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... and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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JAU KAUJASI METZ PRIEMIESČIUOSE
Heinrich Himmler Valdo Vokietiją; 

Hitleris Išėjo iš Proto, Uždarytas
LONDONAS, lapkr. 15.— 

Europa paskendusi ganduo
se apie Hitlerio sveikatą. Iš 
Švedijos ir Šveicarijos gari
nami rąportai sako Hitlerio 
protas suminkštėjęs ir jis 
todėl laikomas uždarytas 
kur nors.

Jeigu ir pasitvirtintų tie 
gandai būk Hitleris pami
šęs ar gal net miręs, dabar 
matoma ženklų, jog gesta
po viršininkas Heinrich 
Himmler jau pasidarė Vo
kietijos naujuoju diktatorių.

Manoma Himmleris var
toja Hitlerį tiktai kaipo 
mistišką simbolį, dėl kurio 
naciai kariai fanatiškai mir 
šta “der Vaterland” gyni
mui, o jis pats yra tikrasis 
Vokietijos viršininkas, ka
dangi jis valdo naminę ar

miją ir nuo jo priklauso ar
mijos generolų paskyrimai. !

Kiti raportai, neva iš Vo
kietijos, sakė Maršalas Goe- 
ring, kuris buvo numatomas 
kaipo Hitlerio įpėdinis, taip 
gi eina iš proto.

Keleiviai iš Vokietijos 
neva sakė Vokietijoje jau
čiama vis didesnis nerimas. 
Anot vieno jų, gestapo va
kar pakorė 21 Koelno gy
ventoją dėlto, kad Koelno 
žmonės demonstravo prieš 
karo tęsimą.

London Daily Telegraph 
atspaude žinią, būk Himm-. 
leris žinojęs apie pasikęsi- 
nimą prieš Hitlerį, bet lei
dęs jam įvykti, kad išgauti 
didesnę jėgą iš nusigandu- 
sio Hitlerio, kurio įtaka ir 
taip jau buvusi nedidelė.

LONDONAS, lapkr. 15.— 
Amerikos trečios armijos 
kariai, žygiuodami per snie
gą ir ledus, užėmė dar tris 
Metz tvirtoves, dvi kitas 
apėjo; ir dasivarė iki dvie
jų mylių nuo paties Metz iš 
pietų ir vakarų pusių.

Viena žinių agentūra sa
kė amerikiečiai kariai jau 
įsilaužė į Metz miesto pa
kraščius.

Naciai propagandistai in-
timavo, jog Metz greit kris.
Kapt. Sertorius, militarinis
komentatorius, sakė naciai

, neskaito Metz tokiu svar-
Amerikiečiams išlipant Leyte įlankoje, japonų lėktuvai atakavo mūsų laivus toje ^ad kaiuįįs ug jį jkį

galo. '
Šiaurėje, britų ofensyvą

apylinkėje. Užpakaly matosi trys bombų sprogimai, o japonų lėktuvas vartosi iš 
vengti priešlėktuvinių patrankų ugnies. Liberty laivas kairėje buvo bombos pažeis 
tas. Pirešaky matosi du Amerikos PT laivai.

(U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Rusai Išmuša Pabalty Likusius Nacius; 
Kaujasi Budapešto Priemiesčiuose

LONDONAS, lapkr. 15.— 
Rusai kariai šiandien įsi
laužė į pietinius Budapešto 
priemiesčius. Maskvos pra
nešimas sakė Vengrijos sos
tinės puolimas matomai įė
jo į) paskutinę, lemiančią 
fazę.

Raportai iš fronto sakė 
Maršalo Malinovskio armi
jos veržiasi arčiau Budapeš
to iš šiaurės ir rytų, ir jau 
valdo visą koridorių tarpe 
Dunojaus ir Tisza upių, į 
pietus nuo Budapešto.

Kitas Maskvos pranešim 
maszsakė Rytprūsiuose at
sinaujino aršios grumtynės, 
ir kad “žemė dreba nuo 
sprogimų ir dangus užsi
liepsnojo.” Pripažinta, jog 
naciai vietomis fanatiškai 
ginasi.

I
Laikraštis Izvestia rašė, 

kad 30 nacių divizijų liku
čiai, kurife yra prispausti 
prie Baltijos jūros Latvijo
je ir Lietuvoje, šiomis die
nomis išmušami.

Lenkai Sumušė Nacius 
S. Tome Kaime Italijoj

ROMA, lapkr. 15.—Britų 
aštuntai armijai veržiantis 
pirmyn į vakarus ir šiaur
vakarius nuo Forli, nacių 
opozicija pradėjo stiprėti.

Aštuntos armijos linijos 
vakariniam gale, lenkai ka
riai užėmė daugiau kalnų į 
šiaurę nuo Florence-Forli 
kelio, ir sumušė nacius aš
triose grumtynėse San An- 
tonio kaime.

Robotinės Bombos 
Vėl Aižo Angliją

Lenkai Prašo FDR Paramos Jų Planui

LONDONAS, lapkr. 15.—
Robotinės bombos vakar 
naktį vėl atskrido į pietinę 
Angliją ir Londono apylin
kę. Vidaus apsaugos minis
terija pranešė, kad jos už- 1 darbininkams grįžti, 
mušė ir sužeidė keliolika 
asmenų ir padarė nemažų 
nuostolių.

Prancūzai Okupavo 
Andorra Valstybę

PARYŽIUS, lapkr. 15. — 
Užsienių ministerija prane 
nešė, kad .prancūzai polici
ninkai užėmė mažą autono
minę Andorra valstybėlę 
Pyrenių kalnuose.

Atšaukiamas Streikas
B-29 Motoru Fabrike
WASHINGTON, lapkr. 15. 

—War Labor Board ragina
mi, Wright Aircraft Super- 
vision Assn. viršininkai su
tiko atšaukti streiką pen
kiuose Nevv Jersey fabrikuo 
se, kurie gamina motorus 
B-29 lėktuvams.

WLB viršininkas Davis

Šalpa Belaisviams 
Pasiekė Japoniją

SAN FRANCISCO, lapkr. 
15.—Tokyo radio šiandien 
sakė Hakąsata Maru šešta
dieny atplaukė į Kobe iš 
Nakhodka, Rusijos, su 2,000 
tonų šalpos reikmenų ame
rikiečiams belaisviams Ja
ponijoje. Japonai sakė reik 
menys bus išdalinti belais
viams Japonijoje, Kinijoje 
ir pietinėse apylinkėse “taip 
greit, kaip tik bus galima.”

ATAKAVO JAPONUS

CflUNGKING, lapkr. 15. 
—Amerikos lėktuvai per 
praeitas keturias dienas 

sakė darbas prasidės ~yt kasdieną atakavo japonų
rytą, o unijisbai sakė liepr pozicijas prie Warting, Sal

ween upės fronte, Yunnan 
provincijoje. Jie taipgi ata-

Metz Miestas Greit Teks JAV Kariams; 
Britai Didina Ofensyvą Olandijoje

Olandijoje padidėjo. Nuo 
jos pradžios prie Noord ir

Wessem kanalų suėjimo, 
britai pasivarė pirmyn nuo 
trijų iki penkių mylių, iki 
37 mylių nuo Duisburg mie
sto Vokietijoje.

Į pietus nuo Metz Ameri
kos septintos armijos ka
riai stumiasi pirmyn per 
vis gilesnį: sniegą Vosges 
kalnuose.

Prastas oras trukdė ope
racijoms visam fronte, ir 
nebuvo pranešimų, apie lėk
tuvui pagalbą by kurioje 
srityje.

Amerikiečiai atmušė dvi 
dideles priešo kontratakas 
į pietryčius nud Metz, o į 

T' šiaurę nuo Metz, Koenigs- 
macher - Thionville pozicija
anapus Moselle upės buvo 
pailginta iki 14 mylių.

U. S. Lėktuvai Nuskandino Kitą 
14 Japonų Laivų Manila Apylinkėje

PEARL HARBO’ :, lapkr. Į apylinkę. Jie teigė, kad sau-
15.—Adm. Nimitz vakar va- Ižudžiai japonai lakūnai nu
kąrą pranešė, kad k i t a j skandino Amerikos kovos 
Amerikos lėktuvų ataka ant laivą į rytus nuo Luzon.)
Manila įlankos nuskandino . .Amerikos lėktuvai suaižė 

daug prieplaukų Manila į- 
lankoje ir Cavite laivų ba
zėje, ir tuomet apšaudė Le- 
gaspi, Manila ir Clark ae
rodromus, apgadindami nuo 
130 iki 140 priešo lėktuvų, 
esančių ant žemės.

ar sužalojo kitą 14 japonų 
laivų, jų tarpe tris karo 
laivus.

Anot komunikato, du nai
kintuvai sprogo ir lengvas 
kreiseris buvo labai sužalo
tas.

SALWEEN FRONTE j Taipgi sunaikintas plau
kiantis uostas ir 23 japonų 
lėktuvai. .

(Japonų pranešimai sakė 
800 lėktuvų puolė Manila

Marinų lėktuvai šeštadie
ny atakavo Palau salas. Ne
toli kranto jie nuskandino 
vieną japonų laivą.

WASHINGTON, lapkr. 15. 
—Kiek žinoma, Lenkijos vy
riausybė Londone daro ką 
tik gali, kad gauti Prez. 
Roosevelto moralinę para
mą Mikolajczyko planui, ar
ba pasiūlymui, dėl “naujos 
Lenkijos” sudarymo, kuo
met “trys didieji” vadai 
sueis sekančiai konferenci
jai.

Lenkijos Ambasador i u s

CHURCHILL SAKE 
DAR TOLI IKI GALO

LONDONAS, lapkr 15.— 
Grįžęs namo iš vizito Pran
cūzijos karo frontuose. Mi
nistras Pirm. Churchill pa
reiškė parlamentui, jog la
bai aršios kovos “tikrai už
sitęs ilgam laikui.”

Churchill taip pareiškė 
atsakydamas į paklausimą 
dėl paliuosavimo vyrų su- 
virš 40 metų amžiaus iš ar
mijos. Jis sakė jam nerei
kia priminti, kad ir tie vy
rai reikalingi karo vedimui.

Jan Ciechanowski, kuris 
dalyvavo tarptautinėje avi
acijos konferencijoje, sku
biai grįžo Washingtonan, 

i kur jis tuo reikalu tarėsi su 
Valstybės Sekr. pavaduoto
ju Edvvard R. Stettinius, Jr.

Prezidentas Roosevel tas 
yra pasakęs lenkams, kad 
jis rimtai ir simpatingai ap- 
svartysiąs jų paruoštą pla
ną. *______________

Švedai Internuoja 
x Atbėgusius Nacius

NEW YORKAS, lapkr. 15. 
—Londono radio praneši
mu, Švedijos vyriausybė in
ternavo nacius karius, kurie 
atbėgo į Švediją iš Suomi
jos ir Norvegijos.

De Gaulle Pas Staliną
PARYŽIUS lapkr. 15. — 

Šiandien pranešta, jog Prem 
jeras Stalinas kvietė Gen. 
de Gaulle į Maskvą pasita
rimui, ir kad De Gaulle grei
tu laiku išvoks.

KARO BIULETENIAI
—Britų submarinal nu

skandino dar 24 japonų lai
vus.

—Sąjungininkų lėktuvai 
atakavo Linz ir Insbruck 
sritis Austrijoje.

—Britai kariai Italijoje 
žygiuoja Fianza link.

—Naciai sako civiliai Metz 
gyventojai buvo evakuoti, 
kas nurodo, kad jie mano ta 
miestą ginti.

—Naciai praneša, kad ji-* 
tuoj pradės vartoti slaptą 
V-3 ginklą.

—Japonai sako dar dvi 
amerikiečių divizijos išlipi 
Leyte saloje. •

—Britų lėktuvai atakavo 
aliejaus varyklą Vokieti;jo5

—Tokyo radio sakė Arr- 
rikos lėktuvai atakavo Ma- 
kasaar apylinkę, Celebes sa 
lyne.

Transporto Lėktuvui 
Nukritus 17 Žuvo

HONOLULU, iapkr. 15. 
—Septyniolika asmenų Žu
vo kuomet Armijos C-54 
transporto lėktuvas nukrito 
ir sudužo tik 50 mylių nr 
Oahiu, pakely iš Bawaii į 
J.A. Valstybes.

Prancūzijos Laivai 
Plaukia Į Pacifiką

PARYŽIUS, lapkr. 15. —
Laikraštis Liberation Soir 
rašė, kad dideli Prancūzijos 
laivyno daliniai tuoj pasieks 
tolimus rytus, kur jie susi
jungs su aliantų laivais.

kavo Tingka ir Chefang.

VERŽIASI ARČIAU
KALEMYO, BURMOJE

KANDY, Ceilonas, lapkr 
15.—Penktos indėnų divizi
jos kariai, žygiuodami vr * 
karuosna į japonų Kalemyo 
tvirtovę Burmoje, susijungė 
su rytų Afrikos kariais, ku
rie veržiasi pirmyn iš šiau
rės.

VON PAPEN ŠNIPŲ 
VADAS ISPANIJOJE

LONDONAS, lapkr. 15.— 
Grafas Franz Von Papen, 
Hitlerio vyriausias diploma-

KALENDORHJS intryg°8 „ eksPerta8’
Lapkričic 16 d.: ftv. z - dovauja $okiečių žnipų veik

lai Prancūzijoje. Taip pra
nešama iš neutralių šalti
nių.

mundas Ir ftv. Gertrūda; se
novės: Aiškutis ir Opainė.

Lapkričio 17 d.: ftv. Gri- 
g&Mms; senovės: Svetikas ir 
Ūgis.

ORAS
Apsiniaukus, šalta.

Amerikiečiai Spaudžia Leyte Japonus
GEN. MacARTHUR ŠTA- Į tabaran kalnų.

BAS Philippinuose, lapkr. MacArthur sakė Ameri- 
15. — Amerikiečiai kariai kos artilerija duoda pėsti-
šiandien spaudžia japonų 
dalinius, kurie prasiveržė į 
šiaurę nuo Ormoc uosto ir 
grąsina atkirsti juos nuo 
didžiausios jų jėgos.

Pėstininkai apėjo japonų 
priešakinę liniją jš vakarų 
pusės netoli Limon, o kiti 
vienetai spaudžia japonu? 
iš šiaurės.

Pirmos kavaleristų divi
zijos vienetai žygiuoja ry- 
tuosna iš užimto 1525 ir Ca-

ninkžtms efektyvią paramą 
ir sunaikino daug japonų 
batarėjų.

Amerikos patrankos ap
šaudo japonų susisiekimo 
liniją einančią per kalnus iš 
Ormoc.

Septintos divizijos kariai 
prie Damulaan, Leyte vaka
riniam krante, atmušė nedi
delę priešo jėgą, kuri bandė 
išlipti iš laivelių.

FDR Nesikiša į BE VIENYBĖS ĮVYKS 
Gelžkelių Streiką KITAS KARAS: EDEN

CHICAGO, lapkr. 15. — 
Prez. Rooseveltas dar nėra 
davęs atsakymą į Chicagos 
priemiesčių gyventojų pra
šymą. Jie prašė prezidentą 
įsikišti įi geležinkelių darbi-

Von Papen nesenai grįžo ninku streiką, dėl kurio trau, 
Berlynan iš Ankara, kur jis i kiniai nevažinėja ir tuo su-
buvo Vokietijos ambasado
rius Turkijai.

daro keblumų jiems važinėti 
į darbus Chicagoje.

LONDONAS, lapkr. 15.— 
Užsienių Sekr. Anthony E- 
den šiandien sakė jeigu ke
turios didžiosios valstybės, 
kurioms rūpi vakarinis pa
saulis—J.A. Valstybės. Ru
sija, Prancūzija ir Anglija 
—nedirbs iš vieno, už 20 
metų įvyks kitas pasaulinis 
karas.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO įdomios žinios is phila., pa.
Ketvirtad., lapkr. 16 d., 1941^^

Žinių-žinelės
Vietos lietuviai visu smar 

kurnu sujudo darbuotis BA 
LP reikalais. Dėkui klebo
nams už jų nuoširdų bažny
čiose paraginimą prašant 
aukoti drabužius ir prisira
šyti prie fondo skyriaus, bei 
aukoti persiuntimui drabu
žių.

Kiek pradžia parodo, la
bai gausiai žmonės drabu
žius aukoja.

Drabužių centras randasi 
Lietuvių salės (dabar ispa
nų), 1906 — 25th St. krau
tuvėj. Atneškite, B. D. Bra
zis, laidotuvių direktorius, 
priims. Vakarais krautuvėj 
esti moterys, kurios drabu
žius tvarko. Katros moterys 
turi laiko ir gali prie dra
bužių pasidarbuoti, nuošir
džiai kviečiamos prie to dar
bo prisidėti. I

Kazimieras Anelė žvirgž- 
dinai praeitą savaitę lankė
si Grand Rapids, Mich., pas 
brolį žvirgždiną, kuris drau
ge atvyko į Detroitą ir pa
sisvečiavęs vyks į Wiscon- 
sin pas sūnų, kuris tarnauja 
U. S. tarnyboj.

Vincas Medonis, sūnus 
darbuotojų Medonių, kuris 
U. S. tarnyboj buvo pamo
kų metu sužeistas išėjęs iš 
ligoninės buvo atvykęs pas 
tėvelius atostogų. Pasisve
čiavęs pora savaičių vėl iš

TORONTO LIETUVIU GYVENIMAS
Lietuvių bažnyčioj, kiek-1 

vieno mėnesio antrą sekma- j 
dienį per viBą dieną būna i 
išstatytas Šv. Sakramentas. 
Parapijos klebonas paprašė 
parapijiečių, ypač vyrų, kad 
pasikeisdami nors po pusę 
valandos lankytų Šv. Sakra
mentą. Visi vyrai noriai kle
bono prašymą paklausė ir 
dabar visuomet gausiai lan 
ko hažnyčią per ištisą die
ną. Kiti net po dvi valandas 
išklūpoja prie Šv. Sakramen
to

Bravo, torontiečiai! Tai 
gražus pavyzdys ir kitiems.

Sekmadienio ir trečiadie
nio vakarais lietuvių bažny
čioj būna palaiminimas šv. 
Sakramento. Per palaimini
mą būrelis berniukų, ku
riuos suorganizavo parapi
jos klebonas, diriguojant St. 
Balčiūnui, visuomet gražiai

10,000 BONKŲ

• DEGTINES
• BRANDAS

• BUM’O
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“Lietuviu, aa 
žydukas”

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8226 8. HALSTED ST.

vyko tarnybon. Medonių trys 
sūnūs tarnauja U. S. tarny
boj.

Corp Chas Mishakis, sū
nus Kazimiero ir Marijonos 
Mišeikių, tarnauja U. S. me
dicinos skyriuj. Jau išvažia
vęs į Prancūziją. Rašo tė
vams, kad, gal, priseis ir ) 
kitas šalis vykti. Prašo tė
vų, kad Lietuvoje gyvenan
čių giminių adresus atsiųs
tų, nes, gal, galėsiąs kokiu 
būdu su jais susisiekti. Jau
nas karys, nors nebuvęs Lie
tuvoje, bet labai žingeidau- 
ja žinoti, kaip Lietuvoje žmc- 
nės gyvena.

Pvt. Robertas Šilaitis, sū
nus Rozalijos, tapo sužeis
tas Vokietijoj. Dabar ran
dasi ligoninėj Prancūzijoj. 
Mrs. Bilaitienė darbuojasi 
Lietuvių Moterų klube ir re
mia kilnius lietuvių reika
lus.

Broliai Dobilai, Pranas, 
Ona, Juozas, Bronė, Stasys 
ir Kotryna šios savaitės pra 
džioje išvyko į Pittston, Pa., 
į šermenis motinos a. a. Ie
vos Dobilienės.

Kareivių Motinų Lygos 
mėnesinis susirinkimas į- 
vyks lapkr. 19 d., Šv. Jur
gio parap. mokykloj, tuoj 
po sumos. Valdyba kviečia 
visas motinas dalyvauti.

Kitam numery tilps spau
dos rpmėjų sąrašas. Koresp.

gieda. Girdėti, kad klebonas 
su dirigentu tariasi suorga
nizuoti ir gerai išmokinti 
didesnį skaičių berniukų Šv. 
Kalėdų iškilmėms pagiedoti.

Lietuvių parapijos klebo
nas kun. V. MacGivney pa
rapijos salėj, du sykius sa
vaitėj duoda paskaitas, į ku
rias atsilanko nemažas skai
čius Toronto universiteto 
katalikų studentų; atsilan
ko į paskaitas keletas lietu
vių baigusių aukštesnę mo
kyklą. Dabartiniu laiku pas
kaitos tema yra: “An Out- 
line of the General Charac- 
teristics of Human Nature.’

Lapkričio 5 m. lietuvių 
bažnyčioj buvo pakrikštytas 
Stasio ir Bronės Dubauskų 
sūnus. Vardas duotas Jur- 
rgis Stasys. Krikšto tėvais 
buvo jaunuoliai Vanda Jara-

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

IŠ MISIJŲ NEW GUINEA

Prelatas William van Ba- 
ar, naujas Apaštalinis ad
ministratorius misijų New 
Guinea saloje nusifotogra
favęs su būriu vietos gyven
tojų katalikų. (NCWC-Drau 
gas)____________________
šiūnaitė ir Stasys Mat j ožai
tis.

Pranas Lekšas ilgametis 
ir uolus parapijos ir kitų ka
talikiškų organizacijų veikė
jas, didis Lietuvos patrijo
tas ir tikras žemaitis šio
mis dienomis užsisakė dien
raštį “Draugą”. Pranas Lėk- , 
šas daug metų yra buvęs Šv. 
Jono pašalp. draugijos fi
nansų raštininku, kontrolės 
pirmininku, knygininku, pa
rengimų pirm. ir kit. Ren
giant koncertus, ar geguži
nes Pranas visuomet tvar
kingai vesdavo ir 3ąžinin 
gai atlikdavo savo pareigas 
Kiekvienas jo vedamas pa 
rengimas visuomet būdavo

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* por* ak ų Įsam gyveni- 
mul. Saugokite Ja.« leisdami lšeg- 
samlnuotl jas modernlšklauela 
metodą, kurią regCjlmo mokslą* 
gali sutelkti.
| S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali-

na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana

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

Kampas 11-tea
Telefonas! CANAL MM, Obteaga 

OFISO VALANDOS i
Kasdien a. m. iki <:<• p. sa 

“ Ir BeStad. • a. sa.
Iki T:M p, sa.

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS - n |JR ^/rJckUS

UŽMANYMAS SUVIENYTI 
STAČIATIKIUS SU 
KATALIKAIS

Ukrainiečių “Amerika”, 
spalių 28 d. pranešė, kad A- 
leksandrijos stačiatikių (pra 
voslavų) patrijarkas Krišto- 
pas XI-tasis užmanė ir sklei
džia dabar savo sumanymą, 
kad sušaukus visuotiną vys
kupų (katalikų ir stačiati
kių) suvažiavimą, tikslu su
vienyti įvairias savistovias

pasekmingas ir draugijai ar 
organizacijai atnešdavo ge
rą pelną. Vargiai galėtum 
rasti kitą tokį sumanų ir 
gerą veikėją, kaip Pranas 
Lekšas. Koresp.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimas 
garantavimas 

Optometriealty Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomia nuo pietų, e Ne

dalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- i 
asas be akinių. Kainos pigias kaip i

4712 South Ashland A v.
M>ene YARDS 1373 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color, 
blindnese), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu

f
PENKIOLIKA (IS) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

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

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui—
ANT LENGVU MĖNESINIŲ' lftMOKfi.lIMU!
Panaudokite Proga Dabartinėms Žemoms 

Nnoilmčto Batonu.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

rŪŲesttngnl globojami Ir ligi 35.000.00 
drausti per Fericral Savintis and I«an In
surance Corporation. Jilsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jiin* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

•— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ap-

stačiatikių bažnyčias (cerk-, 
ves) — stačiatikynus su A-
paštališkuoju Sostu. K. v.įArmi-'a Pei 41 vien!> kar0 

mėnesį turėjo 32,600,000 nu 
kentėjusių vyrų, įskaitant 
13,400.000 užmuštų.Kariu išsilavinimo 

reikalu
Washington, D. C. — Ka-j ^ 

ro Informacijos Įstaiga in
formuoja, kad šio karo eili
nio Amerikos kareivio vidu
tinis išsilavinimo laipsnis y- 
ra lygus antrųjų vidurinio
sios mokyklos metų studen
to išsilavinimui. Pereitojo 
karo metu, kareivio išsila
vinimo lygis buvo lygus šeš
tojo skyriaus (grade) moki
nio išsilavinimui. (0WT

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

- MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

Btndlo Ooncb

LONDONAS. — Vokiečių 
DNB žinių agentūra prane
šė lapkričio 13 d. per Berly
no radiją, kad Raudonoji

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 papuoštais 
‘cloth* kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziub&k ir Duktė — savininkės

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 YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TsL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

IMS So. Ashbuid Arams

Mini

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienlaia pagal sutartį

TsL YARds am 
Boa.: KKNvusd 51S7.

DR. A. J. BER1ASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Maa ML: am 1-S; asm 630-1 JI

Trečiadienio Ir BeStadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže- 
Į minti, išskynus mus pačius.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4201 Archer Avenue 

LIGONIUS PRITMA:
Kasdien nuo 2:00 Ori 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. 

8147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandų*; 4—4 popiat

VVOLK STUDIO
K*945 *»"♦ 35* Street -

MODLKN

COMPLETfc

APVANCBS PHOTOCRAPHY 

I.OME.KT POSSIBI.E PNICES 

PHONE LAFAYETTE 2X13

Ros. 6908 So. Talman Ava.
Bes. Tel. GROvehlll 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I CHIRURGAS ( 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS 

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

Tai. CANal 6122

DR. BIE2IS 4
GYDYTOJAS IR CHIRURGE

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet Ir 7—8 v. v 
Trečiad. tr ftežtadienk.

ofisas uždaryta* 
REZT>ZNCUA

8241 West Ooth Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 02.57
Rm. Tek: PROspect 66

DR. P. Z. ZALATOms’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. ITalsted St. 
Reridencija: 6600 S. Arleaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 fld 9 vai. vakare.

<146

DR. Y. A. SIMKUS
’AS IR OBTRURGAS 

■L AKUČIUS PRITAIKO 
744 Weat SSth Strert

: 11-12; 2-4; k 6:20-8:30 
2-4 Ir 6:308:30

Šventadieniai*- 11-12.

Skaniausia 
kurią

duona yra tojL 
savo rankifl

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CITTRUROAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MTDway 2886 S

OFTSO VALANDOS: "
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dien.->

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavette 3210 

Kės. Tel. REPublic 0051
Jeigu neataillepia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutartj.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne^ 
žiniomis. Tik ne visi pasic™ 
kia. — Vydūnai



Ketvirtad., lapkr. 16 d., ±944 DCBTtRA'MTtS DRAUGAS, CHICAGO, IEtTNOIŠ S

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

n “D B A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTI8ING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdoloh M8S-M8S

HELP YVANTED — VYRAI

WAREHOUSE DARBININKŲ

Nuolatiniai darbai svarbioj© pramo- 
nSje. Pilno ar dalinio laiko, šaukit:

LAFAYETTE 1450 IR KLAUSKITE 
ANDY AR ATSIŠAUKITE I 

2531 W. 48th ST.

HELP WA5TED MOTERYS

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS [ Priimtuvės artistei Polynai Stoškiūtei
North Side

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUDTNĮ MAISTĄ 

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

REIKIA DARBININKŲ
PRIE GELEŽIES DARBŲ

Patyrimo nereikia. Aukščiausia 
mokestis ir viršlaikis. Taipgi rei
kia Layout vyrų ir Pitters.

CENTRAL ARCHITECTITRAL 
1RON VVORKS 

3101-11 W. 27th St.

FINISHER IR 
SEAM PRESSER

Pastovūs darbai. Apmokamos 
atostogos. Aukšta mokestis.

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

Papr. Darbininkų
REIKIA PRIE FOUNDRY,

Yartie ir Machine Shop Darbų.
TAIPGI STEEL CHIPPERS.

CRANE CO
EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzie Avė.

HELP YVANTED — MOTERYS

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
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

GENERAL FOODS
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai švarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

dirbtuvėje.
3 šiftai — 54 vai. į savaitę mo
kant laiką ir pusę virš 8 valandų 
į dieną ar 40 vai. j savaitę. Uni
formos duodama. Grupės ap- 
drauda. Atostogos ir kitokios
naudos.

ATSIftAUKIT

4100 W. FILLMORE
KEDzie 0324

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 Oficieriams 

uniformų.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th St
Baimė ir meilė drauge ne* 

vaikščioja.

Pastovus Darbai Dabar 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

Lipdant užrašus ant gėrimų 
bonkų. Malonios darbo sąlygos. 
Ateikite prisirengusios stoti prie 
darbo.

WAKEM & McLAUGHLIN 
225 E. Illinois St.

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ
DARBAS DIENOMIS' ' . >

AMPRO CORP.■ - «JL n

2851 N. WESTERN AVĖ.
OPERATORIŲ

Su ar be patyrimo dirbti prie 
korsetų. Gera mokestis ir viršlai- 

l kis.
BLAIR CORSET CO.

231 S. GREEN ST. 5th FLOOR

HELP YVANTED — V Y KAI

$40 IKI $55 Į SAVAITĘ
Ar Daugiau!

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

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NEAR NORTH SIDftJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGHTCK STREET 

(1 Blokai J šiaurę nuo Dlvislon St. “L” Stoties)

HELP YVANTED — MOTERYS

SM IKI»1 SAVAITE
AR DAUGIAU!

Pakuoti Dešrukes (Weiners)
Ir Kenuotas Mėsas

Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDEJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGVVICK STREET 

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

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY,
Empioyment Ofison Moterims 

Street Floor J •
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Drabužių rinkimas prade
da įsisiūbuoti. Dangun Žen
gimo svetainėje jau visi sta
lai drabužiais apkrauti. Ir 
pėsti juos atneša ir važiuo
ti atveža. Šalpos skyrius 
greitu laiku imsis darbo dra 
bužius surušiuoti, supakuoti 
ir išsiųsti Brooklynan. Ten 
centras tik suranda kelius 
pasiekti Lietuvos žmones, A- 
merikos lietuviai neleis 
jiems badu mirti, nei šaltį 
kentėti. Povilas Bajoras pa
aukojo penkinę apmokėti 
siuntimo lėšas. Fine.

Šiomis dienomis Pittsbur- 
ghan atvyksta dr. K. Pakš
tas. Jis kalbės pora sykių 
per radio, mass-mitinge ir 
William Penn viešbutyje lie
tuviams skirtų pietų metu. 
Jo pašnekesiai bus naudin
gi ne tik svetimtaučiams, 
bet ir mums lietuviams. Ko
munistams savo giesmę gie
dant ir susirietus giriant Ru 
sijos kruviną politiką, pri- 
seina aiškinti ir aiškinti, nes 
ir gerų lietuvių galvose su
keliama abejonių.

Laimės knygutės jau iš
siuntinėtos parapijonams. 
Pelnas skiriamas sėdynių 
klauptukams minkšta oda 
aptraukti. Ypač moterys tu
rėtų džiaugtis ir tam tiks
lui padirbėti, šiandieną do
lerį lengviau yra sugriebti 
ir parapijos reikalų nereikė
tų pamiršti. Karui pasibai
gus mažum reikės gerai dir
žą susiveržti ir ilgokai pa

laukti iki grįš normalūs lai
kai. Karas tai baisi suirutė, 
tvarka negali grįžti į vieną 
dieną. Dabar parapijos aruo
dus reikia pripilti, kad leng
viau būtų pergyventi liesuo
sius metus. Tiesą pasakius 
northsaidiečių negalima pei
kti, trumpu laiku čia daug 
padaryta, net svetimtaučiai 
mėgsta mūsų švarutėlę baž
nyčią. Daug tūkstančių pra
leista iki tas atsiekta. Trys 
seserys Pranciškietės jau 
darbuojasi mūsų parapijoj, 
dar pora žingsnių ir galima 
turėti reguliarė mokykla. 
Kas neina pirmyn, tus slen
ka atgal. Pačiame Deveik 
Pittsburghe gana gerai gy
vuoja ir veikia keturios lie
tuvių parapijos: South Side, 
Esplen bei McKees Ročka, 
Homestead ir North Side. 
Kiek tolėliau nuo Pittsbur- 
gho dar keturios šiaip taip 
kruta: Braddock, East Van- 
dergrift, Donorą ir Bridge- 
ville. Trylika lietuvių kuni
gų ir vienas svetimtautis be
nediktinas darbuojasi tose 
parapijose ir Šv. Pranciš
kaus vienuolyne. Greitu lai
ku dar trys lietuviai bus į- 
šventinti į kunigus. Astuo
nios lietuvių parapijos ir še
šiolika kunigų, tai atrodo 
gana didoka jėga ir ištikrų- 
jų yra jėga, tik reikia iš
vystyti geresnį bendradar
biavimą tųjų parapijų tarpe 
ir pačių kunigų eilėse. Yra 
tai mūsų silpnybė, kad vie
na parapija yra taip toli nuo 
kitos, kaip Chicago nuo New 
Yorko.

Kaip jau Čikagos lietuviai 
žino, lapkr. 26 d., puošnioj 
vidumiesčio Orchestra salė
je įvyksta garsios artistės 
Polynos Stoškiūtės debiuti
nis koncertas minint dienr. 
Draugo 35 metų gyvavimo 
sukaktį. Neužteks koncerte 
dalyvavusiems tuo pasidžiau 
gti. Daugelis norės su artis
te arčiau pasimatyti, su ja 
pasikalbėti, su ja pasisvei
kinti. Tam nebus laiko pa
čioje salėje. Daugelis norės, 
kad artistė su mumis ilgiau 
pasiliktų, pasižmonėtų, kad 
ją tinkamai galėtų pagerb
ti, padėkoti ir pareikšti įver
tinimą jos gabumų. Tam ir
gi nebūtų laiko ir vietos Or
chestra Hali.

Todėl Draugo Administra

cija ir Redakcija atjausda- 
ma kilnių lietuvių gerus no
rus ir jausmus, laiko sau 
kaipo didelę garbę kviesti 
visus Čikagos lietuvius at
silankyti įi Amerikos lietu
vių pažibos priimtuves ir 
pagerbtu ves tą pačią dieną 
tuojau po koncerto, 6 vai. 
vakare, Morrison Hotel, Roo
sevelt kambaryje. Kiekvie
nai ypatai įžanga $3.25. Tas 
įnima ir taksus ir arbatpi
nigius. Su užsakymais ir vie 
tos rezervavimais tuojau at
sišaukite. Išpildykite apačio
je randamą blanką ir pri- 
siųskite Draugo Redakcijon 
kartu su čekiu ar money or
deriu iki trečiadienio, lapkr. 
22 d. pirmos valandos po pie
tų. Vietos yra suskaitytos.

Stoškiūtės Koncerto Tikietų Užsakymas
Malonėkite siųsti sekančius tikietus:

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

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

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 
į “Draugo” ofisą. Užsakytus tikietus tuoj gausite.

ihargutit
vnr.NTNTfiT.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, {STEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOŲI 

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

you learn or demonstrate ability.
WE8T TOWN BUSSES AND STREET CAR8 TO DOOR

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

UNITED 
AIR LINES

TURI DARBŲ
COMMISSARY PADĖJĖJOMS

Dirbant kompanijos oommissary 
dienomis ar naktimis. Veiklioms 
moterims nuo 30 iki 50 metų am
žiaus. 6 dienos—48 vai. savaitė. 
Valgis ir uniformos duodama. 
Pastovūs darbai su proga įsidir- 
bimo.

J I I

ATSIftAUKIT J

5959 S. Cicero Avė

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “ Drauge”.

Paliko $70,000 BridgeviHe
t -_i_ ■

Joseph Michelini, 64 me
tų, Chicago Wine ir Liquor 
Co., 440 Orleans str., steigė
jas ir pagrindinis savinin
kas, lapkričio 6 dieną mirda
mas paliko $70,000 nuosavy
bės. Tai paaiškėjo lapkričio 
13 d.

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJŲ IR 
COUNTER MERGINŲ
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama. 
Gera mokestis ir darbo 

sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO 
Imkit Douglas Park “L” iki durų.

Lapkričio 10 d. pasimirė 
Vincas Kinkus, ilgametis 
Bridgevillės gyventojas, su
laukęs senyvo amžiaus — 
72 metus. Paliko nuliūdusią 
žmoną, du sūnus ir tris duk
teris. Sūnus Vincas tarnau
ja U. S. Navy ir šiuo metu 
plaukioja destroyeriu prie 
Afrikos krantų. Iškilmingos 
laidotuvės įvyko lapkričio 
13 d. Daug šv. Mišių yra už
prašyta už a. a. Vinco vėlę. 
“Šventa ir išganinga yra 
mintis melstis už mirusius.” 
Šv. Ciprijonas į mirusius lie
pia. žiūrėti, kaip į keleivius 
išvykusius į tolimą šalį. Jei 
kieno brolis ir labai toli iš
važiuotų, jis nepaliauja bu
vęs jo brolis, kurį galėtų vi
sai pamiršti. Ilsėkis, Vincai, 
ramybėje, “kur meldžias kry 
žiai, liūdnai palinkę.”

ttįSJr n

▼1<48F
WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlala nuo 7 Ud 8 v. v.

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GBOvehUl 2242

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
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. ftešt&d 9 Iki 12.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnį naošlmtį — be komišino 

PAS

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D«1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town ot Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų p rąžo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nntautas, 4«S« So. YVood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette eo»8.

PAiRSIDUODA — 2 fletų mūro 4 Ir 
4 kambarių namas, šiluma nu stoke- 
rlu. Apdengti porčiai. 2 karam ga- 
radžlus. Kreipkitės adresu—4341 S. 
ARTE8IAN AVĖ.

RENDUOJA8I

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

RENTUTOJASI — KEPYKLA Ir 6 
kambarių pagyvenimas. 83 metų iš
dirbtas blsnis geroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia biznj 1S priežaMlen 
sveikatos. 1)41 platesnių Informacijų 
kreipkitės sekančiu adresu—1426 S. 
49th AVĖ.. CICERO. 1LL.

Kiekviena mirtis veda mū
sų mintis į kapus. Ten mi
rusieji palaidoti vienas ša
lia kito. Visi jie ramiai mie
ga ir laukia prisikėlimo die
nos. Nepaprasta tyla gau
bia jų karstus. Rodos, Die
vo angelas, nusileidęs iš dan
gaus, atsargiai pina juodą 
vainiką ir apjuosia kapų kry 
žius. Rodos, girdisi tenai bal 
sas iš aukštybių: “Palai
minti mirusieji, kurie Vieš
patyje miršta”. O iš kapų 
veržiasi vilties šauksmas: 
“Iš gilumos širdies šaukiuos 
prie tavęs, Viešpatie; Vieš
patie, išklausyk mano bal-

(Nukelta į 5 pusi.)

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
BTOKER COAL, Ankštos rūšies, Jy 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM COKE (Course). • < Į2 50 
PETROLEUM OOKB (Pfle Ron) $}Q’g5 

W. VIRO. LUMP — Sijoti........... jgg gg

vnr.NTNTfiT.TR
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DRAUGAS
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

2354 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publlshed Daily, except Sundays,

...... by the
■ LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY

A member of the Catholic Presą Association 
$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

. Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

* 1 1
Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—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:

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Prcsidcnt Rooscvelt and Prime Mtnister Churchlll:
1. Tlieir countrtes scck no cngrandizcmcnt, terrttorial or otlier;
2. Tlicy <lesi re to scck no- terrttorial oliangcs tliat do not accord 

with the l'rccly ezpressed wishcs of the peoplęs concęrnęd;
3. Tlicy rcspect the riglit of all pcoples to eitose tlic fonu of go- 

vemment under which tlicy will live; and the wish to see sovcręign 
l igi its and self-govcrnment restored to tliose who liave bęcn forclbly 
depri'ed of theni.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

ŽADĖJO IŠLAISVINTI, BET...
Atpasakojus tai, kas dėjosi Lietuvoje prie pirmųjų 

Lietuvos okupantų bolševikų 1940-1941 metais, toliau 
atsišaukime kalbama: /

“Po to, kai į musų kraštus įsiveržė vokiečiai, So
vietų vyriausybė pakartotinai pareiškė, kad ji išlais
vins Baltijos valstybes. Atėjo momentas, kuomet So
vietų vyriausybė turi vykdyti savo obligacijas Bal
tijos valstybių atžvilgiu, laikantis 1939 metų sutar
čių, šis išlaisvinimas negali remtis mūsų žmonių pa
vergimu ir mūsų respublikų inkorporavimu į Sovietų 
Sąjungą. 1940 metų plebiscitas, kuris įvyko svetima 
prievarta, mūsų žmonių yra laikomas netikru ir ne
galiojančiu, ’’

TROKŠTA LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS

Iš minėto atsišaukimo labai yra ryškus ir kitas fak
tas, kad Baltijos tautų žmonės labai bijo naujos bol
ševikų okupacijos. Apie tai Prezidentui Roose veltui ir 
Premierui Churchillui pranešama:

“Antru kartu okupuojant mūsų kraštus, Sovietų 
armijos neatneša žadėtos laisvės, bet naują priespau
dą, išžudymą tūkstančių geriausių mūsų piliečių ir 
masinę mūsų gyventojų deportaciją, kuria, laikantis 
1941 m. Serovo Plano, mūsų žmonės smerkiami iš
naikinimui.”

Atsišaukimo pabaigoj prašoma užstoti Baltijos tau
tų žmones, gelbėti nuo išnaikinimo ir, laikantis Atlan
to Čarterio dėsnių, leisti jiems atstatyti laisvas ir ne
priklausomas valstybes.

Reikia pasakyti, kad atsišaukimas yra labai rimtas 
ir paremtas stipriais ir neužginčijamais faktais. Tai 
yra Baltijos tautų balsas, šaukiantis pagalbos ir krei
piantis į civilizuotąjį pasaulį leisti joms gyventi tokiu 
gyvenimu, kokiu jos nori gyventi, būtent — laisvu, 
nepriklausomu ir demokratiniu gyvenimu.

OOOOOO LABDARYBE OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUM. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IB IADININ. 

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

rimtumo

Pergale pareikalauja didelio pasiaukojimo Kanados lietuvių veikla
Sunku yra ir įsivaizduoti, kaip didelės kovos eina 

Leyte saloj ir vandenyse prie Filipinų. Korespondentų 
pranešimuose skaitome, kad per kelias paskutines sa
vaites amerikiečiai nuskandino pažymėtinai didelį ja
ponų karo laivų skaičių, sudaužė šimtus priešų lėk
tuvų, užėmė svarbių pozicijų Leyte saloj. Skaitant tas 
žinias, gal ne vienas, vaizduojasi, kad amerikiečiai tuos 
laimėjimus skina dėl to, kad japonai jau yra silpni 
ir menki kariautojai.

Taip manyti yra klaida. Tie, kurie vadovauja mūsų 
jogoms Pacifike, taip nemano.

Japonų jėgos nėra menkos. Dar netrūksta jiems ir 
1 aro pabūklų. Japonų kariai iš pozicijų nesitraukia. 
Jie kariauja iki savo paskutinio kraujo lašo. Gyven
dami salose, jie ir jūrininkai yra neblogi.

Bet, jei nežiūrint to, amerikiečių jūrininkai ir ar
mija ima viršų ir sėkmingai pila japonams į kailį, aiš
ku, kad tai reiškia, jog amerikiečiai kariai yra už ja
ponus geresni ir stipresni. Bet nemanykim, kad toji per
galė lengvai pareina. Mūsiškiai laimi ne vien tik dėl 
to, kad jie yra gerai pasiruošę ir gerus ginklus turi, 
bot ir dėl to, kad yra drąsūs ir aukoja viską, ką turi 
savyje. Tą jų pasiaukojimą mes turime giliai vertinti 
ir dar labiau įsikinkyti į karo pastangas namų fronte.

★

Laltijos tautų atsišaukimas
SUTARTYS IR BOLŠEVIKŲ SMURTAS

Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj veikia išlaisvinimo ko
mitetai. Švedijoj yra sudarytas Baltijos Valstybių Lais
vinimo Komitetas. Spalių 11 d. Šveicarijos spauda pa
skelbė visų trijų tautų tarybų atsišaukimą į Preziden
tą Rooseveltą ir Premierą Churchillą.

Atsišaukime nurodoma visa eilė svarbių faktų. Pri
menama Baltijos valstybių ir Sovietų Sąjungos 1939 m. 
padarytos draugingumo ir nepuolimo sutartys, kurio
se Rusija iškilmingai pasižada ne tik pagerbti tų val
stybių suverenitetą, bet reikale jas ginti. Tačiau ne
praėjo nė metai laiko, kai tuos pasižadėjimus (1940 m.) 
Sovietai sulaužė. “Sovietų kariuomenės •užpuolė mūsų 
k aštus. Pravesti seimų rinkimai naudojant sovietų 
g'nkhi prievartą. Seimai buvo priversti priimti rezo- 
li iciją, kad mūsų respublikos taptų Sovietų Sąjungos 
narėmis” — sakoma atsišaukime. Tame pačiame atsi
šaukime nurodoma, kas įvyko po to, kai Maskva pra
vedė biaurų smurtą:

“Mūsų žmonės su tuo nesutiko, bet mūsų protes
tai buvo numalšinti civilizuotų žmonių istorijoj ne
girdėtomis bausmėmis. Dešimtimis tūkstančių žmo
nių buvo išžudyta be teismo, daugiau kai šimtas 
tūkstančių gyvuliniuose vagonuose deportuota į Si
birą ar į Ce n tralinę Aziją. Toji deportacija buvo 
vykdoma ypatingai nežmoniškomis priemonėmis, šei
mos buvo išardytos — žmonos atskirtos nuo vyrų, 
kūdikiai nuo motinų. Mūsų kraštų priverstina sovie
tizacija atėmė iš mūsų judinamą ir nejudinamą nuo-

’ savybę.”

Pastebime iš spaudos ir privatinių laiškų, kad sąmo
ningieji Kanados lietuviai patriotai akylai stebi Jung
tinių Valstybių bendrąją lietuvių veiklą ir, kiek galė
dami, stengiasi su mumis bendradarbiauti.

Jau kelinti metai, kai sėkmingai darbuojasi Kanados 
Lietuvių Taryba, kuri net savo atstovus prisiuntė į 
Amerikos Lietuvių Konferenciją Pittsburghe 1943 m. 
Kanadiečių Taryba visą eilę žygių yra padariusi Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės atsteigimo reikalais.

Paskutiniuoju laiku kanadiečiai įsikinkę į darbą nuo 
karo nukentėjusiems lietuviams šelpti. Kaip pastebė- 
sit iŠ' korespondencijos, Toronto mieste susiorganizavęs 
Bendro Amerikos Lietuvių Fondo skyrius sėkmingai 
pradeda veikti.

Toks Jungtinių Valstybių ir Kanados lietuvių ben
dradarbiavimas yra Labai naudingas ir todėl sveikinti
nas. Reiktų jį dar labiau praplėsti ir stipriau palaikyti.

LRKSA vajui einant
“Garsas” praneša, kad Lietuvių R. K. Susivienymo’ 

taip vadinamo bargeno vajaus darbininkais arba orga
nizatoriais užsiregistravo apie šešiasdešimts veikėjų.

Šis svarbus vajus tęsis tik iki 1945 metų sausio 1 d. 
“Garsas”, todėl, tikisi, kad tas, palyginti, trumpas lai
kas bus gerai sunaudotas mūsų fr&ternalinės apdrau- 
dos organizacijos auginimui ir stiprinimui.

Šie laikai vajams, tiesa, nėra palankūs. Anot “Gar-

Nerasi organizacijos, ku
rioj nekiltų didesnių ar ma
žesnių nesusipratimų ir gin
čų. Nėra nuo jų laisva ir 
Labdarių Sąjunga. Pasigin
čijame kuopų susirinkimuo
se, centro suvažiavimuose ir 
komisijose. Kai kada ir ge
rokai pasikarščiuojame. Bet 
tai vis norėdami savo orga
nizacijai gerovės. Vieni ma
nom, kad vienu keliu einant 
greičiau savo tikslo pasiek
sim, kiti kitokiu keliu norė
tų eiti ir veikti. Bet visi sie
kiame to paties tikslo.

Rimti, geri organizacijos 
nariai viduje esančių nesu- 
sipratimėlių ir ginčų nene
ša viešumon, nes pašaliniai 
“išsiplepėjimai” nei kiek ne
padeda mūsų sunkiame dar
be.

Tokių “išsiplepėjimų” pa
sekmės jau pasirodė. Neka
talikiškų laikraščių bendra
darbiai juos “pasigavo” ir 
paskelbė savo skiltyse. Tuose 
“raštuose” pastebėta klaidų, 
neteisybės ir net blogų no
rų. Tad, visai bereikalingai 
yra klaidinami tų laikraščių 
skaitytojai.

Tie, kurie duoda netiks
lias informacijas, dar blo
giau, jei jie patys tuos ne
tikslumus apie Labdarių Są
jungą parašo, elgiasi ne rim
tai, ne vyriškai, Jei patys 
nenorite veikti taip, kaip 
dauguma pageidauja, tai 
bent kitiems netrukdykite.

Labdarių Sąjunga veikia 
nuo 1914 metų. Veikia rim
tai. Ji daug kilnių darbų nu
dirbo. Ir šiuo metu jos už
simojimai yra dideli ir gra
žūs. Z

Todėl ne vieta ir nelaikąs 
tuščius priekaištus daryti ir 
ieškoti asmeniškų atsiskai
tymų. Asmeniškumai neišei
na į sveikatą nė vienai or
ganizacijai, nepaisant kaip 
ji būtų stipri. Jie nėra svei
ka nė mūsų, labdarių sąjun
gai.

Vyrai, daugiau rimtumo!
N. Pipiras

Išrinko delegatus, 
paskyrė auką

Lapkričio 8 d. Aušros Var 
tų par. salėj įvyko mėnesi
nis Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Chicagos aps
krities susirinkimas. Apie 
Labdarių Sąjungos darbus 
raportavo B. Nenartonis ir 
J.. Brazauskas. Jiedu prane
šė, kad labdarių seimas į- 
vyks gruodžio 10 d. šv. An
tano par. salėj. Priminė, kad 
seimas bus sukaktuvinis ir 
kad šiuo metu prieglaudos 
statymo reikalas yra labai 
aktualus, todėl šių metų 
seimą padaro daug svarbes
niu. Federacijos apskritys, 
pasidžiaugęs labdarių darbš
tumu ir pasišventimu, nuta
rė seime dalyvauti per sa
vo specialiai išrinktus atsto
vus. Be to, seimui iš savo 
iždo paskyrė dešimts dole
rių.

Labdariu Są-gos 
direktorių žiniai

Prašome įsidėmėti: Lab
darių Sąjungos direktorių 

ir Lietuvių Senelių Prieglau
dos statymo komisijos susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
lapkričio 16 d., 8 vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus parap. ma
žojoj salėj ar mokyklos kam 
bary. Į statybos komisiją, 
kaip žinot, yra išrinktas vie
nas atstovas iš kiekvienos 
kuopos. Todėl tie išrinktisji 
ir susirinkite. Šiuo kartu pa
šaliniai asmenys nėra kvie
čiami. Mat, direktoriai ir 
kuopų išrinktieji nariai į 
statybos komisiją pirmiau 
patys vieni nori pasitarti, 
paplanuoti.

Direktorių valdyba

Tenka girdėti ir daug ki
tų draugijų, kuopų ir klubų 
jau išrinko į labdarių seimą 
atstovus ir auką paskyrė.

Labdariai, ypač seimo ren 
gimo komisija, šiais gražiais 
reiškiniais — draugijų pa
lankumu, parama ir duos- 
numu nuoširdžiai džiaugiasi.

L-rys

Renkasi seimo 
komisija

šeštadienį, lapkričio 18 d., 
7:30 valandą vakare Stasio 
Cibulskio name bus Labda
rių Sąjungos 25-tojo seimo 
rengimo komisijos susirinki
mas. Visi tos komisijos na
riai prašomi laiku susirink
ti. Reikės aptarti daug da
lykų, kurie liečia mūsų šau
kiamą seimą.

Komisijos narys 
riO "

Iš labdariu vakaro
Town of Lake. — Labda

rių Sąjungos 1 kuopos ku
gelio vakarienė lapkr. 5 d. 
pavyko. Vakarą vedė kun. J. 
Vyšniauskas, judamus pa
veikslus rodė St. Pučkorius, 
duetą dainavo Juozas ir Ona 
Norkai, Moterų Są-gos 21 
kuopos choras, vedamas A. 
Metrikienės.

Mykolas ir Ona Saučiuvė- 
nai paaukojo keturis bonus 
po $25, tuo tapdami amži
nais nariais. Kiti aukojo po 
mažiau.

„ Vakaro rengime daugiau
siai pasidarbavo nenuilstan
ti kuopos pi-m. E. Gedvilie
nė. Ji ne tik viską vakarie
nei surinko, bet ir daugiau
siai tikietų išplatino. Jai pa
dėjo darbuotis svetainėj ir 
virtuvėj: Pučkoriai, Sudei
kiai, Maslauskienė, Ragaus
kienė, Doršai, Mickūnienė, 
Vaznienė, Pilitauskienė, Ke- 
daitė, Turskienė.

Dėkoja ypač savo veikliai 
pirm. E. Gedvilienei už su
rengimą tokio šaunaus va
karo, kuriuo padaryta gra
žaus pelno.

Labdarių 1 kuopa

so”; <•1
“Vieni skundžiasi, kad dabar karo metas, kad jauni 

žmonės suimti militarėn šalies tarnybon, kad perda-ug 
visi užsiėmę darbais ir trūksta laiko pasidarbuoti savo 
brangios organizacijos gerovei. Vienok atsiranda žmo
nių, kurie gyvu pavyzdžiu parodo, kad visas sunkenybes 
ir kliūtis galima nugalėti ir atsiekti gerui rezultatų. Rei
kia tik pasiryžimo, pasišventimo ir darbo.

Turime gražią armiją organizatorių. Prie jos dar tu
rėtų prisidėti visų likusių kuopų bent po vieną organi
zatorių. Tokiai armijai darbuojantis galima tikėtis šau
nių rezultatų.

Įtraukimas naujų narių į LRKSA labai daug reiškia. 
Apsidraudę turi protekciją sau ir savo šeimoms. Susi
vienymo pašalpos skyrius patikrina protekciją nariui 
jo ligos ar sužeidimo nelaimėje. Pomirtinės apdrauda 
patikrina apsaugą jo žmonai, vaikams ir kitiems arti- 
miausiems. Įtraukimas naujų narių stiprina Suaivieny- 
mą—tą mūsų ne tik fraternalę, bet ir katalikišką bei 
tautinę tvirtovę.”

Iš savo pusės mes linkime uoliems organizatoriams 
geriausio pasisekimo jų gražiame užsimojime ir til 
svarbiame darbe. Kad reikia LRKSA auginti ir remti, 
apie tai negali būti nė mažiausios abejonės. Ir Chicago- 
je veikiančios LRKSA kuopos šiame bargeno vajuje 
neturėtu atsilikti.

f>3

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

JOS. F. BUDRIK,
INO.

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

BCDRIKO RADIO VALANDOS:
W0I’L, 104)0 K., NctMIioo 
vakare — 0:30 P. M.
WHFO, 14M) K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the Hne of 

Furnitūra

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPUBLIC 6051

STASYS LITWINA8 SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
*GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardtvare) —- Plelaterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
9039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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



Ketvirtai, lapkr. 16 d., 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, • CHICAGO, ILLINOIS

Kun. dr. Gečys pareiškė

Nepriklausoma Lietuva sukrovė di
džiausi turtą - spaudą, kurią komu
nistai sunaikino okupacijos metu.

ŠĮ VAKARĄ SPAUDOS vikinio rėžimo beliko vos 35 
PARODON RENKASI DKK laikraščiai ir žurnalai Lie

tuvoj, o jų skaičiuje vos tik

Kac? KllP Kada^ I dieną, sekmadienį, 6:30 va- gramą, užtikrinu, kad būsi-
1 landą vakare. Rezervuokite te patenkinti. J. U. 

Kaip gervė lietaus, taip tą vakarą savo pačių paten-
mes laukiam lapkričio 19-tos kinimui ir palinksminimui.

Lietuvos Nepriklausomy 
bes metuose spauda lošė»_ septyni lietuviški. Reiškia,

dienos.
— Kas tokio ypatingo bu* 

tą dieną1;
Rėmėja su dideliu pasidi

džiavimu atsako:
— Oho, tą dieną mes mi

nėsime šv. Elzbietos šven
tę, gailestingumo ir artimo 
meilės pavyzdį. Mes pagerb
sime savo draugijos amži
nus narius, kurie savo duos- 
numu yra ypatingu būdu į- 
amžinę savo vardus . Aka
demijos Rėmėjų Dr-jos skai
čių. Mes garbingai baigsime 
mūsų organizacijos 25 me-

Atsilankę į bankietą ir pro-
SUPAŽINDINKITE KITUS 

SU DIENR. “DRAUGU”

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

4. UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

, . , T_ . periodinių skaičius sumaze-svarbią rolę. Katalikų sp.au- . , . , ., , - , • jo daugiau kaip dvidešimtsda buvo įtakingiausia, nes . 7 „ \. . ,..... , ,. . du kartus. Panašiai laikras-dvasiskiia per paskutinius v. , , .j j v. . , , , cių prenumeravimas — skai-dvidesimts du metus buvo1 A... . , , tymas negirdėtai krito: nie-gyvai susirupinusi, kad ne- . , •.... , kas nenorėjo savęs nuodytiprarasti taip svarbaus veiks . . , .„ beverte bolševikine propa- mo, sake kun. dr. Kazys Ge- A Ma tų veiklą, ją apvainiknosime
cys, spaudos savaites pami- .. ; 1—-—---- - J----- :-'—T, • , x niampoles apskrityje buvonejune Bnghton Parke, ant- lalkraSčlų ir žur.

nalų skaitytojų, o prie bolse- 
Šį vakarą renkasi visi vikų tame pat apskr. prenu- 

“ Draugo" korespondentai meruota viso 9 komunisti-
(DKK). Susirinks į mokyk-j niai laikraščiai. Skaudaus
los kambarį, kur yra spau
dos paroda. Kalbėtoju bus 
Ignas Sakalas, “Draugo” re
dakcijos narys.

likimo neišvengė ir lietuviš
ka knyga.”

Kalbėtoju penktadienio va 
kare bus kun. kleb. Antanas

Praeitą vakarą kalbėjo Briška. 
kun. Antanas Miciūnas, MIC.;

Pilna didžioji salė buvo 
žmonių pasiklausyti prele
gento, dr. Gečio. Jų tarpe 
buvo inteligentijos, profesi- 
jonalų ir veikėjų iš kitų ko
lonijų. Per tris dienas šios
savaitės jau virš 2,000 žmo- Stasys Valuckas. 
nių yra pamatę senoviškų Atsidaro kiekvieną vaka- 
spaudinių parodą. Dr. Gečys rą ""“kyklos kambaryje 7:30 
pareiškė:

“Po šešių mėnesių bolše-

Paroda ir paskaitos baig
sis sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Kalbės dr. Petras Daužvar- 
dis, Lietuvos konsulas; Leo
nardas Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, ir kun.

vai. Raporte ris

ir užvesime naują draugijos 
knygą, į kurią žymėsime 
naujus darbus, pasiaukoji
mus, aukas, žodžiu viską, 
kas bus veikiama ateityje 
vienuolyno ir akademijos la
bui.

— Kur gi tas minėjimas 
įvyk3 ?

— Mūsų — lietuvių moks
lo centre — Šv. Kazimiero 
Akademijos salėje. Čia su
sipažinsite su rėmėjais, am
žinais nariais, ir visais se
selių prieteliais ir gerada
riais. O kas svarbiausia, tai 

; pasigėrėsite gražia progra- 
prof. ma,

— Kada, ta garbės šven
tė įvyks?

Pirmoji eilutė aiškiai pa
sako. Šių metų, lapkričio 19

POVILAS KAPOČIUS 
(Gyveno: 4406 Š. Maplewood Avė., tel. LAF. 5969)

Mirė lapkr. 14d., 1944m., 7:30 vai. ryto, sulaukęs 53 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj. Kilo kš Ukmergės apskr., Raguvos 
parap., Prasčiūnų kaimo. Amerikoj išgyveno 35 melus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Alice, po tėvais Jaš- 
kūnaljtė; duktė Salomia Gateiis ir jos vyras Bruno ir 2 anū
kai; sūnus Bruno (U. S. Army už jūrių); brolį Liudviką Ka
počių ir jo šeimą; uošvius Juozapą Gatelį ir Kotriną Maso- 
kienę ir jos vyrą Povilą; 2 švogerkas Kotriną Navickienę ir 
jos vyrą Antaną, ir Veroniką Elllott ir jos vyrą Cecile ir jų 
šeimą; 5 švogerius Motiejų, Julijų, Antaną ir Bruno Jaškūnus 
ir Felix Kraučūnas ir jo šeimą, ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio Pašelpos Kliūbo.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 South 

Callfornia Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 18 
dieną, 8:30 vai. ryto iš koplyčios į Nekalto Pras. Panelės šv. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldon už velio
nio sielą, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Kapočiaus giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvavuti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Moteris, Duktė, Anūkai, Sūnus, Brolis 
ir visos kitos mūsų Giminės.

Laid. direkt.: J. Liulevičius, telefonas LAFayette 3572.

STANDARD 

FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
-------------------------------- OF CHICAGO

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

Pittsburgho Žinios
(Atkelta iš 3 pusi.)

są.” Ir mūsų lūpos nejučiom 
pradeda šnabždėti: — Duok 
ramybę, Viešpatie, tiems, ku 
rie čia ilsisi.

G AR V INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Gertsusi&a patarnavimas — Moteris patarnauja. 
PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį
SOUTH PAULINA

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesf 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

MASSUCI

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5Telefonas:

NULIŪDIMO VALANDOJE

Praeitą sekmadienį soda- 
liečių surengta Card Party 
praėjo dideliu pasisekimu, 
žmonių buvo beveik pilna 
salė. Parapijai liko gražaus 
pelno. Į pramogą daug dar
bo ir širdies įdėjo Zofija ir 
Alena Kasputytės, Margari
ta Packevičiūtė ir kitos mū
sų parapijos šaunios mergai 
tės.

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.
6E0. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED

A. t A.

ANTANAS PETRONIS
Gyv.; 722 W. 21st Street.
Mirė lapkričio 15d., 1944 m., 

1:3(1 valandą popiet, sulaukęs 
pusės amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Subačiaus 
parapijos, DvuriSklų kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 50 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
S pusseseris — Elzbietą Pur. • 
dz.evlčienę ir jos Seimą. S:i- 
Irrnėjų Kubilienę ir Jos Šeini-,, 
ir Emiliją Rudytę; brolienę Ur
šulę Petronienę Ir jos Seliną; Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstam ų.

OPI informacijų, Saukite Mis. 
Adelę GarbaAauflkas, — SEE'.ey
1892.

Kūnas paSarvotas J. 7’. Pa
džiaus koplyčioj, 668 W. 181h 
Street, l/iidotuvė (vyks Se*ta- 
dienj. lapkričio 18d. IS koply
čios 8:3d vai. ryto jiii atly
dėtas | Dievo Apvelzdos par. 
bažnyčių, kurioj pyks geih.lin- 
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
) .šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvi)ull šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusseseres, Brolienė 
ir tįsos kilos Giminės.

laild. direkt. J. P: Kadžius, 
telefonas CANal 6174.

PETER TROOST MONUMENTS

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS TUSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuve:

VENETIAN
štai vienas U mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produirtų.
DIDYSIS OflMS Ir Dirbtuve: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

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.

(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virt 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

MklM
ll

r' i'

•

L 

1 ;
✓

k.
r

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

PERSONA GIZED MKMORIALS AT NO ADDITIONAL GOST!
l’ARTICULAR PEOPLE PREEER TR<X)ST PRODVC’TIONS 

DlHTItlBUTORH OP THE FAMOUS MONTELLO GRANITE
Most Deantlful—Mnst Emlurtn*-—Mtrongest— Best In The VVorld. 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

4330-34 S. Californla 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIOAN AVĖ. Td. P|ll,lmnn tflilil

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ, Phone YAltds 11)08

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. KALSTEI) ST. 7JO W. 18th STREET
___________ Telephonc YARds 1419

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone Y A Ii,k 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIitian L27O
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Nepaprasta istorija

Moteris, 60 metų, atgavus regėjimą, 
mirė einant padėkoti gydytojui

MOTERIS MENESIUS NEREGĖJO. — PADARYTA 
OPERACIJA, KURI GRAŽINO AKIMS ŠVIESĄ. — 
JI MIKE PAKELYJE NUO ŠIRDIES ATAKOS.

PITTSBURG. — Čia įvyko nepaprasta istorija lapkri
čio 13 dieną. 60 metų amžiaus moteris, kuri neregėjo mė
nesius ir atgavo akių šviesą, mirė nuo širdies atakos, kai 
ji vyko padėkoti savo gydytojui už regėjimo grąžinimą. 

Mrs. Eva Matchett, iš Bul-
ger, Washington kauntės, 
kurios akių šviesa netarna
vo prieš mėnesį, j5ę>s gydyto
jų buvo pasakyta, kad ji 
kenčia nuo Corneal ligos.
Daktarai patarė daryti ope
raciją.

Spalių 31 d. buvo padary
ta operacija ir jos akys bu
vo aprištos bandažu, kad 
tinkamu momentu patyrus 
operacijos paseką.

1,401 amerikietis 
žuvo kovoje

Lapkričio 13 dienos rytą 
daktarų ir slaugių (nursių) 
grupė stebėjo kaip gydyto
jas chirurgas nuėmė banda
žą nuo Mrs. Matchett’s akių.

“Aš galiu regėti, aš galiut
matyti!” — ji sušuko.

Moteris galėjo regėti aiš
kiai ir pažino žmones, ir 
daktarai sutiko, kad ji ga
linti išvykti iš ligoninės.

* * *

Mrs. Matchett nuvažiavo 
pas savo daktarą, kuris tu-

WASHINGTON, D. C. —
Karo departamentas lap

kričio 14 dieną paskelbė 
1,401 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivio pavardę, 
kurie žuvo (buvo užmušti) 
Europos, Azijos, Centro Pa- 
cifiko, Viduržemio ir pietva
karių Pacifiko apylinkių ka
ro frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 88 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 56 
vyrai yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Iš automobilio pavogė 
už $1,000

Isben Kuenzil, 830 So. Mi- 
chigan avė., pranešė polici
jai, kad iš jo automobilio 

rėjo mieste ofisą, kad išreiš- buvo pavogta dėžė, kurioje 
kus jam padėką. buvo brangakmenių ir rūbų

Kai namo prieškambaryje už tūkstantį dolerių. Auto- 
laukė eleveitorio, Mrs. Mat-1 mobilis buvo pastatytas 9-je
chett sukrito ir be sąmonės 
buvo nugabenta į akių gydy
tojo ofisą, kur buvo nustaty
ta, kad ji mirė nuo širdies li
gos.

gat., netoli Michigan avė.

Per 10 valandų 15 min. 
perskrido Atlantą

"Truputį" pamelavo!
LONG BEACH, Calif. — 

Vakar “Drauge” rašėm, kad 
11 metų vaikas David Bour- 
bonnais buvęs užrakintas 
automobilio trailerio sande
lyje per 7 dienas. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad vyrukas “šiek 
tiek” pamelavo. Jis išbuvo 
užrakintas trailerio sandėly
je maždaug 24 ar 36 valan
das. Minimas vaikas buvo i 
pabėgęs iš namų, nes jis ne-I 
norėjo eiti į mokyklą.

Skaitykite “Draugą’

r#

P'RM* SYK stisiTiKĘ Keistas įvykis Chicagoje

Baisus dalykas"- pranešė telefonu;
policija rado knarkianti vyrą

*
Susijaudinusi telefono tarnautoja pašaukė Chicago 

avė. policijos stotį anksti rytą ir pranešė, kad “kas tai to
kio baisaus” vyksta 900 N. Michigan avė.

“Telefono triubelė yra nuimta ir vyras šniokščia į te
lefono triubelę — atrodo, kad jis pašautas ar sunkiai su
žeistas”* — ji paaiškino.

‘ i šeši oficieriai, lydimi Lt. 
John Quinn, atbėgo į nuro
dytą vietą. Išsitraukę gink
lus jie įžengė į aštunto aukš
to apartamentą, kur gyveno 
Mr. ir Mrs. Ward C. Rogers. 
Jie paklausė:

“Kur lavonas?” 
“Lavonas?” — Mrs. Ro 

gers nusistebėjusi tarė. 
“Koks lavonas? Čia nėra jo
kio lavono, bet tik mano vy
ras ir aš pati, jis turi šaltį, 
ir jis miega”.

Pradėta tyrinėti. Oficie
riai pamato, kad Rogers bal
siai knarkia į telefoną, ku
ris stovėjo ant stalelio šalia 
lovos. Atrodo, kad jo ranka 
nubloškė telefonov priimtu
vą nuo telefono šakelės, kai 
jis pasijudino miegodamas. 
Kai policija ėjo iš kambario, 
Lt. Quinn paklausė: “Mr. 
Rogers, koks tavo užsiėmi
mas?”

Lt. June I. Sunderbruck, 
narė kariuomenės slaugių 
korpuso, netikėtai susitikus 
Prancūzijoj su savo vyru lei
tenantu Richard, kuris bu
vo sužeistas Aachen fronte. 
Susitikimo proga jiedu nu
fotografuoti. (Acme-Dr.au- 
gas telephoto)

Norėjo sustaikinti

34 metų amžiaus vyras, 
buvęs valdžios tarnautojas 
Havajuose, aną dieną teisme 
norėjo susitaikinti su savo 
žmona, bet ji atsisakė susi
taikinti. Jo žmona turi 28 
metus amžiaus. Kai žmona 
nesutiko su vyru taikintis, 
jis sukrito prie teismo kam
bario. Policija vyrą nugabe
no į namus.

* * *

Pirmą kartą pamatė 
tėvą teisme

Trylikos metų amžiaus 
vaikas aną dieną pamatė sa- 

Lancaster jvo tėvą pirmą kartą, kai jo 
perskrido At- tėvas buvo nuteistas še-

LONDON 
bombonešys 
lantiką, skrendant į valandą 
daugiau kaip 300 mylių, per 
10 valandų ir 15 minučių. 
Apie tai pranešta lapkričio 
13 dieną.
Lėktuvas, valdomas Trans- 

Canadian oro kelių įgulos, 
padarė 3,100 mylių kelionę 
per 10 valandų ir 15 minu
čių.

Mrs. Louise Wendell Tho- 
mas, 70 metų, mirdama pa
liko $110,000 nuosavybės — 
turto.

DIENRAŠTIS "DRAUGAS'
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiufės
lyriškos 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

'tr
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1,554 amerikiečiai 
sužeisti kovose

WASHINGTON^ D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 14 dieną pranešė 1,554 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos, Azi
jos, Centro Pacifiko ir Vi
duržemio apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų kareivių skai
čiuje yra Corp. Joseph P. 
Avelis, jo sesuo Mrs. Anna 
Van Kampen gyvena 942 W. 
33rd str., Chicago.

‘Aš dirbu Silent Secretary

Ginčas atnešė mirtį 
restorane

Marioano Andriz Viveros,
25 metų, 2035 W. 39th pi., 
buvo nušautas praeitą pir
madienį restorane, 4617 So. Service”, — atėjo atsaky- 
Ashland avė. Policija ieško
jo James Laskarį, 46 metų,
5327 So. Honore str., resto
rano savininką. Mrs. Las- 
karis pasakė, kad jos vyrą 
buvo užpuolęs Viveros su 
peiliu po ginčo dėl čekio.

mas. ”Mano užsiėmimas yra 
žadinti žmones telefonu.”

Nušovė vilką 
trims šūviais

ŽUVĘS NUO JAPONO 
KULKOS

/ mus

šiems mėnesiams kalėjiman 
už $5,408, kurie buvo nesu
mokėti vaiko išlaikymui.

Tėvas yra 42 metų. Jis ir 
vaiko motina, 32 metų, ap
sivedė 1930 m ir divorsavos# •
1931 metais. Vaiko tėvas 
apsivedė su kita moterim, ir 
turi dar du vaikus. Tėvas 
nekalbėjo teisme su savo sū
numi. Vaikas niekada nėra 
matęs prieš tai savo tėvo, 
bet tėvas pareiškė reporte
riams, kad jis matęs savo 
sūnų žaidžiant gatvėje, kai 
jis gyveno vienerius metus 
Houston avė., keli blokai 
nuo buvusios jo žmonos na
mo.

* * *

Rasta kalta
Mrs. Betty Jane Dybisz, 

20 metų, dviejų vaikų moti
na, praeito antradienio va
kare rasta kalta teisme už 
kankinimą savo penkių mė
nesių amžiaus sūnaus Den- 
nis. Motinai gręsia kalėjimas 
nuo vienerių iki 14 metų.

Mirtis krintant
Harrison L. Dodson, 54 

metų, 3559 Vernon avė., dar
bininkas, užsimušė praeitą 
antradienį, kai jis krito ke
turis aukštus eleveitoriaus 
skyriuje, Troy Bross kom
panijoje, 2559 21st str., kur 

Ijis dirbo,

Surado $7,000
Mrs. Esther Stenger, 76 

metų, našlė, 6542 Peoria st., 
pranešė policijai praeitą ant
radienį, kad ji suradusi 
$7,000, kurie buvo dingę.

Mirė pakelyje
Mrs. Alma Schmidt, 72 

metų, 2515 Davidson str., 
River Grove, buvo mirtinai 
sužeista praeito antradienio 
vakare, kai ji tapo sutrenk
ta automobilio. Moteriškė*
mirė vežant į ligoninę.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 
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Praeitą antradienį (lap
kričio 14 d.) Charles Likens, 
618 Westmoreland avenue, 
Waukegan, nušovė vilką tri
mis šūviais. Manoma, kad šis 
vilkas McHenry kauntės 
ūkininkams nemažai vištų ir 
kiaulių nusmaugė.
Vilkas, turįs 3 pėdas aukš

čio ir s veriąs 70 svarų, buvo 
nušautas iš automatiško 
šautuvo, William Dougherty 
ūkyje, pietvakariuose nuo 
McHenry ir netoli Fox upės. 
Linkens ir jo tėvas Frank 
grįžo iš medžioklės, kai jie J 
pamatė vilką už kokių 50 
jardų, ir vilkas pakliuvo į 
medžiotojų rankas.

Sulamdė busą
Tuščias autobusas, United 

Motor Coach Co., iš Dės 
Plaines, buvo subadytas pra
eito pirmadienio vakare, kai 
autobusą sutrenkė Chicago 
ir North Western keleivinis 
traukinys. Autobusas važia
vo į garažą.

Jr

Frank Prist, Jr., vienas 
karo fotografų Acme News- 
pictures ir NEA Service, ka
ro fotografo gyvybė yra 
taip pat pavojuje, kaip ir 
kareivio. .Jis gyvena karei
vio gyvenimą, sykiu eina su 
pirmąją kariuomenės vilnim. 
Šis fotografas savo nuotrau 
komis rodė amerikiečių o- 
fensyvą Port Moresby, ame
rikiečių laimėjimus New Gui 
nea, Cape Glouscester, Los 
Negrog ir Wakde salose. Sy
kį priešo kulka pataikė jam 
į kišenę prie krūtinės, ku
rioj buvo užrašų knygutė. 
Popieris kulką sulaikė. Vė
liau turėjo išeiti parašutis- 
to kursus, kad galėtų daly
vauti invazijoj į Philippines 
salas, kur ir žuvo nuo pa- 
salingo (sniper) japono kul
kos, lapkričio 12 d. Taigi, 
būti karo fotografu, kaip ir 
fronto korespondentu nėra 
malonus žaislas.

10 paskendo trokui 
įkritus upėn

COLUMBUS, Ky. — De
šimt asmenų, šeši iš jų vai
kai, čia paskendo sekmadie
nio vakare, kai trokas, ku
riame važiavo 16 meksikie
čių iš Michigan į Taxas, įkri
to į Mississippi upę. Apie 
tai buvo pranešta lapkričio 
14 dieną.

Apvogė namą
Peter J. Borgell, 10245 St. 

Lavvrence avė., neteko ka
meros, rūbų ir brangakme
nių už $216, kai vagys įėjo 
į jo namą.

X DKK nariai renkasi šį 
vakarą į Katalikų Spaudos 
parodą Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos mo
kyklon, 8 vai. vakare. Kvie
čiami atsilankyti ir visi drau 
gijų sekretoriai ir kurie tu
ri ryšio su laikraščiu kas 
rašyti ir apie ką rašyti. Bus 
pagrindiniai nurodymai, nes 
daugelis labai yra atsilikę 
nuo tų, kurie DKK susirin
kimus lanko.

X Ona Janušauskaitė, ro- 
selandietė, prieš dvidešimts 
metų buvusi žymiausia L. 
Vyčių Chicago apskrities 
dramos sekcijos narė, sce
nos artistė, šiuo metu gy
vena atokiai nuo lietuvių ir 
dėlto negali dalyvauti lietu
vių veikime. Ji yra ištekė
jus už Kazin (lietuvio), ku
ris turi Dry Goods Cleaning 
įmonę adresu 6516 Black- 
stone Avė.

X Kan. J. Prunskls rašo. 
kad labai yra įdomu dirbti 
Katalikų Universiteto ir Kon 
greso Knygynuose, Wash- 
ingtone. Medžiagos rinkda
mas buvo ir Georgetown u- 
niversiteto ir Domininkonų 
Knygynuose ir Apaštališko
jo Delegato rūmuose.v*

X E. Vyčių Chicago aps
kritis 1945 metų pradžioje 
šauks Chicago ir apylinkės 
jaunimo konferenciją šūkiu 
— atgaivinti L. Vyčių kuo 
pas tose vietose, kur, dėl 
daugelio narių, pašauktų į 

karą, veikimas sustojęs.

X Edvardas Vaišvilas, sū 
nūs veikėjos Antaninos Vaiš 
vilienės, po dešimties dienų 
poilsio vėl išvyko prie savo 
pareigų karo laive jūrose. 
Kitas Vaišvilų sūnus Vla
das taipogi randasi kur nors 
Pacifike.

X B. Motuzienei, žinomai 
scenos mėgėjai ir Ateitinin
kų draugovės narei 6829 S. 
Campbell Avė. buvo pada
ryta gerklės operacija. Da
bar jau randari namie ir 
sveiksta.

X Leo Norkus, Jr., žino
mas Ambrosia ir Nectar a- 
laus pristatytojas alinėms, 
ateinančią savaitę išvyksta 
į kariuomenę.. Namie lieka 
žmona ir sūnus, kuris jau 
lanko Aušros Vartų parapi
jos mokyklą.

Labai svarbu
Trijų apskričių bendro va 

karo komisijos narių susirin 
kimas įvyks lapkričio 17 d., 
8 vai. vakare, Igno Sakalo 
bute, 2056 West 23rd Str. 
Federacijos, Moterų Sąjun
gos ir Susivienymo rinkti na 
riai visi atsilankykite. Labai 
svarbu. Ignas Sakalas

KLAUSYKITE— i
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ
Šeimininkių 

RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

Per Mėgiamiausią

SOPHIE BARČUS

J?

Brighton Park. — Lapkri 
čio 16 d., 8 vai. vakare ad
resu 4516 S. California Avė. 
įvyks BALF 6 skyriaus pa
rengimo komisijos susirin
kimas. Visų narių prašoma 
dalyvauti. J. K.
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