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MIRĖ NACIU MARŠALAS ERWIN ROMMELM
JAPONU LAIVYNAS KAUJASI SU AMERIKOS LAIVAIS: TOKYO
Japonai Sako Nuskandino 9 Amerikos 

Lėktuvnešius ir Kitus Laivus Pavarė
LONDONAS, spalių 15. — Berlyno radio .perdavė 

japonų štabo pranešimą, kuris sakė Japonijos karo Lai
vynas pradėjo priešintis Amerikos karo laivams, ir dabar 
vejasi juos rytuosna.

Pasak, pranešimo, japonai nuskandinę devynis Ame
rikos lėktuvnešius.

PEARL HARBOR, spalių 15. — Adm. Chester W. 
Nimitz pranešė, kad Amerikos lėktuvai dar kartą ata
kavo Formosa salą. Kovose ir ant žemės sunaikinta dar 
91 Japonijos lėktuvas.

Iki šiol nėra amerikiečių patvirtinimo priešo žiniai, 
būk Japonijos karo laivai pradėję priešintis Amerikos 
laivams prie Formosa.

SUŽEISTAS KARO VEIKSMUOSE

Šis B—24 Liberator lėktuvas buvo ką tik pažeistas priešlėktuvinių patrankų šo
vinio virš taikinio Quakenbruk, Vokietijoje, tuoj po to, kaip jis ir kiti lėtuvai smar
kiai atakavo tą apylinkę. (Army Air Fores nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Berlynas Sakė Jis Mirė Nuo Galvos
Sužeidimo 'Automobilio Nelaimėje'

LONDONAS, spalių 15. — Berlyno radio perdavė 
Adolfo Hitlerio pranešimą, kad Berlyne mirė Feldmarša
las Erwin Rommel, sąjungininkų vadinamas ‘Smiltynų 
Lapė.”

Pranešta, kad jis mirė nuo galvos sužeidimo auto
mobilio nelaimėje vakarinėj Prancūzijoje.

Prieš kurį laiką buvo daug pranešimų apie tai, kad 
Rommel buvo mirtinai sužeistas, kuomet automobilis, ku
riuo jis važiavo, nuvažiavo nuo kelio, kad išvengti są
jungininkų lėktuvų apšaudymo Normandijoje.

Tuo laiku buvo sakyta, kad Feldmaršalas Rommel 
buvo tuoj lėktuvu nuvežtas į Berlyną, šios dienos prane
šimas sakė jis mirė Berlyne.

Hitlerio įsakymu, Rommel bus iškilmingai palaidotas.

PEARL HARBOR, spalių 14. — Suvirš 100 B—29 
Superfortress lėktuvų šiandien atakavo Formosa. Tai bu
vo didžiausias dalinys tų milžinų lėktuvų vienu kartu 
pulti kurį nors taikinį.

Amerikiečių svarbiausias taikinys buvo Okayama, ja
ponų reikmenų bazė, kuri buvo padegta. Atakos rezulta
tai buvę “geri.”

Vienas aukščiausių japonų oficialų, Adm. Sankichi 
Takahashi, per Tokyo radio sakė Amerikos laivyno ata
kos nurodo pradžią veiksmų Philippinų atsiėmimui. Jis 
taipgi spėliojo apie galimybę amerikiečių invazijos For
mosa ir Ryukyu salose, 200 mylių į pietus nuo pačios 
Japonijos.

Amerikiečiai Baigia Apvalyti Aachen; 
Naciai Laikosi Pabėgimo Koridoriaus

SĄJUNGININKU VY-į norėdami išvalyti Schelde 
RIAUSIAS ŠTABAS, Pary- žiotis. Pietiniam krante ka- 
žiuje, spalių 15. — Ameri-, riai susijungė su kanadie- 
kiečiams pribaigiant pasku- čiais iš Leopold kanalo, la- 
tinius nacius Aachene, išsi- biau suspausdami nacius 
gandę civiliai tūkstančiais nacius prie žiočių 
pereina į Amerikos linijas. Toli pietuose sąjunginin-

Vokiečiai skubiai siunčia 
savo kariuomenę iš Olandi
jos į Aacheną, kad sustip
rinti frontą prieš amerikie
čius *toje srity. Priešo nuos-
toliai kontratakose buvo to- miško ir užėmė Emberme- 
kie dideli, kad (jie turėjo I nil» 24 mylias į pietryčius 
liautis bandę atmušti ame- nu0 Njncy.
ri kiečius.

Desperatiškai kaudamie- 
si, naciai vis dar išlaiko 
pabėgimo koridorių, kuris, 
tačiau, susiaurintas iki ke
lių šimtų jardų pločio.

Dabar lieka tik apvaly- . —Kanadiečiai pralaužė 
mo darbas. Amerikiečiai nacių linijas dar dviejose 
jau beveik išvalė visą ryti-! vietose Schelde apylinkėse, 
nę miesto dalį. Raportai iš į —Japonų radio pranešė
fronto sakė Aacheno ka
tedra ir kiti pastatai buvo 
amerikiečių padegančiųjų 
bombų padegti.

Olandijoje britai varosi Aachen apylinkėje, kad 
pirmyn prieš nacių opozici- toks pat likimas kaip 
ją ir veržiasi artyn prie Aachen lankia jų. jeigu ne-
Venray susisiekimo centro 
Kitoj pusėj britų korido
riaus naciai kontratakavo 
iš ’sHertogenbosch srities, 
bet buvo ratmušti.

Pietvakariuose, britai ir
kanadiečiai varosi pirmyn"4 Belgrado aikštės.

kai beveik izoliavo Le Thil-L
lot, kuris saugo Belfort per
ėją. - ’

Moselle srity amerikieti ■>i 
apvalė didesnę dalį Parroy

KARO BIULETENIAI
—Bijodami, kad vengrai 

atsisuks prieš juos, naciai
tankais paitruliuctja Buda- | paskutiniojo užmušti, 
pešto gatvėse. j Pirm negu miestas teko

japonams, aršios kovos vy-

apie 60 Amerikos lėktuvų 
ataką ant Manila.

—Sąjungininkai įspėto
šešis Vokietijos miestus

pasiduos.
—Rusų kariuomenė užė

mė Petsamo uostą, Suomi
joje

—Rusai ir jugoslavai pa
varė nacius iš svarbiausios

Stumia Nacius Atgal 
Italijos Frontuose

ROMA, spalių 15. — An
glijos ir Amerikos kariuo
menės stumia nacius atgal 
beveik visu Italijos frontu. 
Kanadiečiai kariai skubiai 
pasivarė per pietinį kraš
tą Po laukų iki keturių my
lių nuo strateginio Cesena 
miesto, 17 mylių į šiaurva
karius nuo Rimini.

Naciai laikosi tvirtai 
vien tik pakrantėje į šiau
rę nuo Rimini, kur jie yra 
įsikaąę pagal Fiumicinor 
upę.

Vakaruose, Amerikos 
penktoji armija vis veržia
si pirmyn per kalnus, ir 
dviejose vietose randasi tik 
devynios mylios nuo Bolo- 
gna-Rimini vieškelio. De
šimts mylių į pietus nuo 
Bologna tebevyksta aršios 
grumtynės.

JAPONAI UŽĖMĖ 
KWEIPING MIESTĄ

CHUNGKING, spalių 14. 
— Kinijos komanda sakė 
japonų! kariuomenė užėmė 
Kweiping, svarbų centrą 
pietinėj Kwangsi provinci
joj. Pasak pranešimo, ki
niečiai gynėjai buvo iki

ko iš gatvės į gatvę.

Atrodo, kad Japonai 
Gins Tiddim Bazę

KANDY, Ceilonas, spaliij 
14. — Atrodo, kad japonų 
jėgos, beveik visiškai ap
suptos Tiddim mieste šiau
rvakarinėj Burmoj, mano 
iki paskutiniųjų ginti tą sa
vo bazę.

Į šiaurę nuo Fort White, 
japonai pasitraukė į nau
jas pozicijas arčiau Tid- 
dim-Kalemyo kelio.

Sako Vengrija Padės Sąjungininkams; Sako Naciai Nešdinsis iš Klaipėdos; 
Priėmė Sąlygas, Kovos Prieš Nacius j Rusų Lėktuvai Puola Klaipėdą, Tilžę
LONDONAS, spal. 15. — 

Chicago Sun koresponden
tas Frederick Kuh sakė jis 
sužinojęs, kad Vengrijos 
vyriausybė priėmė sąjungi
ninkų paliaubų sąlygas, ir 
kad Vengrija pasuksianti 
savo jėgą prieš Vokietiją.

Jis sakė formalus pasi
davimo pranešimas bus 
greitu laiku padarytas Mas
kvoje.

Einant sutartimi, Vengri
ja pristatysianti 16 divizi- i

2 DIENAS 15 EILĖS 
ATAKAVO KOELNA

Londonas, spalių 15. 
— Didelis skaičius Ameri
kos lėktuvų šiandien ata
kavo Koelną ir du aliejaus 
centrus Vokietijoje. Šie 
nauji puolimai sekė vakar 
dienos rekordines atakas 
ant Duisbergo ir Koelno.

Suvirš 2,200 bomberių iš 
Anglijos, 1,100 naikintuvų 
saugomi, vakar numetė su
virš 8,500 tonų bombų ant 
nacių geležinkelių ir kana
lų tuoj už Siegfried linijų.

Sako Ouislingas Mirė
LONDONA.S, spalių 15.— 

Nepatvirtinti raportai iš 
Švedijos sakė Maj. Vidkun 
Quisling, nacių sudarytos 
papūgų vyriausybės. Norve
gijoje preziaentas, miręs ar 
miršta.

KALENDORIUS
Spalių 16 d.: Sv. Jadvy

ga ir Sv. Martini jonas; se
novės: Geluonis ir Tautgir- 
dė.

Spalių 17 d.: šv. Marga
rita Alocoųue; senovės: Sai- 
gūnas ir Gytė.

Dalinai
čiau.

ORAS
ūke nota ir šil-

jų sovietų komandai kovai 
prieš vokiečius Vengrijos 
teritorijoj.

Iš kitų šaltinių pranešta, 
kad Vengrija pasiuntusi 
delegaciją Maskvon prašyti 
taikos.

Ankara radio pranešimas 
sakė Bulgarijos delegacija 
išvykusi Maskvon išsiderė 
ti paliaubų sąlygas. Rusai 
anksčiau sakė bulgarai pri
ėmę pirmąsias pasiūlytas 
sąlygas.

Lenku Grupės Sutiko 
Užvesti Naujas Derybas

MASKVA, spalių 15. — 
Lenkų atstovai* iš Londono 
ir Liublino vakar sutiko 
užvesti naujas derybas su
darymui koalicinės vyriau
sybės.

Nors jie dar ginčijasi dėl 
nevykusio sukilimo Varšu
voj, abi grupės susitarė to 
klausimo neliesti ateities 
pasitarimuose.

Church-illas ir Stalinas 
praleido visą penktadienio 
vakarą pasikalbėjimuose su 
lenkais. Amerikos Ambasa
dorius Harriman buvo ab- 
zervatorius.

Ofensyvoj Prieš Nacius 
Suomiai Užėmė Miestą

į STOKHOLMAS, tpa'ių 
15. — Helsinki komunikatas 
pranešė apie užėmimą Over- 
torinio miesto, 40 mylių 

i į šiaurę nuo Bothnijos įlan
kos pakrantės. Suomiai ve
ja nacius šiaurėn pagal To- 
rnio upę.

Anot pranešimo, kiti suo
mių daliniai, kurie stengia
si išvaryti nacius iš Lap- 
lando, jau pasivarė iš Po- 

! šio į Kemijarvi ir pasiekė 
Kemi upę.

LONDONAS, spalių 15.— 
Pranešimas iš Maskvos sa
kė Rusijos lėktuvai smar
kiai atakavo Klaipėdos mie
stą ir Tilžę, 50 mylių į pie
tryčius, Rytprūsiuose.

Sovietų komunikatas sa
kė Klaipėdos uoste buvo 
matyta devyni nacių reik
menų laivai, o šiaurvakari
nėj Klaipėdos daly matėsi 
didelė koncentracija priešo 
karių ir reikmenų. Toje pu
sėje randasi daug rusų ka
rių, kurie nuolat puola na
cius.

Rusai daro išvadų, kad 
naciai ruošiasi laivais išsi
kelti iš Klaipėdos. Klaipė
da, kurią naciai jėgos grą- 
sinimu atplėšė nuo Lietu
vos 1939 metais, yra pas
kutinė svarbioji nacių pozi

Brifai-Graikai Baigė Užimti Atėnus
ROMA, spalių 15. — Bri

tų laivyno iškelti britai ir 
graikai kariai vakar baigė 
okupuoti Atėnus. Jie, drau
ge su britais parašutistais, 
taipgi užėmė Piraeus uostą.

Nepranešta apie jokias 
grumtynes, kas patvirtina 
žinias, kad naciai jau ank
sčiau išsinešdino iš Graiki
jos sostinės.

Cairo radio sakė naciai 
pasitraukė iš Attica, ir kad

Lėktuvai Puolė Amboina, Cemar Salas
SĄJUNGININKŲ STA

BAS N. Gvinėjoj, spalių 15. 
— Sąjungininkų lėktuvai 
numetė 130 tonų bombų ant 
japonų įrengimų Amboina 
ir Ceram salcee.

Ceram saloje lakūnai nu
metė bombų ir apšaudė ja
ponų lėktuvus ir pozicijas.

Penktadieny lėktuvai a-

cija Pabaltyje.
Pietinėj daly rytinio fron

to Jugoslavijos radio sakė
jugoslavai partizanai ir ru
sai kariai kaujasi su na- 
icaig Belgrado gatvėse.

Pranešimas iš Sofia sakė 
bulgarai kariai, drauge su 
jugoslavais partizanais, už
ėmė Nish, didelį Jugoslavi
jos geležinkelių centrą, 120 
mylių į pietryčius nuo Bel
grado.

Nacių pranešimas sakė 
kovos laukuose į rytus nuo 

Į Budapešto tęsiasi penktą 
dieną.

Latvijoje rusai varosi 
pirmyn į vakarus ir šiaur
vakarius nuo užimtos Ry
gos, ir artinasi prie Vent- 
pilies ir Libavos, kuriuos 
naciai tebelaiko.

kautynės prasidėjo prie is
toriško Marathon, 14 my
lių į šiaurę nuo Atėnų.

Nacių garnizonas stip
rioje Corfu saloje pasidavė 

j britų invazijos jėgoms be 
Į šūvio.
! Amerikos lėktuvai padė
jo Atėnų užėmimui, pulda
mi pietinės Graikijos aero
dromus ir tuo neleisdami 
priešui lėktuvais iškelti sa
vo karius.

takavo ir padegė Boela alie 
i jaus tankus.

Netoli Wewak sugauti ja 
ponai buvo lėktuvų puolami 
Ten numesta apie 50 toni 
bombų.

Kiti lėktuvai numetė 31 
j tonus bombų ant Bismarck 
Bougainville • ir Shortlan' 
salų.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
VEIKĖJŲ SVARBI SUEIGA IR KNYGA: 
'LITUANIA ENTRE FUEGO CRUZADO”

Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

K. Vidikauskas
Dar apie Butkevičių sūnų vokiečiu belaisvėj

Philadelphia, Pa. — Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus 
ir Karo Pergalės Komite
to nariai — delegatai drau
gijų, kaip ir pavieni veikė
jai, pakvietus laiškeliais 
sekretoriui Pranui Pukui 
rugsėjo 26, vadovaujant 
Juozui Kavaliauskui, buvo 
susiėję Lietuvių Muzikalėjc 
svetainėje tikslu, kad aps
varsčius labai svarbų daly
ką, būtent: United Wai 
Chest Vajų.

Toje veikėjų sueigoje ku
nigas Stasys Raila man, 
brėžiančiam šiuos žodžius, 
malonėjo paduot peržiūrėti 
ir knygą ispanų kalboje, pa
vadintą : * ‘ Lituania Entre
Fuego Cruzado.” Tai vei
kalas puikus, gražus ir di
delis — veik 500 puslapių. 
Jį parašė koks tai Casimiro 
Verax, kas, verčiant . lietu
vių kalbą, išeitų: Kazys 
Tikrasis; o redagavo — 
spaudai priruošė tūlas Al
berto Moly’as. Knyga išleis
ta Argentinoje, Buenos Ai
res. Nepažymėta ,kas tą 
taip gražią knygą išleido, ar 
kokia bizniška knygų leidy
kla, ar kokia lietuviškų tė
vynainių — patriotų bend
rija. Knygos popiera yra 
puili; viršeliai, tiesa, mink
šti. tačiau ne tik kad vien

gražūs, bet vienkart, kaip Į 
man regis, ir gan patvarūs 

i— išlaikomi tam laikotar
piui. kol tęsis kultūriniai— 
politinė kova už Lietuvos 
laisvę.

Knygoj yra įtalpinta ir 
daug a. a. Antano Smeto
nos, Aleksandro Stulginskio, 
vyskupo Valančiaus, dr. 
Kudirkos ir daug, daug ki
tų.

Mano supratimu, kunigas 
Raiia užsipelno didelio pa
gyrūno už tai, kad jis tąją 
knygą malonėjo atvešti į 
tąją veikėjų sueigą. Tiesa, 
turbūt, nei vienas nemokė
jo kalbos, bet kiekvienas, 
pas ką skambučių nestoka, 
galėjo gi ją įgyti ir pado
vanoti tokiam asmeniui, ku
ris ją paskaitęs, ištikrųjų, 
reikale savo įtekmingu bal
su užtartų Lietuvą. O tame 
dalyke padovanojimo tokios 
Lietuvos reikalams naudin
gos knygos, tikiu, kunigas 
Raila noriai patarpininkau
tui, kadangi jis net pažįsta 
ir autorių to veikalo.

Kaip “Timeless Lituhua- 
nia,” taip ir tąją knygą:“Li- 
tuania Entre Fuego Cruza- 
do” reikia platinti tarpe tų
jų didybių proto ir įtekmės, 
kurie kalba ispanų kalba. 
Kunigo Railos adresas: 324

Mirė kolonijos 
veteranas

Grand Rapids, Mich. — 
Spalių 4 d. buvo laidotu
vės Petro Adomaičio, 63 
m. amžiaus, kuris mirė spa
lių 1 d., po kiek metų sirgi
mo, Velionis buvo gerai ži
nomas mėsininkas (but- 
cher) išdirbęs daugelį me
tų pas žinomus lietuvius 
krautuvininkus. Atvyko į 
Grand Rapids dar būdamas 
jaunuoliu. Buvo nerys Šv. 
Jurgio Dr-jos.

Po gedulo pamaldų palai
dotas ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos kapinėse

V. M. K

Tarnyboje
FORT LEWIS, Wash. — 

George Weyerhaenser, 18 
metų, kuris buvo kidneperių 
pagrobtas 1935 metais ir pa
leistas. kai jiems sumokėta 
$200,000, buvo paimtas į ka
riuomenę spalių 13 dieną, 
pranešė Fort Lewis pareigū
nai. Jo kidneperiai yra ka
lėjime.

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

“Drauge” trumpai buvo 
rašyta apie S. ir P. Butke
vičių, gyvenančių Naper- 
ville, III., sūnų Leoną, kuris 
kariuomenėj pateko į vokie- 
čių nelaisvę, buk jis kalbė
jęs iš Berlyno radio stoties, 
o tą žinią Amerikoj pagavę 
tie, kurie turi trumpų ban
gų radio aparatus. Tokiems 
radio aparatams laikyti rei
kia turėti valdžios leidimas. 
Apie tai Butkevičiai gavo 
laiškų iš įvairių vietų.

Prieš gausiant telegramą 
i nuo Provost Marshall Ge
neral Lerch, Butkevičiai jau 
buvo gavę du laiškus apie 
tai.

Pirmutinė radio klausy
toja, kuri pranešė šią žinią 
tėvams, buvo Violet Bendev 
iš Obsrlin, Pa. Ji savo laiš-Į
ke rašo sekančiai:

“Šį vakarą per radio .sto
tį P0W iš Berlin’o, Vokie
tijoj, girdėjau sekančią ži
nią nuo jūs sūnaus, Leono 
Butkevičiaus, paimto į vo
kiečių nelaisvę, liepos 24. 
1944. Esu karo nelaisvis 
Nesirūpinkite. Viskas gerai. 
Parašysiu neužilgo. Sveika 
Carole. Mamyte, viską imk 
lengvai. Mylintis Leonas’

(Carole vardas yra jo bro
lio dukters šešių metų, ku
rią Leonas, dėdė, labai my
lėjo).

Iš Karo Departamento

gauta pranešimas, kuriame 
sakoma, kad toji žinia ga
li būti priešo propaganda ir 
pataria perdaug netikėti. 
Sako, kai gausime patikrin
tų žinių, tuomet pranešime. 

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mana 24 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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. Seredomis nuo pietų, o Ne

dėliok pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip

pirma.
4712 South Ashland A v.

. Pbono Y ARO S 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

f

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■nošfanų — be komUtao 

PAS

REAL ESTATE-NOTARY PUBLIC-CURRENCY EXCHANGE

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ-
Plačiai žinomas TEISINGO PATARNAVIMO 

REAL ESTATININKAS '
SENIAUSIAS

CHARLES URNICH (Kazys Urnikas)
Perkėlė savu Real Estete Ofisą ir Notary Public 

Raštine- | nauji} vietą adresu:—

=^1

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD........... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

7054 S. WESTERN AVĖ. Tel.: GROvehill 2721
Pirmo aukšto Krautuvėje, prie vakarų-šiaurės kampo — kur galė
site viaade.s rasite CHARL1E URN1KĄ. naujoj vietoj kasdien, vaka
rais iki 9-nių ir Sekmadieniais visą dieną.

Patarnavimas dėl mano kostumerių ir dėl visų patogumo, šia
me ofise galėsit iške.oti visokius čekius ir Money orderius, arba nu
sipirkti Money orderius. Galėsit apmokėti visokia*; bilas: vandens, 
gaso. elektros, telefono ir tt.

šiame ofise rasit geriausių pirkimų mažų ir dičįelių namų visur už 
teisingą kainą, ir užtikrinani dabar kaip buvo visados VIENOKIŠ- 
KĄ« VISIEMS TEISINGĄ PATARNAVIMA. Kurie norit parduoti 
savo namą mes jums parduosim greitai su draugišku ir teisingu 
patarnavimu. Padarom visogius Morgičius, rašom viuokias Insuran
ce apdraudas. *

Atsilankę klauskite pasimatyti su
C H ARLI E U R N I K U

B?--
J

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDOS • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

NATHAN
KANTER

“Lietuviškasžydukas”

MONARCH
LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND SUKGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

Nedeliomia pagal sutartj
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A vemto 
arti 47th Street
• vaL ryto Ild 8 vaL 

pagal sutarti.

Res. 6958 So. Talman Ava 
Re*. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS « : JH1RURGAS 

2423 YVest Mar^uette Roau
OFISO VALANDOS 

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

TaL CANal 6122

DR. BIEŽIS

MARGUTI/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAfiTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 11d 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

«JE

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

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [x] DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami llėg- 
aamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią r.gijimo mokslą, 
gali sutelkti.
j 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašali.

na visą aklų {tempimą.

Dr. John J. Siūetana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOlODTRUrrAI 
1801 80. Ashland Avenue 

Kampas lt-toa
Telefonas 1 CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien • a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir Seltad. >:S0 su m.
'----- 7:40 P. m.

Oftoe TaL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: B E Veri y 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TaL YARds B021
KENvreod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: aao 1-1; ano 6 3AAJ0

TreCladlenlo Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisaa yra uždarytas.

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

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TalefooM — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........gg gQ
STORES COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). g}2 50 
PETROLEUM COKE (PBe Run) J}Q^95

1
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 
M matų patyrimas

^TeLi^Yarda 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED SI. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Ud •

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
- GERAS PASIRINKIMAS: 

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
—- Kombinacijos Durų — VVallboard — Plas te r Roard— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardtvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Romon ta vimjil, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ M8NESIN1Ų IŠMOKR.IIMŲi
ranandokltn Progą Dabartlnėnia Žemoms 

Nuošimčio Hatoina.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272

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

TAPKITE FINANSINIAI NKPH1KLAUHOM1I

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rėiKMtlngai globojami Ir Ilgi *5,000.00 ap
drausti per Federal Savtngs and Ixian In
surance Corporation. Jūsų pinigai bos greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo raturnavlmol —

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

GYDYTOJAS ir rniRURGAN 
2201 W. Cemiak Rd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v v 
Trečiad. ir Šeštadienis 

ofisas atdaryta*. 
REZIDENCIJA 

3241 YVest 66th Place 
TeL REPnblie 7868

TaL CANal 0257
Rez. Tel. : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Ori 9 vai. vakare.

*

TaL YARds 8144

DR. V. A. SIMKUS
re CHTRmROAa 

■t ARINIUS PRITAIKO 
744 Wrat 35th Street

TaL: U-U; 2-4; h- 6 30-8 30 
Pb-madkenials—2-4 b- 6:30-8 30 

Šventadieniais—11- U

Nieks negali mus paže- » ■■ ■ ą
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji l 
kurią uždirbame savo rauko-

LIE TU VIAI DAKTARAI
Tel. HEBHock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. i
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TeL: MIDway 2880

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1448 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet-

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
TreCIadlenio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal outartj.

1

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

Galingai dirbkime už LieSuvos neprikausomybe! 

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybe! <



Pirmadienis, spalių lt., i (n-i DIENRAŠTIS DRAUGAS, yiHCAGO, IEONOI8 n

classified AND "Help wanted" |400 milijonu pirkėju ŠTABO VIRŠININKAS FRONTU

n “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTF.D — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WA\TFJ> 
UD VERTI SI NO DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Td. RANdolnb B488-B48B

HELP WANTED — VA RAI

VYRŲ ir VAIKINŲ
Prie Darbų Kaipo:

PAKUOTOJAI 
FOLDING MACHINE DARB. 

SHIPPING ROOM 
BINDERY

Pastovūs darbai. Taipgi viršlaikio.

The Inland Press, Ine.
328 S. Jefferson St.

BANK MAINTENANCE«
VYRŲ

Gera Mokestis
Pastovūs Darbai

ATSIŠAUKIT
SEARS-COMMUNITY

STATE BANK 
3401 W. Arthington St.
 DRILL PRESS

OPERATORIŲ

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division St.

Geri Darbai su Geru Mokesčiu

VYRŲ
ŠLAVfiJŲ

RANKINIŲ TROKERIŲ 
HEAT TREAT DARBININKŲ

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
(Sėt up ir operuoti)

TOOL DESIGNERS
TOOL GRINDERS

Puikios Darbo Sąlygos 
Vėliausi įtaisymai 

Naujos Dirbtuvė,*

F O O T E BROS. 
GEAR & CACHINE CORP. 
5219 S. VVESTERN BLVD.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Ud 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atelšauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

A’ ★ ★★ ★ ★ir ★ ★

★ For Salei
★ For Rent I
★ For Help!
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISĘ
In America’s Ureatest 

nthaanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LJTHU ANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★******
HELP WANTED — MOTERYS

nors pas savo sūnų arba 
vaikaitį. Pirkėjais jie nesi
rūpina. Lietingomis dieno-

Prieš penkiolika metų ŠanĮ liūs. Tokia prekyba verčia- 
chajuje pasirodė pirmieji Į si seniai. Jie gyvena kur 
veido dažų ir kremų skelbi
mai. Šiuos dalykus Kinijoj 
labiausiai mėgsta ištekėju
sios moterys; jaunos mer-i mis jie savo krautuvių vi- 
gaitės juos mažiau vertina, siškai neatidaro. Apskritai 
Kinės jau seniai pastebėjo, I vis dėlto pasitaiko, kad jie 
kad jų vyrai, jeigu tik jos i kokį niekniekį ir parduoda

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1080 W. ADAMS. ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.-

COUNTER . 
MOTERŲ

MAŽOS DIRBTUVES 
CAFETERIJOJ

Patyrimas pageidaujama, 
bet nereikalinga

Gera Mokestis
Uniformos ir Valgis 

Duodama

CONTAINER CORP
404 E. NORTH WATER ST. 

TEL. WHITEHALL 4000

{ ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

V-Y-R-Ų
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS

ATSIŠAUKITE Į

SHOTVVELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT ENPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. W L B 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

you learn or demonstrate abdlity.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

moka gražiau pasipuošti, 
mielai samdo tarnus namų 
ruošai. Jos todėl į savo gro
žį kreipia labai daug dėme
sio ir kosmetikos priemonė
ms išleidžia daugiau, negu 
bet kurios kitos tautos mo
terys.

Po Didžiojo karo pasirodė 
trumpų rūbų mada. Šancha
jaus siuvėjai sunaudojo treč 
daliu mažiau medžiagos, ne
gu anksčiau. Kaip žiūrėjo 
kinės į šią naująją madą? 
Jos pastebėjo, kokį įspūdį 
daro trumpi moterų rūbai. 
Joms labai nepatiko pusnuo
gės kitataučių kojos, bet pa
čios tuojau nutarė šio gink
lo griebtis. Jau seniai žino
ma, kokį įspūdį daro mažos 
kinių kojos įsimylėjusiems.

Klausimas išspręstas: kai
rėj pusėj sijonas prakirp
tas aukščiau kelių. Senovės 
garbintoj ai iš pradžios pa
kėlė skandalą. Bet jaunos 
moterys tuo išradimu nepa
prastai džiaugėsi. Kitais me 
tais jos prakirpo ir antrą 
sijono, pusę. Tokia mada ir 
šiandien viešpatauja.

Kiekviename Kinijos mies 
te ir beveik kiekvienoje mies 
to dalyje saulėtomis dieno
mis išdygsta visa eilė ma
žiausių pasaulyje krautuvė
lių. Prekės kartais išdėlioja
mos ir ant sudedamų stalų. 
Jų prekės — senos sagos, 
surūdijusios adatos, tuščios 
papirosų dėžutės, daugybė 
kitų niekam nebereikalingų 
dalykų. Atrodo, lyg tai bū
tų vaikai, kurie žaidžia pirk-

Šie krautuvininkai turi ir 
padėjėjus. Atlyginimo jie 
negauna. Jeigu namuose yra 
vietos, šeimininkas leidžia 
jiems kur nors kampe mie
goti, jeigu vietos nėra — 
miega vadinamojoj krautu
vėj. Valgyti jie gauna taip 
pat labai kukliai. Bet jeigu 
prekyba eina gerai, šeimi
ninkas jiems ir pinigų kar
tais pakiša. Jauni vyrukai 
tuo palengvina savo tėvams 
ir patys išmoksta prekiau
ti. Antra vertus, patarnauto
jams kartais ir labai gerai 
sekasi. Mat, pagal kinų pa
protį, viskas, kas į krautu-! taiP- kad JOs atrodė , tų. Lenktynės esti triukš-

1 panašioj į gerai prižiūrimaj mingos, daug pykčio išlieja-

Generolas George C. Marshall, Amerikos kariuomenės 
štabo aukščiausias viršininkas, apžiūri vakarų frontą 
(Prancūzijoj). Jį lydi Amerikos generolai J. Lawton it 
W. B. Smith. (Acme-Draugas telephoto)

vę patenka, išskyrus pačią 
prekę, priklauso padėjėjui. 
Daugiausia jie uždirba iš dė
žių ir senų vinių. Dėl to fa
brikantai, kurie nori savo

virtuvę.
Šanchajaus uostas laivų 

judėjimo atžvilgiu yra ant-

ma, daug keikiamų žodžių 
paleidžiama konkurentų ad
resu.

Amerikiečiai ir anglai jū
rininkai šias lenktynes stro-

rasis pasaulyje. Švarumo at- 
prekes parduoti, turi jas žvilgiu jis viszdėlto niekam 
taip įvynioti, kad krautuvių pasaulyje nenusileidžia. Tie piai seka. Laimėjusiam jie 
tarnautojai turėtų iš to pel-

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Popiežius Matėsi su
Roosevell Pasiuntiniu
LONDONAS, spalių 15.— 

Daily Mail pranešė, kad Va
tikano radio sakęs jog 
Šventasis Tėvas priėmęs 
Myron Taylor, Prez. Roose 
velto asmeninį pasiuntinį, 
privačioj audiencijoj.

no. Jeigu tik įpakavimo me
džiaga yra prasta ir pigi, 
tai tokia prekė sunkiai eina; 
pardavėjai užkiša ją taip, 
kad pirkėjai jos nepastebi 
ir gauna pirkti prekes su 
vertingesniais įpakavimais.

Kinų miestuose nuorūkų 
beveik visiškai nematyti. Ki
nai patys rūko tol, kol be
veik nieko nebelieka. Kita
taučiai nėra tokie taupūs. 
Senukai vaikšto su tam tik
rom lazdom po miestą ir 
rankioja nuorūkas. Iš tų li
kučių jie gamina naujas ci
garetes. Biznis čia labai pui
kus, nes visas uždarbis pa
silieka patiems nuorūkų rin
kėjams. Jie, be to, atlieka 
gerą darbą, nes apvalo mies 
tus.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D8I svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
N u tauta.*, 483(1 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte IiAFayette 8088.

PARSIDUODA — lavatorljos (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
D81 informacijų knsltnk Šių dalykų, 
kreipkitčs J —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chlcago, DI.

SKAITYKITE “DRAUGĄ*

1933 m. japonai, kovoda
mi su kinais, eikvodavo ne
paprastai daug amunicijos. 
Iš kovos sričių pasitraukė 
kas tik gyvas; net policija 
paliko kovų vietas. Tuo tar
pu gatvių valymas visiškai 
nebuvo nutrauktas. Gatvių 
valytoj ams buvo įsakyta 
taip pat pasitraukti, bet jie 
šio įsakymo nepildė. Kovų 
metu jie slapstydavusi po- ’ 
grindžiuose, o kai nutildavo } 

WASHINGTON, spalių (pabūklai, lįsdavo iš savo už- '

AMERIKOS GENEROLAS 
NACIŲ BELAISVĖJE

14. — Karo Departamen 
tas pranešė, kad Brig. Gen. 
Arthur W. Vanaman, iš 
Melville, N. J., yra nacių 
belaisvis. Jis dingo birželio 
27 d., beskrendant lėktuvų 
atakos metu. Praeito mėne
sio 16 d. buvo sužinota, kad 
jis yra nacių nelaisvėje.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
HEI/P WANTED — MOTERYS

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

Valandoms: 7 Ryto Iki 3 PP.
Ar nuo 3 PP. IKI 11 Vak.

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

sa, vanduo nėra čii toks Į parenka geriausią kąsnį, ko- 
mėlynas, kaip kituose uos- j kį tik jie suranda laive, 
tuose, bet jo paviršiuje ne
plauko j ekiu atmatų liku
čiai. Kiniečiai vertina kiek
vieną niekniekį ir visas at
matas sužvejoja. Sąlygų ne
pažįstantieji turistai šiuos 
“žvejus” elgetomis vadina.
Tai yra netikslu ir neteisin
ga. Nuo didžiųjų įmoninin- 
kų ir verslininkų jie skiria
si savo smulkiu užsimojimu, 
bet ir jų darbas nėra be
vertis. Šių “žvejų” laiveliai 
yra labai maži. Vienas žmo
gus juos lengvai valdo. Juo
se sėdi pats valtis savinin
kas ir jo šeima: žmona, vai
kai, kurie dar negali kito
kių darbų dirbti. Visos šei
mos energija sukaupta tam 
atmatų sužvejojimui uoste.

Laivui į uostą įplaukiant, 
šie maži laiveliai dažnai ap
spinta kokį jūrų milžiną. At
rodo, lyg piratų valtys gro
bio ieškotų. Valtininkai daro 
viską, kad tik kaip nors 
greičiau prie laivo priplauk-

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATGHMAKER 

- MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

kampių ir rinkdavoi viską, 
ką tik atrasdavo gatvėj. Tai 
buvo vienintelė proga pasi
naudoti gatvėje besimėtan- ! 
čiais turtais; paprastai gat
vės “stropiai” valo kiti, ku
rie keliasi anksčiau už gat
vių šlavėjus. Jie savo “pa
reigas” taip gerai eina, kad 
gatvėse nepalieka nė ma
žiausio daiktelio, kurį dar 
galima šiaip ar taip sunau
doti. Kulkoms švilpiant, gat 
vių šlavikams konkurentų 
nebebuvo. Kai, mūšiams pa
sibaigus, Šanchajaus gyven
tojai skubėjo į miestą ir ieš
kojo suvenirų, neberado nė 
sunaudotų šovinių liekanų. 
Tuo atžvilgiu Šanchajaus 
karas, tur būt, buvo švariau 
sias paaaulyje: net kovų me
tu gatvių šlavėjai gatves va-

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — bu 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas b 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Ž310 WEST KOO8EVELT KOAD
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Prcsitlent KooKevelt aini Prinie Mlnister, Churehill:
1. Tlu-ir countries seek no engramlizniient, territorial or other;
2. They desirr to seek no territorial change.s tliat «lo ilot aecorcl 

tvitli tlie freely ezpressed vvtshes of the (H-oplęis eoneęrnęd;
3. They n-spcct the right of all peoples to chose the lomi of go- 

Aemincnt under whieh they wiJl llve; and the wMi to sce soveręign 
riglits and self-govermnent restored to tho.se who liave been foreibly 
depri'ed of them.”

ATLANTIC CHARTER, Augiist 14, 1 »41.

Paremkime gerą darbą
Lietuvių Tautinės Tarybos leidžiamas anglų kal

ta biuletenis “Lithuanian Bulletin” išleido turiningą 
spalių mėn. laidą. Vedamą jame straipsnyje “The tra- 
gady of Lithuania” duodamas gana pilnas vaizdas to, 
kas šiandien dedasi Lietuvoje. Straipsnis baigiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir latvių bei estų atsi- 
kreipimo į Jungtinių Valstybių vyriausybę raštu — 
An Appeal. A. Simutis rašo Lietuvos ekonominiais 
I Jausimais. Jo rašinys — “The economic review of 
Lithuania between two wars” yra geras ir gana išsa
mus. Prof. K. Pakštas^davė turiningą, įdomų ir aktua
lų straipsnį — “The Curzon Line and Lithuania.” Pa- 
č lodama žinių apie 1944 m. vasaros skaudų tautos 
kankinimą — “The extermination of a nation.” Leidi- 
r.Į turtina įdėtas Lietuvos ir jos kaimyninių valstybių 
žemėlapis.

Šis “Lithuanian Bulletin” leidinys, kaip ir visi 
kti, yra naudingas Lietuvos žmonių kovai už jų tei
ses į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Mūsų visuome
nė šio biuletenio leidimą turėtų gausiai ir nuoširdžiai 
remti.

★
Amerikietis lietuvis sutinka lietuvius 
belaisvius

Kun. J. A. Karalius, Kunigų Vienybės pirmininkas, 
prisiuntė mums labai įdomų faktą. Jisai gavo iš savo 
giminaičio kario Crp. Albert Casper (iš Italijos fron
to) tokio turinio laišką:

“Paskutiniuoju laiku mes paėmėm vokiečių be
laisvių būrį. Aš patėmijau, kad kai kurie iš jų skir
tingai apsirengę. Patėmijau ant jų pečių insigniją 
— Lietuva. Iš to supratau, kad jie lietuviai. Aš 
paklausiau, ar jie kalba lietuviškai. Reikėjo matyti 

jų veiduose džiaugsmą! Jų buvo septyni. Paklausus, 
ar jie savanoriai įstojo į Vokietijos armiją, jie at
sakė : «
“ Prieš tris mėnesius, beklausant šv. Mišių Kau
no bažnyčioj, mes buvome apsupti ir prievarta pa- 
imti ir išvaryti į karo frontą. Jie man pasakė, kad 
jie tam priešinosi, sakydami, jog nėra pasiruošę 
karui, bet tai nieko negelbėjo. Karo fronte, kai jie 
pamatę amerikiečius, greit jiems pasidavę. Man jų 
buvo labai gaila. Jie per tris dienas nieko nebuvo 
valgę. Manau, kad dabar jie Amerikos stovykloj y- 
ra gerai maitinami ir turi gerą poilsį.”
Šis laiškas paliudija pirmiau gautus LAIC prane

šimus apie tai, kad vokiečiai Lietuvoje prievarta su
iminėjo jaunus vyrus ir varė juos arba į nacių armi 
ją arba sunkiems darbams į Vokietijos karo pramonę

Vokiečiai ir šiuo ir visais kitais atžvilgiais Lietu- 
yai uiUziiuškus uuoblolius padare.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
' -r-i............====,

Pakankamai pagrindo sukelti Amerikos 
visuomenę (Pabaiga.)

Brooklyn, N. Y., diecezijos labai įtakingas ir šau
niai redaguojamas savaitraštis “The Tablet,” spalių 
7 d. laidoje davė daug vietos Lietuvos tragingai pa
dėčiai aprašyti. Be kitko, parašė editorialą, kuriant 
davė antraštę “Extermination. ” Taip rašo:

‘‘The exposure of attempts by the Soviets and
the Germans to “ exterminate” the Baltic nations of V.®' ne^ur^ paskaitų, ga- 
Lithuania, Latvia and Estonia, as reported in the visą dieną praleisti mies-

Lietuvos Vytis — 
Washingtone

Visi čia atvykę supranta 
reikalą dirbti, už tat — di
delis pasitikėjimas ir lais-

Jast two issues of THE TABLET, brought conside- 
rable comment from Congressmen, public officials 
and the American public, Having been brought into 
the light, discussion of the plight of the Baltic Sta
tes has been removed from the “taboo” list and the 
reactions to the inhuman suppression of the lives 
and the rights of the Baltic peoples are beginning 
to arise. Although few Americans have any con- 
siderable knowledge of the three small republics 
the simple fact that the principles for which this 
country is fighting in Europe and the Pacific are 
being callously violated — is sufficent reason to 
arouse the conscience of the United States.

Daily the facts are Jaeginning to appear more 
openly in the daily press.”
Šis katalikų laikraštis, ginąs visų tautų teisę į lais

vą ir nepriklausomą gyvenimą, gana dažnai įdeda pa
lankių lietuvių tautai raštų. Už tat lietuvių visuomenė 
turėtų būti jam dėkinga.

te, kad tik prieš dvyliktą 
sugrįžtumei. Tačiau rūpi 
laiku darbus atlikti, tai ne
turime patraukimo ta lais
ve naudotis.

Kol dar paskaitos ir dar
bai neįsisiūbavo — išvyko-

i u. pačia proga verta paminėti, kad trys ketvirta
daliai plačiai siuntinėjamo NCWC (Katalikų Veikimo 
Centro) biuletenio “Washington Letter” pašvęsti Pa- 
balčio tragingai padėčiai nušviesti. Išsamiam raštui 
duota antrašte: “Baltic Nations Fate in Postwar Prog- 
ram is cause of Concern.” Taip pat — “Tragic re- gynu 
ports of happenings in Lithuania, Latvia and Estonia.’
Informacijos veik išimtinai pagrįsta Lietuvių Am. In- Generolo žmona 
formacijų Centro medžiaga. Pageltę lapai krintą Wa-

Garbė Amerikos katalikų spaudai, kad ji taip ener- shingtono parkuose, mažieji
kovoja už mažųjų tautų atsteigimą laisvomis ir sostinės gyventojai, kaip bi-

neprikiausomomis! tės, pasipila iš mokyklų.
* Daugybė uniformuotų mo-

Ar Rusija bus dėkinga terų, čia joms ir specialūs
namai pastatyta. Gatvėmis

Naujienos davė išsamų vedamąjį straipsnį apie tai, pralekia jeepsas tarp dau- negrįžo ir iki šiof nieko ne- 
kad Amerika išgelbsti visą Europą ir jį šitaip užbaigia: gybės automobilių. Kai ku- girdėti.”

“Bet Amerikos demokratija šiame kare davė ne riose miesto dalyse — kas Leonas Butkevičius daly- 
antras žmogus gatvėje su
tiktas — nigeris. Net juo
kinga žiūrėti, kai nuo ma
žos negrikės galvutės styro 
trys kietai supintos plonos, 
juodos kasikės, kai žiurkių

tiktai maisto, ginklų ir motorinių vežimų savo są
jungininkams. Ji stojo į šitą kovą prieš agresorius, 
paskelbdama tam tikrus dorovės ir teisės principus, 
kurie buvo išdėstyti Keturiose Laisvėse ir Atlanto 
Čarteryje. Rūsijos sovietų valdžia tiktai tada paro
dys tikrą savo dėkingumą ir pagarbą Amerikai, ka
da ji tuos principus nuoširdžiai priims ir pradės uodegos, 
vykdyti gyvenime.” Pirmą kartą atsisėdau į
Stalinas, tiesa, žodžiais yra dėkojęs Amerikai už gatvėkarį vienas. Nieko ne- 

Rusijos ir jo diktatūros išgelbėjimą, bet ar jis tą dė- žinau, nei kur išlipti, nei 
kingumą parodys darbais ir kooperavimu teisingos ir kur sustoti. Kažkokia po- 
pastovios pasaulio taikos atstatyme, parodys netolima nįa įlipusį netoliese atsisė

do ir ėmiau jos klausti. Kad 
gi ji skubi pagelbėti! Tik 
sako, tik sako, kur ką rei
kią matyti. Pati ’ anksčiau 
išlipo, kad galėtų parodyti, 
suieškojo pirmam pasitai
kiusiam viešbuty miesto 
planą, aprašymus.

Amerika rašo, kad Jungtinių Tautų Pašalpos ir — Aš esu generolo Gi- 
Atstatymo Administracija (UNRRA) pasiūlė Jugosla- raųd žmona..., — užsireko- 
vijai savo didelę pagelbą. Ji pastatė ir vieną sąlygą: mendavo.
Pašalpą Jugoslavijos žmonėms išdalins ir išdalinimą Kažkaip minty suabejo- 
prižiūrės UNRRA atstovai. jau, juk tas prancūzas kaž-

Jugoslavijos maršalo Tito komitetas tą sąlygą at- kur toli Prancūzijoj, ar Af- 
metė. Tito, nori, kad tik jo komiteto žmonės pašalpą rikoj, o ji lyg atspėdama, 
dalintų ir prižiūrėtų. Todėl jis pasiūlymą atmetė. kalbėjo:

Tito, būdamas komunistas, uoliai seka Rusijos tvar- — Aš esu žmona ne to 
ką. Rusijoje jokia tarptautinė įstaiga negali dalinti pa- prancūzo, o amerikiečių ge- 
šalpos, nei patikrinti, ar siunčiama pašalpa pasiekia nerolo Giraud... Esu katali- 
žmones. kė. Šiomis dienomis savo

Šiuo metu sunkiausioje karo fronto padėtyje yra draugę buvau nuvežusi ir į 
Kinija. Japonai kasdien pasiekia naujų laimėjimų. A- Jūsų universitetą ir į pran- 
merikiečiai jau turėjo pasitraukti iš kelių bazių, iš ku- ciškonų vienuolyną, labai 
rių jie sėkmingai bombardavo japonus. puikus, pamatykite...

Šiandien Kinija negauna tiek pagalbos, kiek priva- Tik tarška, tik tarška, o
lėtų. Amerikos ir Anglijos dėmesys daugiausia Euro- vis dėlto kaip noriai sten-
pos fronte. Antra, Kiniją labai sunku pasiekti. Ten gįasį svetimam padėti.
paramos pristatymas įmanomas beveik išimtinai tik _ ... .. _... , Baltieji rūmailėktuvais.

Kinijai šiuo metų pagelbėti galėtų Rusija. Bet Ru- Gatvės uždarytos, karo 
sija Kinijos atžvilgiu skrupulatiškai laikosi neutralu- policijos sargyba aplink di- 
mo. Kaip žurnalistas Wm. Philip Simms nurodo, Kini- džius, šviesius baltuosius 
jots problemos išsprendimo raktas yra Rusija, kuri turi rūmus, kur prezidentas gy
vis ą eilę kelių, per kuriuos plauktų parama Kinijai. Bet vena. Dailiai iš tarpo beržų 
ar Rusija pasijudins? ir retų medžių, parke, už

šiandie raudonoji meška perdaug užimta medaus žalios vejelės rūmai šviečia.
kopimu Balkanuose, kad doiuėUįsi Kinija. Dalimis — aukšta geležiui

ateitis.

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

Maskva, Tito ir Kinija

Studento laiškas iš Washingtono 1

štangų tvora, pro kurią a- 
merikietės prijunkintoms 
voveraitėms saldainius siū
lo. Čia pat pilnažiedės bal
tosios ir raudonosios rožės.

Aplink didingus State De- 
partmento rūmus taip skai
sčiai raudonos gėlės žydi. 
Ir meno muziejų čia turtin
gų esame, geriausių pasau
lio skulptūrų kopijos čia y- 
ra: Praksitelio, Mykolo An
gelo, Vatikano muziejuje e- 
sančio Apolono stovylos ir 
kitų. Pačiame vidury— Die
vo Motina su Nuimtu nuo

Pirmadienis, spalių 16, 1944

Leono tėvelis turi batų 
taisymo krautuvėlę Naper- 
ville, III. Motina, po tėvais
Petravičiūtė. Jos brolis Sta- ' 
nislovas, atvykęs iš Lietu- • 
vos, dalyvavo pirmam pa
sauliniam kare. Po trumpo 
poilsio vėl stojo į Amerikos 
karįuomenę ir jau dvide
šimts metų kaip tarnauja 
seržanto laipsniu.

Jonas A. Stoškus

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. Žmonių priežodis

Pirkite karo bonus.

me su kun. širvaičiu Wa- Kryžiaus ant kelių savo Sū- 
shingtono, tos pasaulio sos- numi. 
tinęs pasižiūrėti. Taip mie
la širdžiai pasidarė, kai dal
ioje gatvėje, kur daug pa
siuntinybių įsikūrusių ir 
lietuviškoji vytis prie vienų 
aukštų rūmų kabo. Mūsų 
ministeris, p. Rajeckas, sek
retorė p. Yčaitė jaučiasi ge
rai ir su gražiomis viltimis 
žiūri į Lietuvos ateitį, nors 
pergyvena dabartines jos 
kančias.
Erdvūs pasiuntinybės kam

bariai su stilingais baldais, 
papuošti Čiurlionio ir kitais 
paveikslais, su gausiu kny-

K. J. Prunskis

Dar apie Butkevičių 
sūny

(Atkelta iš 2 pusi.) 
Butkevičiai visgi linki ma

nyti, kad žinia gali būti nuo 
jų sūnaus. Pagrindu tam 
deda štai ką: Karo Depar 
tamentas rugsėjo 5 d. pra 
nešė Butkevičiams apie jų 
sūnų, kad .yra vokiečių be
laisvėj.

Vieną laišką Butkevičiai 
gavo nuo A. D. R. Lowe, 
Royal Canadian Air Force 
vyresniojo už jūryje. Jis 
laike pareiškė tėvams už
uojautos ir sekančiai rašo.

“Liepos 16 d. vakare jūsų 
sūnus Leonas ir jo orlai
vio įgula išvyko atlikti bom • 
bardavimą Cean, Prancūzi
joj. Atgal turėjo grįžti ry
tojaus rytą. Bet jų orlaivis

vavo 29-se atakose ir buvo 
labai geras “Wireless Ope- 
rator Air Gunner,” narys 
vieno geriausių oro grupių.

LIUDVIKAS
STAPONAITIS

Gyveno 1638 So. 49th Ct., 
Cicero

Mirė spalių 14 d., 1944 m., 
10 vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

GiimS Lietuvoje, Joniškiu 
valsčiuje, Šiaulių apsskr., Gus- 
lainių parap.. Jaučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Johannų, po tėvais Gu- 
rickaitę, 5 sūnus: Stanislovų, ir 
jo moterį Estelle, Konstantų 
ir jo moterj Catherine, Pran
ciškų ir jo moterį Mary, Ka
zimierų ir jo moterį Mary, ir 
Albertų, U. S. N., 2 dukteris 
Phyllis ir Helen ir 5 anūkus; 
pusseserę Marijonų Inpolis ir 
jos vyrų Povilų ir jų šeimų, 
brolienę Agotų Staponaitienę 
ir jos dukterį Viktorijų Ra- 
moškienę ir jos šeimų ir tris 
švogerkas Domicėlę Gėdžius ir 
jos vyrų Pranciškų, Kazimie
rų Žvirblis ir jo>3 vyrų Jonų, 
Antaninų Karaskas ir jos vyrų 
Juozapų ir jų šeimas, o Lietu
voje brolį Pranciškų, seserį 
Teodorų ir jų šeimas ir kitas 
gimines.

Velionis priklausė prie Sv. 
Jono Dr-stės. Melrose Parke.

Kūnas pašarvotae A. B. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. 50th 
Avė., Cicero

Apie laidotuves bus pranešta 
vėliau, nes laukiama žinių iš 
sūnaus iš Navy.

Po pamaldų bus nulydėtae 
j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: .Moteris, Kūnai, Duk
terys, Mai-čins, Anūkai, Phkc- 
serė, Brolienė, ftvogerkos ir ki
tus Giminės.

laidotuvių Direkt. A. B. 
Petkus, Tel. Cicero 2109.
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Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Repreeentatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointmcnt call — 

REPUBLIC 6051

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

f
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN

MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 
UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FLRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
IK03 West 47th Street — arti Wood Street 

S. J. Vondrak, navlnlnka* Telefonui LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Boouh ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. ketvlr. iki 9. šeštu d 9 iki 12.
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X Juozo Kuzmicko (Uk- 
tverio) draugai rengia jam 
pagetrbti vakarą Japkr. 4 
d., Dievo Apvaizdos parap. 
salėj. Kas jo draugų ar pa
žįstamų norėtų prie to va
karo prisidėti, prašomi krei
ptis į P. Lapelį, 564 W. 18 
St. Juozas Kuzmickas jau
natvėje dalyvavo visuome
nės veikime ir mėgo scenos 
meną. Dabar yra sergantis 
Nesveikuoja taip pat ir jo 
žmona. Gyvena adresu 1817 
S. Union Avė.

X Spalių 16 d. prasidės 
Community and War Fund 
rinkliava po namus. Rinkė 
jos bus paskirtos ne pagal

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Federacija ir Lietuvos šelpimas

Šiuo metu Federacijos 
Chicago apskrities veiki
mas nukrypo į Lietuvos 
šelpimo reikalus. Apskri
ties ir skyrių veikėjų pas
tangomis Chicagoje suorga
nizuota 8 skyriai. Tad pas
tarame susirinkime, išklau
syta raportai ir jų veiklos.

Pasirodė, kad jauni sky- rengiasi prie didelio vaka-
riai veikia. Štai, Brighton 
Park’o skyrius auga na
riais, ruošiasi prie didelio 
vakaro ir pradeda drabužių 
rinkimą. Pranešama, kad 
turintieji nereikalingų dra
bužių, išvalytų, jei gali, su
taisytų ir atneštų į N. Kli
mo patalpas 4516 S. Cali
fornia Avė.

Marąuette Park skyrius 
taipat auga nariais ir ren-

tautybę. bet tose teritorijo- magišką — juokų vą
še, kur kuri gyvena. Tad karą. Atsilankiusieji iki so-
atsimink: jei į tavo namu-- 
atsilankys rinkėja ne lietu
vė, aukok, nes kad ir sve
timos tautybės rinkėja au
ką priims, vis vien dalis tos 
aukos eis Lietuvai.

ties pasijuoks, o iš tų juo
kų pelno bus nušluostyta 
keletas lietuviškų ašarų.

Garsusis Cicero, netik 
kad turi pinigų, bet drabu-

bažnyčioje nuolat skelbia
ma šelpimo reikalas.

North Side maža koloni
ja, tad skyrius užsimezgi 
iš mažos grupelės. Bet gelb
stint klebonui kun. P. Ga
šlūnui- ir nuoširdžiai dir 
bant V. Tubelienei, skyrius 
jau turi arti 70 narių ii

karo, kuris įvyks gruodžio!
3 d. Šv. Jurgio parap. salėj.1 
Bus atvaidintas reikšmin
gas veikalas: “Sibiro Žvai
gždė.“ Laisvutė

ro, taip kad iš mažo grū 
do išaugs didelis medis.

Ateitininkų skyrius taip 
pat rūpinasi drabužių rin
kimu. Kiti skyriai žada 
stipriai sukrusti užsibaigus 
Community and War Fund 
vajui.

Kadangi Chicagoje yra ir 
daugiau skyrių ir dar vis 
nauji steigiasi, tad sekmin- 
gesniam darbui, bus suda
ryta apskritis.i Tam tikslui 
yra šaukiamas skyrių val
dybų susirinkimas spalių 
27 d., Lietuvių Auditorijoj.

Pati Federacijos apskri
tis, Community and War 
Fund paaukojo $25.00. Į 
Fed. Tarybos suvažiavima 
išrinko dvasios vadą kun. 
Ig. Albavičių. Ruošiasi prie

žiu jau turi surinkęs ir su-
X Kun P. Gašlūnas, Sv pakavęs 3,463 gabalus. Au- 

Mykolo parapijos klebonas, ir nlriais sparčiai, nes trijų apskričių didelio va-
praneša, kad parapijos trio 
besiu remontui iki šiol jau 
išleista per $6,000. Kai ku
rios dalyu taip atremontuo
tos, kad negalima nei pa
žinti. Parapija tuo džiaugia
si ir klebono pastaugus vi
somis galėmis remia.

X Šakių Apskrities Klū 
bas aukoja šv. Mišias už vi
sus kareivius visuose karo 
frontuose. Mišios štf. bus at
laikytos Šv. Antano bažny
čioje sekmadienį, spalių 15 
d., 10:45 ryto. Visų, kurių 
sūnūs, dukterys ir vyrai ka
riuomenėj prašomi atsilan 
kyti tą valandą į bažnyčią.

X Janina Kraujalis, žmo 
buvusio vestsidiečio

Pramoga pavyko
Brighton Park. — Spalių 

8 d. Dariaus-Girėno salėj 
Vargdienių Seselių Gildos 
“bunco party” visais utž' 
vilgiais pavyko.

Be vietos rėmėjų .atsi
lankė svečių ir iš kitų ko
lonijų: Marąuette Park, 
Bridgeport, bulvaro, West 
Side, South Chicago ir No. 
Side.

Labai gražiai ir smagiai 
laikas praleistas žaidžiant 
kauliukus ir mėginant savo 
laimes ant išlaimėjimų. 
Stebėjosi ne tik Brighton 
Park,, bet ir kitų kolonijų 
svečiai matant tiek daug 
geraširdžių žmonių mylin 
čių Seseles Nekalto Prasi
dėjimo Švč. Panelės ir re
miant tokį gražų darbą. 
Teko nugirsti, kad labai 
gražaus pelno liks Sese
lėms iš šio parengimo. Y- 
patinga padėka komisijai 
už tokį gražų pasidarbavi
mą.

Komisija taipgi dėkoja 
visiems atsilankiusiems ir 
aukotojams, kurie koki:: 
nors būdu prisidėjo pri-o 
šios pramogos. Viešnia

Šaunios vestuvės
Brighton Park. — Spalių 

7 d. įvyko šaunios vestu
vės Petro Tamošiūno su 
Helen Laurinskaite.

Bažnyčia per šliūbą buvo 
puikiai papuošta, šliūbą du 
vė kun. Stankevičius. Solo 
giedojo O. Piežienė.

Vestuvių puotoj dalyva
vo apie du šimtai svečių, 
kurių tarpe matėsi kun. V. 
Mikolaitis ir kun. Stanke
vičius.

Jaunai perai sudėta daug 
sveikinimų ir dovanų.

Linkime jaunavedžiams 
Dievo palaimos. Dalyvis

Paaukojo $25
Spalių 3 d. Zirasiškių 

Klubo įvyko susirinkiiAas, 
kuriame pirmiausiai išklau
syta 'valdybos raportai. Pa
aiškėjo, kad klubas auga 
n iriais ir turtu.

Nutarta suruošti vakarą 
ir tam tikslui išrinkta ko
misija iš veiklių narių.

Pakėlus klausimą apie 
Community and War EVjnd, 
nutarta paaukoti iš klubo 
iždo $25.

Kiekvieną kilnų darbą za- 
rasiškiai vertina ne tuš
čiais žodžiais. Vajasiškietis

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “ Drauge.”

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVEBNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

' - * - ; ■ — ■ - ■ h ------

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

na
Juozo Kraujalio, po sunkios 
operacijos sveiksta namuo
se adresu, 6602 E. Fran- 
cisco Avė Prieš ištekėda-1 
ma buvo žinoma kaipo Pik 
turnaitė ir žymi narė buvu
sio Liet. Vyčių Chicagos 
Apskrities choro.

a|||a
PRANAS SIMONAS RIMKUS
Gyveno 1637 So. 49th Avė., Cicero

Mirė spalių 13 d., 1944 m., 8:45 vai. vakare, sulaukęs 
63 metų amžiaus.

Gimė Riekavos parap., Labardžių sodžiuje.
Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną po tėvais Mati- 

josaitę, sūnų Dr. Lt. Edvardą, U. S. A., 3 dukteris: Jose- 
phine, Stella Sturr ir jos vyrų Tbomas ir Bronę Palubiu 
ir jos vyrą Ralph; du aliukus Thomas ir Edvardų ir avo- 
gerius: Juozapų ir Kazimierų Matijošaieius ir jų šeimas ir 
švogerj Petrų Andriušką ir jo šeimų ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas A. B. Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th 
Avė., Cicero.

Laidotuvės įvyks Antradienį spalių 17 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, iSūnus, Dukterys, Žentai, Anūkai, Švoyeriai ir 

.... Giminės.
Laidotuvių Direktorius Antanas B. Petkus, Tel. Cicero 

2109.

į t
jOfe; ’ ■ '■ t ’į

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IB 8UTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo ir Darbo
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lietuviams 111 
klientams pilnų patenkmim*

I
Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
ŪUi vienas » g^i, MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtnvt: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.) *
PHONE: REELEY 6108

JOS. F. BUDRIK,
PACHANKIS PAMINKLAI

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FU N E RA L HOME

GeriMMUm patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

Meiliški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

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 
j Jūsų finansiškam stoviai prieinamas

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

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards ,741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L J. ZOLP
1646 WEST 46th M. Phone YARDS 0761

B UI) II IRO RADIO VALANDOS:
W0FL, 1000 K., Nedeiloa 
vakare —- »:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Retvego 
vakare — 7:00 F. M.

Per šį mėnesį ypač mels
kimės prie šv. Panelės, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę 
ir nepriklausomybę.

PSRSONAUZBD MBMORIALS AT NO ACDITIONAL GONTI 
PARTICULAIt raOPUBJ PREFKH PACHANKIS PKODUOTIONH 

DIPTRIBUTORS THK VAMOUS MOSTELI/) ORANTTN

BUY U. 3. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
uuxrarraa rara —

JOHN W. PACHANKIS
— THK LTTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Uthuanlan Chamher of Conunaree
MODERNI Išvidini PARODA: JtEBDBNCUAT"
4535 W. Washlngton Bivd. 5019 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3646 Tei. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; fleštad. ir Sekm. 9-6 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—M

LACHAWICZ 1B SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10766 8. M1UH1GAN AVA

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN UTĮ

L BUKAUSKAS
10821 80. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. CALIFORNIA AVĖ. Phoae LAF. 8572

P. I. RIDIKAS
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STBEEI

Telepiinne YARDS 1419

■ < v V-
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Iš misijų gyvenimo

Vyras, kuris patraukė visų akis, kai 
Įėjo per šv. mišias bažnyčion

BALTRAMIEJUS APSIRENGE VASARĄ SU ŽIEMI
NIAIS APATINIAIS RCBAIS, KAD IŠKILMINGAI 
ATRODYTŲ.

Net Pietų Pacifiko džiung
lėse rūbai padaro žmogų. 
Kunigas William Ross, S. V. 
D., iš Orange, N. J. Naujos 
Gvinėjos pionierius, nutarė, 
jog jam daugiau nereikalin
ga sunkūs žieminiai apati
niai rūbai. Nereikalingi žie
miniai apatiniai rūbai su ki
tais senais daiktais buvo iš
mesta į mišką.

* * *

Kito sekmadienio šviesų 
rytą kunigas buvo lekcijos 
pusėje prie altoriaus. Susi
rinkusiųjų akys nukrypo 
nuo altoriaus į bažnyčios 
duris. Į bažnyčią įėjo vyras. 
Tai buvo Bartholomew Bo- 
lo, iš Beau Brummel kaimo. 
Jis ėjo per bažnyčią. Buvo 
nepaprastas vaizdas. Jis bu
vo apsirengęs baltai nuo 
kaklo ir riešo; jo juodos 
garbanos ir juodos kojos 
tarp balto apsirengimo pa
traukė visų akis. Bartholo- 
mew atėjo į priešakinę sė
dynę, ir pamaldžiai atsiklau
pė. Visų akys dar buvo į jį 
atkreiptos. Jaunas vyras at
sisėdo, jis atrodė iškilmin
gai, jo akys buvo nukreiptos
į altorių, mintys į patį save. 

* * *
Kai kunigas Ross atskaitė 

Gloria, jis atsisuko sakytį 
‘ ‘Dominus vobiscum”. Jo 
akys sutiko vyrą baltuose

rūbuoise. Kunigas vos nepra
sijuokė. kai jis pamatė Bart- 
holomew Bolo, kuris dėvėjo 
jo žieminius apatinius rū
bus, kuriuos jis buvo išme
tęs. Bartholomew Bolo iš
kilmingai sėdėjo.

Kunigas Ross baigė šv. 
mišias. Kai kunigas nuėjo į 
zakristiją, susirinkę laukė 
išeinant iš bažnyčios hero
jaus. Bartholomew Bolo pa
kilo ir ėjo iškilmingai per 
bažnyčią į duris. Bet jis pa
stebėjo, kad lietus lauke. 
Bartholomew negalėjo eiti 
per lietų su nauju vasariniu 
baltu apsirengimu. Jis savo 
baltus rūbus nuėmė, suvynio
jo po savo ranka ir bėgo per 
lietų namo.

Išsigandę pabėgo...
Į namus grįžo Betty Ann 

Austin, 17 metų amžiaus 
mergaitė, kai vagys kraustė 
jos tėvo namą, 5325 Wash- 
ington blvd. Kai mergaitė 
grįžo į namus, vagys pabėgo 
palikdami nemažą grobį. Ta
čiau vagys spėjo pabėgti su 
brangakmeniais, rūbais ir 
kai kuriais daiktais, paim
tais iš namo, už $1.500 ver
tės. Apie tai buvo pranešta 
policijai praeitį šeštadienį.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Čionai yra

Georgette Bauerdorf, 20 
m. amžiaus, duktė turtingo 
aliejaus pramonininko New 
York’e, jos pačios puikiam 
apartamente rasta maudy
nėj negyva gulinti kniūps
čia. Spėjama, kad buvo nu
žudyta. (Acme-Draugas te- 
lephoto).

BAISUS DALYKAS
Skaudus įvykis

H0LLYW00D. — Geor
gette Banerdorf, 20 metų, 
buvusio New York aliejaus 
vyro duktė, buvo rasta ne
gyva vonioje, spalių 12 die
ną, jos sesers apartamente. 
Ji buvo užpulta, ir paskui 
pasmaugta kokio tai asmens, 
kuris įgrūdo jai skudurą į 
gerklę, policijos oficeris pa
sakė spalių 13 dieną.

Lt. Garner Brown, iš še
rifo ofiso, pasakė: “Tyrinė
jimas rodo, kad jį buvo iš
niekinta ir paskui nužudy
ta.”

viena priežastis
t

kode! fiuzai išdega!

Dauguma sutrukdymų elektros patarnavimo 

namuose yra iš priežasties išdegusių fiūzų. Tai 

tankiausiai įvyksta įjungiant perdaug lempų 

ar įtaisymų prie bet vieno jungtuvo. Nepada

rykite šios klaidos. Naudokite visus elektros 

jungtuvus, vieton kad prijungti skaitlingų 

dratų prie keletą sieninių elektros įtaisymų 

arba jungtuvų.

Išvengimui nelaimės, 
neprijungkit perdaug 
dratų prie bet vieno 
elektros jungtuvo.

Iš Pacifiko, kur karas vyksta

Įdomus salos gyvenimas
SAIPAN SALOJE YRA ĮDOMI CHAMORROS RASE. — 

JEI IŠGIRSI CHAMORRO NAME MUZIKĄ — GALI 
EITI Į NAMĄ, TEN BUSI SVEČIAS.

Saipan saloje yra Chamor
ros rasė. kuri yra įdomiau
sia Pacifike. Anksčiau tos 
rasės žmonės buvo žinomi 
kaip Marianas salų gyvento
jai. Esant ispanų valdžiai, 
Tagalogs iš ispanų Pilipinų 
atvyko į salas ir apsivedė 
su Chamorros, ir ispanai 
pridėjo savo dalį. Chamor
ros šiandien* yra trijų kraš
tų rasių mišinys. Jų spalva 
yra šviesi, jų kalba yra pu
siau ispaniška, jų moterys 
dėvi ilgas sukneles ir išpus
tas rankas, kaip Pilipinuose, 
ir jų vyrai groja gitaromis.

* * *
Kai laivas nuleido inkarą, 

mes stovėjom prie gražaus 
ispanų namo. Tai buvo gra
žios našlės namas, kuris bu
vo pripildytas giminėmis, 
draugais ir nepažįstamais 
asmenimis. Jei tu išgirsi 
Chamorro name muziką, ga
li tuojau įeiti ir būsi svečias. 
Čia nėra to uždarumo, kaip 
kad japonų name.

* v- *
Muzika ten buvo dieną ir 

naktį, ir šokama ant medi
nių grindų, kurios gražiai 
gražiai nupoliruotos. Taip 
gyvai šokama, į kad net šven
tųjų ir angefų paveikslai

aht sienų juda. Bet ne sek
madieniais. Tada gitaros pa
dedamos į šoną, vyrai užsi
deda išsiuvinėtus paltus, 
moterys į plaukus įdeda 
aukštas šukas ir mantilas 
užsimeta ant savo pečių, ir 
visi vyksta į ispanų misiją 
— bažnyčion, (šis apsaky- 
[mas paimtas iš “Catholic 
Digest”, rugsėjo m., 1944 

!m.).

Racioną vimo kalendorius

Svarbu žinoti 
ir atsiminti

yiCTOKY

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS

Už $17.000
Iš Mr. ir Mrs. Reid namo. 

Lake Forest, buvo pavogta 
brangakmenių už $17,000 
vertės. ♦ * ♦
Atėmė $3,815

.1

Jaunas vyras atėmė iš 
Fred Gagne $3,815 pinigais 
ir čekiais. Gagne yra Silvian 
tabako kompanijos vairuo
tojas. Jis buvo užpultas jau
no vyro su revolveriu.♦ * *

Miegant apvogė
John Hendoyt, iš Denver, 

Colo, pranešė policijai pra
eitą penktadienį, kad iš jo 
kambario, Sherman viešbu
tyje, buvo pavogta $200, pei
lis ir raktai, kai jis miegojo.

WHAT’S WR0NG WITH
THIS PICTURE?
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Brangiausias dalykas
ST. NAZIANZ, Wisc. — 

“Brangiausias dalykas, kurį 
aš turiu armijoje, yra mano 
tikėjimas”. Taip parašė ka
talikas kareivis armijos ka
pelionui kunigui Mattevvs B. 
Fehring. “Tikėjimas mane 
laiko švarų”, — rašo karei
vis laiške.

PROCESUOTAS MAISTAS.
— Mėlynos stampos nuo. A8 
iki Z8 ir A5 iki R5 (ketvir
toje knygelėje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam 
laikui.

* * ♦
MĖSA, SŪRIS, RIEBA

LAI, KENUOTAS PIENAS.
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir A5 iki K5 (4 
knygelėje/, 10 punktų kiek
viena, geros neribotam lai
kui.

# * *
CUKRUS.—Cukraus stam

pos 30, 31, 32, 33 (4 knyge
lėje) penki svarai kiekvie
nai, geros neribotam laikui. 
Cukraus stampa 40, penki 
svarai kenavimui, baigiasi 
vasario 28 d., 1945 m. Extra 
20 svarų kenavimui galima 
gauti su spare stampa. 37, 
reikia kreiptis į vietos ra
cionavimo boardą.

❖ * *
BATAI. — Airplane stam

pos 1 ir 2 (3 knygelėje)
kiekviena gera porai batų, 
geros neribotam laikui.

* * *
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943—1944 pe
riodo) geri iki rugpiūčio- 31 
d., 1945 m. Kuponai 1 (1944-, 
45 periodo) geri iki rugpiū
čio 31 d., 1945 m.; kuponai 
2 ir 3 galioja nuo gruodžio 
18 d. iki rugpiučio 31 dienos.

* * *
GAZOLINAS. — Kuponai 

13, A knygelėse, baigiasi 
gruodžio 21d.

* ¥ *
VARTOTI RIEBALAI. — 

Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonų racionavimo 
punktų ir 4 centus.

NELAIMES...
Peilis visai netikėtai 

atnešė mirtį
Laster Bowen, 30 metų, 

1946 Summerdale av., Jewel 
maisto krautuvės bučeris, 
,5937 Lawrence avė., mirė 
Belmont ligoninėje praeito 
ketvirtaidenio vakare nuo 
žaizdos pilve.

Lester Bovven žaizdą pilve 
gavo netikėtai, kai jis piaus- 
tė mėsą su šešių colių ilgio 
peiliu, kuris buvo labai ašt
rus. Peilis paslydo ir patai
kė pilvan.

Nelaimė įvyko netrukus 
po uždarymo krautuvės, 6 
vai. vakare. Bowen išbėgo 
iš krautuvės, pašaukė pagal
bą, ir buvo policijos sąuado 
nugabentas į Irving Park 
stotį. Jis mirė valandą vė
liau nuo kraujo nutekėjimo.

Pavyzdingi tėvai
NICOLET, Que. — Mr. ir 

Mrs. Hector Allie šventė ve
dybinio gyvenimo auksinį 
jubiliejų. Jie yra 14 vaikų 
tėvai. Keturi mirė.

Mr. ir Mrs. Allie aštuonis 
vaikus davė Bažnyčios tar
nybai. Iš dešimties jų gyvų 
vaikų: trys yra kunigai, du 
broliai vienuoliai, ir trys 
vienuolės seselės.

i Pasidavė policijai
NEW YORK. — John 

Shumm, 58 metų, subway 
darbininkas, atėjo į policijos 
stotį spalių 13 dieną ir pa
sakė, kad jis nušovė savo 
žmoną Alice prieš dvi savai
tes ir paslėpė jos lavoną jų 
namo skiepe po divonais. 
Policija rado lavoną ir 
Schumm sulaikė, kaltinant 
jį žmogžudystėje.

Žuvo moteris
Nepažįstama moteris, apie 

45 metų amžiaus, buvo su
trenkta ir užmušta gatvėka- 
rio šeštadienio ryte, prieša
kyje 2911 Madison gatvėje. 
Ji mirė kauntės ligoninėje.

Žuvo du vaikai gaisre
EAST CARONDELET, III. 

—Robert, 7 metų, ir Shirley, 
5 metų, vieninteliai Mr. ir 
Mrs. Albert Hagan vaikai, 
mirtinai apdegė spalių 13 
dieną, kai ugnis sunaikino 
jų namą. Hagan ųudegė ran
kas, kai jis bandė įeiti į vai
kų kambarį. Mrs. Hagan ne
sužeista paspruko iš gaisro.

Sutrenkė
Keturi asmenys buvo su

žeisti, nė vienas sunkiai, kai 
pieno trekas sutrenkė į va
karus einantį Chicago avė. 
gatvėkarį, 4224 Chicago av., 
praeitą ketvirtadienį.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

Šv. Judo Novena už 
Kariaujančius

Metiųė Novena prie Šv. Ju
do, Viltį praradusiųjų Globė
jo prasidės Spalių 21 d., ir už
baiga sutaps su Kristaus Ka
raliaus švente. Ji bus vedama 
Nacijonalėje Šv. Judo švento
vėje, 3208 E. 91st St. Chica
go je. Ypatingai bus pašvęsta 
jaunomenei tarnaujančiai gin
kluotose daliniuose. Visi gali 
atsiųsti savo intencijas prie 
tos Novenos.

Kun. J. E. Shevlin, Columbo 
Ligoninės kapelionas ves No- 
veną.

Šventovė yra vedama Tėvų 
j Klaretijonų. Tėvas Joseph, C.

M. F., yra jos vedėjas.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Apiplėšė
Du -ginkluoti banditai įė

jo į likerių krautuvę. 1456 
So. Pulaski rd., praeitą 
penktadienį netrukus po 10 
vai. iš ryto, ir pagrobė iš 
krautuvės $910.

ŠV
Jaunavedžiams šyrai Ir suknelės 

— tai mūsų specialybė.
Labai geros rfifties moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 

‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 
ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė — savininkes

Prisidėkite prie Iškilmingos Novenos į
JUDĄ, Viltį Praradusiųjų Globėją
,-s Oerb. TPvai Klaretljonai: Pad&kitc mano PRASIMŲ blanku ant 

> "v- Judo altoriais Ir prletminkitc mano Intencijas visose Sv. 
MISiose ir pamaldose per ateinančią iškilmingą Varduvių No- 
veną j Sv. Judą.

SPALIŲ (OCT.) 21-mos IKI 29-tos, 1944
t Paženklinkite intencijas prisimintinas)
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