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J fiPONU LAIVYNAS PISI APSISUKO IR BFGO
Rusai Pradėjo Naują Ofensyvą Prie 

Vilkaviškio, Dasimušė iki Rytprūsių
Tik Du U. S. Laivai Buvo Pažeisti; 
Sunaikinta Suvirs 800 Japonų Lėktuvų

LONDONAS, spalių 17.— 
Nacių komunikatas pripa
žino, kad rusai pradėjo na u 
ją ofensyvą į šiaurryčius 
nuo Vilkaviškio, Lietuvoje, 
ir jau pasiekė Rytprūsių 
sieną.

Vilkaviškis randasi 12 
mylių nuo centralinės Ryt
prūsių sienos dalies, pagal 
kurią rusai stovi nuo rug- 
piūčio 17 d.

Ofensyvą vedama 25 my
lių frontu abiejose Vilka
viškio pusėse. Anot nacių 
raporto, rusų artilerija gan 
šiai apšaudė nacių pozici
jas ir rusų tankai ir pėsti
ninkai tuomet puolė vokie
čių linijas. Naciai sakė jie 
sunaikino 145 rusų tankus 
kovos pradžioje.

Kiti rusų kariuomenės 
daliniai, kurie puola Klai

U. S. Karia; Tampriau Laiko Aacheną; 
Visos Nacių Kontratakos Atmuštos

LONDONAS, spalių 17.— 
Amerikos pirmos armijos 
kariai šiandien užėmė Rich- 
terich ir Kohlscheid kai
mus, į šiaurę nuo apsupto 
Aacheno.

_______ 1
LONDONAS, sptalių 17 — 

Atmušę nacių kontratakas, 
amerikiečiai kariai šiandien 
tampriau suspaudė ratą ap
link Aacheną. Vokiečiai sa
kė sąjungininkai ruošiasi 
didelei naujai ofensyvai ta
me fronte.

Raportas iš fronto sakė 
naciai ilsisi prieš Aacheną, 
nuvargę po nevykusių kon
tratakų, kurios, spėjama, 
kainavo jiems apie 25 nuo
šimčius visų atakuojančių 
jėgų.

Penkiasdešimts mylių į 
šiaurę, britai kariai įsilau
žė į Vernay, Olandijos susi
siekimo centrą astuonias 
mylias nuo Vokietijos. Tš 
raportų atrodo, kad tas 
miestas greit teks sąjungi
ninkams.

Vienas fronto raportas

Vengrų Armija Sukilo Prieš Nacius
LONDONAS, spalių 17.- 

Iš Berlyno raportų, kad au’ 
šti Vengrijos karin i n k a 
“perėjo į sovietų pusę” da 
romą išvadų, jog Vengrijo' 
armija priešinasi nacių pa- 
tangoms priversti ją kariau 
ti prieš sąjungininkus.

Nacių DNB agentūros 
pranešimas sakė antros Ven 
grijos armijos komandie- 
rius buvo atleistas, o Maj. 
Gen. Belą Miklos von Dal- 
nok, pirmos armijos koman

pėdą ir grasina Tilžei, Rytų 
Prūsijoj, jau įsiveržė į Klai 
pėdos kraštą, kurį Hitleris 
jėga atplėšė nuo Lietuvos 
šešis mėnesius prieš karo 
pradžią.

• Dar kiti rusų vienetai grę 
šia Rytprūsiams iš pietų 
pusės. Naciai sakė rusai 
įsteigė dvi pozicijas skers 
Narevo upės.

Toliau pietuose rusai ir 
jugoslavai partizanai baigia 
išmušti nacius iš Belgrado.

Rusams užėmus Niš gele
žinkelių centrą ir 175 my
lių ilgumo dalį geležinkelio 
į pietus nuo Jugoslavijos 
sostinės, pasidarė pavojus 
visai nacių pozicijai Jugo
slavijoje.

Berlynas sakė 1,000 rusų 
tankų sukoncentruota puo
limui ant Varšuvos.

sakė naciai atsuko didelį 
artilerijos baražą prieš ame 
rikiečius į pietryčius nuo 
Geilenkirchen, 10 mylių 
virš Aachen. Prie VVurselen 
amerikiečiai rado stiprų pa
sipriešinimą, anot to ra
porto.

Kanadiečiai kariai pasis
tūmėjo suvirs pusę mylios 
virš Leopoldo kanalo. Jie 
bando išvalyti nacius iš ki- 

įšenės į; pietus nuo Schelde 
žiočių ir atidaryti kelią Ant 
verpo uostan.

žemutiniam fronto gale 
prancūzų pirmoji armija pa 
sivarė pirmyn arčiau Bel- 
fort perėjos. Vosges kal
nuose sąjungininkai atmušė 

| pakartotinas priešo kontra 
takas.

Amerikos trečios armijos 
fronte, šiaurėje, naciai į va
karus nuo Metz garsiakal
biais atsišaukė į amerikie
čius pasiduoti per tris va- 
landas arba žūti. Ultimatu- 

imas išsibaigė, niekas neat
sitiko ir vien tik lietus pra-; 
laužė tylą.

lierius, perėjo į rusų pusę 
u savo štabe viršininku 
>ulk. Keri.

Paryžiaus radio sakė Ven 
prijos pirmoji armija žy
giuoją Budapešto n išmesti 
Szalasi ir nacius.

Pranešimas iš Budapešto 
sakė Min. Pirm. Ferenc Sza 
laši, nacių paskirtas prem
jeras, paskyręs Lt. Gen. 
Dezsoe Laszlo pirmos armi 
jos komandierru.

NACIAI KASA, BANDYDAMI IŠVENGTI GALUTINO LIKIMO

Ši nacių nuotrauka, siųsta per radio iš Stokholmo į New Yorką, parodo kaip vokie
čiai jaunuoliai ir civiliai kasa ravus Mosselle upės srity. Anot nacių pridėto prierašo, 
jie kasa ravus sugavimui tankų ir protekcijai paties Reicho.

JAV PACIFIKO LAIVY
NO ŠTABAS, Pearl Harbor, 
spalių 17. —Adm. Nimitz 
pranešė, kad dalis Japoni
jos laivyno pasirodė, pasi
žiūrėjo į Amerikos trečiąjį 
laivyną prie Formosa, ir 
apsisuko ir bėgo, kuomet 
matė, kad Amerikos laivy
no jėga nebuvo japonų lėk
tuvų pažeista.

Nimitz pranešimas sakė 
mūsų karo laivai ir lėktuv
nešiai nenukentėjo jokių 
didesnių nuostolių per sa
vaitės atakas ant japonų 
pozicijų nuo Ryukyu salų 
iki Philippinų. Tik du Amt 
rikos laivai buvo japonų 
lėktuvų pažeisti ir turėjo

DIDELĖ LĖKTUVŲ
ATAKA ANT KOELNO
LONDONAS, spalių 17.— 

Suvirs 1,300 Amerikos bom- 
berių šiandien atakavo Ko- 
elną, vokiečių susisiekimo 
centrą. Tai buvo šešta ata
ka ant to miesto per šešias 
dienas.

Britų Mosąuito lėktuvai 
anksti rytą skrido per anks 
čiau padegtų gaisrų dūmus 
ir puolė tą miestą.

Maždaug 800 naikintuvų 
saugojo bomberius, tad iš 
viso atakoje dalyvavo su- 
virš 2,100 lėktuvų.

Vokiečiai Labiau 
Terorizuoja Norvegus
STOKHOLMAS, spalių 17 

—Padėtis Norvegijoje da
rosi vis labiau įtempta. Na
ciai, bijodami sukilimo, pa
didino terorą bandydami su 
daužyti namų fronto orga
nizacijas.

Per praeitas kelias savai
tes naciai suėmė suvirs 
1,000 norvegų įkaitų. Kalė
jimai ir koncentracijos sto
vyklos perpildytos. t

Sabotažas nuolat didėja 
Norvegai patriotai vis drą
siau veikia.

WPB ATLEIS 10% 
SAVO DARBININKU

WASHINGTON, spalių 17 
—Karo Produkcijos taryba 
nuo dabar iki lapkričio 30 
d. mano atleisti apie 10% 
savo darbininkų, kadangi di 
džiausią dalis karo produk
cijos darbo jau baigta.

Nutarimas buvo padary
tas po WPB oficialų ir biu
džeto biuro pareigūnų ?asi 
tarimo.

PIRKITE KARO BONUS!

Didelės Grumtynės 
Pakeliui į Bologna

ROMA, spalių 17.—Nacių 
Feldmaršalui Kesselring par 
traukus daugiau rezervų į 
Bologna sritį, kur Amerikos 
penktoji armija veržiami ar
čiau to didžiojo Italijos cen 
tro, šiuo laiku vyksta ar
šios kautynės Po klony.

Sąjungininkams užėmus 
Livergnano, 10 mylių į pie
tus nup Bologna, nacių pa
sipriešinimas pasidarė fana 
tiškas, bet amerikiečiai vi
sa jėga veržiasi pirmyn ir 
pasidarė 1.000 jardų pagal 
Florence-Bologna plentą.

Ne Visi Gaus Dalyvauti 
Taikos Konferencijoje
LONDONAS, spalių 17.— 

Ministro Pirmininko padė
jėjas Clement Attlee pareiš
kė parlamentui, kad tik tos 
šalys, kurios kariavo šiam 
kare tebus “pagal teisę” at
stovaujamos taikos konfe
rencijoje.

PRANCŪZAI NORI 
BALSO VOKIETIJOJE

PARYŽIUS, spalių 17. — 
Prancūzijos Užsienių Minis
tras Bidault sakė Prancūzi
ja turi gauti balsą darant 
nutarimus dėl Vokietijos 
likimo po jos okupacijos, o 
ne vien tik reprezentaciją 
okupacijos jėgose.

KALENDORIUS
Spalių 18d.: ftv. Lukas 

Evangelistas; senovės: Liu
bartas ir Mylita.

Spalių 19d.: ftv. Petras 
Alkantaras; senovės: Rūs- 
tulis ir Grytė.

ORAS 
Saulėta ir šilta.

SUNAIKINO FORMOSA 1 
AVIACIJOS BAZE

SLAPTA B-29 BAZE va
karinėj Kinijoj, spalių 17.— 
Amerikos B-29 Superfort- 
ress lėktuvai, atakuodami 
Formosa salą trečią kartą 
per 72 valandas, suaižė di
džiulę Einansho lėktuvų ba
zę prie Tainan. Vienas šta
bo narys sakė Formosa jau 
bevertė japonams kaipo lėk 
tuvų taisymo bazė ir kon
centravimo punktas.

Šios bazės komandierius 
Maj. Gen. Curtis E. Lemay 
sakė Formosa po šios die
nos neturėtų būti 20-tojo 
aviacijos dalinio taikinys.

Du Japonų Daliniai
Artinasi Prie Pignan

CHUNGKING, spalių 17. 
—Sustiprinti japonų dali
niai veržiasi iš* dviejų pusių 
į kiniečių pozicijas į vaka
rus ir šiaurvakarius nuo 
Pignan, 80 mylių į pietry
čius nuo svarbaus amerikie
čių Liuchow aerodromo.

karo biuleteniai Išlaisvinti Graikai Džiaugiasi, Pešasi
—Visi B-29 lėktuvai sau

giai grįžo iš atakos ant For 
moša.

—Britų karo laivai nu
skandino aštuonis, o gal ne^ 
10, nacių laivų, kurie bandė 
iškelti nacių kariuomenę iš 
Jugoslavijos.

—Naciai paskelbė karinį 
stovį Vengrijos sostinėje.

—Rusai Lietuvoje veržia
si pirmyn pagal Kapno-Js- 
r.itčs geležinkelį.

—Lėktuvai iš Italijos ata
kavo vokiečių Sileziją, Au- 
triją ir Vengriją.

‘ —Kiniečiai sako Ameri
kos lėktuvai sunaikino bent 
aštuonis japonų laivus į 
šiaurę nuo Hong Kong.

B 29 Milžinai Puolė 3-čią Formosa Bazę
B-29 BAZĖ vakarinėj Ki

nijoj, spalių 17.—Superfort- 
ress lėktuvai šiandien tre
čią kartą per 72 valandas 
atakavo Formosa. Svarbiau 
sias taikinys šį kartą, buvo 
Einansho aerodromas ir jo 
įrengimai prįe Tainan.

Gen. Lemay, tų milžinų 
komandos viršininkas, sakė 
pirmoje trijų atakų Heito 
aerodromas buvo sunaikin
tas.

JAV Lėktuvas Puolė Japonų Konvojų, 
Nudėjo Priešo Kreiserį, Naikintuvą
JAV 14-to AVIACIJOS 

DALINIO ŠTABAS Kinijo
je, spalių 16.—(Sulaikyti) 
—Vienų vienas B-24 Libera- 
tor lėktuvas išsprogdino di
delį japonų kreiserį; ir nu
skandino naikintuvą. Ame
rikos lėktuvas 45 minutes 
puolė japonų šešių laivų 
konvojų, kuris plaukė į For j 
moša pusę.

Bombos iš lėktuvo mato

ATĖNAI, spalių 17. — 
Atėniečiai nežinojo kaip 
džiaugtis priimant britus 
karius sekmadieny ir pir
madienio rytą, bet sąjungi
ninkai tuoj turėjo daryti 
tvarką, kadangi priešingos 
politinės partijos pradėjo 
tarpusaves riaušes.

Atėnai labai nukentėjo 
po nacių okupacija. Kaip 
tik prieš savaitę suvirš 500 
atėniečių žuvo, kuomet na
ciai kulkosvydžiais šaudė į 
minią, kuri buvo susirinku
si miesto aikštėje ir darė 
juokus iš savo prispaudėjų.

Važinėjant per gatves j 
pastebėta, kad komunistų

pasitraukti iš atakos.
Orinėse kovose ir ant že

mės sunaikinta daugiau ja
ponų lėktuvų, tad per savai 
tę sunaikinta 885 japonų 
lėktuvai ir 73 priešo laivai, 
o kitas 70 ar daugiau laivų 
buvo sužaloti.

Šis Nimitz pranešimas į- 
rodo, kad japonai melavo, 
kuomet gyrėsi, kad jie nu
skandino net 52 Amerikos 
laivus, kurių 11 buvę lėktuv 
nėšiai.

Vėliausiose orinėse kovo
se amerikiečiai prarado tik 
penkis lėktuvus. Pažeistuo
se laivuose buvo sužeista 
nedidelis skaičius Amerikos 
jūreivių.

Antros atakos liudininkai 
sakė Okayama aerodromas, 
arsenalas ir taisymo stotys 
buvo visiškai išgriauti ir 
suaižyti.

Einanso aerodromas bu
vo truputį mažesnė negu 
Okayama. Ji randasi vaka
riniam Formosa krante. Tie 
trys aerodromai sudarė ja
ponų aviacijos centrą pietų 
Kinijos jūroje.

mai pasiekė kreiserio šovi
nius, kadangi šipuliai skri
do į visas puses. Sprogimas 
kuone privertė lėktuvą nu
sileisti jūroje.

Lėktuvas keturis kartus 
skrido virš laivų ir juos ata 
kavo. Jis grįžo bazėn nepa
liestas, su labai mažai ga
zolino. Konvojus origina
liai susidėjo iš keturių nai
kintuvų ir dviejų kreiserių.

partija yra stipriausia. Vi
sur iškištos raudonos vėlia
vos ir Stalino fotografijos.

Amerikiečiai Puolė 
Manila Aerodromą

SAN FRANCISCO, spa
lių 17.—Japonų Domei agen 
tūra pranešė per Tokyo ra
dio, kad Amerikos lėktuvai 
tęsia atakas ant Philippinų.

Pasak raporto, Amerikos 
lėktuvai atakavo Clark ae
rodromą, 40 mylių į šiaur
vakarius nuo Manilos, ir 
taipgi puolė Legašpi, stra
teginį uostą prie Alba y 
įlankos.

/A’. V. *
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10,000 BONKŲ
Svečiuose pas buvusį 
dvasios vada

šeštadienio 7:30 vai. ry
tą pasiekėme E. St. Louis,
IU. stotį kartu au skaisčiai Lygiais laukais ! patekančia sauiute, akimi;

E. St. Louis, III. — Ne- apžvelgėme dūmuose pasken 
kantriai laukėme tos die- dusį miestą. Stotyje pasiti- 
nos, kada galėsime aplan- ko gerb. klebonas ir parai
kyti buvusį draugovės dva- vežė į namus. Po skaaių pus 
sios vadą, o dabar einantį. ryčių, išvykome pamatyti 
klebono pareigas, kun. dr | st. Louis, Mo. Vadovais bu- 

| vo klebonas ir A. Zaveckas.
Pervažiavome 2 mylių ilgu-

A. Deksnį.
Pasitaikė gera proga. B 

Skįrienė važiavo pas vyrą 
Antaną į Californią, susita
rėme 8 mergaitės ją paly
dėti iki E. St. Louis, III. Be 
niekur nieko nuvažiuoti — 
nepatogu. Pranešėme klebo
nui, kad surengtų vakarėlį, 
o programą mes išpildysi- 
me. Taip ir padarė. Visos S 
ateitininkės punktualiai su
sirinkome į Illinois Central 
stotį spalių, 7 dienos naktį 
ir 11:55 vai. “išbildėjome”. 
Kai kurioms buvo neapsako
mas džiaugsmas, mat pir
mu sykiu traukiniu tenka 
važiuoti. Juokavome ištisą 
naktį.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

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

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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 PASINAIDOKIT

RUVK1KO RADIO VALANDOS:
tt'CFL, 1OOO K., Nedėlios 
vakare -— 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M-

mARCUTIJ'
vnr.WTNnw.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M.

WHFC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo I 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 11d I v. v,
IdARGUCIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, IU.
Telefonas —• GROvehiU 2242

S

Išrinkite FRANKLIN DELANO KOOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR ” _ Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RUSIES NAMAMS

- GERAS PASIRINKIMAS: 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dtaigs — Langų —■ Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniai o —- Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) —» Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASVS LITYVINAS, Vedėjas.

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

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

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIBG, LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROLEUM COŠUC (Course). $12*50 
PETROLEUM CORK (PHe Run) $ĮQ*95 

miriau --—v" , 1.

LIETUVIS AKIU G1DYTOJA1
18 metų patyrimas

TeLi.Yardi 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Aidi 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvš 
1401 SO. HALSTED 81. 

Kampas 34th Street
VaKndos nuo 10 iki 4; nuo 6 Utį 8 
^/■atoadJenjJt^pagaljiutar^^

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LF.NOVU rtftNESIMŲ IftMOKJMl.MŲ!

Panaudokite I’mg» D»b*rtlnAin« ŽcmotiM 
NuoilnnMo Ratoins.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
-----------------------------------------:----------- ...... —-.... ........

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. JflsŲ Indeliai 
rflpeutlngal globojami Ir ligi S&.000.00 ap
drausti per Pederal SavlngS and Loan In- 
Miranee Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
tiniokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE (STAIGA.

Apžiūrime miestą

mo tiltą per Mississippi, tik 
keistai mums atrodė, kad 
kiekvienu sykiu pervažiuo
jant tiltą, reik mokėti “nuo 
galvos” penktuką. Chįcągo- 
je tokių “kolektorių” netu
rime. Pirmiausiai nuvyko
me į shovv Garden. Prie į- 
ėjimo į sodą, padaryti du 
prūdai, kuriuose prisodyta 
visokiausių spalvų vandens 
lelijų; jos praeivius viliote 
vilioja pažvelgti į jų grožį. 
Na, ir puikios lelijos. Visos 
gėlės susodintos simetriniai 
iš kurių susidaro gražūs a- 
merikoniški ornamentai. Ta 
me sode viena iš gražiau
sių ir įvairiausių gėlių ir 
medžių kolektūra iš visų pa
saulio kraštų. To sodo įdo
mi istorija: p. Show buvo 
įsimylėjęs ir gražią mergai
tę. Ji jo nepaisė ir apsive- 

į dė už kito. Apviltas meilės, 
i visą turtą paliko miesto val- 
s džiai, su ta sąlyga, kad bū- 
. tų užvestas sodas iš gra
žiausių gėlių ir medžių. Tas 
padaryta. Tame sode jis pa
laidotas. Šalia jo kapo, jo 
buvusios mylimosios, stovi 
artistiškai iškalta iš ak
mens figūra. Prižiūrimas so
das švariai.
Įdomios vietos

Vykstame į Forest Park. 
Ten yra vasarinė operetė. 
zoologijos pastatas; 4 aukš
tų stiklinis namas — gėlių 
šiltadaržis: Jeffersono me- 
morial namas, kame randa
si Lindbergho muziejus. Fo-

turtingumu* Aplankėme Šv. 
Liudviko katedrą (Prancū
zų karaliaus vardu pastaty
ta). Bizantiško stiliaus. Ka
tedros brangumą sudaro 

! mozaikos paveikslai. St. Lo
uis, Mo. gražus miestas, nes 
grožio priduoda parkai.
Su gėlėmis

Sekmadienį su tautiniais 
rūbais nuvykome į Jonės 
Park. Ten gėlių ir devynios 
galybės. Gerb. klebonas nu
filmavo tautinius šokius 
prię rožių: o kiek liaudies 
dainelių buvo išdainuota. 
Turbūt, tas parkas niekad 
negirdėjo ir gal negirdėk 

> daugiau lietuviškų dainų. 
Baimė dingo

! Kažkaip su baime buvc 
■ lauktas vakaras, nes rekla- 
, mos beveik nebuvo. Betgi 
žmonių kad prisirinko, net 
stigo vietų. Daugumas tu 
rėjo stovėti. Programa: dai
nos, tautiniai šok’ai, dialo
gas ir monologas. Publikai 
patiko lietuviški kostiumą; 
ir šokiai. Svečių buvo iš St.

BELIKO TIK KROVA GRIUVĖSIŲ

Tai Aachen miestas, apie kurį ėjo smarkūs mūšiai, kuris vėliau amerikiečių buvo 
apsuptas ir pastatyta sąlyga vokiečiams pasiduoti. Kadangi vokiečiai sąlygą atmetė, 
amerikiečiai miestą sunkiomis kanuolėmis ir bombomis iš lėktuvų miestą pavertė į 

griuvėsius. (Acme-Draugas telephoto)

ręst Park pasižymi gė'ių Louis, Mo., Madison, III., mirsime smagiai praleisto
Collinsville, III. Tarp kitų ir 
dr. Vizgird su žmona ir ma: 
čios motina (abi šveicarės). 
Po programos dr. Vizgird- 
magikas darė įvairius špo
sus. Gražu, kada profesijo- 
nalai kad ir vedę su kita
tautėmis, bet palaiko tamp
rius ryšius su lietuviais ir 
priklauso prie lietuvių pa
rapijos. Žmonės ilgai dar 
nesiskirstė, bet drauge su 
visais dainavo daineles su 
tartinai.
Atgal į Chicago

Ateitininkės tą pačią sek
madienio naktį išvyko į Chi
cago. Taria nuoširdų ačiū 
gerb. kun. dr. A. Deksniui 
už malonų priėmimą ir su
teikimą progos pamatyti 
gražių meniškų pastatų ir 
vietų. Taip pat ačiū A. Za- 
veckui ir S. Keršulytei už 
pavėžijimą automobiliais. A- 
čių Keserauskienei ir Tumo- 
sienei už puikią nakvynę. 
Nuoširdžiai dėkojame O. Le- 
vanienei už skanius valgius 
ir vaišingumą. Ilgai nepa

1

laiko, nes per tas dienas 
sieloje jautėme, kad esame 
Lietuvoje.

Nevėžio Banga

PIRKITE KARO BONUS!

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIR0PRAKT0RIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs
SAVO AKIMS!

•
Tik vien* pora. ak ų įsam gyveni
mui. Saugokite Ja» lei3daml Hėg- 
ramtnuoti jas moderniSklausla 
metodą, kurie regėjimo mokslas 
gali sutelkti.
t S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praiail-

na visą aklų Įtempimą.

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

orroionTUsrrAi 
1801 So. Anhland Avenue

Kampas ll-toe
'lilifonasi CANAL 0B28, Chicago 

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

Tračiai. ir feitad. 1:10 a. m.
----- iki 1:10 p. m.

DR. G. SERNER

-lAl.ti

• DEGTINES
• BKANDĖS
• ItUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

* ‘Lietu v iškas 
Žydukas”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. SIRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZHIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A 
arti 47U> Street

YaL: ano 9 vai. ryte iki 8 vaL

Oflee TeL VIRginia 4034 
Bezldencljoe Tel.: BEVeriy 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
KENvood SHH.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: no 1-1; ano 8 308 3#

Trečiadienio Ir šeStadienlo vakarais 
Oflsae yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 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.

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 popieL

• GIN
• VYNO
• KOKDIALŲ

Res. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlocb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS »'{ CHIRURGAS 

2423 West M&r'iuette Road
OFISO VALANDOS 

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

TaL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CTIIRUFG U»

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v » 
SakmatL, Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

S241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 8144

DR. V. A. SIMKUS
ras m otntn?n\»B. AKINTOS PRITAIKO

744 S5th Street
TaL: U-12; 2-4; k 4:30-8 » 

Eli—muilinis 2-4 ir 6:30-8-30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

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. vakar*.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutartį.

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

«- - -----------
— 41 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — ||

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

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! ’

vnr.WTNnw.TR
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CLASSIFIED AND "HELP WANTEDU 1 Lietuvos Šelpimo Reikalai
(J, “D R A U G O” Ii s 
|| DARBŲ SKYRIUS |Į

"DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTlSPiG DEPARTMENT 

127 No. Daubom Street 
TeL RANdolDh 9488-9489

HELP WANTFD — MOTERYS

HELP YVANTED — VYRAI

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division St.

VYRAI
Ar Ieškote Dalinio 

Laiko Darbą? 
Toliau Neieškokite, 

Bet Ateikite į

UNITED 
WALLPAPER, INC.
3330 W. Fillmore

Tinkamos Valandos: 
Galima sutaikyti tarp 7 ryto 

iki 10 vai. vakaro.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos naktį 

KARO PRAMONĖJE
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

AtsiSanUt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

ir ★ ★★ ★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help!
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dthuanian Daily Nesvspaper 
— ESTABLISHED 1909 —

C ALE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP YVANTED — MOTERYS

VYKO prie abelnij darbų. Pastovus 
(laibus pora mokestis. — GREKN 
PRESS CO.. 229 S. MARKET ST., 
ar pašaukit DEArborn 3897.

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.

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

Clean Home Products
1401 W. North Avė. 2nd fl.

PATARNAVIMAI

VYRO
Surišti mažus shipping eases in 
bundelius su mašina. Pastovus ir 

švarus darbas.
THOMSON & TAYLOR THV.

53(1 W. CEIRMAK RI>.

VYRŲ
Prie Commissary darbų. 
80c į Vai. Pokarinė proga.

ATSIŠAUKIT Į 
ROOM 310

135 E. llth PLACE 
ILLINOIS CENTRAL R. R.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vas ir Motoras 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 
1649 West 47th St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS ’
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefanija 
Nutaiitas, 463« So. Wood Street, ar 
telefonuokite IiAFayette 6098.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

i nomis. Dykai busais patarnavimas. 
UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

PARSIDUODA — Iavatorijos (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
Dėl informacijų kaslink šių dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

Žinios Iš Westville

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPEBATORS
----- and-----

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

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

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

parapijos 
vakarienė

Westvilie, III. — Nuvažia
vęs Westvilėn “Draugo” va
jaus reikalais netikėtai pa
taikiau į parapijos vakarie
nę. šv. Petro ir Povilo pa
rapija yra tiek pasižymėju
si savo metinėmis parapijos 
vakarienėmis, kad kiekvie
nais metais sutraukia vis 
daugiau dalyvių.

Vietos šeimininkės yra 
pagarsėjusios skanių valgių 
pagaminimu, kad visų tau
tybių žmonės laukia, kada 
galės tų skanumynų para
gauti. Todėl ir šiemet prisi
rinko tiek, kad visų nei ne
galėjo patenkinti. Prasidė
jo vakarienė 6 vai. ir kelios 
pakaitos valgė ligi 9:30 vai. 
vak. Buvo išduota apie 600 
vakarienių.

Be vakarienės, atvirame 
ore buvo lošiamas bingo, o 
bingui užsibaigus ir visiems 
prisivalgius salėje vyko šo
kiai kurie tęsėsi ligi vėlu
mos. Prie vakarienės pasi
sekimo prisidėjo visi para
pijiečiai, bet ypatingai uo
liai darbavosi vietos L. K. 
Moterų skyriaus narės.

Iš BALF 6 skyriaus 
veikimo

Brighton Park.—Susirin
kime, 6 d. spalių, pirminin
kas pranešė, kad jau gavo 
įstatug iš centro. Kai ku
riuos skyrius čia pat per
skaitė ir paaiškino, kaip tu
rime veikti ir visą veikimą 
tvarkyti.

Buvo skaityti keli laiš
kai, paaiškinimai iš centro, 
kurie nurodo, kaip organi
zuotai veikti, idant, suben
drinus visas jėgas, galėtu
mėm nudirbti didelį darbą 
šelpimui vargstančių ir nuo 
karo nukentėjusių lietuvių.

Pakelta klausimai kas link 
fondų, ar tas pats Commu- 
nity and War Fund ir 
BALF. Pirmininkas aiški
no, kad tie du fondai yra 
skirtingi. Community and 
Wad Fund gelbsti čia vieti
nes įstaigas ir visas tautas 
nuo karo nukentėjusias,, 
tarpe kurių randas ir Lie
tuva. šis fondas palaiko 
ŪSO ir kitas kareiviams 
pramogų teikimo įstaigas. 
Gi BALF suorganizuotas 
vien tik vargstantiems lie
tuviams šelpti ir nuo karo 
nukentėjusiems Lietuvoje. 
Jis šelpia visus pabėgėlius 
visuose pasaulio kraštuose, 
daro vajų drabužiams rink
ti ir t.t.

Toliau pirmininkas prašė1 
išrinkti drabužių vajaus pir 
mininkę, nes Pakeltienė at
sisakė. E. Saurienė persta
tė Helen Statkus. Nors jos 
nebuvo susirinkime, bet Sau 
rienė pranešė, jog Statkienė 
sutiko būti pirmininke. Su
sirinkusieji sutiko, kad 
Statkienė būtų drabužių va
jaus pirmininkė, o Pakel
tienė apsiėmė būti raštinin
ke, o Meistininkienė pagel- 
bininkė. Susidarė pilna val
dyba.

Pirmininkas paaiš kino, 
kad reikalingas yra ir fi
nansų raštininkas, nes iš
rinktas raštininkas negali 
dalyvauti susirinkimuose, o 
vienas raštininkas negali 
atlikti abiejų darbų: nuta
rimų ir finansų. Tokiu bū

du Kastas Zaromskis išrink
tas finansų raštininku.

Nutarta pradėti rinkti 
drabužius. Klimas prižadė
jo duoti vietos savo krau
tuvėj ir pranešė, kad gali
ma nešti bile kada dienos 
laiku, o dėl vakarų, tai pra
neš vėliau, kokiais vakarais 
bus galima. Visi, kurie tu
rite drabužių aukojimui, 
neškite adresu 4516 S. Cali- 
fornia avė.

Nutarta surengti pramo- ‘ 
gą susipažinimui narių ir 
subendrinimui darbo. Į ko
misiją įėjo: J. Kundroška. 
M. Cartu, K. Zaromskis, 
Višniauskaitė ir, rodos, Mei 
stininkienė.

Raštininkas pranešė, kad 
pilnų narių jau yra 36, 8
dar nepilnai užsimokėję. 
Taigi labai graži pradžia.

N. K

bus kas nors nepaprasto. 
Taipgi apsiėmė parašyti pa
garsinimų programos kny
gai. Nariai pasižadėjo pla
tinti tikietus.

Drabužių rinkimas lietu
viams nuo karo nukentėju
siems prasidės lapkričio 
mėnesį. Malonėkite drabu
žius atnešti į parapijos sa
lę. Kurie negalit, praneš
kite drabužių rinkimo ko
misijai; ji paims ir nuneš į 
parapijos salę. Drabužių 
rinkimo komisiją sudaro: 
M. Varkalienė, M. Dargelie- 
nė, J. Dubakienė, M. Pet
rauskienė ir B. Nenartonis.

Atidarykime savo širdis, 
suneškime drabužių Lietu
vos žmonėms nuo karo nu
kentėjusiems. Aukokime ir 
pinigais, nes ir tas labai 
reikalinga. Dalyvaukime 
‘‘Magic Show” lapkričio 18 
d. parapijos salėj.

E. Andreliunas, rašt.

Iš BALF 5 skyriaus
Marąuette Park. — Ben- I 

dro Amer. Lietuvių Fondo 
5 skyriaus susirinkimas 
spalių 11 d. parapijos salėj 
buvo labai skaitlingas. Į- 
sirašė da ir naujų narių. 
Kalbėjo Juzė Daužvardienė, 
L. šimutis, kun. J. Paškau- 
skas, dr. Simonaitis ir 
Kliauga. Buvo atsilankęs ir 
konsulas Daužvardis.

Dr. Simonaitis pranešė 
kad, pasikalbėjęs su sky
riaus pirmininku P. Čižaus- 
ku kaslink padidinimo Lie
tuvos Šalpos Fondo, krei
pėsi prie “magiko” Kliau
gos, kuris pasižadėjo pak
viesti dar keletą magikų ir 
visi dykai pasitarnaus Lie
tuvos Šalpos Fondui. Susi
rinkimas užgyrė dr. Simo
naičio sumanymą ir išreiš
kė padėką už jo tokį gražiį 
pasidarbavimą.

Nutarta turėti “Magic 
Show“ lapkričio 18 d., pa
rapijos salėj.

Parengimo ir spaudos ko- 
misijon įėjo: Kotryna Si
monaitis, L. Šimutis, E. 
Andreliunas. Dr. Simonai
tis apsiėmė darbuotis su 
spaudos komisija ir sutvar
kyti visą programą, kurioj

Westvilės miestelis turi 
gana daug įdomybių ir taip 
pat paties miestelio istori
ja lietuviams turėtų būti ži
noma, todėl apie patį mies
telį ir jo tvarkymąsi reikės 
parašyti ilgesnį straipsnį 
sekantį kartą. I

J
Į vakarienę buvo atvykę 

netik Westvilės gyventojai, 
bet ir iš aplinkinių mieste
lių. Vakarienėje dalyvavo 
taip pat aplinkinių parapi
jų kunigai, kurie kiekvie
nais metais ta proga 
pamiršta aplankyti šv. Pet
ro ir Povilo par. kleb. kun. J. 
Paukštį. Taip pat pats kle
bonas turėjo netik rūpes
čių, bet turėjo ir pats sun
kiai dirbti ir vakarienės 
pasiruošimui. Bet sunkiau
sias jam darbas teko tai 
jau po vakarienės atlikti, 
nes vyrai parapijiečiai dir- 
bo mainose ir negalėjo pa
gelbėti, o suolų, stalų ir ki
tų baldų negalima buvo pa
likti lauke, bet reikėjo su
gabenti po stogu. A.D.

$55,000 žmonai
James P. O’Keefe, Illinois 

valstybės kelių konstrukci- 
jis kontraktorius, miręs rug
sėjo 9 d., savo žmonai pali
ko turto $55,000.

PENKIOLIKA

Kareiviai gaus bonus
Chicago Rapid Transit 

Co. (eleveiterių) 450 tar
nautojų kare ateinančioms 
Kalėdoms gaus bonų po $10 
kiekvienas. Taip patvarkė 
U. S. distrikto teisėjas Mi- 
chael L. Igoe.

Didžiausia Lietuvių 
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 
kr 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 — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

(15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprlngstnlal
Stiidio Oouch

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAO
/S

11,000 Darbininkų 
Streikuoja Detroite

DETROIT, spalių 17. — I 
Neautorizuoti streikai Det
roite atitraukė 11,000 dar
bininkų iš darbų ir sulaikė 
svarbių karinių dalykų ga
mybą.

Nežiūrint armijos prašy
mo ir Karo Darbo Tarybos 
įsakymo grįžti darban, 7,600 
Timken Axle Co. darbinin
kų tęsia savo streiką.

Du Kelsey-Hayes Wheel 
Co. fabrikai uždaryti ir 
1,800 darbininkų neturi dar 
bo. Kiti streikai vyksta 
Briggs Manufacturing Co. 
fabrikuose Hamtramcke ir 
Milwaukee, ir Monsanto 
Chemical Co. Trenton fab
rike.

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa
prasčiausiu būdu. Emerson.

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

A ISA
STANISLOVAS AUŠKALNIS

.Tau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą Stanislovą Auškalnį, 
kuris buvo palaidotas spalių 22 d., 1943 metais.

Netekome savo mylimo spaliiį 18 d., 1943 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmirš

ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsą tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias penktadienį, spalių 20 d., 
1944 m., Panelės Šv. Gimimo parapijos bažnyčioje. 6:30 vai. 
ir 8 vai. ryto, su egzekvijomis.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a.a. Stanislovo Auškalnio sielą. Po pamaldų kviečiame i 
namus po num.: 7139 S. Washtcnaw Avė.

Nuliūdę: Moteris Antanina, (po Tėvais fiardauskaifė), Dvi 
Dukterys Antanina Kanton ir žentas Joseph, tfdfija Paceivic 
ir genias Jemas, sūnūn Corp. Feliksas (F.K.A), i anūkai, 
sesuo Marijona lŠaulienė ir jos šeima, pusseserės Veronika 
buknišicnė ir jos sūnus Kun. P. Lukošius ir pusseserė Mari
jona LebrUkienr ir fru šeimos, švoe/cris Feliksas Ilerrdauskas 
ir jo šeima ir kitos rfiminės.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybe! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
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DRAUGAS ■
THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 

MM South Oakley Avė. ■ Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays,

.............. by the
LITHUAMAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A member of the Catholic Press Association.

>6.00. per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertisiūg in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

, 1
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams ................................................................................... $7.00
Pusei metų ..................... ..................................... 4.00
Trims mėnesiams ' .. ............,.......................................... 2.00
Dviem mėnesiams ........................................................... 1.50

, Vienam mėnesiui .............................................................  .75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .......................................................................... $6.00
Pusei metų ..................................................................  3.50
Trims mėnesiams .....................................................................1.75
Dviem mėnesiams ................... . ............................. .. ’ ’ £25
Vienam mėnesiui ........................................ . .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Keletas smulkmenų apie Vengriją
VENGRIJA TURTINGAS KRAŠTAS, NACIAI NORI 
ŽŪJT BOT TURĖTI VENGRIJĄ SAVO PUSĖJE. 
VENGRIJOS TURTAI VILIOJA IR SOVIETŲ 
RUSUS.
Pro-naciai vengrai, susirišę su vokiečių kariuomene 

ir Gestapo (slapta policija), spalių 16 dienos vakare 
bandė visomis jėgomis laikyti neramų savo kraštą vo
kiečių karo pusėje, kai tuo tarpu rusų sovietų invazi
jos jėgos randasi mažiau kaip už 50 mailių nuo Ven
grijos sostinės — Budapešto.

Neutralūs šaltiniai sako, kad Vengrijos neramumų 
katilas smarkiai verda.

Nacių simpatikai, vadovaujami Ferene Szalasi, pra
nešė, kad jie įsteigę naują valdžią, kai adm. Nicholas 
llorthy, regentas, ir jo valdžia atsistatė. Bent taip pra
nešama. ' » A' ‘ 't Afc

Ta proga tenka supažindinti skaitytojus su Vengrija.

ANGLKS GAMYBA
Vengrijoje anglies produkcija pasiekė 6,987,826 to

nas, 1930 metais; 1934 metais buvo 6,955,345 tonas;
1936 metais buvo 7,931,846 tonos anglies pagaminta, ir
1937 metais — 8,972,152 tonos. Geriausias anglis ran
damos Mecsek kalne, Pecs apylinkėje. Prie Ajk randa
si minkštos anglies. Ten yna taip pat rudos anglies ir 
lignito. Bauxite sluoksniai Vengrijoje yra didžiausi pa
saulyje. 1937 metais bauxite pagaminta 532,657 tonai. 
CUKRAUS GAMYBA

Vengrijos industrijoje taip pat įskaitoma malūninin- 
kystės, distiliacijos, cukraus, virvių, linų, geležies ir 
plieno darbai. 1938 metais cukraus žaliavos buvo pa
gaminta 1,110,270 metriškų ąuintalų. 1937 metais Ven
grijoje buvo 3,902 cukraus dirbtuvės, kur dirbo 276,- 
500 darbininkų, ir pagamino už 2,952 milijonus pengos.

Bovelnos, vilnų ir kitos textilės gamyba pasireiškia 
Vengrijoje. Taip pat gerai išvystyta tabokos gamyba.

Vengrijos geležinkelių sistema turi 5,388 maiies il
gio; 1,897 mailių geležinkelio savininkė yra valstybė. 
Ten yra 2,305 pašto ofisai, 5,675 mailės telegrafo lini
jų ir 13,074 mailės telefono linijų. Upių navigacija api
ma maždaug 700 mailių.
KIEK KATALIKŲ?

Vengrijoje yra įvairių tikybų žmonių. Senoje Vengri
joje buvo 10,888,138 Romos katalikų ir 2,025,508 grai
kų katalikų. Naujoje Vengrijoje buvo skaitoma 5,634,- 
003 Romos katalikai, ir 201,093 graikų katalikai. Šie 
palyginimai imti iš 1930 metų apskaičiavimo.

Prieš šį karą jauni vengrai katalikai pasižymėjo gra
žia savo veikla. Jie buvo pasišovę įvesti naujų reformą 
į Vengrijos gyvenimą, bet karas užkirto kėlią.

BUVO PASKELBTA RESPUBLIKA
1918 metais Vengrija buvo paskelbta nepriklausoma 

respublika (Vengrijos žmonių respublika), kurios lai
kinu prezidentu tapo Michael Karolyi. Du įstatymų rū
mai buvo panaikinti ir Laikina Tautinė Taryba jų vie
toje buvo įsteigta. Kovo 22 d., 1919 metais, Karolyi rė
žimą pakeitė sovietų valdžia, kuri paskelbė diktatūrą. 
Sovietų valdžia buvo iššluota ir rugpiūčio 7 d., 1919 
metais buvo įkurta tautinė valdžia, senoje sostinėje. 
Parlamentas nutarė tęsti seną monarchijos konstitu
ciją. Esiant tuščiam karaliaus sostui, karaliaus parei
gas ėjo regentas. Admirolas Nicholas Horthy buvo iš
rinktas regentu, 1 kovo, 1920 m. Įstatymdavystė pas
taruoju laiku susidėjo iš dviejų rūmų.

Vengrija turtingas kraštas. Todėl naciai nenori, kad 
Vengrija nuo jų atsimestų, bet Vengrijos turtai vilioja 
ir bolševikus.

"Ir ašara prie kanklių turi man 
saldybę"

— DAGILĖLIS — TĖVUČIŲ ŽEMĖS DAINIUS. — JO 
TĖVAS APIE PONUS... SMALOS KATILE. _ “SAVO 
VARGDIENIAMS GIESMES ČIULBĖČIAU”. — APIE 
KUNIGĄ SU ARMONIKA. — POETO ILGESYS. — PA
SAKĖČIOS. APIE MUSŲ IR APIE KOMUNISTĄ.

Lietuviu skyriaus 
pirmininkas

LUR RANDASI VENGRIJA?
Vengrijos kraštas yra viduryje pietinės Europos, 

randasi. Dunojaus baseine. Iki Hapsburg dinastijos kri
timo, vėlai 1918 metais, Vengrijos karalystė įėmė Kro- 
atiją-Slovakiją, Transylvaniją ir Fiume teritoriją. Tri- 
anon sutartis, kuri buvo pasirašyta birželio 4 d., 1920 
ra., Vengrijos ratifikuota Lapkričio 13 d., smarkiai ap
karpė Vengriją, paliekant vieną trečdalį senos kara
lystės. Sutartis pažymėjo naujus rubežius su Austrija, 
Čekoslovakija, Jugoslavija ir Rumunija.

Senoji w Vengri ja turėjo 109,188 kvadratines mailės, 
si 18,264,5^3 gyventojais (1910 m.). Nauja valstybė 
yra 35,875 kvadratinių mailių, su 8,991,179 gyvento- 
j .is (imant 1936 metų padėtį). Per Čekoslovakijos iš
dalinimą, rugsėjo mėnesį, 1938 m., ir Vienos arbitrą - 
ciją, Vengrija gavo iš Čekoslovakijos 4,655 kvadra
tines mailės teritorijos, su 1,027,450 gyventojais. Da
bartinė Vengrija turi 40,530 kvadratinių mailių teri
toriją, su 11,137,993 gyventojais. Magyars, kurie yra 
vyraujanti rasė, randasi centrinėje šalies dalyje. 
DERLINGA VENGRIJOS ŽEMĖ

Vengrijos žemė yra produktyvi, daugiau kaip pusė 
yra dirbamoji žemė. Žemdirbystė yra pagrindinė in- 
d.istrijos šaka; kartu su miškininkyitte žemės ūkis 
duoda 64.5 procentus darbų gyventojams. Pirmiau ne
tekus šiaurinės teritorijos dalies, Vengrija nustojo ge
ležies rudos regijonų. Kai kurios turtingos mineralų 
apylinkės atiteko Čekoslovakijai, kurią 1939 metais 
Vokietija pagrobė.
GAMINA IR KITUS PRODUKTUS

Vengrija ne tik pasižymi žemės ūkiu, bet ten taip 
put pasireiškia kitos industrijos šakos. Vengrija duo
di įvairių produktų, čia užauginama daug kviečių, ru
gių, miežių, avižų, Indijos karnų, bulvių, cukrinių run
kelių ir vynuogių. Vyno dirbimas užima svarbią vietą. 
Per vienus paskutinius metus buvo pagaminta 100,000,- 
000 galionų vyno.

Vengrijoje yra 13,804,000 akeriai ariamos žemos, 
4,144,000 akerių ganyklų, ir 795,000 akeriai medžių ir 
krūmų. ' ’ 4 *

Paskutiniai daviniai rodė, kad Vengrija turėjo 814,- 
591 arklį; 1,882,031 galviją (karvių); 1,628,730 avių ir 
3,110,060 kiaulių.

.Vengrijoje miškai apima 2t727,909 akeriua šeniėa.

k APŽVALGA
5S,

s?

Tėvučių žemele! Tau gies
mę giedosiu

Galingą senovę, didvyrius, 
vadus,

Ir griūvėsius Tavo, ir Ta
vo kapus —

Su ašara skausmo asai 
apraudosiu!

Tėvučių žemele! suteik 
tu man galę,

Kad mano giesmelės skam 
betų saldžiai,

Pajudintų širdis vientau
čių graudžiai —

Į meilę tėvynės palenk
tų jų valią!

M. Dagilėlis-Šeižys
Jei iš tėvų vaikai paveldi 

ne vieną sielos ypatybę, tai 
poetas, sakmių kūrėjas Mi
kalojus Dagilėlis-Šeižys tu
rėjo tėvą tikrai pasakorių. 
Kad ir atsiminęs baudžia
vos ponus — skriaudikus 
jis taip vaizdžiai nušnekė
davo :

— Ponams ir pačiame pra 
gare bus geriau. Sėdės sau 
dervos katiluose, įsirėmę pa
šones, o jų darbininkai ir 
čia gaus jiems po katilais 
šakalius dėlioti...”

Šalia mūsų liaudies poetų 
Strazdelio, Vienažinskio rei
kia prisiminti ir trečiąjį ku
nigą — kūrėją Dagilėlį, ku
rio tikroji pavardė Šeižys. 
Gimęs jisai buvo 1874 m. 
rugsėjo 20 d., taigi šiemet 
švenčia 70 metų savo am
žiau^ sukaktį, jei dar karo 
vėsulai jo gyvybės medžio 
nenulaužė.

“vargdienėliams”, tarp ku
rių ir ašen turėjau laimę 
pirmąjį dienos spindulį iš
vysti. Nieko kito netrokš
tu, kaip tik tai, kad šitie, 
nors ir nekvapūs, mano šir
dies žiedai tarp Brolių Varg
dienių plačiau apreikštų tau
tiško susipratimo ir atgimi
mo pavasarį; kad jų širdy
se išžadintų didesnę meilę 
ir prisirišimą prie savosios 
Tėvynės-Lietuvos... Juk tai 
ji — Tėvynės meilė — ma
ne įkvėpė ir į darbą, taip 
man meilų, pažadino”. 

Vargdienių dainius

Jo poezijoje yra daug 
liaudies kūrybos atspalvių 
ir ankstybesnių tos rūšies 
poetų įtakos; jis moka taip 
nuoširdžiai ir paprastai kal
bėti. “Vargdienio dainoje” 
kios gyvenimo nuskriaustų
jų skundos, ne žmonėms, ku
rie jų atodūsių negirdi, bet 
miško paukšteliams, kurie 
taip artimi savo neturtu ir 
savo nuoširdžiomis giesme
lėmis;

— Oi, nežinot, jūs paukš
teliai,, ,r

Kaip sunku mums yra!
Mums dejuoti net užginta, 

Nors ašaros byra.

Vienut - vieną turim 
džiaugsmą:

Kaip negalim tverti,
Ašarėlėms, kaip pupelėms 

Galim apsiberti.
Patsai poetas norėtų paukš
čiu virtęs paguodą savo nu-

nomas Philadelphia, Pa., 
lietuvių veikėjas, išrinktas 
pirmininku lietuvių skyriaus 
aukų rinkimo vajuje Rau
donam Kryžiui. Vajus bus 
ateinančių metų kovo mė
nesį. Komiteto vice pirmi
ninkais yra: K. Žadeika ir 
J. Grinius, iždininku Wil- 
liam Paschall, nutarimų 
sekr. F. Pūkas, finansų se
kretorium Kaz. Roman, 
trustisais ir komiteto na
riais: kun. I. Valančiunas, 
kun. J. Čepukaitis, kun. V. 
Martusevičius, K. čeledinas, 
J. Biržietis, A. J. Kąnin ir 
A. Džikas, Beje, Juozas 
Kavaliauskas iš profesijos 
yra laidotuvių direktorius, 
kurio įstaiga randasi adre
su 1601 S. 2nd St.

ntylėtiėrūs vafgdterffams neš 
ti:

0, kad pavirsti paukščiu 
galėčiau,

Ramiai ir ašen giesmes 
giedočiau,

Savo vargdieniams tada 
čiulbėčiau,

Draug su jais džiaugčiaus, 
draug ir raudočiau! 
(Pabaiga bus)

Vis dar jam mažai
Lietuviški komunistai, gyveną šiame krašte, už

sispyrę vis tvirtina, kad Lietuva turi priklausyti Sta
linui. Taip gali kalbėti žmonės, kurie gyvena ne savo 
protu. Taip gali kalbėti žmonės, kuriems tėvų žemės 
kančias ir kovos už laisvę ir nepriklausomybę nieko 
nereiškia. Taip gali kalbėti žmonės, kurie nesupranta, 
kad raudonoji ir rudoji diktatūra išplėšia pagrindines 
žmogaus laisves.

Lietuvos žmonės, tikri lietuviai patriotai, kovojo 
prieš bolševikus pirmoje okupacijoje. Lietuvos žmonės 
kovojo prieš nacius už laisvą gyvenimą. Lietuvos žmo
nės ir dabar, esant vėl okupuotai bolševikų, kovoja už 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Lietuviai deda visas viltis į Jungtines Amerikos Val
stybes, kad šio garbingo krašto žmonės padės Lietuvai 
vėl atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

1940 metais, birželio 15 dieną bolševikai pavogė Lie
tuvą, ir bolševikai savo vagystę bandė liepos 14-15 d., 
1940 m., sufalsifikuotais “rinkimais” pateisinti. Bet 
kaip ten bebūtų vagystė teisinama, vistiek vagystė pa
lieka vagyste. Jei bolševikai turi šiek tiek teisingumo 
jie turi pavogtą Lietuvą grąžinti jos savininkui — Lie
tuvos žmonėms.

Juk Rusija ir taip turi didelius plotus žemės. Rusi
ja yra tris kartus didesnė už Jungt. Amerikos Val
stybes, ir vis dar Stalinui maža. Bet Stalinas tegul ži
no, kad lietuviai nenori nei komunizmo, nei nacizmo. 
Lietuva nori lietuviškos demokratiškos santvarkos.

★
Bėga Svedijon

> Švedų spauda mirgėte mirga žinutėmis apie atbė- 
gelius iš iš anapus Baltijos jūros. Pavardės neminimos.

Tenka pasakyti, kad iki rugpiūčio pabaigos, skai
čius pabėgėlių iš Pabalčio, jau viršijo skaičių atbėgu
sių iš Suomijos.

Labai skaudi ir sunki padėtis Lietuvoje.
Taip pat tenka priminti, kad apie sovietų žiaurumus 

Pa baltyje pradėjo kalbėti ir šveicarių spauda. ___

Baigęs kunigų seminariją 
Kaune, gavo šventimus 1898 
m. Vikaravo Laižuvoje, Vil
kijoje, vėliau sunkiai susir
go neurastenija ir trejetą 
metų turėjo gydytis, o po 
to buvo Balninkuose, Samdi
ninkuose, pagaliau nuo 1920 
m. — Pandėlio klebonu.
Kur liaudies poetas 
savo daineles kūrė

Tikra laimė, kad Dagilė
lis-Šeižys gavo savo pirmą
jį paskyrimą į Laižuvą. Čia 
ne taip seniai buvo miręs 
didis mūsų liaudies dainius 
kun. Vienožinskas (Vienažin 
dys-Vienužis). Prie jo kapo 
būriais rinkdavosi žmonės, 
jo sukurtos dainelės dar te
beskambėdavo kaimuose, 
kaimiečiai dar taip gyvai 
nupasakodavo, kaip jų kuni- 
gas-poetas, pabaigęs dienos 
darbus, saulėleidy atsisėsda
vo ant lango ir taip papras
tai, kaimietiškai vieną koją 
laukan iškarinęs, pritarda
mas armonika dainuodavo 
liūdnas ir gilias paties su
dėtas dainas. Suprantama, 
kad ir jaunajam kunigėliui 
Šeižiui buvo didelė pagunda 
savo talentą išmėginti, ypač, 
kad jo jautri širdis taip per
gyveno nuskriaustos lietu
viškos liaudies sopulį. Savo 
poezijos rinkinio: ‘Dainos 
ir Sėkmės” įžangoje jis pri-
sipažįsta:

— Ne mokytiems vientau
čiams šias daineles ir sėk
mės sudėjau, bet sodžių gy
ventojams i t i e m y ui u s ų

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešattskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT 

4
For appotntment call — 

REPUBLIC 6051

$0

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

KREIPKITCS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN^
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JCSU 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENET1AN BLINDS. "OASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, Navininkai* Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimu) pirkite U. 8. Karo Bonus ir Štampai!

VA.L.: —- nuo » ryto iki 6;»t> p-ti. ketvtr. Iki 9 fteštad 9 iki Ui.

%
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Krutamieji paveikslai 
už Lietuvos laisvę!

Marąuette Park Fed. 
Spaudos Sekcija demons
truos naujausius krutumus 
paveikslus iš visų karo lau
kų ir religinio bei linksmo 
turinio parapijos salėj sek
madienį, spalių 22 d. 7 vai. 
vak. Pelnas nuo tikietų ski
riamas pusiau parapijai ir 
naujam Lietuvai gelbstan- 
čiam veikalui išleisti!

Inžinierius Anton Rudis 
krutamus paveikslus parga
bens iš miesto ir rodys pa
galba tobulo aparato, sy
kiu duodančio kalbą ir mu
ziką. Marąuette Park gy
ventojai galės sekmadienio 
vakarą čia pat vietoje vis
ką pamatyti ir pasiklausy
ti, kaip mieste. Šia proga 
dalyviai išgirs vėliausias ži
nias apie Lietuvą ir pasau
lio įvykius iš vyriausio re
daktoriaus L. Šimučio, ką 
tik grįžusio iš ALT konfe
rencijos New York.

Spaudos Sekcijos darbuo
tojos tikietus platina visur. 
Prašome iš anksto įsigyti. 
Įžanga tik 25c.

Tenka giliai įvertinti Ru
džių pasišventimą už Lietu
vos laisvę. Jie sutiko Spau 
dos Sekcijai paveikslus ro
dyti veltui. Panašiems tiks
lams Rudžiai daug sykių 
patarnavo: k. paveikslus
rodė Marąuette Park Liet. 
Demokratų mitinge, Liet. 
Šalpos Fondo susirinkime 
Dariaus-Girėno salėj ir ki
tus, nesenai A.L.T. įkurtu
vėse aukavo $100, jie yra 
L. Šalpos Fondo nariais, po
nios Rudienės mamytė Juo
zaitienė taipgi priguli prie 
šalpos Fondo ir Spaudos 
Sekcijos.

Abu Rudžiai labai užimti 
prekyboje, tačiau nesigaili 
brangaus laiko pašvęsti 
krutamus paveikslus iš kal
no užsakant mieste, paren
kant skirtingas filmas kie
kvienam susirinkimui ir tt. 
Už tokius patriotinius žy-

APYLINKĖSE
gius mūsų visuomenė be a- 
bejo ir ponų Rudžių inte
resus visuomet atmins.

S. R

Iš Vargdienių Seserų 
Gildąs veiklos

Spalių 10 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos salėje 
įvyko Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimas, į ku
rį atsilankė kun. Augųnas 
M.I.C., išdavė raportą iš į- 
vykusio Tėvų Marijonų 
Bendr. ir Gildos pikniko 
Rūtos darže.

Toliau sekė raportas iš 
buvusio “bunco party” Da
riaus-Girėno salėj. Pelno Ii 
ko seselėms $242.00.

Apsvarsčius visus reika
lus, prieš baigsiant susi
rinkimą, Marijona Petkienė 
paprašė visų draugų, prie- 
telių ir Gildo3 narių pasi
melsti jos ir jos vyro Igno 
intencija. Spalių 30 d. 30 
metų vedybinio gyvenimo 
jubiliejų proga bus atlaiku 
tos šv. Mišias ta intenciją

Šiam susirinkime viso į 
plaukė $2< 5.00.
PADĖKA

Vargdienių Seselių Gildos 
pramoga spalių 8 d., Da
riaus Girėno salėj, pavydo 
ir liko gražaus pelno varg
dienėms seselėms.

Komisija dėkoja visiems 
atsilankiusiems ir svečiams 
i š toli a u.

Dėkoja kun. Barauskui, 
kun. Augūnui, M. Į. C., kun. 
Miciūnui, M. I. C., už kai 
bas ir pagelbą.

• • • I

šia proga Gildos vardu 
sveikinu Igną ir Marijoną 
Petkus, kurie spalių 11 d. 
šventė 30 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų.

Jubiliatai yra pavyzdin
gi lietuviai katalikai. Išau 
gino ir auklėjo tris dukte
ris: Stanislovą (jau ištekė
jus už Petrausko), Eleną ir 
Bronislavą. Visa šeima y- 
ra pavyzdingi rėmėjai kil
nių darbų ir ųuolatiniai

“Draugo” bei “Laivo” skai
tytojai.

Lai Dievas laimina juos 
egra sveikata ,kad galėtu 
sulaukti auksinio jubilie
jaus. Narys

Iš ko gamina!
Įrankiai plienui piauti da- 

har yra gaminasi iš medžia
gos, kuri vadinasi kąrbolo- 
jumi. Karbolojus yra kelių 
medžiagų junginys.

Pranešimas
Tėvų Marijcr.ų Bendra 

darbių mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių 18 dieną, 
aštuntą valandą vakare. 
Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję. Valdyba pageidauja, 
kad kuodaugiausia kolonijų 
atstovų dalyvautų tartis 
svarbiais klausimais.

B. Jakstaite, apskr. rast.

Gyv.

LIUDVIKAS
STAPONAITIS
1638 S. 49th Ct., Cicero

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

Giirnė Lietuvoje, Joniškiu 
valsčiuje, Šiaulių apskričio, 
Gasčiūnų parap., ir Jaučiūnų 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Johanną., po tčvaie Gu- 
rickaitę, 5 sūnus: Stanislovų, ir 
jo moterį Kstelle, Konstantų, 
ir jo moterį Catherine, Pran- 
ciškij ir jo moterį Mary, Ka- 
zinlierų, 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 Gšdžius ir 
jos vyrų Pranciškų, Kazimie
rų Žvirblis -ir joa vyrų Jonų, 
Antaninų Karaakas ir jos vyrų 
Juozapų ir jų šeimas, o Lietu
voje brolį Pranciškų, seserį 
Teodorų ir jų šeimas ir kitau 
gimines.

Velionis priklausė prio Šv. 
Jono Krikštytojo Dr-stea, Mel- 
rose Parke.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. a,0th 
Avė., Cicero

Laidotuvės įvyko ketvirtadie
nį, spalio 19d., 1944. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto - bus at
lydėtas į .šv. Antano par. baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio oielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šven
to Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Duk
terys, Marčios, Anūkai, Puse- 
serč, Brolienė, Svogerkos ir ki
tos GlminSp.

Laidotuvių Direkt. A. B. 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

Kodėl mos turime balsuoti už Prezidentą 
Franklin Delano Rooseveltą?

(Pabaiga.)
Būtų ištiesų didelė nelaimė, 

jei prezidentas F. D. Roosevel- 
tas netaptų išrinktas dar kitam 
terminui J. A. Valstijų prezi
dentu. Prez. Rooseveltas dar 
turi atlikti tris didelius darbus. 
Stąi jie:

1. Karas turi būti laimėtas: 
vokiečiai ir japonai turi būti vi
siškai sumušti taip,, kad jie 
daugiau nebegalėtų grąsinti pa
saulio taikai.

2. Taika po karo turi būti 
taip pat laimėta kaip ir karas. 
Be to, dėl taikos palaikymo pa
saulyje yra reikalinga tam tiks
lui organizacija, kuri galėtų su
valdyti būsimus agresorius, kad 
jie ateityje negalėtų pradėti ki
to karo.

3. Trečias didelis darbas, kurį 
prezidentas F. D. Rooseveltas 
ture atlikti užsibaigus šiam di
džiausiam karu, tai gražinimas 
Amerikos ekonominio gyveni
mo j taikos padėtį, arba įvyki- 
nimas taip vadinamos rekon- 
versijos ir rekonstrukcijos. Tas 
darbas yra milžiniškas. Mes ' 
demokratai manome, kad pre-1 
zidentas Rooseveltas tą vieną 
iš didžiausių darbų atliks ge
riau negu Dewey.

Mes Amerikos lietuviai visi 
turime balsuoti už prezidentą

F. D. Rooseveltą ir visą Demo
kratų partijos tikietą dar ir 
dėl to, kad prezidentas Roose
veltas pažadėjo išlaisvinti ir 
mūsų tėvų kraštą, Lietuvą, iš 
svetimo jungo ir gražinti jai 
laisvę ir nepriklausomybę.

Čia reikia prisiminti, kad vė
liausiai Lietuvių, Latvių ir Es
tų J. A. Valstijų piliečių dele
gacijai atsilankusiai pas Secre- 
tary of State Cordell Hul, bu
vo Visoms trims tautoms užtik
rinta, kad Amerikos Jungtinių 
Valstijų nusistatymas padary
tas Spalių 15d., 1940m., yra ne
pakeistas. Kad prezidentas F. D. 
Rooseveltas kaip ir Secretary of 
StateCordel Hull, Baltijos tau
tų klausimu yra susirūpinę ir 
seka įvykius, kurie dabar atsi
tinka Lietuvoje.

Todėl dėl šitų ir daugyhės ki
tų priežasčių, kurios turės būti 
po karo išspręstos ir vykina
mos gyveniman, kaip mūsų ša
lyje Amerikoj taip ir visame 
pasaulyje, mes turime balsuoti 
už prezidentą F. D. Rooseveltą 
ir visą Demokratų Partijos ti- 
kietą Lapkričio 7-tą dieną.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA 
Iš Ųook County

Teis. J. T. Zųris, Hon. Chairman
Al. G. Kmnskis, Prezidentas

Vinc. M. Stulpinas, Secretary

Remkite ir platinkite "Draugą“, nes jis ii 
ius remia ir kovoja už kilnius idealus.

KREIPKITfiS PRIE MCI* 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 

LINKIMUPASIRENI UI.

Geriausio Materlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 
• paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas (r Dirbtuvė: 627 N. WESTKBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6108

ESEr

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMI8INO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPEKVISION

——įSTANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

— -V - m

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
i Telefonas GROvehill 0142

I
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

Ambasadorius Lenkijai 
Išvyko į JAV, Londoną

BOGOTA, Colombia, spa
lių 17.—J.A. Valstybių Am
basadorius Arthur Bli&s/
Lane ryt dieną važiuos Ame 
rikon ir iš ten Londonan, 
kur jis užims ambasado
riaus Lenkijos vyriausybei 
Londone vietą.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

QARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
[PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Anglijos Karalius 
Lankėsi Olandijoje

LONDONAS, spalių 17.— 
Karalius Jurgis VI vakar 
naktį grįžo Londonan pa 
penkių dienų kelionės po 
karo laukus Olandijoje ir 
Belgijoje. Tai buvo kara
liaus penktas vizitas karo 
frontan nuo karo pradžios.

Olandijoje jin apžiūrėjo 
britus ir kanadiečius karius 
ir įteikė keliems dekoraci
jas.

■ ' . i i i > i ir
Pirkite pas tuos biznierius, 

kurie skelbiasi ' Drauge.”

Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas: .

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir NaktĮ

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

11. ZOLP
1646 tVEST 46th MT. Phone YARDS 0781

Berūkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi ‘ Drauge“.

PBRSONAKIZKD MBMORIALS NO ADDITIONAL C OŠTI 
PABTKJULAR PGOPI.B PRKFBIl PAGHANKJS PBODUOriONS 

DISTMIBUTORS O* TBM PAMOKS BSOOTKLLO O RAJU T B

BUY U. SL WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KRfilPKITSS PBTB —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanin& Chambsr of Cosunerce
MODERNI Išvidini PĄRODA: RBaHDKNCUA~
4535 W. VVąablngton Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublle 4298 
VALANDOS: Kandim v. vak.; deitad. iv Sakm. 9-6 vaL

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ m SUNAI
2314 ĮVEST 28rd PLACE 
10766 &. MICHIGAN AVA Phones: GANAI. 2516 

OOMMODORE 6766 
PULLMAN U70

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661
~ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. L1ULEV1CIUS
4348 SO. CAI.IFORNIA AVĖ. Phone LAF. 9671

P. I. RIDIKAS
8354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

TeJeplione YARDS I4IO
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Kai nueini į krautuvę

Ar matai iškabintą kainų sąrašą?
Kainų Reguliavimo Įstai

ga išleido naują reikalavi
mą apylinkių maisto krau
tuvėms iškabinti matomose 
vietose aukščiausiųjų kainų 
sąrašus sausiems produk
tams ,ir tokiems gaminiams, 
kaip sviestui, kiaušiniams, 
paukštienai, žuvims, švie
žiems vaisiams ir daržo
vėms.

Šis reikalavimas yra dalis 
įsakymo, kuris suteikia tei
sę Kainų Reguliavimo Įstai
gos apylinkių skyriams nu
statyti tai apylinkei aukš
čiausias kainas (ceiling 
prices). šis įsakymas įsiga
lios š. m. spalio 4 dieną.

Nutrauktai, reikalavimai 
skirstomi taip:

1. Vienas egzempliorius 
apylinkės aukščiausiųjų kai
nų sąrašo sausiems maisto 
produktams privalo aptar
nauti 1.500 kvadratinių pė
dų plotą arba tokio dydžio 
krautuvės dalį.

2. Jei reikalinga daugiau 
egzempliorių, tokie sąrašai

Iš Chicago į London 
už $271.55

A. N, Kemp, prezidentas 
American Airlines, Ine., pa
skelbė, kad keleiviui iš Chi
cago į Londoną, Anglijoj, 
nuskristi kainuosią $271.55. 
Kelionė ims 14 valandų ir 46 
minutes.

privalo būti iškabinami bent 
25 pėdų atstume vienas nuo 
kito.

3. Vienas aukščiausiųjų 
kainų sąrašo egzempliorius 
tokiam maistui, kaip kiauši
niams, paukštienai ir švie
žiems vaisiams bei daržo
vėms privalo būti iškabina
mas toje krautuvės vietoje, 
kur jis pardavinėjamas.

4. Sąrašai privalo būti 
taip iškabinami, kad nebūtų 
sunkumo skaitaantiems pri
siartinti bent iki dviejų pė
dų nuo sąrašo.

Grąsino nusižudymu
Valerie McMinis, apie ku

rią jau buvo rašyta “Drau
ge”, kuri vienų metų savo 
dukterį buvo išnešus ir pa
metus ant tuščio loto ir po
licijai melavo, kad mergaitė 
pagrobta, grąsino nusižudy
mu, jei teismas, dėl parody
to savo žiaurumo, mergaitę 
atskirs nuo jos. Teismas nu
keltas į ateinantį penkta
dienį. Vyras taipgi žada sto
ti žmonos pusėn ir sako ne
norįs matyti, kad ji būtų 
baudžiama kalėjimu.

Mergaitė dar randasi Lo
retos ligoninėj ir gydoma 
nuo šalnos pakąstų rankų ir 
kojų.

Mergaitę ji buvo išnešus ir 
pametus dėlto, kaip pati sa
ko, kad grąžinus vyro meilę.

PLOKŠTI APfiDIS LIGONINĖJ

Tai Frank Sinkiewicz, nepriimtas į kariuomenę dėl 
plokščių kojų pėdų (flat-foot), guli ligoninėj, Detroit, 
Mieli. Jis yra žymus futbolininkas Lions rinktinės, žai
džiant su Cleveland Ram, žaidimo aikštėje jį ištiko apen- 
diko ataka. Gydytojai tačiau mano, kad operacija nebus 
reikalinga. (Acme-Draugas telephoto)

Nenusisekęs medaus 
. mėnuo

Leroy Gillman su savo 
jauna žmona Edith iš Keno- 
sha, Wis., po vestuvių buvo 
atvykę į Chicago medaus 
mėnesiui. Nuėjus jiems į ra- 
dio studio pamatyti brod-

Pustrečio miliono 
balsuotojų

Board of Election Com- 
missioniers paskelbė, kad 
lapkričio 7 d. rinkimuose 
Chicago ir Cook apskrityje 
turės teisę balsuoti pustre
čio miliono piliečių. Iki šiol

. x, , . , . , jau patikrintas sąrašas
2.«0,853 pliečių. Iki bus 
baigtas patikrinimas, da ti
kimos sudaryti 80,000 skai
čių. Balsuotojų Registracija,

prie Washington blvd. ir 
Elizabeth St. automobilis 
buvo atplėštas ir išvogta vi
si drabužiai. pasak bordo, šįmet buvo re

kordinė.

Dėl žiurkės iššaukta
'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA I
Du policijos skvadai iš 

Pekin stoties buvo naktį iš
šaukti adresu 2620 S. Wells 
St. Namo savininkas manė, 
kad plėšikas nori įsibriauti 
į butą. Kuomet atvyko poli
cija, pasirodė, kad didelė 
žiurkė, pakliuvus į spąstus, 
daužėsi į sieną ir išrodė, kad 
plėšikas nori įsibriauti.

POLYNA STOSKIUTES, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su 8v. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

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

TikietuB galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

Išdrafto bordo raštinės

Kas įvyksta, kai jaunuolio nepriima 
kariuomenėn?

TRIS SYKIUS BANDO j sakant, “prikiša, nosį”, tai 
Tris sykius Rudolph Ma- Yra sulaiko kareivį ir parei-

rino buvo nuvykęs į savo ra
jono draft bordą, kad pri
imtų į kariuomenę, bet vi 
sus tris sykius naujokų pri
ėmimo valdininkai jam pa
lingavo galvas, kas reiškė, 
kad jis nepriimamas. Visus 
tris sykius jis vis permažai 
svėrė, nors kasdien daugiau 
valgė. Be to, valdininkams 
atrodė, kad Rudolph yra per- 
jaunas, nors registravosi 
esąs 18 metų.
JEI BORDAS NEPRIIMA, 
PATS UNIFORMĄ 
UŽSIDEDA

Užvakar išėjo aikštėn ir 
tikras Rudolph’o amžius, 
kuomet militarė policija jį 
sulaikė kario uniformoj. Mi
litarė policija, žinote, tokia,
kad ji prie kiekvieno karei- į gyvenimą, 
vio ir kiekvienoj vietoj, taip ragavęs.

Įvairios w Įdomios

....ŽINIOS

Apeliuoja į vaikus

Trečiadienis, spaliij 12, 1944

kalauja dokumentų. Taip 
buvo sulaikytas prie Madi- į 
son ir Paulina gatvių ir ta-, 
sai visa širdimi pamylėjęs! 
kareivio gyvenimą Rudolph 
Marino. Pasirodžius, kad jis 
neturi jokių dokumentų, per
duotas policijai, o čia suži
nota jo tikras amžius, bū
tent 15 metų.
MANOMA, KAD IŠVENGS 
BAUSMES

Paprastai, už dėvėjimą ka
rio uniformos asmuo sun
kiai baudžiamas. Bet R. Ma
rino, tikimos, išvengs tos i 
bausmės, kadangi yra nepil
nametis ir parodęs didelio 
noro įsirašyti į kariuomenę, 
nepaprastai pamėgęs kario 

nors jo nebuvo

Chicagai mažesnė 
kvota

Lapkričio 20 d. visam 
krašte prasidės šeštoji Ka
rę Paskola (6th War Loan).

South Austin OCD ofisas Chicagai ir Cook apskričiai 
šiomis dienomis viešose vie- kvota nustatyta $836,160,- 
tose iškabino apeliaciją į 000, arba $57,854,000 ma- 
vaikus, kad, atsižvelgiant į žiau, negu buvo paskirta su-
karo stovį, atėjus “Hallo- 
ween” vakarui, jie nenaudo
tų muilo bei vaško langams 
biaurinti. Sako, muilas yra 
daromas iš riebalų, kurie 
yra labai reikalingi karo rei
kalams. Vaškas taipgi svar
bus šiuo metu daiktas.

Neužilgo bus gatavos
Iš Springfield, III., prane

šama, kad blankos automo
bilių leidimui (license) gau
ti neužilgo bus atspausdin
tos ir pradžioje kito mėne
sio jau bus galima gauti.

kelti per pastarąją Penktąją 
Paskolą. Visai Illinois vals
tybei nustatyta kvota $1,- 
$34.000 000.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo.

Grižo Į darbą B-29 
dalių gamintojai

Daugiau kaip 1,000 darbi
ninkų Minneapolis-Honey- 
vvell Regulator Co., 1135 N. 
Cicero Avė., grįžo į darbą 
po išrištų ginčų su War La- 
bor Board. Darbininkai bu
vo paskelbę sėdėjimo strei
ką protestui prieš sumažini
mą darbo valandų.

Ši dirbtuvė gamina dabs 
didžiausiems karo lėktu
vams, vadinamiems B-29 
Superfortress.

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. Ddubak Ir DuktA — savininkės
4*

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
M| — Ui 
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2M2 W. CERMAK RD....................Tel. CANaI 8881

BBN J. KAZANAUSKAS, Raitininke*
&

Vaikai padarė $1,300 
nuostolių

Du vaikai po dvylikos me
tų amžiaus, uždegę popieras 
prie sienos Sears Roebuck 
and Co. krautuvės, 4335 N. 
Cicero Avė., krautuvėje su
kėlė gaisrą. Kol atvyko gais
rininkai. ugnis nuostolių pa
darė $1,300 sumai.

Įvažiavo į busi
Ant 103-čios gatvės, neto

li Dotv St., Louis DeKerf, 
10612 Yates St., savo auto
mobiliu įvažiavo į sustojusį, 
dėl kito ten pat atsitikimo, 
busą. Automobilistas liko 
užmuštas.

Du nauji susirgimai
UJrekorduota du nauji 

vaikų paralyžiaus susirgi
mai — abu North Side’je. 
Tokiu būdu šįmet vaikų pa
ralyžius ištiko 247 asmenis. 
Pernai iki to laiko buvo už- 
rekorduota 904 atsitikimai.

X Profesionalai ir biz
nieriai! Community and 
Wa> Fund rinkliava iš biz
nierių ir profesionalų daro
ma visam mieste. Jei pas 
jus ateis aukų rinkėjas, bū
kite duosnūs. Atsiminkit?, 
kad jūsų auka prisidės prie 
keleriopų labdaringų reika
lų. Lietuviai su kitomis tau
tomis dalyvauja bendrame 
darbe. Bendrai dirbame ir 
bendro darbo rezultatais 
naudosis Lietuvoj nuo karo 
nukentėjusieji ir pabėgu
sieji į svetimas šalis.

X Vincentui Žitkui at
minti gedulo pamaldos bus 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
prie W. 22 St. ir S. Albany 
Avė., ateinantį penktadienį, 
8 vai. ryto. V. Žitkus, prieš 
išeidamas į karą gyveno 
adresu 1638 S. Christiana 
Avė. Jis dalyvavo invazijo
se šiaurės Afrikoj, Sicili
joj, Salerro ir Normandi
joj. Žuvo Prancūzuos fron
te. Jo motina Mrs. John 
Prihar gyvena adresu 5154 
S. Troy St.

X Svarbu visiems, kurie 
rašo. Paštas pakartotinai 
reikalauja, kad kiekvienas, 
kuris rašo laišką redakcijai, 
ar šiaip bile kam, savo ad
rese pažymėtų miesto zonos 
numerį. “Draugo” zonos 
numeris yra 8. Taigi, plea- 
se, visi, kurie rašote “Drau 
gui,” pridėkite ant voko 
ir zonos numerį. Rašykite 
taip. “Draugas,” 2334 So. 
Oakley Avė., Chiiago 8,111.

X Jack Ganson, Lietuvos 
rišt ik a s praneša, kad nuo 
spalių 16 d. jo rietynių pro- 
motorium bus Karolis Po
žėla (Kari Pojello). Pasta
ruoju laiku J. Ganson rito
si ir treniravosi pietinėse 
valstybėse. Dabar galės pa
matyti jį ritantis ir Chica
go lietuviai — ristynių spor 
to "mėgėjai.

X E. Samienė, žinoma vei 
kėja ir Federacijos Chica
go apskrities sekretorė 
kalbės No. Side Bendro A- 
mer. Lietuvių Fondo 4 sky- 
raius vakare, kuris įvykj 
Šv. Mykolo parapijos salėj, 
sekmadienį, spalių 22 d., 6 
vai.
.. X Izidorius Krasauskas, 
vaistininkas karo laivyne, 
Guam salos kautynėse, lie
pos 21 d., buvo sužeistas ir 
šiomis dienomis parvestas 
į San Diego, Calif., gydytis. 
Jo tėvai gyvena Brighton 
Parke, 4520 So. California 
Avė.

y O. Aleliunienė, J. Pu- 
kelienė, A. Bubnienė, M. 
Tamanauskienė, A. Leščin
skienė, S. Bučienė ir P. Prie- 
tikaitė — visos bridgepor- 
tietės ir visos apsiėmė pa
sidarbuoti Community and 
War Fund aukų rinkime sa
vo apylinkėje.

X Anne Marle Kazragis 
išteka už Antano J. Vit
kausko. Šliubas bus šešta
dieni, spalių 21 d., Gimimo 
Švč. Panelės parapijos baž
nyčioje.




