo sukaktį. Tai 
viena didžiausių airių para
pijų. Arkivyskupas Stritch. 
laikė iškilmingas šv. Mišias 
Daug buvo dvasiškijos ir iš 
kitų miestų.
MINI VEDYBINĘ 
SUKAKTĮ

Kazimieras ir Aleksandra 
Vasiliai, 807 George Avė., 
lapkričio 4 d. šventė 20 me
tų vedybinio gyvenimo ? 
kaktį. Jubiliatai yra čia vi
siems gerai žinomi ir darbš
tūs. Darbuojasi visam vei
kimui ir pasižymi aukomis 
parapijos reikalams.

Kazimieras yra pirm. šv. 
Baltramiejaus draugijos ir 
Šv. Vardo dr-jos; taipgi f- 
gametis darbininkas Ameri
can Steel Wire and Co.. kur 
yra foremanu.

Sukakties puoton buvo at
silankę jų draugai, kurie pri 
klauso prie Card Club. Pra
nas ir Ona Rumšai, Vladas 
ir Ieva špokai, Pranas ir 
Marcelė Bujan, Tomas ir 
Gertrūda Karas, Veronika ir 
Mykolas Gust, taipgi buvo 
svečiu iš kitu miestų: Ona 
Tamulūnas iš California ir 
Ona Docienė iš Toledo, Ohio.

Ona Rumšienė visus pa
vaišino skania vakariene. 
IŠVYKO Į BOSTON

Dr. Jonas Zekag su žmo

Neužilgo bus pradėta mo- kapitalistiški hot dogsai. 
kintis du veikalai. Mokins Įdomu, tavorščiai, kekios 
sesuo M. Veronika. Vaidini- hot dogsus gauna Sta
mas bus pradžioj 1945 m.|lino bernai- lietuviški kaca- 
Diena dar nėra paskirta.

Pusryčius kitą mėnesį pa
gamins: Bernice Cepukenas 
Stella Stulgaitis, ir Lucille 
Smogur.

“Sodality News” komisija 
dviems mėnesiams sudaro: 
Mary Kraujalis ir Mary Bei 
tas. Narės prašomos priduo
ti naujienų, nes juo daugiau 
tuo geriau ir smagiau spaus
dinti.

Jean Butkus ir Stella Stul 
gaitis išrinktos dalyvauti C. 
Y. O. Leadership konferen
cijoj, kuri bus Milwaukee. 
lapkV. 8 d.

Bowling party bus lapkr 
12 d. Grupės skirstomos, ir 
dovanos bug duodamos. Ko
misiją sudaro: Mary Krau
jalis ir Mary Beitas.

na Monika lapkričio 7 d. iš
važiavo dviem savaitėm į 
Boston, Mass., kur daktaras 
dalyvaus gydytojų konferen
cijoj. Ta proga žada aplar 
kyti savo senus draugus ir, 
prie progos, kelias dienas 
pasilsėti, nes abu visuomet 
labai užsiėmę žmonių gero
ve.
VYRŲ CHORAS

Pranas Bujan yra ne tik 
darbštus vyras, bet, mylė 
damas muziką ir matyda
mas, W.aukegane yra vyrui 
su gerais balsais ir mylin
čius muziką, sumanė įsteiR’ 
ti vyrų chorą, kurį jau esa
me girdėję dainuojant Lie
tuvių Dienoj. Tikrai puikia5 
pasirodė. Dabar renkas vie
ną sykį) į savaitę praktikai 
ir chorui labai puikų va re* 
davė būtent Naujalio vyru 
choras./ Naujalis buvo vie 
nas žymiausių lietuvių kom
pozitorių. Pažymėtina, ka*’’ 
Pranas Bujan buvo jo moki
nys.

Choro valdybon išrinkta- 
pirm. Jonas Junčius, rasti-' 
ninkas Juozapas Matulėnas. 
ižd. Jonas Malela, choro ve 
dejas Pranas Bujan. 
DVASINĖ PUOTA

Šv. Vardo draugija eis in 
corpore prie šv. Komunijos 
lapkričio 12 d., 9 vai. Mišio
se, o po Mišių savo klubo 
kambary turės pusryčius ir 
susirinkimą. Kun. A. Kiš- 
kūnas ragina visus narius 
dalyvauti. M. Z.

pėliai Amerike ? Paprastų 
hot dogsų jie čia gali gauti 
ir be Stalino malonės, net 
pointų nereikia. Negaudami | 
■‘balionių” jie niekuomet 
taip nestikintų už Staliną.

telio Shanesville gavau to
kią naujieną. Rašo sekamai:

Profesoriau, pribūk kuo 
greičiausiai į mūs miestelį 
ir suvaldyk vieną moterėlę 
vardu Liza. Už paviliojimą 
burdingieriaus ji taip įsiu
to ant savo kaiminkos, kad 
išdaužė visus namų langus, 
išlaužė duris, sudraskė fi- 
rankas. Sako, gal, būtų visą 
namą sudraskius, ale laiku 
pribuvus policija įdūkusią 
moterėlę nuvežė į džėlą.

Važiuoti į Shanesville man 
neapsimoka. Geriau atsiųs
kit tą moterėlę j Chicago; 
čia galima bus ją panaudoti 
ant gemblernių ir tų, kurie 
i ‘arkliukais jodinėja”.

Po lekšinų užėjau į Bur
bulio taverną vėją burnoje 
nuplauti, žiūriu, vienas ma
na pažįstamų geria vandenį.

— Džio, vacumeri, — klau 
siu. — Sergi, ar ką, kad 
vandenį geri?

— Nop, geriu, už pakutą.
— Už kokią pakutą?
— Kad buvau republiken.
— Na, tai kas, ar tai ne 

garbinga?
— Yes, garbinga, ale ma

tai: jau ketvirtą sykį bal
suoju už republiken ir via 
mano balsas vėjais nueina. 
Taigi, po šių lekšinų užsi- 
daviau sau pakutą, kad kitą 
sykį, balsuosiu už demokrat

JOS. F. BUDRIK
k INC.

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

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

XX iš Pensilvanės mies-

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., NedSlios 
vakare — »:30 P. M.
WBFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOS 

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

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

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

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

PASKOLOS 
DAROMOS 

cnt Pirmų Morųičių
PAS

— B*

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicaoo
SMB W. OBRMAK RD...................... Tel. CANal 8X81

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininke.

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenu©

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
BTOKER OOAL, Ankštos raitės, jy
* phmtok, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................$11 25
PETROIJCUM COKE (Conrse) ..į i f) ‘r g 
PETROLEUM COKE (Pfle Rnn) J1Q*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti........... gg gg
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Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
s?
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DRAUGAS
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cioero—paštu:

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

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

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

Užsieniuose:
Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų ............................................................................ 4.50
Trims mėnesiams ............................... 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Presldent Roosevclt an<l I’rlnie Mhiistor diuretini:
1. Thoir countrics seek no engrandizenicnt, territorlal or otlier; 
3. They deslre to seek no territorlal otianges tliat do not accord

tvitli the freely ezprcssed wlshes of tlie pcoplęs concęrnęd;
:t. Tliey rospcct the r i gi it of all peoples to cliose tlie fonu of go-

vcmiiicnt under uliieli tliey will live; and tlie wisli to see sovcręign 
i-iglits aini self-government restored to tliose wlio Iiave been forctbly 
depri'eil of tlieni.”

ATLANTIC CHAIITER, August 14, *841.

Pirmojo Pasaulio Karo paliaubų dieną minint
TAI BUVO DIDELIO DŽIAUGSMO DIENA

1918 m. lapkričio 11 d. buvo didelė džiaugsmo diena 
veik viso pasaulio žmonėms. Tą dieną milijoninės ar
mijos metė ginklus į šalį ir sustojo kariavusios. Už 
tat lapkričio vienuoliktąją ir vadiname Pirmojo Pasau
lio Karo paliaubų diena.

Pirmasis Pasaulio Karas prasidėjo 1914 m. vasarą.
Į karą buvo įtraukta veik visos Europos valstybės. Va
dinamų centralinių Europos valstybių pusėje svarbiau
siomis kariautojomis buvo: Vokietija, Austro-Vengrija, 
Turkija. Prieš jas kariavo: Rusija, Prancūzija, Anglija, 
Italija, Jungtinėj Amerikos Valstybės.

Vokiečiai, lygiai kaip ir šio karo pradžioj, gana smar
kiai varėsi pirmyn. Jie kariavo žiauriai, užpuldami neu- 
trales valstybes (pav. Belgiją), naudodami nuodingas 
dujas ir t.t. Vokiečių karo frontas taip įsisiūbavo, kad 
ėmė skaudinti net Jungtinių Valstybių pasažierinius 
laivus. Jungtinės Valstybės tada dar buvo neutralios. 

KODĖL AMERIKA STOJO KARAN?

1917 m. Jungtinės Valstybės taip pat buvo privers
tos stoti į karą, nes vokiečiai perdaug visur pradėjo 
siautėti ir neutralių kraštų ramybę drumsti ir joms 
grąsinti. Amerika stojo į Prancūzijos-Anglijos bloką.

Tuo laiku garbingai vairavęs mūsų krašto vairą pre
zidentas Woodrow Wilso.n, kongresui pritarus, paskel
bė karą Vokietijai ir jos talkininkams netuščiai. Jis 
iškėlė naują šūkį) — išlaisvinti pavergtas tautas, pada
ryti galą militarizmui ir įsteigti pasaulyje pastovią tai
ką.

Taip nustatytas karo tikslas plačioje Amerikoje rado 
ne tik pritarimo, bet sukėlė didelį entuziazmą, kuris 
žymiai prisidėjo prie pagreitinimo mobilizacijos ir gink
lų gamybos išsijudinimo.

Su tokiais tikslais ir taip dideliu užsimojimu įstojusi 
į karą Amerika, greitai nulėmė karą sąjungininkų pu
sėn. Vokiečiai su savo talkininkais neilgai galėjo lai
kytis. 1918 m. lapkričio 11 d. galutinai nasidavė.
MAŽŲJŲ TAUTŲ DŽIAUGSMO PAGRINDAS

Sąjungininkų laimėjimas, tai buvo visų mažų, paverg
tų tautų laimėjimas. Pasiremiant Prezidento Wilsono 
iškeltais šūkiais, visa eilė Europos tautų, vergavusių 
didžiosioms valstybėms, pasiskelbė laisvomis ir nepri
klausomomis, gaudamos Amerikos ir moralinę ir me
džiaginę paramą.

Tuo metu nemažai pasaulyje buvo džiaugsmo, nes vi
sur laisvės žiburys pradėjo šviesti. Laisvės ir pasto
vios taikos viltys dar labiau sustiprėjo, kai karą laimė
jusios tautos priėmė Prezidento Wilsono suplanuotą 
tarptautinės taikos organizacijos planą, kai buvo už- 
girta Tautų Sąjunga.

Atrodė, kad Amerikos įstojimas į karą nebuvo vol
tui. Atrodė, kad ne veltui mirė šimtai tūkstančiai mū
sų vyrų karo fronte; ne veltui daug turto paaukota 
karo dievaičiui.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Bet, berods, čia nereiks rašyti apie tai, kas atsitiko 
su taikos organizacija — Tautif Sąjunga ir su pačia 
pasaulio taika.

KO SULAUKSIME PO ŠIO KARO?
Šiandien, po dvidešimts šešerių metų, esame antra

me pasaulio kare ir keliame tuos pačius šūkius, gyve
name tais pačiais troškimais — greičiau sutriuškinti ag
resorius, išlaisvinti pavergtas tautas ir atsteigti pasto
vią taiką pasaulyje.

Šiems tikslams pasiekti dahar, mūsų manymu, pros 
pektai yra truputi geresni, nes Amerikos visuomenėje 
vyrauja vienodas nusistatymas — laimėti ne tik karą, 
bet ir taiką. Po Pirmo Pasaulio karo buvo nukrypta ki
ton pusėn — izoliacionizman. Prezidentas Wilsonag sie
kė bendradarbiavimo su pasaulio tautomis pastoviai 
taikai palaikyti, bet visuomenės dauguma atsisukę 
prieš jį. Tai buvo klaida, už kurią dabar tenka atken
tėti, kariaujant dar baisesnį karą ir dedant dar dides
nių pastangų agresijai ir imperializmui sutriuškinti.

Tad, minint Pirmo Pasaulio karo paliaubų dieną, lin
kėkime, dirbkime ir stengkimės, kad greičiau susilauk
tume Antrojo Pasaulio karo paliaubų ir kad šiuo kartu 
būtų laimėta ne tik karas, bet ir taika ir tai ne bet 
kokia, bet pastovi ir teisinga taika.

Kodėl Hitleris tyli?
Šiomis dienomis Vokietija minėjo nacių partijos gar

siojo pūčio Muniche 1923 m. sukaktį. Tos sukakties 
proga kasmet Hitleris pasakydavo didelę kalbą.

Tačiau Vokietijos žmonės jo balso šiemet negirdėjo. 
Jis tyli. Kodėl?

Londono dienraštis “ News-Chronicle ” sakosi suži
nojęs iš patikimų šaltinių, kad Hitlerio tylėjimo prie
žastis glūdi jo prote, kurin negaliavimai jjsibriovę.

“Newsweek” praneša, kad Gestapo vadas Himmleris 
įsakęs Hitleriui sėdėti užsidarius Berchtesgadene ir 
niekur viešai nebesirodyti iki karo pabaigos. Mat, kiek
viename žingsnyje Hitlerio gyvybei esą pavojų.

Yra ir tokių teigimų, kad Hitlerio jau nebėra gyvųjų 
tarpe.

Bet, jei Hitleris šiuo momentu būtų ir sveikiausias, 
jei ir jo gyvybei jokių pavojų negręstų, ką jis galėtų 
vokiečiams bepasakyti. Jis juos įtraukė į karą, paskan
dino kraujuose ir varguose; jis daug jiems žadėjo, bet 
ne tik nieko nedavė, bet žmonės prarado ir tą, ką tu
rėjo. Jis žadėjo visą Europą užkariauti ir vokiečių tau
tą iškelti virš visų kitų tautų, bet šiandien iš rytų ir 
vakarų didelės sąjungininkų jėgos artinasi prie Ber 
lyno ir jau nebetoli toji valanda, kad visas Vokietijos 
likimas atsidurs tų rankose, kuriuos Hitleris siekė pa
vergti.

Mūsų manymu, ši priežastis Hitlerio tylėjimo yra 
pati svarbiausia.

★
Tikrai gražus užsimojimas

Mūsų skaitytojai, be abejonės, pastebėjo skelbiamas 
žinias apie Spaudos Savaitę, kuri labai rūpestingai yra 
rengiama Brighton Parke, Chicagoj. Per visą savaitę 
(nuo ryt dienos iki lapkričio 19 d.) lietuvių parapijos 
salėj įvyks paskaitos apie spaudą ir parodą*

Tai rengiama Šv. Vardo draugijos iniciatyva ir pas
tangomis. Daug darbuojasi žurnalistas Stasys Pieža.

Kas yra labai svarbu, kad tos savaitės proga labai 
gražiai yra pagarsinamas lietuvių tautos vardas. Pa
stebėjome, kad apie spaudos savaitę plačiai (pirmame 
puslapyje) rašė gausiai skaitomas Chicagos katalikų 
laikraštis “New World”. Savaitės programą sujungė 
su lietuvių spaudos laisvės atgavimo 40 metų sukakti
mi, kurią minime šiais metais.

Rašė apie tą įjvykį ir Chicago Herald-American.
Bet patį gražiausią vainiką kilniam užsimojimui už

dėjo J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritch laiškas, ra
šytas klebonui kun. A. Briškai. Laiškas dedamas pir
mame šios dienos “Draugo” laidos puslapyje. Laiško 
turinys tiek palankus lietuviams ir Lietuvai, kad esame 
tikri, jog juo džiaugsis kiekvienas padorus, sąmonin
gas lietuvis.

Reikia manyti, kad šv. Vardo draugijos Brighton 
Parke kilnų užsimojimą lietuvių visuomenė giliai įver
tins gausiai lankydama spaudos parodą ir paskaitas.

Lietuvių bičiulis gubernatorium
Massachusetts steite gyvena daug lietuvių. Ypač daug 

jų yra Bostone. Mes jaučiame, kad jie ypač yra paten
kinti buvusiais rinkimais, nes gubernatorium išrinktas 
jų geras bičiulis Maurice J. Tobin, Bostono miesto ma- 
yoras. Jo kandidatūrą stipriai rėmė lietuviai. Rinkimų 
kampanijoj už jį daug darbavosi adv. Jonas Grigalius, 
LRKSA statuto komisijos narys.

Praėjusią vasarą Amerikos Lietuvių Tarybos sušauk- 
toj Naujosios Anglijos Lietuvių konferencijoj p. Tobin 
pasakė labai karštą ir lietuviams bei Lietuvai palan
kią kalbą.

Reikia manyti, kad gub. Tobin ir toliau pasiliks nuo
širdžiu lietuviij bičiuliu.

Tik taa tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Sencca
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Rimties
VALANDĖLEI...

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

ĮŽANGA

Praūžė rinkimai, sukelda
mi daug piktumo tarp kai
mynų, kurių nuomonės griež 
tai skyrėsi apie kandidatų 
tinkamas ar peiktinas ypa
tybes. Bent rinkimai paro
dė, kad nepaglemžta laisvė 
viešai pasisakyti, kas ma 
noma apie valdžios, tvarką 
ar suirutę.

Ne tik susipyksta geriau
si prieteliai bekalbant apie 
valdžios pareigūnus, bet ne
mažiau piktumo pasireiškia 
ten, kur vyksta koks nors 
lenktyniavimas, konkurenci
ja, ar tai būtų sporte, ar 
grynai komercijos srityje. 
Vistiek, kiekvienam leista 
manyti ir rinkti geriausiąjį.

Nors laisvė teikiama, ne
galime sakyti, kad asmuo 
visados išsirinks kas geriau
sia jam pačiam, niekados 
nesiduos apgaunamas. Ap
linkybės kai kada aptemdo 
žmogui protelį, tada renka
si klaidingai.

Visą savaitę Petras sun
kiai dirbo. Sekmadienyje, 
parėjęs namon iš Bažnyčios, 
nutarė primigti. Bet atėjęs 
kaimynas sugundė jį važiuo
ti toliau iš miesto. Nespėjo 
kelionės pradėti, kai auto
mobilio padanga sprogo. Li
po laukan padėti kaimynui 
pamainyti ratą. Geroką ga
lą pavažiavus, mašina vėl 
sustojo. Ilgai tyrinėjo, kas 
atsitiko, galop patėmijo, kac 
pritrūko gazolino.

Petras žadėjo pasilsėti, pa 
sirinko tačiau pasivažinėti 
su kaimynu; namo sugrįžo 
visai pavargęs, purvinais 
drabužiais, be kepurės, nes 
ją vėją snupūtė upėn važiuo
jant tiltu. Petras, tiesa, lais
vai pasirinko kaip praleisti 
sekmadienį, bet koks apsi 
rikimas.

Jeigu kasdieniniame gyve
nime atsitinka tiek klaidų 
paprastam žmogeliui, ką be
kalbėti apie jo dvasinę būk
lę. Pagundos vilioja, žmogus 
renkasi, kas, rodos, geriau
sia, dasileidžia įvairių nuo
dėmių. Viešpats suteikęs 
mums visiems liuosą valią, 
kuria žmogus naudojasi sa
vo laimei ar nelaimei.

Žmogaus laisva valia rink
tis kas labiausia jam patin
ka, ištikrųjų Dievo mums 
duota didelė dovana. Ji nau
dinga, bet kartu pavojinga. 
Ji visada pasilieka tartum 
peilis, kuriuomi asmuo gali 
sau duonos atsiriekti, bet 
tuo pačiu peiliu per neat
sargumą pirštus gali nusi- 
piauti. Kaip mes ta laisve 
naudojamės? A.B.C.J.

Šiandieninė Mongolija yra 
apie už 4,000 mailių nuo Lie 
tuvos, bet mongolų yra daug 
arčiau. Sovietų Rusijia turi 
jų labai daug. Kai kurios 
Sovietų Rusijos respublikos 
yra daugumoje mongoliškos, 
ar jiems giminingos totoriš
kos kilmės, k. a.: Kirgyzų, 
Kazokų, Tadjikų, Uzbekų, 
Turkmėnų, Armėnų, o dali
nai Georgijos ir Azerbaid- 
jano respublikos. Prie sla
vų — rusų nepriklauso nei 
Korelijos suomiai, nei za- 
rinai, votiakai, čuvašai, baš- 
kirai, kalmukai, dagestanai, 
čerkesai, totoriai ir daug ki
tų tautų žmonės. Rusai juos 
apėmė, juos valdo, jiems su
kūrė Sovietines Respublikas, 
juos laiko pavergę ir yra 
tų tautų nekenčiami.

Štai Londonan pateko iš 
Sovietinės Rusijos žmogus. 
Jisai buvo prievarta išvež
tas į Uralo miškus sunkiems 
priverstiniems darbams dirb 
ti. Mačiau jį ir kalbėjausi. 
Jam tik žinomais būdais pa
sisekė išsprukti iš to sun
kaus darbo kalėjimo. Vyks
ta jisai per Baškirų Res
publiką. Pasitaikę paprašy
ti nakvynės vienam sodžiu
je pas vietos komisarą. Tas 
klausia jo rusiškai: — Ar 
tu rusas? — Ne — atsakęs 
esu katalikas. — Ar tu žy
das? — Ne. — Garbė Die
vui, — atsidusęs komisaras, 
persižegnojęs ir įsileidęs na
kvynėn. Nei ruso, nei žydo 
jis būtų neįsileidęs.

Lietuvon dabar atėjo tre
čiu kartu karinė okupacija. 
Ją atnešė Sovietų kariai. Jų 
tarpe nedaug yra slavų, daug 
daugiau mongoliškos kilmės 
žmonės. Juk ir pirmu kartu 
(1940-1941 m.) Sovietai už
valdę Lietuvą, į ištremiamų 
Sibiran lietuvių vietą, at

grūdo labai daug įvairių 
kai»čedalų, kalmukų, kirgy
zų ir kitų pusiau geltonų 
žmonių su įstrižomis aki
mis, mongolų. Iš Lietuvos 
Sovietų Rusija norėtų pa
daryti, atrodo, kaž-kokią 
Mongoliją. Jie savo politi
kos nepakeitė, nes jų vado
vaujantieji komisarai nepa
sikeitė, pasiliko tie patys, 
su ta pat neribota valdžia. 
Matomai, nauji okupantai 
eis senais savo pavergimo 
keliais. Jie atsiųs mums Lie
tuvon daug mongolų. Todėl 
verta apsipažinti kiek ar
čiau su mongolais, totoriais, 
prisimenant senovės laikus, 
kai Lietuva turėjo bendras 
ribas su Mongolų Imperija 
ir nuo jų priklausančia Auk
sine Orda.

(Daugiau bus)

ANTANAS KUMŠLYTIS

Gyveno: 1718 N. Hermitage 
Avenue, Chicago, III.

Mirė lapkr. 8d., 1944111., 11
vai. vak., sulaukęs pusės aniž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr., Plungės parap., 
Truskių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
brolį Vincentų. (Sea Harbor, 
N. Y.) ir daug .kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko brolį Pranciškų ir sese
rį Domicėlę ir daug kitų gi
minių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Sacbarski 
koplyčioje, 1735 Wabansia A- 
venue. Laidotuvės įvyks pir
madienį, lapkr. 13d. Iš koply
čios 9:30 vai. ryto bus atly
dėtas į šv. Mykolo parap. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Brolis ir Gimines.
Laidotuvių direktorius: Stan

ley Sacbarski, telefonas Brun- 
svvick 2 535.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fornltore

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appolntmcnt call — 

REPUBLIC 6051

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo '— Šturmo įmingu 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardwafe) — Pleište rio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

Žinios apie Australijos lietuvius
Nėra ką perdaug iš mūsų nią: vyras turi palikti Aus- 

pulko gyvenimo parašyti, traliją ir vykti į, Olandija 
bet suradęs progą surinkau Žinoma, sunku skirtis su sa- 
keletą žinučių kas bus tin- vaisiais, bet džiaugiasi kad 
karna galėsite patalpinti galės nuolatos laiškais susi- 
“Drauge”. rašinėti.
.. w. A. Domisi Lietuvos likimuPažintis su cikagieciu . .,Daug kalbama pas mus 

Neseniai pas mane atsi- apie karo pabaigą Europoj, 
lankė ir padarė vizitą pas Australiečiai domisi ir Lie 
visus kolonijos lietuvius, lie tuvos likimu. Gaila, bet dau- 
tuvis amerikietis iš Chica- gumas mano, kad Lietuva 
gos, Algirdas Pivaronas. bus paimta Rusijos. Bėda 
Džiaugėsi susipažinęs su ma tik, kad Australijos žmonės 
loniomis Senkų, Kalvaičių, tiek mažai žin-o apie Lietu- 
Logonavičių šeimomis. Ste- vą. Literatūros apie Lietu- 
bėjosi, kad ir čia, Brisbane, vą Australijoj, o ypač Bris- 
ne visai mažas būrelis lie- bane, nei su žiburiu nesura- 
tuvių randasi. “Kas galėjo si. Todėl australiečiai, neži- 
tikėtis, kad Brisbane lietu- nodami Lietuvos padėties, ir 
vių galėtų rastis”, išsireiš- skiria ją kartais prie Rusi- 
kė svečias. Apsilankymo pro jos. Vietos komunistai su 
ga Pranas ir Pranciška Šen- savo propaganda aiškina, 
kai suruošė vakarienę. Da- kad lietuviai nori būti po 
lyvavo ir daugiau amerikie
čių. Amerikietis Pivaronas 
ir svečiai buvo labai dėkin
gi ir džiaugėsi gražiu priė
mimu iš Australijos lietuvių.

Iškeliami kitur
Kadangi padėtis pas mus 

Australijoj normalėj a, įne
šama daug pakeitimų į dar 
bo sutvarkymus. Keletas 
mūsų lietuvių, kurie dirbo 
ginklų fabrikuose nukelia
mi į kitus darbus. Senkienė 
kuri dirbo lėktuvų fabrike 
laikinai pasitraukė ir ren
giasi kitam darbui. Balnius 
dirbęs prie* karo statytos 
darbų nukeltas kitam dar
bui.

Svarbus klausimas

DEDIKACIJOJ KATEDRINIO CENTRO KONCERTO TIKIETAI ...
P. Stoškiūtės Koncerto 

minint “Draugo” 35 metų 
sukaktį tikietai visur yra 
platinami. Vajininkų-parda- 
vėjų randasi visose koloni
jose. Pasirinkite kur jums 
arčiausia ir patogiausia ir 
ten dabar įsigykite. Tikie
tai platinami:
WEST SIDEJE:

“Draugas *, 2334 S. Oak 
ley Avė.

Varg. J. Brazaitis, 22(18 
W. 23rd St.
BRIDGEPORTE:

Viktoras Balanda, 3249 S 
Morgan Avė.

Sv. Petro katedros, Erie, Pa., auksinio jubiliejaus proga, neseniai įvyko dedikacija; Liza Norvaišaitė, 3431 S 
vadinamo katedrinio centro (cathedral center), kurio pastatymas atsėjo du milijonai Emerala Avė. 
dolerių. Ta proga Erie, Pa., vyskupas John Mark Gannon šv. Tėvo Pijaus XII pakel- BRIGHTON PARKE: 
tas į asistentus Šv. Sostui su Romos grafo laipsniu. Žiūrint iš kairės į dešinę: Detroito j C. Jonaitis, 43rd St., Druf 
arkivyskupas Edward Mooney, vyskupas J. M. Gannon, Apaštalinis Delegatas ,Amer.: Store, 2735 W. 43rd St. 
Jung. Valstybėms arkiv. A. G. Cicognani ir vysk. Edward F. Hoban, koadjutorius Cle-1 F. Gubista, 4355 So. Mo 
veland diecezijos. (NCWC-Draugas)

sovietais ir kad jie patys 
yra rusų tautos šaka. K.J.T.

BALF skyriams ir 
visuomenei

Bendram Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo centrui la
bai svarbu turėti visas de
tales žinias liečiančias šal
pą. Todėl malonėkite siųsti 
į centro ofisą šias informa
cijas:

1. Anglų ir lietuvių kal
ba laikraščių iškarpas, pa
žymint laikraščio vardą ir 
datą.

2. Fotografijas iš skyrių 
veiklos bei vaizdus iš lietu
vių darbuotės dėl Commu-

Council parūpina ir reko
menduoja atitinkamus as
menis tarnybon į UNRRA, 
bei atskirų tautų šalpoms 
įstaigoms. Lietuvių kilmės 
asmens, mokantieji keletą 
kalbų ir norintieji šioj srityj J 
dirbti, prašome kreiptis su 
aplikacijomis sekančiu ad- • 
resu:

Dr. Joseph B. Končius, ! 
President of the United Lith j 
uanian Relief Fund of Ame
rica, Ine., 19 W. 44 St., New 
York 18, N. Y.

Budriko radio 
programa

Šį sekmadienį, lapkr. 12

Emigracijos klapsimas pa 
sidarė labai aktualus pas
kutiniu laiku. Svarstoma, 
kas galės ir kas bus tinka
mas atvykti į Australiją. 
Daug svetimtaučių bus įlei-

nity War Chest — National dieną, išgirsite nuolatinę Bu 
War Fund. driko radio programą kaip

3. Spaudos ištraukas ir 9:30 valandą vakaro per di- 
fotografijas, darant drabu- džiąją radio stotį WCFL- 
žių vajų Lietuvai. 1000-k. Dalyvauja geri dai-
Lietuviai ir American nininkai. Bus gražių dainų
Council ir smagios lietuviškos mu-

Mes priklausome prie “A- zikos mūsų didžiulio radio
džiama. Girdėjau duosią ap- merįcan Council for Foreign
sigyvenimo privilegiją ir lie- gervice“. gį organizacija y. 
tuviams apsigyventi Austrą- ra va}(jžios žinioj ir ji pa- 
lijoj po karo. žinoma čia tinkamus žmones
yra daug progų apsigyven- Vyįtį į Europos, Azijos ir 
ti. Gal vienas iš didžiausių Afrikos šalis, atstovavimui 
sunkumų karstas klima- §ajpų organizacijas. Į šių 
tas vasarą. Vis dėl to jei ir organįzacįjų skaičių įeina 
atvažiuotų daugiau lietuvių United Nations War Relief 
čia į Australiją Sydney Agencies ir United Nations
ar Brisbane galėtų įkurti Relief and Rehabilitation programa girdima kas ket- 
tikrą koloniją ir pradėti rim-1 Administration. American virtadienio vakaras, kaip 7 
tą veikimą. Council dažnai pasiunčia vie valandą, per WHFC-1400-k.

ną iš delegatų į bei kurią Cicero stotįu Pranešėjas
šalį, kuriam pavedama at- ---------------------------------

Viena iš mūsų lietuvaičių stovauti kelių tautų šalpos Pirkite pas tuos biznieriuj 
Konstlerienė gavo liūdną ži- reikalus. Be to, American kurie skelbiasi ‘'Drauge.” 

DAINUOS ŠĮ VAKARĄ KEISTUČIO KLUBO PARENGIME

orkestro^ Visi kviečiami pa
siklausyti įdomaus progra- 
mo.

Šias programas leidžia 
Juozo Budriko gerų rakan
dų, auksinių daiktų ir mu
zikos krautuvė, 3241 S. Hals- 
ted St.

Kita Budriko krautuvės

Išskiriami

Šį vakarą, 7:30 vai. įvyks Keistučio klubo koncertas, kurio programą išpildys Keis
tučio choras su savo solistais. Dainuos baritonas Juozas Gudas ir soprano Aldona Ma
žeikis. Taipgi turės prisirengusį aktą ir Philomena Rekašiūte su komiškomis dainomis. 
Dainuos Keistučio choro merginos, na. gal, ir vyrai. Keistučio klūbas pagerbs kareivių 
motinas šiame parengime įteikdamas joms po gėlę atminčiai. Visuomenė prašoma da
lyvauti koncerte ir pagerbime. Po programos bus šokiai prie gero orkestro. Komisija 
ir valdybos nariai kviečia visu3. Įžanga nedidelė.

S.--.,.—........ Į

■a

BARBORA SANDERS
Mirė lapkr. 9d.,, 1944m., 6:-, 

55 vai. vakare, sulaukus pu
ses amžiaus.

Gimus, Lletuyd.l. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Triškių par., 
Papilės miestelio. • Amerikoje 
išgyveno 37 metus.

Palikė dideliame rtuliūdinie: 
vyrų Joną: 8 dukteris, Stanis
lavų Skirnick ir žentų Andy, 
Malvinų Guistolise ir žentų 
Sam, Adėlla Kost.a tr žentų 
Pvt. Bruno (V.S. Afrtiy): sūnų 
Juozapų ir marčių Elenų; 4 
anūkus; 2 brolius Jonų Mar- 
tišauskj ir Antanų Martišauskį 
ir jo šeimų; seserį Marijonų 
Gečas ir jos šeimų, ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 2 brolius.

Kūnas pašarvotas namuose: 
2431 West 4 5th St., tel. Laf. 
2038, laidotuvės įvyks antrad., 
Lapkr. 14 d. 1944 m. Iš namų 
8:30 vai, ryto brts atlydėta į 
Nekalto Prasid. šv. Pan. Mari
jos parapijos bažnyčių, kdrioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: — Vyras, Dukterys, 
Sūnus, Žentai, Marti, Antikai, 
Broliai, Sesuo ir Giminės.

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

PIRKITE KARO BONUS!

PIRKITE KARO BONUS!

U (URALE IŠVAIZDA
VELVATONE 

DANTŲ rUCITŲ

VABTOJAMAS NAUJAI PLABT10 MA. 
TBB1OLAI MATUBAUH IBM 
BTALTO* BABTŲ PI

NAUJO* 
B««l Velvatone,

$12.50
OU SSS-M UI KIEKVIENĄ

I
| Daroma plattaa lapauta. Ir Į

ĮBalaa MM H ialanluot* daptlab* [

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

I1M * tatilaad tad n. Man. IMI

‘tfcr» aa. • IU l MtaA. au a Ud A 
BALBAMB UBTUTUBB1

IMI W. 2 lt h St. tad Fl. Inw MOS 
10 N. Dearborn Ura. IO«, Si. I04I

vai. t—(. AatraliMl a 
■■tvlrtaJIatl aaa I Ud t

RYTINĘ RADIO
PROGRAMA

KAS fcYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15,

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS
Iš Radio Stoties

W. G. E* S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekma d.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

r=

zart Avė.
E. Samienė, 3751 So. Cr 

lifronia Avė.
SO. CHICAGOJE:

Ą Snarskienė, 610 E. 88tl 
Street.

J. S. Cinikas, 8009 S. Vin 
cennes Avė.
MARQUETTE PARKE:

Dona Kaminskienė, 660 
S. Washtenaw Avė.

S. Staniulis, 6651 S. Tai 
man Avė.

B. Nenartonis, 6540 So 
Campbell Avė.

Šv. Kazimiero 'Akademijų 
je, 2601 W. Marųuette Rd

J

NELAUKITE—
Rytoj Jau Gali Boti Pervelu!

Jei ndYfte nbdtlkrtnti nuo ugnies, našius, baldus, aofomobilius, 
ar šfstp ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
Jis parūpintų Jums polisą pėr mflsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, netartam joktų nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underurriters”

Ū'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208
GENERALINIAI AGENTAI šia Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE &'MARINE INSURANCE CO. 
M1CHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PflOENtt INDEMNFTY OOMPANt

=2.

MmuKmU. B* akaala. Natūrai*. a»«J* 
’M N.blvaka, TIm] ialy Hi.dh Aantų

Peatttata cryatal el«ar il.ltM. 
PIaaknM* raakuM, aaaltar*., Patae-

DIEVO APVAIZDOS PAR :
Pr. Ivanauskienė, 726 W 

18tb St.
NORTH S1DE:

Vincas Rėkus, 1905 Wa
bansia, Avė.
ROSELANDE:

Jonas Jagminas, 10608 S 
Indiana Avė.
TOWN OF LAKE:

Sofija Jurgaitė, 4622 S
Wood St.
CICEROJE:

Mrs. Mozeris. 1603 S. 50th 
Avė.

Mrs. Petrauskas, 1603 S. 
50th Ct.

A. Mondeika, 1616 S. 49tli 
Ct.
MELROSE PARK, ILL.:

K. Kantautas, 903 N. 20th
Avė.

A. Švilpauskienė, 103 N. 
20th Avė.
CHlCAGO HEIGHTS:

Šv. Kazimiero klebonijo
je, 285 E. 14th St.
INDIANA HARBOR, IND.: 

Šv. Pranciškaus kleboni
joje, 3905 Fir St.

MILVVAUKEE, WIS.:
Šv. Gabrieliaus klebonijo

je, 1575 A. S. lOth St.
GENERALINIAI
2LATINTOJAI:

A. Daugirdas 
Sophie Barčus.

N. A. t

^>4r šiandien

dbtebuhtu, ?
7 • /

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

8VENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDįl

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"
2334 So.'Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

(BAPCUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — Ine 1 

Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — *00 

9:30 vai. vakare.

EXTWA PftOGftArtAS Čenk 
tadlenlala nuo 7 11d 8 v. v.

tOUCIO ofieo adresu:
6755 S. Western Avė., Chicago, I1L

Telefnnaa — OBOvehill 2242

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Gražiai pradėjome - $v. Mykolo parapija
gražiai ir baigsime

ARD sulaukus 25 metų 
sukakties savo gyvavimo, 
tas brangias sukaktis dėkin
gai minėjo praeito kovo m. 
Susilaukėm pripažinimo ir 
palaiminimo iš arkidiecezi- 
jos vado, J. E. arkiv. Samuel 
Stritch, iš šventojo Tėve, 
Akademijos Rėmėjų Dr-jai 
teko ypatinga privilegija, sv

minės 40 mėly 
sukaktuves

So. Chicago Žinutėsmadienį įrašyti. Tad, į tal
ką, vyrai! šiais laikais svar
bu, kad katalikai susijang- Sveikiname. Lapkr. 13 d. 
tų į vieną didžiausią drau- lšv. Stanislovo. Ta proga So. 
gystę pasaulyje. Chicago Rap. sveikina gi-

Negailestingoji mirtis iŠ- minaitį kun.’S. Saplį, MIC., 
traukė iš mūsų tarpo du die-, parapijonus. g. Vasiliauską,

?v. Mykolo parapija ml- ir | vaX
n=3 40 įsteigimo sukaktuves toliau tai daryaime už jųltu’' Llnklu hnksm,» 'ardu- 
bankietu parapijos sal!je, Į sįeias
sekmadienį, lapkr. 12 d„ 5 Teko sužinotii kad mūaų
-ai. popiet. Klebonas kun. ' raStininkas sta„islOvas Ci- 
’etras Gašlūnas labai susi- j bauskis veikilJi įSvyks.a D5.
-ūpinęs šiuo paminėjimu. d5s Samo tarnybcn Jam ns.

žinant, lapkr. 7 d., buve suos

vių.

Paremkite kilnų tikslą. 
Lapkr. 19 d. ARD jubilie
jaus užbaigimo ir amžinų 
narių pagerbimo bankietas

silaukti palaiminimo. Už tą laiku eina misijos Šv. reng^a pirmininko A. Ka- Šv._ Kazimiero Akademijos
visą, mūsų organizacija gi-Į Mykolo bažnyčioje. Sekma- minsko narnuoge išleistuvės Sale;ie 6:30 VaL Va^' Parapi. 
liai dėkinga. iienį, laPkr- 12 d., 3 vai. p. į Jonys raginami dalyvauti

Už prietelių ir rėmėjų gra ! ’• baigsis anglų kalba, o a- i Koresp. Jonas Skelly' nes seselės ir mūsų parapi
žią kooperaciją ir parama einantį pirmadieny 7:30 v. 
seserys Kazimierietės nuo- ■ /2kare prasidės lietuvių kal- 
širdžiai dėkingos ir atsidė-! ba m tęsis per visą savaitę, 
koja savo nuolatine malda j ^mokslai būna tik vaka- 
už visus geradarius. rais'

Štai, einame prie to gar-1 Misijų vedėju yra gabusis nikos draugija rengia fcun- 
bingo jubiliejaus metų už- kun. A. Mažųkna, MIC. Jo co party lapkr. 12 d., 3 vai 
baigime. Šisai metas t^vo ; Pamoksiai yra labai turiniu-; popiet, Anna Brazauskienės 
rekordinis, nes visos pra-'gi- Visi kviečiami pasiklau- į svetainėj, 4558 So. Pauline 
mogos rengtos metų bėgyje,
sumušė rekordus savo na
šumu ir pasisekimu.

Kviečiame į našliukių 
vakar?

Town of Lake. — šv. Mo-

Tad, dėkingai baigiant mįs
pradėtus metų darbus, bai- _____________
giame gražia puota, kuri ren ? if i i <-giam i lapkr. 19 d., sekma- 5V. VSFCO Cl T3 LE CJY STeS 

dienyje, 6 vai. vak. akade-| YgjĮęjjpjj

Maripette Park. — Lap
mijos auditorijoj, šioj puo
toj. ypatingai norime para
dyti įvertinimą amžinųjų na

remontuoto ir įvesta Pat> IStoŠkiūtės Koncerto Tikietu Užsakymas 
gumų vaikučiams. Pastaro
mis dienomis jau įvesta cen- Malonėkite siųsti sekančius tikietus: 
tralinė šiluma. Čia darba 
vos J. Witkus, L. Uschen, B.
Pečiulis ir pats klebonas. Tt 
vėliai ir vaikučiai yra dė 
kingi už visą triūsą. Rap.

joje darbuojasi auklėdamos 
jaunąją kartą. Paremkime 
jų parengimus, nes tas pa
rodys atjautimą jų darbuo
tės. Tiki,etai po $2.00.

Beverly Boltz, 1440 Ras' 
cher avė., pranešė policijai, 
kad iš jos buvo ištrauktas 
rankinukas, kuriame buvo 
$9.50.

Į ..... ................. - -J- - - -

Išvyko j Washington. Ži-1 
nomų parapijonų A. M. Te- 
ličėnų, 819 E. 89, St., duk
relė Kazimiera paviešėjus 
pas tėvelius ir sesutę Pran- 

! cišką, išvyko apsigyventi į

syti. , | st.
Lietuviškosios misijos i- šv. Monikos draugija ne

gsis lapkr. 19 d., 3 vai. po- seniai suorganizuota ir ior 
pirt iškilmingomis pamaldo- priimamos vien tik našlės Tacoma- Washington, kur 

XXX randasi jos vyras karys Sgt
Komisiją sudaro: Juozapa Ed Quinn.

Ragauskienė, Helen Gedvi- | Linkime pasisekimo nau- 
lienė, Valerija Bučnienė, Sta joje vietoje. Rap.
nislava Šimkienė. Rap

kričio 12 d. 8 vai. mišiose
rių organizacijos, kurių lauk nar*Ji eis tprie šv. Komuni- 
sime skaitlingai atsilankant j°S- Po V2Sam svetainėje bus \J/ 
puoton. Kviečiame visus prie Pusryčiai ir svarbus susirin- 
telius, nesi vėluoti, bet apsi- a^maS-
rūpinti bilietu iš anksto, ku- Nariai, kurie negali per 
riuos rėmėjos platina po vi- šias Mišias dalyvauti dva- 
sas kolonijas. Patalpos aka-'sinėj puotoj, gali eiti anks- 
demijos nedidelės, tūkstan- čiau. Reikia tik dalyvavimo 
čių negalime sutalpinti, už kortelę su savo parašu įteik
tai prie durų bilietai nebus ti bažnyčios komitetui, arba 
pardavinėjami. Jsigijusiems maršalkai V. Birgeliui. Tas 
įžangos bilietus iš anksto, yra labai svarbu, nes kas 
bus parūpintos vietos. Įžan- mėnuo centre yra užrekor- 
ga bankietan, tik $2.00, o duojamas dalyvavimo skai- 
vakarienė ir programa verta čius. Mūsų rekordas yra gi- 
kelis syk* tiek. ! na aukštas, net centras apie
. Laukiame tad brangių tai pranešė. Tad, Kristaus 
svečių — rėmėjų, baigti su kareiviai, palaikykime tą 
mumis jubiliejaus metus. j garbingą rekordą! ,

Rėmcl;u Kadangi dabar eina nuu- 
------------------- j jų narių vajus, visi prašo-

Pirkite tose krautuvėse, mi pasidarbuokite ir bent po 
kurios skelbiasi “Drauge”. ' vieną naują narį kitą sek-

Lietūva nenori nei nacių, į Apie mokyklą: Mūsų pa-i 
nei bolševikų. rapijos mokykla puikiai at-

%

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių --- 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirhimo.

" j? si ni cj o"

Sldministzacija iz Sledakciia 

švenčiant 35 mztą cmvavinio iukaktį 

Laiko įau kaipo didelę cfazkę

< kviesti į 

^Solunoi. St oi.kiu.tei.

Syziikoi Soprano Sf-ztiitei 

^Priimtuves.

Sekmadienį, šapkzicio 26 d., J944 

6 valandą vakare 

S(oz ziion S o t ei 

š\ooieveLt S\oo>n

ČLkicaąo, OLL.

(Įj patai .................................... $3.25

LSu Sakiais. iz Sf-zkatpiniCjiaii).

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Rezervacija* reikia padaryti prieš 1 vai. popiet, 
pirmadieni, Lapkričio 20 dieną, 1011 m., laišku i 
“Dranga*”, 2231 So. Oakley ,4rc. Chicago O. III., 
arba telefonu šaukiant: fanai 0010.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. B/iubak •- Duktė — savininkės

!<#

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian. CED. 1739

.............. po $2.75; ............... po $2.40;................. po $1.75;

............. po $1.20; ..............po $0.90 centų.
Rezervuokite man............. vietas po $3.25 P. STOŠKIUTES

Priimtuvėms, kurios įvyks Roosevelt Room, Morrison Hotel, 6 vai 
vakare, Koncerto Dienoje.

Vardas ............................... . ..................................
Adresas ..............................................................
Siunčiu $............. už tikietus.

P. S. Iškirpkite šį 'kuponą ir su atitinkama pinigų suma pasiųskite 
j “Draugo” ofisą. Užsakytus tikietus tuoj gausite.

LIETUVIŲ KATALIKU SPAUDOS SAVAITE
LIETUVOS SPAUDOS LAISVĖS ATGAVIMO 

40 METŲ SUKAKTĮ!

— Prasideda —

Sekmadienį, Lapkr. 12 d., 1944

- 3 VAL. P. P. IR TĘSIS VAKARAIS IKI

Lapkr. (Nov.) 19, 1944

NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAP. 
IR MOKYKLOS SALĖSE 

Prie 44-tos ir California Avenue
KUN. K. BARAUSKAS, 

“Draugo” Redaktorius,
pirmas kalbėtojas 
Katalikų Spaudos 

Savaitėje.
Bus Žymūs kalbėtojai kas vakarą; parodoje bus ma
toma visokiausi laikraščiai ir tt.

Visus Chicagos lietuvius kviečia:
Rengėjai—Nekalto Prasidėjimo švč. Panelės Parapijos Šv. Vardo Draugija.

%--------- -...............................................................................=s

B8E

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

PASAULIO OlbCIAINI 
1IANTŲA lAIUItKMAI

Tnisom 
l>I I Xv GAK AKCIJĄ

Dirbom piritai, knrlq |»- 
PHiidlmul rauti tik nua 
l»i«nln«ti| <trntUti|.

PATOGIOS 
VIETOS

lr»i'»f M. »/| 

IlttS Mll.Ava.T_

PRIEŠ, .„r

ATVVKIT 
AIANOIR 
Rltl .UI I AS
Jei Keikia

Mutyktt 
Inu, pirm

PAMTAIIA Itrlknlnuklt tik
ro, F1T KITK” rūilM tik 

mŪMj piirtHrjtm

DENTALL
1555 MILWAUKEE AVENUE CHFTTE3HMt.niM) Patenkintų KuMumertų Negali Klysti. »ia*-

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !
OfTU.

POLYNA STOSKIUTĖS. Operos žvaigždė,
KONCERTAS

Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

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.

□ES
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šeštadienis, lapkr. 11, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Susirinkimai
Priešmetinis L. V. 
Chicago apskrities 
susirinkimas

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskrities priešmetinis ir 
prieškonferencijinis susirin
kimas įvyks pirmadienį, lap
kričio 13 d., šv. Kryžiaus 
parapijos salėj, Town of 
Lake.

Šis susirinkimas turi bū
ti įdomus kiekvienai kuopai, 
kiekvienam nariui, nes bus 
renkama apskrities valdyba 
ir daromi planai L. Vyčir 
Chicago apskrities konferen 
cijai, kuri įvyks pradžioje 
1945 metų. Visi nariai-vei- 
kėjai dėlto prašomi nepa
miršti atsilankyti 8 vai. va
kare.

Šv. Kryžiaus parapijos sa
lė randasi prie West 46 lt 
So. Wood St. Valdyba

Town of Lake. — Labda-1 nis susirinkimas įvyks lap-
rių Sąjungos 1 kuopos mė- kričio 12 d., 1 vai. popiet,
nesįnig susirinkimas įvyks 
lapkr. 12 d., po 12 šv. Mi
šių Šv. Kryžiaus parap. sve
tainėj. Visi nariai malonė
kite atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti. Taipgi prašo
me grąžinti tikietus nuo ku 
gelio vakarienės. Turėsime 
išrinkti ir atstoves į seimą.

Pirm. E. Gedvilienė

Vargdienių Seserų Gildo® 
susirinkimas įvyks antradie
nį, lapkr. 14 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos salėje, 
7:30 vai. vak. Narės bei na
riai malonėkite kuo skait
lingiausiai susirinkti, nės 
laikas pasitarti metinio sei
mo ir kitais svarbiais reika
lais. Valdyba

Brighton Park. — Drau
gystė Gvard. Pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karai, laikys su
sirinkimą sekmadienį, lap
kričio 12 d., parapijos sve
tainėje, 2 vai. popiet. Visi

šv. Kazimiero Akademijos nariai kviečiami laiku susi- 
Rėmėjų Dr-jos “ekstra” su-j rinkti, nes yra svarbių rei- 
sirinkimas įvyks sekmadie-, kalų svarstymui. Valdyba
nį, lapkričio 12 d.^ 2 vai. po- | -----------
piet Šv. Kazimiero Akade-! Town of Lake. — Švento
mijoj. Visų ARD skyrių pra 
šom atsiųsti atstoves susi- 
rinkiman su pranešimais 
kiek iš viso parduota jubi
liejaus užbaigimo bankieto 
bilietų. Būtinai turime žino
ti iš anksto, jei kas turi ne
parduotų bilietų, lai juos 
grąžina, nes yra didelis rei
kalavimas bankieto įžangos 
bilietų.

Lai neatsilieka nei vienas 
ARD skyrius neatsiuntę at
stovių šin susirinkiman, nes 
čia galutinai prisirengsime 
prie jubiliejaus užbaigimo 
bankieto tvarkos.

A. Nausėdienė, ARD pirm. Į

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 3 skyr. mėnesi-

Marųuette Park. — Šv. i 
Barboros draugija kviečia 
visus atsilankyti į “bunco 
ir oird party” sekmadienį, Į 
lapkričio 12 d., parapijos sa
lėj 3 vai. popiet. Bus užkan
džio ir “door prize”, Įžan
ga 50c.

Draugijos susirinkimas 
bus tą pačią dieną 1 val.i 
popiet. Narės, kurios turite 
dovanų knygutes, prašomos, ] 
sugrąžinti ne vėliau kaip; 
per susirinkimą. Galite prieš 
tą laiką priduoti pirminin
kei P. Dubinskienei, 6605 S.,Į
Fairfield Avė. Valdyba

Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

t
ELZBIETA KIŠKUN1ENE 

(po tėvais Ruzaitė)
Jau sukako vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylinių žmo
nų ir motinų., Elzbietą Klšku- 
nlehę.

(Velionč paėjo iš Panevėžio 
apskr., I'pytčs par., Htiilktškių 
kaimo.)

Netekome savo mylinio** lap
kričio 13d., I943m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados negalėsim užmirš
ti. Lai gailestingas*. Pievas 
sutelkia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų Jos liūd
nų priusišalinirnų I’. muųų tar
po, užprašėme gedulingas Sv. 
Mišias su < gzekvjoąils už 
jos sielų lapkr. l4d., 1944 
m., Gimimo Panelės flv, par
apijos bažnyčioj. 8:3h vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, tr 
draugus, kaimynus Ir pažįsta- 
iiiiis dalyvauti šiose pamaldose. 
Ir kurtu su mumis pasimelsti 
už a. a. Elzbietos slidų.

Nuliūdę: Vyras Jurgis, Sūn
us Adolfas, Būklė Berniee ir 
Anūkas Jiuiniy.

j-"HS

para p. svetainėj. Malonėkite 
nariai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti.

Pirm. E. Gedvilienė

Bridgeport. — Dr-stės Šv. 
Onos susirinkimas įvyks sek 
madienį, lapkričio 12 d., pa
rapijos mažoje salėj, 1 va
landą popiet. Narės malonė
kite atsilankyti ir užsimokė
ti užsilikusius mokesčius.

Valdyba

Town of Lake. — Marijo
nų Bendradarbių Dr-jos 8 
skyr. svarbus mėnesinis sus
inąs įvyks lapkr. 12 d., 1:30 
popiet, parap. svetainėj. Ma
lonėkite nariai atsilankyti 
ir naujų narių atsivesti.

Pirm. P. Turskienė

Cicero. — Šv. Antano Pa-iV. AI 
Saviirupijos Namų Savininkų klū 

bo susirinkimas bus lapkri
čio 15 d., 7:30 vai. vakare, 
parapijos svetainėj. Visus 
namų savininkus kviečiu at
silankyti. Turim daug svar
bių reikalų aptarti.

Anastazas Valančius

Brighton Park. — Labda- 
rjų Są-gos 8 kuopos svar-

A. I|Į A

VINCENTAS KASPARAVICH (KASPER)
Gyveno 1714 West 46th St. Mirė Lapkr. 9 d., 1944, 7:35 

vai. ryte sulaukęs 54 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kauno rėdybos, Raseinių apskr., 

Kelmės miestelio, Jasinskiu km. Amerikoj išgyveno 31 metus
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Prancišką (po tėvais 

Jakubauskaitė—po pirmu vyrų Waškevičienė) ; 2 podukreš 
Amiliją Trakšelis žentą Konstantiną ir Prancišką; 3 posū
nius Stanislovą ir marčią Julijoną, Pvt. Pranciškų (U:S. 
Army) ir marčią Eleną ir Antaną Waškevieius; 8 anūkes; 
uošvienę Juzefą Jakubauskienę; švogerį Pfc. Kazimierą Ja- 
kubauskj (U.S. Army); 2 pusbrolius Joną Miniotą ir jo šei
mą (Allegan, Mieli.) ir Antaną Miniotą ir jo šeimą, ir daug 
kitų giminių, draugų 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, Podukros, Posūniai, Žentai, Marčios, 
Anūkai, Uošvienė, švogeris, Pusbroliai ir Giminės.

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

PETER TROOST MONUMENTS
(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

v Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas:

ši Firma virfi 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PERSONALIZEI) MKMORIALH AT NO AODITIGNAL GOST!
PARTICUL A lt l’EOKIiE PREKER TROOST 1’IIODIjGTIONS 

DJOTItIBLTORS OF THE KAMOL8 31ONTLLIA) GRANITE 
Most Beautlful—Mos t Endurlng—Strongcst—Best In Tlic VVorld. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
kreipkitCs prie—

JOHN W. PACHANKIS
-THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Mcmber of the Lithuanian Chambcr of Commercc

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Wa*hington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

bus susirinkimas įvyks sek
madienį, po paskutinių šv. 
Mišių, parapijos mokyklos^ 
kambary Valdyba

Cicero. — Visų šventųjų 
draugystės svarbus menes' 
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 12 d., 1 
vai. p. p.

Rast. E. W. Mikuti

KOTRINA URBONIEN®
(pu tėvais Ainbrozaitė)«

Gyveno 3409 S. Lowe Avė. 
Mirė Lapkr. 8, 1944, 11:30

vai. vak., sulaukus pusės amž.
Gimė- Lietuvoje, Kilo iš Ra

seinių apskr., Jurbarko parap., 
Rauktiškių kaimo.

Amerikoje išgyveno 80 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

3 dukteris Xmilijų ir žentų 
M/Sgt. VVaitėr Petrovich (U. 
S. Army), Onų ir Antaniną ir 
žentų Antanų Stašinskus, 2 a- 
nukus Donald ir Richard Sta
šinskus, 2 brolius Jonų ir Do
miniką Ambrozaičius, 3 pus
seseres Magdaleną Čepaukskie- 
nę, Marijonų Dųmusevičienę ir 
Veronikų Baltrutienę, pusbrolį 
Antanų Jocaitį ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko brolį Antanų 
ir kitas gimines

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

Laidotuvės įvyKs pirmad., 
Lapkr. 13, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioje }- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotvėe.

Nliūdę Dukterys, žentai, 
Arnikai, Broliai, Pusseserės, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YARds 
4908.

Nelaimė kelyje
Glenn Ivan Johnson, 59 

metų, sailoras pharmacistas, 
yra marinų ligoninėje. Jis 
susilaužė abi kojas, kai nu
krito tarp platformos ir ele- 
veitorinio traukinio, Wilson 
avė. stotyje.

A.
t

KLEMENSAS PETRAITIS
Gyv.: 7026 S. Arteaian.
Mirė lapkr. 7 d., 1944 m., 

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

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Joniškiu par., 
Griždžaų 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 Szinkaitį 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. 
Western 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, Anūkai, Dėdės 
ir kitos Giminės.

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

GABY. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRU7IN FUNERAL HOME

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPV- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI. »

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas ir Dirbtavft:

VENETIAN
Štai vienas U mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflss* Ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagog Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

rx~

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0MIŠ1N0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEKV1S1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCLATION

--------------------------------- OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MAUKLEWICH, Pres. and Mgr.

Telefonas:

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu* Ii 
JOsg finansiškam stoviui prleb^arnaa.

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dlea« Ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAW1CZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLAUK 
10756 B. MCBUGAN AVM

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 1271

L. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS '
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS <903

I. LIULEVięiUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ Phons LAK. >571

P. I. RIDIKAS
1354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STKEE1

Teiephone TAKUS 1419

L I. ZOLP
1646 WBST 46th SI. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8610 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—H
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v ITėvų Marijonų Bendradarbių Metine Vakariene!
MARIJONŲ SEMINARIJOS DEŠIMTS (10) METŲ SUKAKTĮ PAMINĖTI

įvyki Sekmadieni, Sausio (January) mėn. 21 d., 1945 m. W Gimimo Švenčiausios Panelės Marijos Parap. Salėje -
VAKARIENE PRASIDĖS 6:00 VALANDĄ VAKARE. TEMYKITE TOLIMESNIUS PRANEŠIMUS MUSŲ SPAUDOJ.

\ 4 Ir < e •* 6820 SOUTH WASHTENAW AVENUE, CHICAGO

Tėvai gavo žinią, kadKun. Barauskas atidarys

Katalikų spaudos savaitę; įvyks taip 
pat spausdinių paroda

SPAUDOS SAVAITE PRASIDĖS ŠĮ SEKMADIENĮ, 
LAPKRIČIO 12 D., 3 VAL. PO PIETŲ, N P. PANE- 
NELES ŠV. LIETUVIŲ PARAPIJOS SALEJE, 
BRIGHTON PARKE. — VISI KVIEČIAMI DALY
VAUTI SVARBIOSE IŠKILMĖSE

Įvairios - Įdomios

ŽINIOS• • • •

Iš karo į sakyki?
PEORIA. — lst Lt. War- 

ren K. Sloughter, bombar- 
dierius, kuris yra atlikęs 51 
kovos misiją, po karo ren
giasi būti pastorių.

Iš 11-to aukšto
Herma n Wiehl, 60 metų, 

2913 N. Troy str., iškrito iš 
11-tojo aukšto ligoninėje ir 
mirė. Nelaimė ivyko anksti
praeito ketvirtad enio ryte.

Mergaitės, daugiau at
sargumo gyvenime

SALEM, Massaehusetts.— 
Marie Rose Lacombe, 14 
metu amžiaus, buvo rasta 
lapkričio 8 diena nužudvta. 
Jos lavonas rastas Salem 
nuošalioie vietoie. Jauna 
merfra’tė būva išniekinta.

Mergaitė buvo matvta gy
va paskutini karta sekma
dienio vakare, 8:15 vai., kai 
su ia kalbėio aukštesnės mo
kyklos draugė, Salem auto
busų stotyje.

* * »■
Rvšiumi su mergaitės nu

žudymui buvo rcilsikvtsa vie
nas wr*Ski8. kuria prisipa
žino. kad mergaite buvo nu
sivedęs i krutamuiu paveiks
lų teatra, bet jis p°sakes, 
kad iis palikes ią sekmadie
ni 8:30 vai. vakare, kad su
tikus draugus.

Protestuoja
LONDONAS. — Rusijos 

valdžia pasiuntė protestą 
Prancūzijos valdžiai dėl so
vietų karo belaisvių Prancū
zijoje Maskvos radijas pra
nešė lapkričio 8 dieną.

Nuteisė pakarti
BALT1MORE, M.1. — Do- 

nald B. Brocksf 3 L metų, 
lapkričio 9 d., buv > nuteis
tas pakarti už nužudymą 
plaktuku Mrs. Mary B. Finn, 
63 metų amžiaus, našlės, 
praeitą liepos mėnesį.

“Keturisdešimts metų su
kaktuvės nuo atgavimo 
spaudos laisvės Lietuvoj” — 
tai bus tema kun Kazio Ba
rausko, žyma”" rašytojo ir 
redaktoriaus iš Lietuvos, 
kuomet atsidarys Lietuvių 
Katalikų Spaudos Savaitė 
rytoj trečią vai. popiet N. P. 
P. Šv. lietuvių parapijos sa
lėje, Brighton Parke.

* v *
Paskaitų proga įvyks pa

roda visokių senoviškų iš 
Lietuvos spausdinių, laikraš
čių, kantičkų ir istorinių 
knygų. Parodoj, kuri bus pa
rapijos mokyklos salėje, da
lyvaus The New World, 
Draugas ir Laivas. Paskai
tos bus laikomos bažnytinė- ! 
je salėje.

Spaudos savaitė, kurią su
ruošė po prieglauda Jo Ek- 
selencijos arkivyskupo Sa
muelio A. Stritch, Šv. Var
do Draugija (Holy Name 
Society), tęsis kiekvieną va
karą ligi sekmadienio, lap
kričio 19-tos dienos. Paroda 
bus atdara kiekvieną vaka
rą ir bus paskaitos kiekvie
ną vakarą.

Pirmadien;o vakare 8 vaL i 
kalbės Stasys Pieža, Chica-1 
go Herald-American žymus 
korespondentas; antradienio 
vakare — kun. dr. Kazys 
Gečys; trečiadienio vakare 
— kun. Antanas Miciūnas, 
M. A.. MIC; ketvirtad’enį 
ivyks DKK svarbus susirin
kimas ir paskaitą duos Ig
nas Sakalas; penktadienį — 
kun. kleb. Antanas Briška; 
šeštadienį — kun. Edward 
V. Dailey, New World re
daktorius.

♦ ¥ *
Spaudos savaitė užsibaigs 

su specialiu programų sek
madienį, lapkričio 19-tą die
ną, 3-čią vai. po piet, kuo
met kalbės Dr. Petras Dauž- 
vardis, Lietuvos konsulas; 
Leonardas šimutis ir kun. 
prof. Stasys Valuckas.

Lietuviai, lankykite paro
dą ir paskaitas skaitlingai. 
Įžanga nemokamai. ,

Reporteris

HEROJUS KAPELIONAS7191'

Gerai veikia
šv. Jurgio lietuvių parapi

jos kareivių motinų ir žmo
nų klubas sekmadienį, lap
kričio 12 d., 3:30 vai. po pie
tų parapijos salėje ruošia 
būnco party. Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos kareivių mo
tinų ir žmonų klubas labai
gerai gyvuoja ir veikia.» # ♦

Worcesterio lietuvis karys žuvęs 
Prancūzijos karo lauke

JOHN KLEIZA ITALIJOS FRONTE BUVO DU KAR
TUS SUŽEISTAS. — JIS BUVO APDOVANOTAS 
PURPLE HEART SU OAK LEAF CLUSTER.

Pvt. John Kleiza, 22 me-lsu Oak Leaf Cluster. 
tų, 168 Madison str., Wor- Jis yra Charles ir Jose- 
cester, Mass., komercijos phine (Barczk) Kleiza sū- 
aukštesnėje mokykloje bu-, nūs. Jis taip pat paliko ke-

Skelbki tės “Drauge”.

Pametė žiedą
Winifred Roland, 2545 

Seminary avė., pametė dei
manto žiedą, už $150 vertės, 
restorane, 662 N. Clark str. 
Ji pranešė policijai.

Kariuomenės kapelionas 
kun. J. Bėrio, C.P., iš New 
Jersey, ypatingai pasižymė
jęs kovose Leyte saloj, Phi- 
lippinese. Kovų vietose ne 
tik mirtinai sužeistiems tei
kė paskutinius sakramentus,
bet kritusius vienas, be ki- jlau salose, tai pranešė pra- 
tų pagalbos, laidojo. Karei- eit4 ketvirtadienį jo žmona,

Capt. Douglas 
sužeistas

turias seseris: Mary, kuri 
yra marinų seržante, N. 
Carolina, Sophie, Annie ir 
Stac;a. taip pat vieną brolį 
Charles.

Pvt. John Kleiza yra se
sers Alice Aureli a giminaitis 
(nephew). Sesuo Alice Aure-

viai buvo užimti kovomis. 
(NCWC-Draugas telephoto)

NELAIMES...
Kraujo aukojimo ofise 

mirė
Darrell Varner, 43 metų, 

50 N. Michigan avė., mirė 
nuo širdies atakos Raudono
jo Kryžiaus kraujo aukotojų 
ofise, 5 N. Wabash avė., po 
vaiandos, kai jis paaukojo 
5-tą kartą kraują. Dr. S. O. 
Levinson, medicinos direk
torius, pareiškė, kad širdies 
ataka neturėjo ryšio su 
kraujo aukojimu. Varner’is 
pirmiau yra aukojęs kraują 
prieš penkis mėnesius.

Širdies ataka išliko 
gatvėkaryje

Ignacas* Sigkowski, 60 
metų 2038 N. Kostner avė., 
sukniubo nuo širdies atakos 
Armitage avė. gatvėkaryje, 
netoli Hamlin avė., praeitą 
ketvirtadienį, ir mirė vežant 
į ligoninę.

vęs kapitono padėjėjas (co- 
captain), buvo užmuštas 
Francūzijos karo lauke, rug
sėjo 17 dieną, 1944 m. Apie 
tai pranešė karo departa
mentas jo tėvams.

Jis paliko mokyklą, kad 
įstoti į valdžios tarnybą,

Capt. Paul H. Douglas, sausio mėnesį, 1941 m., ir 
marinas, buvo sužeistas Pa- kovojo Italijos karo fronte, ia ^ra . • oseP 0 afoa 

kur buvo sužeistas du kar- j delet senuole, kuri dirba 
tus, ir apdovanotas Purple St. Joseph Maternity ligoni- 
Heart (purpurine širdimi) nėję, Troy, N. Y.kuri antradienį buvo išrink

ta atstovė į kongresą—at 
large. Mrs. Dauglas, politi
koje žinoma kaipo Emily 
Taft Douglas. Capt. Dauglas 
yra buvęs Chicagoje 5-to 
Ward aldermanas ir Chica- 
gos universiteto profeso
rius. Laiške rašoma, kad 
capt. Dauglas buvo nesun
kiai sužeistas.

* y *

Netikėta mirtis
John Alexander, 63 metų, 

500 E. 89th, mirė Illinois 
Central ligoninėje praeitą 
ketvirtadienį. Jis buvo in
spektorius geležinkelyje, ir

nukrito po traukiniu keletą 
valandų anksčiau.

Pavogė dviratį

Tikrai baisu ir šiurpu... X

Prisipažino nužudęs 4 metų vaiką
VAIKAS TAPO NUŽUDYTAS BEŽAIDŽIANT “COM- 

MANDO” (UŽPUOLIMAI. — KRUTAMU PAVEIKS
LŲ TEATRE GAVO KEISTI MINTĮ.

NEW YORK. — Srank 
Pape, 16 metų jaunuolis, bu
vo patrauktas lapkričio 9 
dieną teisman žmogžudystės 
bvloje, kai jis pareiškė poli
cijai. kad jis pasmaugė Wil- 
liam Drach 4 metų amžiaus.

arti Drach namo, jog jis su
tikęs William arti krutamu 
naveikslų teatro, kur jis bu
vo matės vaidintoią, kuris į 
ii naveikęs. Vaidintoias su
kėlęs jame minti žaisti “com- 
mando” (užpuolimą).

Pape pareiškęs, kad vai-Drach vaiko lavonas, su
riitVirVe ir, aPriŠTu n2°9 kas'^tiiį; ir’ buvo sunž 
sine, buvo rastas spaliu 29 KaJ vaiko akys gmg 

,d. jo apartamento _ pape pareiSkg

'• Detektyvui William Their policijai, — jis užmėtė mai- 
pasakė Pape, kuris gyvena Išą virš vaiko ir pabėgo.

James Ascher, 1631 Fargo J>vejose geležinkelio 
avė., praeitą ketvirtadienį 
pranešė policijai, kad iš jo 
automobilio buvo pavogtas 
dviratis, už $15 vertės. Au
tomobilis buvo pastatytas 
priešakyje 1749 Howard st.

Linijose kilo streikas...

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PASELPOS 
KLIUB AS

Perstatą Savo Metinį Programą

DIDELĮ KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Šiandien, Lapkr. (Nov.) 11 d., 1944 m. 

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ
3133 SO. HALSTED ST.

šis Programas bus vienas iš šauniausių programų 
ką Keistučio Kliubas yra surengęs.

8:00 vai. vak. Įžanga: 63c; taksų 13c. Viso 76c

Dvejų elektrinio geležin
kelio traukinio linijų, einan
čių į Chicaga, tarnautojai 
vakar (lapkričio 10 d.) bu
vo išėję į streiką, reikalau- 
iant 9 centu valandinio atly
ginimo pad’dinima. Sakoma, 
kad apie 75,000 keleivių bu
vo palikę be susisiekimo.

Tarnyba buvo sulaikyta 4 
vai. iš ryto abiejose linijo
se: Chicago, North Shore ir 
Milwaukee. ir Chicago, Au
rora ir Elgin elektriniuose 
Geležinkeliuose.

Autobusai buvo pristatyti 
į Wheaton dėl keleivių, tar
naujančių Bellwood karo 
fabrikuose.

Gerai atsimink 
lapkričio 26 d.

Atsimink lapkričio 26 d., 
3 vai. po pietų. Tą dieną 
įvyksta ‘ ‘Draugo” koncertas, 
Orchestra Hali, 216 South 
Michigan avė., Chicago, III. 
Koncertą išpildys žymi dai
nininkė Polyna Stoska-Stoš-
kiūtė, ir Šv. Kazimiero Aka-«
demijos 60 mergaičių cho
ras.

Visi esate kviečiami daly
vauti šauniame “Draugo” 
koncerte. Įsigykite bilietus 
į koncertą iš anksto.

7 žuvo audroje
Lapkričio mėnesį ypač LISBON, Portugalija — 

melskimės už sielas, esan- Septyni asmenys buvo už- 
čias skaistykloje, — pareiš- mušti, ir audra Madera sa
kė Chicagos arkivyskupas loję sukėlė didelius nuosto

li Stritch. | liūs, lapkričio 9 dieną.

X Prašome atsiliepti. Prie 
daugelio lietuvių namų ran
dasi gelių darželiai ir juose 
ištisos lovelės vešlių rūtų 
Vasario mėnesį, 1945 me
tais, “Draugo” metiniam 
koncertui reikės rūtų. Kir
bėtu ve, rūtų mėgėja, išlai
kys iki vasario mėnesio ža
lių rūtų ir jų geroką pluoš
tą paaukos “Draugo” kon
certui, prašoma pranešti ad
ministracijai telefonu Can^1 
8010. Administracija bus la
bai dėkinga.

X Darius-Girėnas postas 
savo moderniškoj ir puoš
nioj salėj šį vakarą ruošia 
turiningą programą Paliau
bų Dienai (Armistice Day) 
paminėti. Programa prasi
dės 8 vai. vakare. Bus ne
paprastų numerų. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti 
tam paminėjime.

X N. ir H. širvinskai, ži
nomi Brighton Park darbuo
tojai, per spaudos klaidą bu
vo nepaminėti, kad dalyva
vo K. ir O. Laurėnų 25 m. 
vedybų jubiliejaus puotoj. N. 
Širvinskas yra buvęg vienas 
jubiliatų vestuvių pabrolis, 
taigi džiaugės turįs progos 
dalyvauti tam jubiliejuje.

X Petras ir Petronėlė Sta
naičiai, 1602 So. 50th Ct., 
Cicero lapkričio 11 d. turės 
daug svečių. Mat, jų namuo
se įvyks Šakių Anskrities 
klubo vakaras, kurio pelnas 
skiriamas kareivi” naudai. 
Sako, kad į vakarą suvažiuos 
— visi šakiečiai, zanavykai 
ir dzūkai.

X Šv. Monikos draugi ia 
įsteigta Town of Lake. Drau 
gijon priimamos tiktai naš
lės moterys. Tikslas — tar 
pusavė pagalba ir puošimas 
bažnyčios altorių. Iki šio1 
susirašė draugi jon apie 4f 
narių.

X Stevens viešbutyje nuo 
lapkričio 13 iki 18 diern 
bus senienų ir mėgiamųjų 
rinkti daiktų paroda (Chi 
cago Antiąues Exposition 
and Hobby Show). Parode 
bus įdomi įva:rių senienų 
rinkėjams numizmatikams ir 
pašto ženklų kolektoriams.

I X Community and War 
F:md vajus dar tebeina ir 
lietuviai nenutraukia veik
los. Labai gražu. Kurie dar 
neprisidėjote prie to vajaus, 
please, atlikit savo pareigą.

X Monika Jocienė, 2058 
W. Coulter St., šiomis die
nomis susirgo. Gydosi na
mie.

Skaitykite “Draugą”.




