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SAN FRANCISCO, lapk’ 
13.—Japonų Domei agentu 
ros pranešimu, “ priešo’ 
lėktuvai šiandien užpuolf 
Manila. Pasak japonų, baž 
nyčios ir namai buvo sunai 
kinti. Nieko nesakyta apie 
nuostolius militariniems į- 
rengimams.

WASHINGTON, lapkr. 13 
— Tokyo sakė Amerikos 
B-29 komanda siuntė tuos 
milžinus iki Nagoj a apylin

kės, Japonijos didžiąusio 
ėktuvų gamybos centro, 
‘žvalgybai.”

Domei agentūra sakė keli
Amerikos karo laivai šeš
tadienio naktį bombardavo 
Iwo Jima sala, Volcano sa
lyne. Iwo sala randasi tik 
700 mylių į pietus nuo Ja
ponijos.

Amerikos oficialai neko 
mentavo apie tuos japonų 
pranešimus.

Uždaro Spąstus ant 45,060 Japonų
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
13.—Amerikos kariams pra
dedant labiau spausti 45,- 
000 japonų Ormoc srity, 
Leyte saloje, jie užėmė 2,- 
300 pėdų aukščio Catabaran 
kalną prieš Ormoc korido
rių.

Lėktuvai numetė 62 tonus 
bombų ant paties Ormoc. 
Pėstininkai pasivarė pirmyn 
tris mylias vienoj vieloj.

Gen. MacArthur sakė 24— 
tos divizijos didžioji jėga 
žygiuodama pagal Carigar? 
įlankos—Ormoc kelią, tar

kų pagalba, daro “gerą pro
gresą prieš didelę opozici
ją.”

Nepranešta apie daugiau 
japonų rezervų iškėlimą Or
moc įlankoje, kur amerikie
čiai šeštadieny sunaikino 
dešimts japonų laivų, 13 lėk 
tuvų ir didesnę dalį vežamu 
8,000 karių.

Pietryčiuose, amerikiečiai 
sutinka didesnę opozicija 
Pina kalne.

MacArthur sakė lėktuv 
atakos padariusios ‘ ‘dide 
liūs nuostolius” japonamr 
Ormoc ’e.

Tvirtove
NUSKANDINO NACIU 
KARO LAIVA 'TIRPITZ'

LONDONAS, lapkr. 13-
Anglijos laivynas sako na 
cių kovos laivas Tirpitz nu 
kendo Tromso fjorde.

LONDONAS, lapkr. 13.— 
Britų lėktuvai vakar dieną 
numetė kelias šešių tonų 
bombas ant nacių kovos 
laivo Tirpitz.

Britai rado laivą Trcmso 
fjorde, šiaurinėj Norvegi
joj, kur jis buvo pabėgęs po 
paskutinės britų lėktuvų ir 
submarinų atakos Alten 
fjorde.

Pranešimai sakė lėktuvai 
po atakos “nusileido sve
tur.”

Respublikonai Liepia 
Gen. Franco Pasitraukti

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Miguel Maura, Ispanijos

Pvt. Jack Milės iš Tomkinsville, Ky., yra Laimingas Respublikonų vadas ištrėmi 
kareivis. Japonų 20mm šovinys pataikė jam į; krūtinę me> pridavė Gen. Franco 
ir nesprogo. Kariuomenės gydytojas daro pavojingą ir ultimatumą pasitraukti “ar 
kareiviui ir sau operaciją — išima šovinį, kuris bile se- atsakomybę už ne-

pasitraukimo pasėkas. ”
Maura įteikė ultimatumą 

Franco ambasadoriui Pary

kundę galėjo sprogti, tačiau ir operacijoš metu nesprogo. 
Į žemiau J. Milės ilsis po sėkmingos operacijos. (Acme
Draugas telephoto)

Amerikiečiai Apleidę
Sako FDR Neleis Hull ui Atsistatydinti Savo Liuchow Bazę

WASHINGTON, lapkr. 13. 
—Valstybės Sekr. Cordell 
Hull, Prez. Roosevelto deši 
nioji ranka užsienio politi 
kos administravime, gali 
negrįžti į savo oficiales pa
reigas. Taip rašė Chicag'' 
Herald-American, Copyright 
ed straipsnyje.

Buvo pabrėžta to. laikraš
čio korespondentui, kad

Prezidentas neduos Hull’ui 
rezignuoti, kol yra nors ma
žiausias šansas, kad jis g" 
lės grįžti įi State Departa 
mentą.

Jau anksčiau pasirodė 
gandai, kad Hull vieton bv' 
paskirtas Henry Wallacc 
Sumner Welles, arba dabar 
tinis Hull pavaduotojas 
Edvvard Stettinius.

Lenkijos Klausimas FDR Rankose

CHUNGKING, lapkr. 13 
—Amerikos aviacijos šta
bas pranešė, jog aerodro
mas prie Liuchow buvo iš
sprogdintas ir apleistas pra 
eitą antradienį. Liuchow 
buvo išsprogdintas ir ap
leistas praeitą antradienį. 
Liuchovv buvo svarbiausia 
likusioji amerikiečių aviaci
jos bazė rytinėj Kinijoj.

Amerikiečiams lakūnam? 
Kinijoje lieka tik Kunming 
bazė, ir maži aerodromai 
prie Kvveiyang ir Nanning.

U. S. Kariai Užėmė 4 Miestelius, 
Naciai Nerodė Didelės Opozicijos

į SU JAV TRECIĄJA AR
MIJA, lapkr. 13.—Praplės- 
dami savo pasistūmėjimą į 
šiaurę, Amerikos kariai šian 
dien užėmė Fort Verny, pir
mą Metz tvirtovę, pusšeš- 
tos mylios į pietus nuo 
Metz.

Naciai smarkiai kontra
takavo už Chateau-Salins. 
Dėl sniego, slidaus dumblo 
ir miglos sąjungininkų lėk
tuvai negalėjo padėti ka
riuomenei.

Naciai nesmarkiai prieši
nosi Verny tvirtovės, ir Ver 
ny, Pommerieux, Liehon ir 
Corno miestelių užėmimui. 
Tie užėmimai praplėtė ame
rikiečių frontą, bet nepri
vedė arčiau paties Metz.

Naciams pabėgimo kori
dorius iš Metz vis dar apie 
12 mylių pločio, bet nesima

to jokių ženklų, kad naciai 
mano Metz evakuoti.

! Visos dienos kontratako
se prie Bride miško, ir Koe- 

jcking, į šiaurę nua Dieuze, 
naciai pasivarė pirmyn apie 
mylią.

Anksčiau, Lt. Gen. Pat- 
ton praplėtė naują poziciją 
anapus Moselle upės į šiau
rę nuo Metz, tuo grąsinda- 
mas vienintėliui nacių gele
žinkeliui jungiančiam Metz 
su Saar. Priešo laikomas 
Thionville apsuptas ir jo 
likimas jau nulemtas.

(Britų radio sakė naciai 
evakuoja civilius gyvento
jus iš Saarbruckeno.)

Į pietus, septintoji armi
ja užėmė kaimus mylią į 
vakarus nuoSt. Die, prie 
Vosges kalnų perėjos, tik 33 
mylias nuo Reino.

8-toji Armija Veržiasi Arčiau Ravenna

WASHINGTON, lapkr. 1? 
—Lenkams ir rusams nesu 
sitarus dėl Lenkijos sienr 
problemos, tas painus klau
simas dabar tenka “didžiu 
jų trijų’’ suėjimui išrišti.

Kuomet Prez. Rooseveltas 
vyks į pasitarimą su Chur- 
chill ir Stalin, jis gaus pr 
gos bandyti išrišti šį klau
simą, kurį Churchill perme
tus laiko neišrišo.

JAPONAI KINIJOJE 
GREIT SUSIJUNGS

CHUNGKING, lapkr. 13. 
—Japonų jėgos Kwangsi 
provincijoje greitu laiku 
sujungs savo jėgas, tuo pa
darydami sau tiesų kelią iš 
Canton įi Mandžuriją.

Padėtis Liuchow mieste 
vis dar netikra. Japonai sa
ko tas miestas krito penkta
dieny, o kiniečiai sako jų 
garnizonas vis dar kaujasi 
priemiesčiuose.

Maskva reikalauja, kad 
Lenkijos vyriausybė atsisa
kytų visų teritorijų į rytus 
nuo Curzon linijos. Lenkai 
reikalauja, kad Lvovas ir 
Galicijos aliejaus laukai lik 
tų Lenkijos pusėje, ir reika
lauja, kad Amerika ir An
glija garantuotų Lenkijos 
naujas sienas ir nepriklau
somybę,

Eisenhower Prašo 
Remti Karo Bonu Vaju

WASHINGTON, lapkr. 13. 
—Gen. Dwight D. Eisenho- 
wer, vyriausias sąjunginin
kų komandierius Europoje 
vakar atsišaukė į amerikie
čius prašant jų paremti šeš
tąjį Karo Bonų Vajų (Sixth 
War Loan), kuris prasidės 
lapkričio 20 d., ypatingai
prašydamas » civilių prisidė
ti prie bonų pardavimo va
jaus savo kolonijose.

60,000 Asmenų Laukia 
Teisimo Belgijoje

LONDONAS, lapkr. 13.— 
Belgijos žinių agentūra pra
nešė, kad apie 60,000 asme
nų laikoma Belgijos kalėji
muose ir internavime sto
vyklose, kol jie bu* teisia
mi. Vyriausybė paskyrė 45 
komisijas, kurios patars tei 
singumo ministerijai.

KARO BIULETENIAI
—Naciai pripažino, kad 

rusai įsteigė tvirtas pozici
jas vakariniam Dunojaus 
krante.

—Amerikiečiai verž laši 
pirmyn per Leyte džiungles, 
4c frontu.

—Amerikos jūreiviai pa
tys nuskandino savo suh- 
mariną “Darter,*'* kad jis 
nepatektų priešui.

ATSUKO PATRANKAS 
I BUDAPEŠTĄ

Maskva, lapkr. 13. — 
Rusų artilerija šiandien pa
siruošė iškirsti kelią per 
Budapešto gatves.

Raportai iš fronto, kurie 
sakė antroji Ukrainos armi
ja laimėjo svarbų mūšį į 
šiaurę nuo Czegled, taipgi 
pranešė, kad rusų artilerija 
partraukta į pozicijas ar
čiau Budapešto priemiesčių.

Nacių pranešimas pripa
žino, kad rusai kariai jau 
įėjo į Jaszbereny, geležin
kelių centrą 35 mylias į ry
tus nuo ■ Budapešto.

3 WLB Viršininkai 
Pridavė Rezignacijas

I
I WASHINGTON, lapkr. 13. 
—Iš pranešimo, kad Wil- 

. liam H. Davis ir du jo pa
dėjėjai pridavė savo rezig
nacijas, daroma išvadų, kad 

| greitu laiku bus padaryti 
pakeitimai Karo Darbo biu
re (WLB). Davis yra tfl 
biuro viršininkas, o kiti yra 
Dr. George Taylor, ir Dr 
Graham.

Jie prašo paliuosavimc 
pirm naujų metų.

KIEK MYLIU į BERLYNĄ
1 Iš vakarinio fronto: 301 

mylia.
2. Iš rytinio fronto: 304 

mylios.
8. Iš Vengrijos fronto: 420 

mylių.

žiuje.

Prancūzija Dalyvaus 
Reicho Okupacijoje

PARYŽIUS, lapkr. 13. - 
Pasitarimuose tarp Angli 
jos Premjero Churchill ir 
Gen. Charles de Gaulle tuo' 
prieita prie susitarimo dėl 
Prancūzijos dalyvavimo po
karinėj Europoj kaipo viena 
didžiausių valstybių.

Drauge su Prancūzijos 
priėmimu į Europos pata
riamąją komisiją, oritai ir 
prancūzai sutiko, Kad Pran
cūzijos jėgos dalyvaus mi- 
litarinėj Vokietijos okupa
cijoj.

Komisija nutars kurią 
Vokietijos zoną prancūzai 
kariai okucuos.

Gen. Sultan Gavo 
Komandų Burmoje

NEW DELHI, Indija, 
lapkr. 13.—Lt. Gen. Daniel 
I. Sultan šiandien perėmė 
Kinijos kariuomenių Bur
moje komandą, sekdama5' 
Gen. Joseph W. Stilwell, P" 
tiesioginia deputizacija F 
Generalissimo Chiang Kai 
Shek.

ROMA, lapkr. 13.—Aštun 
tos armijos patrulės, perė
jusios per Chiaia kanalą že
miau Ravenna, įėjo į tirštą 
mišką keturias mylias į pie
tus nuo to miesto.

Tas dviejų mylių pasiva- 
rymas buvo padarytas po 
to, kaip naciai, kurie sau
gojo priėjimą prie Ravenna 
iš pietų pusės, pasitraukė

iš kitų savo pozicijų prie 
kanalo.

Sekanti ir paskutinė van
dens barjerą prieš Ravenna 

’ yra Fiumi Uniti—nepilnai 
mylią nuo miesto pietinio 
rubežiaus. Fiumi Uniti, ar
ba “Jungtinės Upės,” yra 
sudarytos Montone ir Ron- 
co upių, kurios susijungia į 
pietus nuo Ravenna ir tuo- 

'met teka į Adrijos jūrą.

Hitleris yra po 4 Gydytojų Priežiūra
Hitleris po keturių gydytoj

LONDONAS, lapkr. 13.— 
Patikimas Londone gautas 

' raportas sakė Hitleris pra- 
1 eitą savaitę buvo po keturių 
gydytojų priežiūra, ir kad 
jo vakar dienos proklama
cija, minint Miuncheno put- 
scho sukaktį, buvo kieno 
nors kito surašyta.

Gydytojai buvo išvardin
ti: Prof. Morrell; Dr. Zabel; 
Prof. Horster, ir Prof. Sa- 
uerbruch vienas Vokietijos

žymiausių chirurgų.
Prieš aštuonis metus Sa- 

uerbruch padarė operaciją 
ant Hitlerio gerklės. Jis 
vienu laiku buvo žinomas 
kaipo žymus anti-nacis.

Tas pats šaltinis sakė- še
šios eilės Hitlerio prokla
macijoje buvo paimtos iš jo 
knygos, “Mein Kampf,” ir 
kitos iš jo seniau sakytų 
kalbų. Heinrich Himmler, 
gestapo viršininkas, perskai 
tė tą proklamaciją.

KALENDORIUS
Lapkričio 14d.: Av. Juo

zapatas; senovės: Raman- 
tas ir Saulenė.

Lapkričio 15d. Av. Leo
poldas ir Av. A’ber^as Didy
sis; senovės: Vaiailr *r Ži
linę.

ORAS
Vėsu. Lietinga.

Traukiniams Sustojus,
Bus Duota Gazolinos

CHICAGO, lapkr. 13. - 
North Shore ir Aurora & 
Elgin geležinkelių darbinin
kams bestreikuojant, prie
miesčių gyventojai gano 
šiek tiek pagalbos iš OPA.

Lokalis OPA direktorius 
liepė jiems priduoti gazoli 
no prašymus savo raciono 
vimo board’ams, kad galėt 
važinėti iš namų į darbą ir 
atgal, kol streikas bus ba 
tas.

Geiežinkelių darbininkai 
streikuoja, kadangi negavo 
prašyto devynių centų valan
dai algų pakėlimo.

Neplanuoja Įvesti 
Cigarečių Racionavimo

WASHINGTON, lapkr. 13. 
—WFA oficialas sakė šiuo 
laiku nesvarstoma cigarečių 
racionavimas.

Nors civiliai sunkiai yan- 
da cigarečių, ir atrodo, jog 
bus stoka jų per kurį laiką,

' cficialas sakė jų racionavi
mas būtų sunkus vykdyti.

LONDONAS, lapkr. 13.— 
Empire News šiandien rašė, 
kad britų operuojami Li
berty laivai bus suardyti ir 
jų metalas laikomas J. A. 
Valstybių naudai, pagal 
Lend-Lease sutartį.
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Drabužių vajus prasidėjo

Darbuokimės ir aukokim, kiek išgalim
(N. GUGIENĖS KALBA, PASAKOTA 16 KABIO 
STOTIES WGES, LAPKR. 6 D , SOPHIE BARČUS 
VALANDOJE)

IŠ KOVŲ LEYTE SALOJE

t

Lygiai prieš metus, tai 
yra praeitą lapkričio mėne
sį, kelios Chicago lietuvai
tės pradėjo rūpintis, kaip 
reikia rengtis prie sušelpi- 
mo nuo karo nukentėjusių 
Lietuvos -žmonių. Jos ypa
tingai buvo susirūpinusios 
drabužių rinkimu.

Tuo tai tikslu ši moterų 
grupė padarė vizitą į Ame
rikos Norvegų Šalpos Fon
dą, kuri-o centralinė raštinė 
randasi Chicagoje.

Fondo direktorius, Ingvol- 
stadt, mus maloniai priėmė 
ir suteikė daug įvairių in
formacijų ir nuoširdžių pa
mokinimų iš šio fondo veik
los, ypatingai drabužių rin
kimo skyriaus. Antrą dieną 
praleidome sakyto fondo di- 
džiąjame drabužių sandėly
je, Ncrth Sidėje. Čia parodė 
mums visus žingsnius dra
bužių prirengime siųsti į 
Norvegiją. O juk tų dėžių, 
prirengtų su drabužiais ir 
avalyne, buvo šimtai ir šim
tai.

Atsimenu, kaip mes gėrė
jomės norvegų rūpestingu
mu turėti gatavą tą didelę 
pašalpą savo žmonėms su
teikti taip greitai, kaip bus 
galima ją siųsti Norvegijon.

Atsimenu irgi, kaip mes 
visos giliai apgailestavome 
kad Lietuvos žmonių ša'pus 
reikalas dar nebuvo pana
šiai sutvarkytas.
ŠIANDIE JAU KITAIP

Šiandien mes, lietuviai 
jau turime savo Bendrą A- 
me rikes Lietuvių Fondą, k u 
ris yra Amerikos valdžios 
pripažintas ir, be to, yra na
rys National War Fund.

Pats pirmasis BALF žing
snis ir pareiga buvo per sa
vo skyrius, kurie randasi į- 
vairiuose mi e s t u o s e nuo 
Maine iki Kalifornijos, dirb
ti ir raginti lietuvius iš vi
so kuo daugiausia prisidėti 
kaip aukomis, taip ir darbu 
prie Community and War 
Fund vajaus. Nes, kaip jau

žinote, ir lietuviams sušelp
ti yra skirta tam tikra da
lis šio fondo pinigų.

Į šį darbą jūs, čikagiečiai, 
paskiri lietuviai ir organi
zacijos, atsiliepėt labai gra
žiai. Tačiau vajus dar ne
baigtas ir dar ne visi lietu
viai išpildė savo pareigą — 
aukojo Community and War 
Fund. Bet tikimės, kad ir 
tie, kurie iki šiol neturėjo 
progos ar neprisirengė tai 
padaryti, irgi atiduos savo 
skirtąją auką. Tai, kai mi
nėjau, šis buvo pirmasis 
BALF’o darbas.
KITAS DARBAS

Dabar einame prie antro
jo irgi labai svarbaus dar
bo — tai yra drabužių rin
kimo vajaus, kurį Amerikos 
valdžia užgyrė kaipo būdą 
nukentėjusiems Lie t u v o s 
žmonėms gelbėti.

Kiekvienas žmogus gali 
sau įsivaizduoti, ką reiškią 
pergyventi keturių metų su 
viršum karą, tris krašto o- 
ku pači jas ir tuos karo gais
rus, kurie viską sunaikino, 
viską iš gyventojų atėmė, 
palikdami vien tik griuvė
sius ir vargą. »

Paliko tiems mūsų Lietu
vos žmoneliams vien tik vil
tis, kad jų broliai ir sesers 
toj laimingoj Amerikos lais
voj šalyje gyvendami, atjaus 
jų nelaimingąją padėtį ir a- 
tidarys savo širdis jų pagal
bai. Yra sakoma, kad viltis 
yra paskutinis dalykas, ku
ris žmoguje miršta.

Esu tikra, kad mes Ame
rikos lietuviai nedaleisime, 
kad jų viltis žūtų. Juk šie 
žmonės yra mūsų tėvai, bro
liai, sesers, draugai ir pa
žįstami. Jie yra lietuviai ir 
tiktai iš lietuvių gali sulauk
ti pagalbos. Ir aš esu tik
ra, kad mes nuoširdžiai rū
pinsimės jų sušelpimu, kur 
ir kaip tik galime.

žinoma, atlikus tą, kas 
priklauso Community and 
War Fund, pareiga mūsų

bažnyčią, kasdien nuo 9-tos
„ ... (ryto iki 9-tos vakaro.

Skyrius No. 4 — North 
Sidėje, seserų namas, 1641 
Wabansia, Avė., kasdien nuo 
ketvirtos po piet iki 8-tos 
vakaro. Arba šaukite Karo
lis Bagentas, Brunswick 
7650.

Skyrius No. 6 — Brigh- 
ton Parke, krautuvo 4516 S. 
California Avė., kasdien nuo 
9-tos ryto iki 5:50 vakaro.

Skyrius No. 14 — Cicero, 
Šv. Antano parap. svetainė. 
1500 So. 49th Court, pirma
dieniais nuo 7-tos iki 8:3C 
valandos vakaro. Arba šau
kite A. Stulginskas, Cicere 
5748.

Amerikos kariuomenė praeina pro Taldoban, šeštinę' Skyrius No. 18 — Bridge- 
Leyte salos, Philippines salyne, arčiau Ormoc uosto, pro por-t®, Chicago Lietuvių Au-
kurį japonai, nežiūrint didelių nuostolių, siunčia pagalbą ------------- ----------------------
saviškiams. (Acme-Draugas telephotoj

Didžiausia lietuviu 
Jevelry Krautuvė

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

prisidėti prie drabužių rin
kimo vajaus. Toks vajus, 
kuris eis per ištisą Ameri
ką, prasidėjo lapkričio 5-tą 
dieną, ir tęsis iki lapkričio 
20-tos dienos. Tame laiko
tarpyje reikės surinkti vie- 
nas milijonas svarų visokių 
rūbų ir avalynės kaip su
augusiems, taip. ir vaiku
čiams.

Todėl šia proga ir atsišau
kiu į visus Chicagos lietu
vius, kad prisidėtų prie šio 
drabužių vajaus. Kiekvienas 
iš jūs ir jūsų svetimtaučia5 
kaimynai turite atliekamų 
gerų drabužių, kurių jūs vi
sai nepasigestumėt, bet ku 
riais nuo karo nukentėju
sieji lietuviai dar galėtų nau 
dotis.
VIETOS DRABUŽIAMS 
SUNEŠTI

Sekami BALF’o skyriai 
Chicagoje, Cicero ir Rose-

I

'j

lande yra prisirengę priim
ti drabužius nurodytose vie
tose, dienomis ir nurodyta 
laiku. Negalėdami atnešti į 
savo- kolonijos stotį, arba 
jeigu tenais nesiranda sto 
tis, galite pašaukti telefonu 
vieną iš žemiau paduotųjų 
asmenų,, ir jūsų drabužiai ir 
avalynė bus paimta:

Skyrius No. 3 — Bridge- 
porte, 858 West 33rd St., 
krautuvė prieš šv. Jurgio

WOlk STIRIO
1945 VVrst 35**’ Strert

//tr //rftrS t/Setfi/sa

MODERN 

'O.Ml’LETE
AD\ ANi EI) PHOrOGttAI'HY 
I.OU'EST l’OSSIRLE l’RK ES 
1’ilOM. LAFAYMTE 2X13

w>7

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKEB 

— MŪŠIO
1216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

»

.Jhyhsta Sianck 

.SteluhHu, ?

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena perą ak y Įsam gyveni
mui. Saugokite jas h-isdaml lleg- 
aamtnuotl jas moderniškiausia 
metodą, kurta regljimo mokslas 
galt suteikti.
| M METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašali

■a visą aklą įtempimą.

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

Kampas II-tos
Tth fonasi OANAli MM, Ohloago 

ariSO VALANDOS i
Kasdien a. aa. Iki «:S0 p. sa 

Tredlad. Ir šsštad. a. sa 
- ------- Iki !:•• ». aa.

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 
taip saujas.

Ateikite šiandie 11 .

ditorija,- 3133 So. Halsted 
St., kasdien nuo 9-tos ryto 
iki 9-tos vakaro. Arba šau
kite Sophie Barčus, Repub- 
lic 4807.

Skyrius No. 27 — West 
Side, Aušros Vartų parapi 
jos mokykla, 2323 West 22 
Place, nuo 7-tos iki 8-tos kas

vakaras, išskyrus šeštadie- 
nius ir sekmadienius.

Skyrius No. 57 — Rose- 
lande, Visų Šventų parapi
jos svetainė, 10806 Wabash 
Avė., antradieniais, ketvir
tadieniais ir penktadieniais 
nuo septintos iki devinti

(Nukelta į 3 pusi.) m

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
FHYSICLAN AND SURGEON 
<645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namą TeL PROspect 1830 

TML YAJBda 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

IMS Ro. Ashbud Avwnw 
■rtt 4Rfc Street

am> 8 vai. ryto ftf 8 vaL vak.

fies. 68S8 So. Talman Avė.
Bes. TeL GBOvehIU 0617 
Offlee TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS l't CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Roi^
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 8 vakare

Readdendjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 Archer Avenne 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

M. CANal 612?

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR OIUKITG\^ 

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

Trečiad. tr šeštadieni* 
ofisas uždarytas

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place

TeL REPublle 7868

6167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■» wL: m M; aaa 6:264:21

TeL CANal 0257
Re*. Tel.: PROapert 6658

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Re^dendja: 6600 S. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 8 vaL vakare.

7. /

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

SVENC. P. MARIJOS

APSIREIŠKIMAI MURDĖ

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

TeL YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

18 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Studlo

Telefonas SEELEY 8760

Tredladlenlo tr šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2310 VVEST ROOSEVELT &OAD

L YAMa 3146

k. v. a. simkus
nUlJNMAS nt CRRUROA^
- Bt AVINIUU PRITAIKO K4 We«t SSth Street

11-12; 2-4; k 6:30-8 » 
-2-4 kr 6:30-8 30

šventadieniai*—11-12.

Skaniausia 
kurią

duona yra toji 
"o ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI

# •

KAINA — $3.50
Kreipkitės su užsakymu:

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAUOKEJI.M Ų1 

I*aiMUi<lolUte Proga Otlmrtliifnu Žemoms 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mlVtą Įstaigoje. Jūrų Indeliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi $5,000.00 ap
drausti per Federal Savlngn and I<w»n In- 
nuraiM-e Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokanti )nin« ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

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

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—8 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

<204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Yflh^BdM; 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CTTIRUKOAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Ro*. Tai.: MII>way ?884) 

OFISO VALANTIS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki R:30 vai. vak. 
Srkmad. nuo ln ild i? v«,| diena

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Ros. Tel. REPublle 0054
Jeigu neatnlllnpla —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare. 
Trečiadjenlo vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal Hiitnrtj

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

. šaš
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ORMOC PASKENDĘS KARO GAISRE

□C

S'*

'HELP W A N T E D'

II “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

HF.I.P WANTF.n -k MOTERYS

"PRACOAS” HETjP WAVTET» 
ADVERTISTNO DEPARTMENT 

111 No. Dearborn Street 
TeL RANdoloh 8488-8488

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKTTOTT GRUPINĮ MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas
H. C. KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd.

DOCK VYRU 
FREIGH1 HANDLERS 

LOADERS ir CHECKERS
Po karo progos pastovių darbų. 
A beinąs uždarbis $60.00 j savaitę 
dabar.

FRED OLSON & SON 
4724 W. WALTON ST.

FINISHER IR 
SEAM PRESSER

Pastovūs darbai. Apmokamos 
atostogos. Aukšta mokestis.

DURO BROS.. INC.
105 W. Monroe — 5th Floor.

Papr. Darbininkų
RfelKIA PRIE FOUNDRY, 

Yarde ir Machine Shop Darbų. 
TAIPGI STEEL CHIPPERS.

CRANE CO
EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzie Avė.

PATARNAVIMAI

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo
kestis ir bonai. Darbas tiktai die- 

j nomis. Dykai busais patarnavimas. 
UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th St.

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

Seneca

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

y— ‘ - ■.
HELP WANTEP ” MOTBijvB

GENERAL FOODS
REIKIA

MFRGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatini darbai švarioj, saugioj, 
svarbibioje karo dirbtuvėje.
3 šiftai—54 vai. j savaitę mo

kant laiką ir pusę virš 8 vai. j 
savaitę. Uniformos duodama. Gru
pės apdrauda. Atostogos ir kito
kios naudos. JubRlI

ATSIŠAUK IT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus dar
bus moderniškoje karo dirbtu
vėje. Gera mokestis ir bonai. 
Tiktai dienomis. Uniformos 
duodama. Dykai busais patar
navimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

ULICAN SAMAR

Santa kita

i loidro

.Lima*'

Viliok

Tubura

Palatnpon^

,«rido

Carida

San Aguthn y -ZJ 

Geba*] 

Baybayį

HELP WANTED — VYRAI

$40 IKI $55 i SAVAITĘ
Ar Daugiau!

BUCERIŲ ------ VERŠIŲ ODOS LUPEJŲ
PAPR. DARBININKU ------ RŪKYTOJŲ

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NfeAR NORTH SIDfeJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGH'ICK STREET

(1 Blokais i šiaurę nuo Division St. “L” Stoties)

____ VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJU IR
COUNTER MERGINU
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama. 
Gera mokestis ir darbo 

■ sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO

HELP WANTED — MOTERYS

$so iki yo i savaite
AR DAUGIAU!

Pakuoti Dešrukes (Weiners)
Ir Kenuotas Mėsas

Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDĖJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET 

(1 Blokas į šiaurę nuo Division St. “L” Stoties

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS 

----- and-----
ARC WELDERS

IF NOT EKPERIENCED WE WILL TRAIN YOU1 
Top working condltions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance aa 

you leam or demonstrate ability.
WEST T0WN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

Ctrifrahf Sabatnflan

CarigarcP

LIYTE
Jato<

flarugo Sati Miguti •

Daga m 1 Toloia'

Atbuvo1

l«ti* San ftogua <B«*m

Mayonga ( 
La Pax* 
Tarragotia.

-Oapdap* IO 
Abuyegj

t DRABUŽIŲ VAJUS 
JAU PRASIDĖJO
(Atkelta iš 2 pusi.)

! vakaro. Arba šaukite Elena 
Genis, Commodore 3963. 
SEKITE SPAUDĄ

Ne visi BALF’o skyriai 
suspėjo surasti stotis dra
bužiams priimti, todėl pa
tariu sekti mūsų spaudą dėl 
pilnesnių žinių.

Brangūs lietuviai! Žinoki
te, kad mes praeisime šiuo 
gyvenimo keliu tiktai kar
tą. Todėl, jeigu yra kokių 
mielaširdysčių, jeigu galite 
suteikti kam nors gero, pa
darykite tai šiandien, — ne
atidėliokite, neužmirškite,

nes niekados daugiau jau 
neisite šiuo keliu.

Norėčiau įskiepyti jumy
se mintį, kad vienas iš gra
žiausių atlyginimų gyveni
me yra tas, jog nė vienas 
žmogus negali nuoširdžiai 
pagelbėti kitam, kartu nesi- 
gelbėdamas ir sau.

Dėkoju S. Barčus, šios ra- 
dio valandos vedėjai, už jos 
nuolatinį ir malonų atsilie- 

įpimą bei rėmimą visų mūsų 
labdaringųjų ir kultūrinių 
darbų, ir už laiką, suteiktą 
šiems pasikalbėjimams.

Nora Gugienė, 
BALF’o sekretorė

Gen. MacArthur štabas praneša, kad amerikiečių jėgos 
veržiasi link Ormoc, svarbiausios japonų bazės Leyte sa
loje, Philippines, ir kad miestas amerikiečių bombardavi
mo padegtas. (Acme-Draugas telephoto)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. RACKU8 

4204 Archer Avenae, Chicago

• krinta svoris, tai yra gan 
blogas ženklas.

Atsakymas O. J. Nesirū
pink, nesijaudink ir nesi- 
strošink; Chicagoje vaikų 
paralyžius nesiaučia taip 
kaip kad laikraščiai mėgsta 

pabūbnint”...
Atsakymas M. A. — Daug 

žmonių tiki, kad miegant 
yra geriau gulėti taip kad 
galva būtų link rytų; o ki
ti mano jog sveikiau kai ko
jos yra link rytų. Medicina į 
šį klausimą nekreipia jokio

4 dėmesio.

Kūrenamosios alyvos 
reikalu

Washington, D. C. — Pe- 
trolijaus administratorius 
Harold L. Ickes pranešė, kad 
pagerėjus kūrenamosios a- 
lyvos atsargų padėčiai, jis 
kreipėsi į Kainų Reguliavi
mo Įstaigą, kaipo į racijo- 
navimo agentūrą, įsakyda
mas leisti kūrenamosios a- 
lyvos vartotojams, perėju
siems prie anglių vartojimo, 
vėl kūrenti alyva, jiems pa
reiškus tokį pageidavimą.

(OWI)

PIRKITE KARO BONUS!
MYOCARDITIS

Aną kartą aptariau šir
dies ligą vadinamą “peri- 
carditis”, t. y. apie uždegi
mą viršutinės jširdies plėvės.

Dabar aptarsiu širdies li
gą vadinamą “myocarditis”, 
t. y. apie uždegimą širdies 
raumenų.

Paprastai, bile širdies rau 
menų nusilpimą ar sutriki-

širdies raumenys gali būti 
nusilpę. Be to, su tokia li
ga žmogui greitai pristinga 
kvapo, belipant laiptais per
lįsta; taipgi ritmas gali pa
sidaryti nereguliarus, taip 
kad ligonis, pajaučia tą “tu- 
ksena-plasdena kažkas apie 
širdį viduje”.

Myocarditis gydymas. Sil
sėkis. Jei dantys ar tonsi-

... . , lai pūliuoja, reik juos pašamą daktarai vadina “myo-.,. .v , . -J , Imti. Nepersisaldyk ir neuz-carditis”. Kitais žodžiais ta
riant, jei širdis neveikia ir 
neplaka taip kaip turėtų 
plakti, arba jau nėra taip 
stipri kaip kad seniau bu
vo, tai tokią padėtį ir pa
vadina “myocarditis” idant 
patenkinti interesantą. Tie
sioginis širdies raumens už
degimas, tikrasis “myocar
ditis” yra labai retas atsi

šaldyk vidurių. Pildyk dak
taro patarimus ir gerk jc 
paskirtus vaistus.

Su vaistų pagalba, dakta 
ro priežiūroje, žmogus gali 
ilgai ir naudingai gyventi 
nors ir taip vadinamą “myo
carditis” turėtų.

ITIAPCDTI^
VTir.NTNTflT.Tfl AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieaiaia nuo 7 Ud 8 v. v.

JUCIO ofiso adresas:

6755 S. Weatem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlU 2242

imkit Douglas Park “L” iki durų. tikimas. Bet “mundriai” 
skambantį žodį), nors ir ne
vietoje, žmonės mėgsta daž
nai vartoti...

PARDAVIMUI

PAKsroronA namas
D81 ovarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefanija 
Nntautaa, 4838 Ro. Wood Street, ar 
tclefonuoklte IiAFayctto 6098.

PARSIDUODA Marųuette Parke dvi 
f Ietis m Oro namas, žemai 5 kamba
riai; renda $55; virfiui C kambariai 
——renda $65.50 j mSnesj, apšildomas 
2 karų garadžiu« arti gatvfikarių— 
kaina $11,000. Taipgi mfirinS bunga- 
low apšildoma su ekstra fletu, gara- 
džius arti gatvėkarių ir Marąuette 
Parko—kaina prieinama, nnt išmo
kėjimo.

Teisingo Patarnavimo Realesteiti- 
ninkas, per kur) galite nusipirkti 
namą pigiau. O kurie norite namą. 
parduoti, parduosite greičiau. Maty
kite arba rąžykite: CHARLES UR- 
NICH (Kazys Prnikas), 2500 West 
63rd St.. 2 lubos, jSjimas nuo Camp
bell Avė. pusės. Telefonas PROspect 
6025.

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

RENDUOJASI

RENDUOJASI — STORAS ir 4 kam- 
barių fintas užpakalyje. Prieinama 
renda. Kreipkitės adresu—4149 SO. 
CAMPBELL A VE., ar pašaukit — 
LAF, 9480,

RENDUOJASI — 4 kambarių fletas. 
Randasi adresu 2123 S. ASHLAND 
AVĖ. Telefonu pašaukit savininkus 
—ARDMORE 4454.

PAIEŠKOJIMAS

Aš ONA MA8ELSKAITE paleSkau 
ANTANO Ir JONO DAUTARŲ IS 
Tauragės apakr., Batakių parap. Ir 
Lomių kaimo. AtalSaukit—Mra, Anna 
Norkus, 419 Norman Avė., Donorą, 
Pa.

PIRKITE KARO BONUS!

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas F. D. — Jei 
grįžti iš darbo namo nusil
pęs, pasvaigęs, be apetito

‘Myocarditis” priežastys: I vakarienei, ir jei dažnai tąso
supuvę dantys, arba blogi 
tonsilai, arba bile chroniš
ka infekcija (net iššutę pū
liuojanti kojų tarppirščiai) 
ir desėtkai kitokių priežas
čių. Senatvė, arba girtuok
liavimas yra priežastimi šir
dies raumenų nusilpnėjimo.

Simptomai: žmogus gali 
pajusti retkarčiais dieglius 
krūtinėje ir nuversti bėdą 
ant “gezų”, o tikrenybėje jo

vemti, tai reiškia kad nita- 
vimo darbas tamstai kenkia. 
Privalai pakeisti darbą.

Atsakymas M. Č. — Cuk-
rinės ligos (diabetes) eiga 
ne pas visus yra vienoda. 
Vienus galima pagydyti, ki
tus niekad negalima, o kiti 
ilgiausius metus išgyvena ir 
žiliausios senatvės susilaU* 
kia visą amželį turėdami 
cukrinę ligą. Jei staiga nu-

KLAUSYKITE-

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITĄIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 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
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

§1

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:20 p.p. etvir. iki 9. Šeštad 9 iki 12.

PASKOLOS 
DAROMOS 
Pirmų Morgi&ų

PU—

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Asm. of Chicago
SMB W. OERMAK M>................. Tel. OANal 8887

BEN J. KAZANAU8KAS, RaMlnlnkaa
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių 

RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,S™

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKUNŲ” SEIM^ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIE BARČUS
--------- ----------------IM-- - U.L..

/
---------</•

-------------
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long Avenue
Telefnoan — PORTSMOUTH 9022 

HTOKER OOAL, AaUton rflšlee, ar
2 syk plnafaM, CbemlAk&l prirengto*
BLACK BAND LUMP....................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). <10*50 
PETROLEUM COKE (PBe Run) $ĮQ*g5 

W. VIRO. LUMP — Sijoti............jg gg
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Latvijos ministro žodis

APŽVALGA
Jau ne be Hitleris kalba

Lapkričio 12 d. Vokietijos Gestapo vadas skaitė pro
klamaciją vokiečių tautai. Ją skaitė Himmleris dėl to, 
kad Hitleris tiek esąs “užimtas”, kad neturįs laiko ir 
proklamaciją perskaityti. t

Jei ligšiol sklido pasaulyje gandai, kad Hitleris ser
gąs, miręs, ar pabėgęs, tai dabar tie gandai dar labiau 
plis.

Kad Hitleriui kas nors yra atsitikę, abejonės apie 
tai negali būti. Jis nei Himmleriui nei kam kitam ne- 
l ūt leidęs kalbėti jo vardu, jei būtų galėjęs. Diktato- 
rlai, paprastai, kalbėti jų vardu griežtai draudžia. Tad, 
rišku, kad su Hitleriu yra kas negero įvykę. Bet jo 
rdjutantai, matyti, bijo apie tai pasakyti teisybę, nes 
i? taip tautos nervai yra įtempti, nes karo našta jau 
darosi nebepakeliama.

Himmlerio šauksmas Hitlerio vardu kovoti iki pas
kutinio kraujo Lašo, be abejojimo, kaip visur kitur, taip 
i? Vokietijoj nuskambėjo labai klaikiai. Vokiečių jis 
n abeiš judins, nes jie mato, kaip skaudžiai ir begėdiš
kai naciai juos prigavo. Be to, jie mato, kad jau vis
kis pralošta ir jų dauguma, aišku, laukia karo pabai
gos, Jiems geriau sąjungininkų okupacija, negu nacių 
torom palaikoma valdžia.

Iš Himmlerio proklamacijos du dalykai labai yra aiš
kūs: Hitlerio burna jau uždaryta ir nacių siautėjimo 
dienos suskaitytos. Toji proklamacija, tai paskutinis 
nacių pasispardymas.

★

Valdžios ir visuomenės informavimo svarba
Milwaukee, Wisc., arkidiecezijos laikraštis “Catholic 

Ilerald Citizen” praėjusios savaitės laidoj parašė edi- 
torialą apie Lietuvą. Tai padarė sąryšy su buvusiu vie
tos (Milvvaukee) lietuvių masiniu susirinkimu, kuria
me suorganizuotas Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius 
ir priimta rezoliucija užstojant persekiojamus ir tero- 
r zuojamus Lietuvos žmones. \

Lietuvai palankus editorialas yra baigiamas šiais 
žodžiais:

‘ Visai tinka, kad piliečiai dažnomis progomis pri
mintų principus, kuriuos nustatė Prezidentas Roose- 
veltas ir p. ChurehHJ Atlantike. Prezidentas yra vie-, 
nuitėlis, kuris gali priminti Rusijos lyderiui, ko ši 

ti uta tikisi iš jo Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
ateities atžvilgiu. Prezidentas žinos piliečių opiniją 
tik tuomet, jei jam bus apie tai pranešta. Toks žy
gis, kokį padarė vietinis Amerikos Lietuvių Tarybos
skyrius, palaikys jf informuotu."

Tikrai džiugu, kad katalikiškas laikraštis užtaria 
lietuvių tautą ir duoda vertingų patarimų lietuvių vei
kėjams. Perskaičius “Catholic Herald Citizen” edito- 
rialą, dar labiau įsitikiname, kaip reikalinga yra Ame
rikos Lietuvių Taryba su veikliais skyriais ir kaip yra 
svarbu palaikyti Lietuvių Amerikiečių Informacijų Cen
trą, kuris informuoja ir valdžią ir visuomenę apie 
skaudžią Lietuvos būklę ir apie mūsų griežtą stovėji
mą už atsteigimą laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Lapkričio 10 d. ‘‘The New York Times” įdėjo Latvi
jos ministro Vašingtone Alfredo Bilmanio laišką, ku
riame jis aiškiai ir griežtai pasako, kad Latvijos So
vietinė Socialistinė Respublikos vyriausybė, kuri šio
mis dienomis paskyrusi V. Valeskalu užsienių reikalų 
komisaru, nėra legali, nes jos latvių tauta nerinko. A. 
Bilmanis sako:

“Latvių tauta niekuomet nepripažino Sovietų kons
titucijos ir jai primestos proletarinės diktatūros, bet 
laiko juos legalių, konstitucinių ir natūralių teisių su
laužymu. Latvių tauta nuoširdžiai tikisi sulaukti lais
vės ir suvereniteto teisių atstatymo, kaip numatyta 
Atlanto Čartery.

“Latvijos žmonių pasipriešinimu ir svarbiausiai są
jungininkų laimėjimais Vakarų fronte, kas davė gali
mumų raudonajai armijai, aprūpintai Amerikos mili- 
tariniais pabūklais užimti latvių žemę, išlaisvinta nuo 
nacių teroristinės dominacijos latvių tauta dabar atsira
do naujose spąstuose, netekusi visų teisių, ir vėl pasida
rant bolševikų dominacijos objektu.

"Šie Sovietų vyriausybės aktai yra visiškoj kontra- 
dikcijoj su obligacijomis, kurias Sovietų Rusija prisi
ėmė pasirašydama Atlanto Carterį, Jungtinių Tautų 
deklaraciją ir visus kitus panašius iškilmingus užtik
rinimus respektuoti kitų tautų, didelių ir mažų, teises.

“Ypač metasi į akis, kad šie Sovietų vyriausybės ak
tai prieštarauja vėliausiai duotiems premiero Stalino 
užtikrinimams, lapkričio 6 d. pasakyto j kalboj, kurioj 
jis pareiškė: ‘Sovietų Sąjungos žmonės respektuoja už
sienių kraštų žmonių teises ir nepriklausomybę ir vi- 
suomet rodė savo prisirengimą gyventi taikoj ir drau
gingai su kaimyninėmis valstybėmis.”

Latvijos ministro Bilmanio laiške išreikštos mintys 
tinka Lietuvai ir Estijai, nes šių visų trijų valstybių 
šiandieninė būklė yra vienoda. Jas visas terorizavo na
ciai, dabar sovietina rusai bolševikai.

Yra žinomas faktas, kad nei latviai, nei lietuviai, nei 
estai nenori būti nei nacių nei bolševikų vergijoj, bet 
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Mirė "Saulės" redaktorius
Lapkričio 8 d. mirė Pranciškus W. S. Bočkauskas, 

“Saulės” redaktorius. Mirė Mahanoy City, Pa., kur jo 
redaguotas laikraštis yra leidžiamas jau nuo 1888 me
tų.

P. Bočkauskas gimė Lietuvoje. Į Ameriką atvyko su 
tėvais 1879 m. dar mažas būdamas. Čia išėjo mokslus 
ir dirbo spaustuvėj. Kai mirė jo tėvas Domininkas Boč
kauskas, “Saulės” leidėjas ir redaktorius, Pranciškus 
užėmė jo vietą ir laikraštį redagavo per 35 metus.

Velionis buvo žinomas ne tik kaipo redaktorius, bet 
ir Miahanoy City miesto politikos gyvenime aktyviai 
dalyvavo. 1939-1944 metams buvo išrinktas koroneriu. 
Jis paliko liūdinčius — žmoną, sūnų, dukterį -ir brolį 
Viktorą, “Saulės” leidėją. Velionis priklausė prie Šv. 
Juozapo (lietuvių) parapijos.

Velionies šeimai reiškiame užuojautos.
★

Nusikaltęs savo kraštui komunistas
“Naujienos” rašo:
“Prancūzijos komunistų vadas Maurice Thorez, ku

ris dabar gyvena Maskvoje, galės grįžti namo, nes gen. 
De Gaulle dovanojo jam bausmę už pabėgimą iš armi
jos. Thorez nestojo į kariuomenę 1939 metais, kai pra
sidėjo karas tarp Vokietijos ir Prancūzijos, ir teismas 
jį nubaudė, kaipo dezertyrą, kalėjimu ir pilįečio teisių 
atėmimu.

Karo pradžioje, mat, Rusijos sovietų valdžia drauga
vo su Hitleriu ir komunistams visose šalyse buvo įsa
kyta nekariauti prieš vokiečius. Komunistas Thorez, 
kaip ir kiti panašūs Maskvos tarnai, nepaisė, kad Hit
leris pavergs jų tėvynę, ir aklai pildė Maskvos įsaky
mą. Kai teismas jį nuteisė, jisai paspruko į Rusiją ir 
tenai gyvena iki šiol.

Generolo De Gaulle malonę Thorezui kai kurie aiš
kina tuo, kad Prancūzijos laikinės vyriausybės galva 
norįs įgyti komunistų partijos simpatijų. Bet kiti sa
ko, kad gen. De Gaulle pasielgė labai gudriai, nes, jei
gu Thorez sugrįš į Prancūziją, tai jisai turės priimti 
bausmės dovanojimą ir tuo būdu prisipažinti, kad ji
sai nusikalto savo kraštui.”

Lt. Eugene Casey
Eugene Casey, Prezidento Roosevelto egzekutyvis a- 

sistentas, “Newsweek” žiniomis, stoja U. S. laivynan ir 
šį mėnesį pradeda naujas, aktyves pareigas, kaipo ka
ro laivyno leitenantas.

Lt. Eugene Casey paskutiniuoju laiku rodė gražaus 
palankumo lietuvių sąjūdžiui atsteigti Lietuvą laisva 
ir nepriklausoma valstybe.

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

įvairios žinios
Žemės ūkio gaminiu 
svarba

Chicago, Ui. — J. B. Hut- 
son, Prekybos Kredito Kor
poracijos pirmininkas ir Ka
ro Maisto Administracijos 
Gamybos direktorius, savo 
kalboje citavo šiuos Prezi
dento žodžius: “Maisto su
naudojimas namie ir iš to 
išplaukianti gamyba mais
to namų sunaudojimui, pri
valo pasilikti aukštame ly
gyje, kad būtų pilnai paten
kinti dirbančios Amerikos 
reikalavimai... Artimoje a- 
teityje mes eksportuosime 
didelį maisto kiekį: dalį tie
sioginei karo pergalei pagel
bėti, dalį per UNRRA, taip, 
kad išlaisvintos tautos ga
lėtų greitu Laiku pačios iš
siversti, kita dalis bus eks
portuojama prekybiniais pa 
grindais.” (OWI)

Venerinių ligų 
reikalu

Washington, D. C. — Chr. 
Gen. Thomas Parran ir Dr. 
J. R. Heller Jr., J. V. Viešo
jo Sveikatingumo Tarnybos, 
Federalinės Saugumo Agen
tūros venerinių ligų sky
riaus viršininkas, praneša, 
kad tarp lapkričio 9 ir 11 
d. įvyksta St. Louis, Mo. Po
karinės Venerinių Ligų Kon
trolės konferencija. Joje bus 
nagrinėjama klausimai, ry
šium su tarptautine veneri
nių ligų kontrole, ir joje da
lyvaus atstovai Anglijos, 
Norvegijos, Meksikos, Kana
dos ir Jungtinių Valstybių.

(owr

Pagyrimai už knygas
Washington, D. C. — Ka

ro Laivininkystės Adminis
tracija pagyrė įvairių mies 
tų ir miestelių vaizbos bu
tus ir bendrai gyventojus 
už pasiuntimą knygų ir žur
nalų Prekybos Laivyno jū
rininkams, kas atnešė jiems 
nevieną šviesią valandą jū
ros Vienatvėje. Administra
cijos teigimu, gruodžio 31 
d. atėjus, netoli 600,000 į- 
vairiausiomis temomis kny
gų bus šiais metais išdalin
ta Prekybos Laivyno jūri
ninkams. (OWI

MELSKITĖS U2 TAIKĄ!

JOS. F. SUDRIK,
INC.

3241 S. Hclsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUITOIKO RABI O VALANDOS:
W0FL, 1000 K., NcmISUu* 
vakare — 9:30 P. M.
U HP(1, 1450 K.. Kctvcgo 
vakare — 7:00 P. M.

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

AUKSINE ORDA
Iš gyvenančių prie Kas

pijos jūros ir upės Volgos 
tautų kartu su totoriais Ba
tu kanas sukūrė sau beveik 
nepriklausomą imperiją. Tą 
“Auksine Orda”. Tos impe
rijos sostine jisai paskyrė 
savo valstybę pavadino Kip- 
čak arba Kapačak, t. y. 
miestą Sarai. Vyriausias 
Mongolijos kanas gyveno 
mieste Karakorum. Kiekvie
nas rusų kunigaikštis turė
jo vykti pats į Sarai, į “Auk 
sinę Ordą”, gauti kana lei
dimą valdyti savo tėviškę. 
Jei kanas nebūdavo paten
kintas kunigaikščio dovano
mis, ar susidarę abejonių, 
jis būdavo siunčiamas į Ka- 
rakorumą pas vyriausiąjį 
kaną. Dažnas jų nebegrįž
davo iš Mongolijos visai, žū
davo kelionėje tyrlaukiuose. 
Pasitaikydavo, jog po kele
tą metų kanas išlaikydavo 
Sarajuj rusų kunigaikščius, 
neduodamas jiems teisės 
grįžti tėviškėn valdyti.

Ką rusai kentėjo per tą 
240 verguvės metų sužino
me iš Plano Carpini pasa
kojimų. Mokesčių rinkėjai 
totoriai, vadinami baskakais 
arba basurmanais, iš kiek
vienos rusų šeimos paimda
vo po vaiką, jei jie turėda
vo tris vaikus. Tą patį da
rydavo su neištekėjusiomis 
mergaitėmis ir nevedusiais 
vyrais: kas trečias buvo ga
benamas į totorių belaisvę, 
vergijon. Visi turėjo mokė
ti pagalvę — mokestį toto
riams. Kas nepajėgdavo mo
kesčio atiduoti, tas būdavo 
išgabenamas vergijon į 
“Auksinę Ordą”. Mokesčių 
rinkėjai turėjo tikslius gy
ventojų sąrašus ir prievar
ta atimdavo duokles. Be to, 
kunigaikščio rūmuose pagar 
bioj vietoje turėjo būti “Auk

f

sinės Ordos” kano vaške į- 
spaustas kojos padas, kurį 
kunigaikštis ir kilmingieji 
viešai privalėdavo pagerbti, 
pabučiuoti. Azijatiška mon
golų tvarka ir kraujas per-4B 
sisunkė į rusų sielą vergu
vės ilgais šimtmečiais. Ru
so negalime suprasti, nesu
pratę, kad jo tėvai buvo su
simaišę su pavergėjais to
toriais ir kad iš jų išmoko 
kankyti pavaldinius mongo
liškomis kančiomis.

(Bus daugiau) W
(Daugiau bus)

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

NATŪRALI IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ MjKITV

YABTOJAMA* NAUJA* PLASTI O MA- 
TKKIOIA* NATUKAJA* ««M 
■PALTO* PANTY PJLJHTOMA.

NAUJO* 1 •ANTY
PLUTO*

W«.tM4»»4a. »« Ant. Natanltr ■**!- 
TM. NaMaaks. VlaaJ toly 
pl.ltM, Permatoma, orratal

Yelvatone
S12L50

IKI 859.50 UŽ KIEKVIENĄ
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YAtrta* NA U lAl—lnotY dantttY Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO. 

1TM Y. AaUaad A*d n. Koa. *1*1
Atdara ano I Ud l laMad. aaa • Utf A 
______ KAIJ1AMM LUBTUTIAKAI

«94B W. 96th St. Ind Fl. Law. 9908 
90 N. Dearborn Rm. *O«, Sta 9*49 

▼Mnrmiaaeia vai. »—«. Aatr.4l.aJ ir 
katrtrtaAloat aaa I iki t.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fnrnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointinent call — 

REPLBLIO 6051

X

J

STASYS LITWINAS SAKO:
fl R 2113 Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS." -------- -GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dury — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

Z
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Polyna Stoškiūte operoje

Maršrutas ilgas ir įvairus
Šiuo metu Polyna Stoškiū- 

tė, Draugo koncerto artistė, 
dainuoja operoje “Gypsy Ba 
ron”, kurioje lošia svarbiau
sią Saffi rolę. Dainuos toje 
operoje New York City Cen- 
ter Lapkričio mėn. 14, 18 ir 
22 d. Opera bus tęsiama ir 
gruodžio mėnesį. Kam teks 
tuo laiku būti New Yorke, 
tai teneapleidžia progos pa
matyti ir pasiklausyti Stoš- 
kiūtės toje operoje.

Kovo mėn. su Trenton O- 
pera Kompanijos trupe, Po
lyna vaidins Elsos rolę, ope
roje Lohengrin parašyta 
Wagnerio. Tenka pažymėti, 
kad Polyna yra specializa-

Jomarkas, dainos, 
muzikai

Brighton Park. — Suskam 
bės moderniškos Amerikos 
ir lietuvių dainos, kurias 
sudainuos “vaikščiojančios’' 
dainininkės jomarke, kurį 
ruošia šv. Teresės draugija 
parapijos salėje. Jomarkas

Walkurie” operą. Jis taip 
pat yra žinomas kompozitf 
rius.

Stoškiūtei, prieš kelis mė
nesius koncertuojant Pietų 
Pacifiko karo fronte U. S.
O. grupėje, teko dainuo' 1nuo pirmos valandoc 
kartu su Metropolitan Ope- popiet iki vėlumos. Visa tai 
ros artistu Chas. Weede. ! įvyks sekmadienį, lapkr: či*

Pastarasis šiuo laiku da’ 
nuoja Chicago Civic Opero
je. Jis dainuos La Travi,? 
toje operos sezono užbaigi 
mui lapkr. 18 d.

Iki Stcškiūtės koncerto Ii 
ko tiktai dvi savaitės. Ka&

Jomarke žada dalyvauti 
daug žymių svečių iš kitų 
kolonijų, kurie atvyks į Bri
ghton Park pamatyti spav 
dos parodą parapijos mo
kyklos kambaryje, 3 valan-

RAF Lėktuvai Puolė Talklniaiv manoma jie buvo gelezinke- ’

Taikinius Ruhr'e Uai toje apyUnk«>
LONDONAS, lapkr. 9.—

Vakarinės Vokietijos puoli- Paragink savo pažįsta
mas tęsiamas tolįau. Britų mus, kaimynus ir draugus, 
lėktuvai šiandien atakavo kad jie užsisakytų įdomiau- 
taikinius Ruhr klony. šią laikraštį “Draugą”.

vus Wagnerio operų rolėse Į įvairiose kolonijose arba 
ir dar būnant Europoje bu- Draugo ofisan. Savaitę prieš 
vo susilaukus už tai ypatin- I koncertą dalis tikietų jau 
gą vardą. i bus pardavinėjama Orches-

Balandžio ir gegužės mėn. i tra Hali tikietų ofise. Dabar 
P,toškiūtė dainuoja Sieglin- P™ga sau rezervuoti geres- 
dos rolę Wagnerio operoje niU vietų. Kas nesuskubs.

dar nori geresnių tikietų gav {P° trumpo susirinkimė- 
ti, tesikreipia į pardavėjus Ilio visi svečiai vyks įi Šv.

Teresės draugijos jomarką. 
Vyrai jau per beveik visą

Die Walkurie ir New Yorke 
ir St. Louis miestuose. Tų 
miestų lietuviai turėtų ypa
tingai susidomėti ir pasinau
doti proga, nes po tam ar
tistė trumpai tebus rytuose 

Su pradžia koncertų sezo
no Polyna koncertuos U. S 
Navai Academy, Annapolis 
Md., po tam Constitution
Hali, VVashington, D. C. Jos j giandien lapUrižio u.tą.
koncertų maršrutas ilgas ir Bridgeport Lietuvių Taver- 
įvairus. Jai teks dainuot nininkų Asociacijos stlsirin. 
skersai po visą Ameriką iki kinlJ8 Sakdaros svetainėje,

gailėsis. NAP

Susirinkimai
♦Moterų Sąjungos 55 kp. 

susirinkimas įvyks šį vaka
rą lapkričio 14 d. Visoms 
narėms svarbu susirinkime 
būti. Kp. valdyba

Pacifiko ir net iki Washing- 
ton valstybės. Nors ir su to
kiu pilnu maršrutu, Polyna ĮyVUxną 
randa laiko ir pasiaukoja 
padainuoti įvairiose U. S.
O. stovyklose, linksmindama 
karius ir keldama jų ūpą 
savo dainomis.

Čikagos operos lankyto
jams bus įdomu sužinoti, 
kad garsus Chicago Civic 
Operos dirigentas Edvvin Mc- 
Arthur, per Draugo koncer
tą bus artistės Polynos a- 
kompanistas pianu. Jis yra 
plačiai žinomas pianistas 
Čikagoje jam dažniausiai te
ko diriguoti Wagnerio “Die

840 W. 33rd St., 2 vai. po
piet. Prašomi nariai imti da-

Tamas Aleksynas, pirm.

Draugijų valdyboms
Anksčiau jau buvo rašyta 

“Drauge”, kad ne tik kores
pondencijos, bet ir smulkūs 
draugijų susirinkimų prane
šimai, turi būti rašomi ra
šalu ant didelio popieros 
lakšto ir ant vienos pusės, 
o ne piešeliu ir ant bile po 
ranka pasitaikiusio popier
galio.

Kurios draugijų valdybos 
nepaiso redakcijos pastabų 
lai uesiskundžia draugijai 
kad jų pranešimai netelpa 
dienraštyje.

Redakcija neturi laiko at
sidėjusiai skaityti piešeliu 
ant popierėlio rašytą vos į- 
sk ai tomą raštą. Redakcija

lUt WEATHtH
COLO WITH 

DIMINISHINO

WINDS - Bw» 
ė.n't Siminldi

y«wr .1.4 
fa* tavingl

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gų”.

savaitę dirba, stato būdas 
salėje jomarkui, o moterys 
baigia visą paruošimą. Bus 
įvairių rankdarbių — iš v 
so beveik šimtas įvairių-į- 
vairiausių.

Be to, jomarke bus ir res
toranas su amerikoniškais 
ir lietuviškais valgiais. P? 
tarnautojos bus gražios “lei 
dukės’’ gražiuose kostiumuo 
se. Bus ir čigonių, kurios iš 
delno burs laimę. Rap

Vargdienių Seserų Gildos 
susirinkimas įvyks lapkričio 
14 d., Aušros Vartų parap. 
mokyklos kambary 7:30 vai. 
vak. Malonėkite kuo skait
lingiausiai susirinkti ir pa
sitarti svarbiais reikalais.

Valdyba
Aukokite savo kraują su

žeistiems kariams per A. R.
Anthony H. Kasper, sekr. Kryžių.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

PEIER TROOST MONUMEMTS
(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

fttai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

l’EFtSONA I.IZEIi MEMORIALU AT NO ADO1TIONAL GOST!
PARIICILAR l’EOPLE PKEI-Ell TltOOST PIIODLCTIONS 
D1STRIBUTORS OK THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most lleautlful—Most Entluring—Ktrongest—liest ln The VVorld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
-THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Mcmber of the Lilhuanian Chamber of Cotrunerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 VV. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

aha
VINCENTAS BUTKUS

Mirė Lapkr. 10, 1944, 10:40 vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Kulių parap., Ma

žeikių kaimo.
Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną (po tėvais Rū

daitė iš Kaltinėnų parap.), dukterį Oną iVileikienę ir žentų 
Bronislovų, anūkų Richard ir anūkę Patricia Aiui, 3 pus
brolius Kazimierą, Steponą ir Stanislovą Mažonius ir jų šei
mas ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoje 
paliko 3 seseris ir 4 brolius.

Kūnas pašarvotas namuose, 7040 St Talman Avė., Tel. 
Hemloek 4791.

Laidotuvės įvyks trečiad., Lapkr. 15 d. iš namų 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos 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, Duktė, Žentas, Anakai, Pusbroliai ir 
kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp. Tel. Yards 0781.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNPEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

lAih and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTLN MACKEEWICH, Prea. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VIS4 DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja
G AKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1 1117 ROOSEVELT STREET

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

ALBERT TOTULIS
G. M. 3/c United States Navy

Gyveno adresu 6934 South Rockwell Street. 
— telefonas PROspect 2169.

Garbingai žuvo kovoje Atlanto vandenyne, rug- 
piūčio 14 d., 1944, gindamas savo numylėtą šalį.

Velionis buvo gimęs ir augęs Chicago je — Marąuette 
Park kolonijoje.

Paliko dideliame nulūdime: tėvelius — Vincą ir Juoza- 
piną; brolį Joną ir sesutę Margaritą; senelius Antaną ir 
Antaniną Dapkus; tetas Anna Mališauskas ir Agnės But
kus; krikšto motinėlę Kazimierą ^Vaitkienę; dėdę Juoza
pą Totulį ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Pamaldos už a. a. Alberto sielą bus Gimimo Panelės 
Šv. par. bažnyčioj (Marąuette Parke), trečiad., lapkričio 
15-tą d., 1944 m., 9:00 valandą ryte.

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

Nuliūdę: Tėveliai, Brolis, Sesutė, ir visos Giminės.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 S, MICHIGAN AVĖ. Tel. PUIJinan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEV1Č1US
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. H AUSTEI) ST. 710 W. I8tli STREET 

Telephonc YARds 1419

L I. ZOLP
1648 WEST 46th ST.

MAŽEIKA
Phone YARDS 0731

EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765

PULIman L270

u



3 &ĘSTASHS ft&LMAS, ČfcT&teO, tįSKAfe
—

Antradienis, lnplr lt, tO-’

Atvykite, atvykite •••

Šį vakarą kalbės žymus asmuo iš 
Lietuvos kunigas Dr. Kazys Gečys

SPAUDOS PARODOJ IR PASKAITOSE DALYVAVO 
VIRŠ 500 ASMENŲ SEKMADIENĮ. — ŠIANDIEN 
PASKAITA ĮVYKSTA 8 VAL. VAKARE, ŠV. PA
NELĖS N. P. LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE, 
BRIGHTON PARK.

“Lietuvių Spauda Lietu
vos Nepriklausomybės Me
tuose” —tai tema šį vakarą, 
aštuntą valandą, kun. dr. 
Kazio Gečio, žymaus moky
tojo ir literato iš Lietuvos. 
Jis kalbės Lietuvių Katalikų 
Spaudos Savaitėje N. P. P. 
šv. parapijos salėje, Brigh- 
ton Park.
VISI KVIEČIAMI

Visi Chicagos lietuviai 
prašomi į šias labai svar
bias Dr. Gečio paskaitas ir 
į senoviškų spausdinių paro
dą. Paroda bus atidaryta

pakėlė kovą prieš nurusini- 
mo tautos dvasios ir pakėlė 
kovą dėl uždraustos spau
dos atgavimo.”

Šiais laikais, įrodė savo 
pilnos insipracijos kalboj 
kun. Barauskas, kad vėl Lie
tuva kenčia po rusais, ra
gindamas visus į kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Jis pareiškė:

“Ir dabar Lietuvai reikia 
knygnešių dvasios!”

IŠ GELEŽINKELIŲ DARBININKŲ STREIKO

John L. Smedberg, (centre), pirmininkas Brotherhood 
of Railroad darbininkų unijos, skaito pranešimą, kuriuo

Kaip pakliuvo "gudragalvis"
1

Į policijos rankas pateko parduodant
I ' ' ’

svetimus apartamento baldus
ĮSILAUŽĘS VYRUKAS Į SVETIMĄ APARTAMEN
TU, NORĖJO BALDŲ PIRKĖJUI PARDUOTI BAL
DUS, BET APSUKRUS PIRKĖJAS ATSIVEDĖ PO
LICIJĄ

Wolcott Wright, 34 metų, 
kuris pasakė gyvenęs La 
Šalie viešbutyje, ir užsiimąs 
mūrininkyste, praeitą penk
tadienį (lapkričio 10 d.) ta
po uždarytas Town Hali po
licijos stotyje. Jis pateko į 
policijos stotį, kad bandė 
parduoti trijų ir pusės kam
bario apartamento baldus, 
kurie jam nepriklausė.

Įsilaužęs į antrojo aukšto 
apartamentą, kuriame gyve

I rcdrloa M Įdomios
....ŽINIOS

skelbiamas Chicago, North Shore and Mihvaukee, ir Chi-'na Mr. ir Mrs. Dwight John-

kalbėjo, kuris buvo pats be
veik pakliuvęs į Sibirą dėl 

mokyklos kambaryje tuojau; lietuviškos spaudos. Jis pa
po paskaitų. Ypač prašoma | sakys paskaitą tema: Lie- 
atvykti profesionalų, biznie- j tuvos Spauda Caro Laikuo- 
rių ir jaunimo išgirsti svar- Į 3e penktadienio vakare.
bios kalbos apie spaudą Lie- ■ ĮDOMI SPAUDOS PARODA 
tuvoj. žodžiu sakant, visii

Buvo didelis įdomumas vi- 
! siems dalyviams parodoj. 

, Pamatė senoviškų knygų, 
ikantičkų, gražiausių vaizdų 
iš Lietuvos ir įvairių foto-

kviečiami.
Pereitą vakarą paskaitą 

skaitė Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American žymus ko
respondentas ir pirmininkas 
N. P. P. Šv. parapijos Šv. 
Vardo draugijos (Holy 
Name Society), kuri paruo
šė parodą ir surengė paskai
tas.

Kun kleb. Briška taipgi, ca^°’ Aurora and Elgin geležinkelių darbininkų streikas,
kuris dar tęsias. (Acme-Draugas telephoto)

Gerai atsimink 
lapkričio 26 d.

grafijų iš Chicagos lietuvių 
katalikų veikimo. Beveik vi
si svarbieji Chicagos lietu
vių nuveikti darbai už- 
rekorduoti paveikslais šio-

Lietuvių Katalikų Spali-* P’ro<foje. Jame randasi 
dos savaitė laikoma po prie- I Paveikslai beveik visų kuni-
glauda J Ekscelencijos arki
vyskupo Samuelio A. Stritch, 
kuris pagyrė šios savaitės 
užsimojimą laiške kun. kleb.
Antanui Briškai. Kleb. Briš
ka perskaitė Jo Eksce’enci- 
jos laišką per šv. Mišias ir 
paskaitose.

TREČIADIENĮ KALBA 
KUN. A. MICICNAS, M I.C., 
“LAIVO” REDAKTORIUS

gų, klebonų, biznierių. Yra 
ir labai istoriškų iš Chica
gos lietuvių veikimo foto
grafijų. Atvykite, gal pama
tysite save fotografijoj!

Labai visus domina 
“Draugo”, “Laivo” ir “The 
New World” būdos su seno
mis knygomis. Rasime taip
gi Draugo pirmuosius nume
rius. Taipgi randasi pirmie
ji numeriai beveik visų se-

Atsimink lapkričio 2C d., 
3 vai. po pietų. Tą dieną 
įvyksta “Draugo” koncertas, 
Orchestra Hali, 216 South 
Michigan avė., Chicago, UI. 
Koncertą išpildys žymi dai
nininkė Poly na Stoska-Stoš- 
kiūte, ir šv. Kazimiero Aka
demijos 60 mergaičių cho
ras.

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

NELAIMES
Ta pati kulka sužei
dė vyrą ir žmoną

PEORIA, ILL.— Aną die
ną vyras ir žmona buvo 
sunkiai sužeisti vienos kul
kos, kurią paleido policinin
kas. kuris pasakė, jog vy
ras grąsino jį nužudyti.

Nukentėję buvo Lester 
Bohannon, 33 metų, Corn 
Products Refining Co., Pe-
kin, prezidentas, ir jo žmo- Bet pirkėjui kilo įtarimas, 

kai Wright pasirodė už pen
kių minučių.

Jam pasakydamas palauk
ti keletą minučių, Pearson 
nuskubėjo atgal į aparta-

son, kurie dirba dienos me
tu, Wright pašaukė baldų 
pirkėją Rudolph Pearson, 
4428 Broadway avė., kad jis 
atvyktų, pirkti baldų. 
SKUBĖJO IŠVYKTI 

Pearson pareiškė polici-

Kiek kainavo 
rinkimai?

Sakoma, kad senatoriui 
Scott W. Lucui kainavo 
$6,041.49 laimėjimui per
rinkimą į senatą Washing- 
tone, o R’chard J. Lvons 
rinkimu kampanija kaštavo 
viso $22,484.62. Apie tai 
buvo .pranešta lapkričio 10 
dieną.

Indiana, Homer W. Cape- 
hart, republikonų kandida
tas į U. S. senatorius, pra-

jai, kad Wright pasakęs (le’do $5,630.80. Henry F. 
jam, kad jis tuojau išvyksta Schricker, pralaimėies de- 
į Kaliforniją gauti naujo mokratas, išleido $3,531.52.
darbo. Pearson pasisiūlė 
Wright’ui $350 už baldus, ir 
buvo dėl šios pinigų sumos 
susitarta.

Pearson pasakė Wright’ui, 
kad jis ateitų už valandos į 
jo krautuvę paimti pinigų.

Šaunus banketas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugijos Jubilie-

na Juanita.

Policininkas J o s e p h 
Simms pasakė, kad jis atė
jo prie jų automobilio, kai

Gubernatorius Forrest C. 
Donnelyl, iš Missouri, kam
panijoje į senatorius turėjęs 
viso 45 centus išlaidų, užsa
kydamas savo žmonai už
kandžius. Roy McKittrick 
sakoma išleidęs $50.01. Gu
bernatorius Donnell turi 
10,500 balsų daugiau už ge- 
neral attorney McKittrick. 
Tačiau ten yra 85.000 karei
vių balsų dar skaitoma.

jis išgirdo juos besiginei- mentą, kur šeimininkė Mrs.
j ant, Mrs. Bohannon buvo 
išstumta iš automobilio, Bo

jaus Užbaigimo ir amžinų hannon iššoko ir grąsino: 
narių pagerbimo bankietas «aš tave užmušiu.” 
įvyksta sekmadienį, lapkri-į Poiicįnįnkas pasakė, kad
čio 19 d., 6:30 vai. vakare, Bohannon pasiekė savo ke- 
Šv. Kazimiero Akademijos

Rytoj — trečiadienio va- nUj4 lietuvių dienraščių 
kare aštuntą valandą — Amerikoje. Spėliojama, kad 
kalbės kun. Antanas Miciū- parodoj randasi beveik 1.500 
nas, M. A.. M. I. C.. “Laivo”, įvairių egzempliorių, 
redaktorius. Jo tema bus Paroda ir paskaitos vyks- 
“Lietuvių Katalikų Spaudos ta kiekvieną vakarą. Užsi- 
Ateitis Amerikoje.” ! baigs su privačiu susirinki-

Praeitą sekmadienį

salėje. Visi esate kviečiami 
į šį įdomų ir gražų banketą.

šenę. Sakoma, kad policinin
kas paleido kulką.

Alfred O. Erickson jam pa
reiškė, kad visi apartamento 
baldai jai priklauso.

Vietoj sugrįžti su pinigais, 
Pearson atvyko į savo krau
tuvu* su trimis policininkais.

Dalyvaus
“Draugo” koncertas įvyks

ta lapkričio 26 dieną, Chica- 
goje, Orchestra Hali. Kon
certe dalyvaus Šv. Kazimie-

pO mu kitą sekmadienį 3-čią va- ro Akademijos Rėmėjų or-

Kas Girdėt*^ 

Chlcagoje ♦

piet formaliai atsidarė paro
da, baigiant tą dieną su pa
skaita, kurią pasakė kun 
Kazys Barauskas, “Draugo” 
redakcijos štabo narys. Sa-j 
vo ugningoj kalboj apie 
spaudos laisvės atgavimą 
prieš keturiasdešimt metų, 
gerbiamas prelegentas apibu
dino lietuvių vargus kuomet 
tapo užginta lietuvių spau
da. Kovoj prieš rusų griežta 
įsakymą atsistojo lietuvių 
inteligentija, kunigija, kai-, 
miečiai ir net bajorai. Lietu
vos vadas toj kovoj prieš 
rusus. kun. Barauskas paša-, 
kė, tai buvo Vyskupas Mo
tiejus Valančius. Kun. Ba
rauskas pabrėžė:
. “Sunkią ir garbingą kovą 
dėl spaudos pradėjo vysku
pas didvyris, tautos vadas, 
lygus didiesiems Lietuvos 
kunigaikščiams. Motiejus 
Valančius, anais sunkiau- 

z siais mums laikais, kai visa
Lietuva per 1863-64 metų 
sukilimą gulėjo parblokšta 
ir sumindžiota. Jis pirmas i

landą mokyklos kambaryje, ganizacijos visos centro val- 
Reporteris dybos narės.

Grįžo

r#

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Sfoškiutės
'yriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINĮ KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III

Seržantas John Jucius, jū
rininkas, sūnus Aleksandro 
:r Uršulės Jucių, gyvenančių 
’’22 W. 19th str., praeitą šeš
tadienį grįžo keturiolikai 
Venų atostogų. Jis yra at- 
’ikęs penkias karo misijas 
jūrose.

* *’ *

$105 ištraukė
i

Du jaunuoliai ištraukė 
i rankinuką iš Mrs. Rose Ren- 
sing, 2425 Kimball avė. Ran
kinuke buvo $105. Rankinu
kas buvo ištrauktas prieša
kyje 2502 N. St. Louis avė.

Petrillo Laimėjo;
Leis Daryt Plokšteles
NEW YORKAS, lapkr. 

11. — American Federation 
of Musicians prezidentas

Ir “mundrapypkis” pakliuvo , James C. Petrillo pranešė 
į policijos rankas, kuris no- I kad 27 mėnesių senumo 
rėjo “apstatyti” baldų pir- draudimas prieš plokšteliu 
kėją, parduodant svetimus darymą nuimtas nuo RCA- 

Victor, Columbia Recording 
Corp. ir National Broadcas- 
ting Co.

Petrillo sakė visos trys 
firmos pasirašė sutartį, ku
ria einant sumokės tam 
tikrą mokestį muzikantu 
unijai už kiekvieną parduo
tą plokštelę.

Petrillo manymu, uniia iš 
to kasmet gaus maždaug 
$4,000,000.

baldus

Pirkite tose krautuvėse, 
kurių savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

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

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

10.000 BONKŲ
DEGTINĖS
BRANDĖS
RŪMO

GIN
VYNO
KORDIALŲ

Batų raeijonavimas 
tebefęsiamas

Wa«hington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga ir 
Karo Gamybos Vadyba ben
drai praneša, kad dabarti
nėmis sąlygomis batų raci1o>- 
navimas negali būti sustab- 

^JiĮdytas. , (OWI)

• KRUPNIKO 
• Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St.t
Phone: YARDS 6054

NATŲAN 
KANTER 

“Idirt u vlikan 
■ydakM”

X Kun. A. Linkus su sa
vo asistentu kun. Adominu 
ir kun. A. Martinkus išvyko 
rekolekcijų. Prie savo parei
gų grįš rytoj, trečiadienį.

X Darius-Girėnas, Ame
rikos Legiono postas, praė
jusį šeštadienį iškilmingai 
minėjo pirmojo pasaulinio 
karo paliaubų dieną, žmo
nių buvo prisirinkus pilna 
auditorija.

X Pvt. P. Pavilionis, ku
rio draugė Antoinette Gri
ms gyvena adresu 3419 So. 
Union Avė., ir Pfc. Niek Le
vas, gyvenąs adresu 3824 
Van Buren St.. yra du tam 
pastarųjų čikagiečiu sužeis
tųjų karo veiksmuose.

X Jurgis ir Apoloni ja Il
gintai, gyv. Ciceroj, gavo ži
nią iš Karo Departamento, 
kad jų sūnus StanisTovas su
žeistas karo veiksmuose 
Prancūziioj. Ogintai yra nuo 
latiniai “Draugo“ skaityto
jai ir rėmėjai tautinių-reli- 
ginių darbų.

X Pas Pumnučius. žino
mus Brighton Park veikėjus, 
vieši F. Edkinsienė iš Grand 
Rapids, Mich. Viešnia, no tė
vais Vaišviliūtė, nrieš ište
kėdama, gyveno Chicagoj ir 
buvo veikli jaunimo tarpe, 
ypatingai Birutės chore, kuo 
met jį vedė S. Šimkus.

X Barbora Sandariene 
kuri šiandie laidojama, bu
vo užmušta gatvėkario prie 
45 ir S. Westem gatvių, a- 
pie 6 vai. vakare, kuomet 
ėio į iudamųjų paveikslu te
atrą. Sykiu su ja ėjo duk+? 
ir žentas.

X DKK nariai, dėmesio. 
Katalikų spaudos parodoje. 
Nekalto Prasidėjime Pane
lės Šv. parapijos sa’ėj, prie 
West 44 ir S. Fairfield Avė., 
lapkričio 16 d. bus DKK su
sirinkimas ir paskaita iš T i° 
tuvo? spaudos istorijos. Sa
vi reikalai ir labai įdomios 
žinios visus turi paskatinti 
dalyvauti. Pradžia 8 vai.

X “Sibiro žvaigždės“ ti- 
kietų bridgeportiečiai gali 
gauti pas O. Aleliūnienę, R. 
Mazeliuaskienę, V. Balandą, 
J. Dimšą ir kitus veikėjus. 
Vaidinimas tos gražios dra
mos bus Bridgeporte, Šv 
Jurgio parapijos salėj, gruo
džio 3 d. Pradžia 6 vai. vak.

X Petro ir Petronėlės Sta
naičių name šakių Apskri
ties klubo rengta pramoga 
puikiai pavyko. Kaip k'ūbie- 
čių taip ir svečių atsilankė 
daug. Vieni žaidė kauliukais, 
kiti kortomis, o treti links
mai vaišinosi daineles dai
nuodami. Bravo, šakiečiai!

X Kun. J. Prunskiui stu
dijuojant Katalikų Univer
sitete, labai reikalinga kny
ga “Lietuvos Baudžiamasis 
Statutas’’. Jei kas iš skai
tytojų turi tą knygą, prašo
mas paskolinti. Pasisėmęs 
žinių, jis knygą grąžins at
gal. Knygą galima atnešti 
į “Draugo“ redakciją, iš čia 
bus pasiųsta.




