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

—Abraham Lincoln

Kaina 3c VoL XXVIII

SUSIKIBO AMERIKOS-JAPONIJOS LAIVYNAI✓

Rusai Baigia Okupuoti Klaipėdos Kraštą
Neišvarė Nacių iš Klaipėdos Miesto; 

Manoma Neužilgo Okupuos Tilžę
LONDONAS, spalių 24. — Čia gaunami raportai sako 

Adolfas Hitleris pats nuvyko į Rytprūsių frontą padrą
sinti savo karius ir raginti juos visom išgalėm laikytis 
prieš rusų puolimus.

Vienas raportas sako rusų kariuomenė jau pasivarė iki 
37 mylių gilumos Rytprūsiuose.

Berlyno radio sakė rusų kariuomenė jau pasiekė An- 
gerap upę, 31 mylią Prūsų gilumoje.

Rusų kariuomenė baigia užimti visą Klaipėdos kraštą. 
Atakuodami iš rytų pusės, rusai sakėsi užėmę 500 apgy
ventų vietų Lietuvoje ir 400 kaimų ir miestelių Rytų 
Prūsijoje.

Rusai pavarė nacių kariuomenę iš Nemuno šiaurinio 
kranto ir puola nacius nuo tos upės žiočių prie Baltijos 
jūros iki Jurbarko miesto, Lietuvoje.

Berlynas sakė rusai ban-
do persikelti per Nemuną ir 
užimti Tilžę. Rusai apstatė 
Klaipėdos miestą 25 mylių 
ilgio geležiniu ratu, sugau- 
dami ten esantį nacių gar
nizoną.

Prūsuose rusų puolimas 
vyksta abiejose pusėse Kau 
no-Karaliaučiaus plento, ir 
yra taikomas į Įsrutę ir 
Karaliaučių.

mylių į vakarus nuo Įsru- 
tės.

Tarp Lietuvoj užimtų mie 
stų, rusai okupavo Suval
kus, Seinus, Simną, Lazdi
jus, Kalvariją, Ratus, ir Dru 
skininkus. Jų puolimai pra
sidėjo iš Naumiesčio pusės.

Maskva taipgi pranešė, 
kad jos kariuomenės ‘Suo
mijoje užėmė Salmijarvi, 
prie pat Norvegijos rabe-

Užimtam Valterkaime, 12 žiaus.
mylių į šiaurę nuo Gelda-1 Sakoma, kad rusų karo 
pės ir septynias mylias į j laivai įplaukė į Varangerf- 
pietus nuo Gumbinės, rusai jordą, netoli Kirkenes, na- 
stovi tik 20 mylių nuo Įs- cių submarinų ir lėktuvų 
rutės. Karaliaučius yra 50 bazės Norvegijoj.

—r
VIENA PIRMŲ PHILIPPINUOSE PADARYTŲ NUOTRAUKŲ Manoma Prasidėjo Laivų Kautynės

PEARL HARBOR, spalių 24.—Adm. Chester W. Nim- 
itz pranešė, kad Amerikos Pacifiko laivyno trečias dali
nys vakar surado japonų didžiuosius karo laivus Šulu 
jūroje, prie centrinių Philippinų salų.

Amerikos lėktuvai tuoj išskrido juos atakuoti ir laivai 
skubiai plaukė su jais kovoti.

Amerikos laivyno dalinys nesenai matė japonų karo 
laivas, kurie tik pažiūrėjo į amerikiečių galybę, apsisuko 
ir bėgo.

Manoma, kad Amerikos laivai šį kartą bandys su japo
nais susiremti.

GEN. MacARTHUR ŠTA-1 
BAS, Philippinuose, spalių 
24.—Amerikos kariai, kurie

Savo proklamacijoje Philippinų gyventojams, Gen. MacArthur pareiškė, kad sąjun- išlaisvino 11 miestų centri- 
gininkų kariuomenės atėjo ne kaipo engėjos, bet kaipo laisvių grąžintojos. Čia matosi Philinnin.i
Gen. Douglas MacArthur, Prezidentas Sergio Osmena, centre, ir Lt. Gen. Richard K PP ¥ » -

JAV Tankai Iškelti Kitoje Philippinų 
Saloje; Japonų Opozicija Padidėjo

U. S. Kariai Gręsia Bologna-Rimini 
Vieškeliui; Veržiasi Arčiau Bologna

Sutherland, kairėje.

ISPANIJOJE IŠKYLA 
2-as CIVILIS KARAS

PARYŽIUS, spalių 24.— 
Raportai iš pasienio sako 
ispanų republikonų sukili
mas prieš Gen. Franco re
žimą darosi vis panašesnis 
į didėjantį karą. Anot pra
nešimų, sukilėlių skaičius 
siekiąs apie 20,000 karių.

Franco susirūpinimas nu
rodomas tame, kad jis pa
siuntė 20 kariuomenės divi
zijų kovoti prieš ispanus 
partizanus, kurie užėmė ke
lis kaimus Pyrenėjuose.

(Acme-Draugas Telephoto.) žiasi pirmyn Leyte saloj. 
Žygiavimas nebe toks grei
tas dėl padidėjusios japonų 
opozicijos ir didelio dumblo.Sako Naciu Pasodintas LĖKTUVAI ATAKAVO

Premjeras Nužudytas; KURILES—TOKYO (Australijoje gauti rapor
ISTANBUL, spalių 24.— SAN FRANCISCO, spalių tai iš fronto sakė Amerikos 

Pranešimas iš patikimo šal- 24.—Tokyo radio praneši- Tankų dalinys įsteigė pozici- 
tinio sakė Vengrijos kariai mas sakė Amerikos lėktų- J4 Samar saloje, kuri jun- 
ir patriotai penktadieny už- vai dienos metu atakavo S*8, Leyte »r Luzon. salas, 
puolė ir okupavo valdžios Paramushiro ir Onnekotan
rūmus Budapešte, užmušda salas, Kirile salyne. Pasak 
mi nacių pasodintą Premje- pranešimo, šeši B-24 lėktu- 

I rą Ferenc Szalasi ir jo št-a- vai darė puolimą.
bo narius

Naciai šturmtruperiai ir ATREMIA JAPONŲ
parsidavėliai vengrai polici- MIAI |M||f I/IL1IIAIC 
ninkai kontratakavo su 60 r UULIrlUj IMMJUJl 
tankų, išmušė patriotų jė- CHUNGKING, spalių 24.
gą, ir vėl užvaldė visą Bu-, Kontratakuojanti kinie-

Apie tą invaziją pranešė 
britų radio.

(Melbourne Herald kores
pondentas sakė tankai buvo 
laivais pervežti per siaurą
ją San Juanico prataką iš 
punkto virš Tacloban.

(Jo pranešimas sakė Gen. 
MacArthur pasinaudojo grei

vo karius į penktą salą, ku
rioj amerikiečiai išlipo nuo 
Philippinų invazijos. Gen. 
MacArthur pranešimas ne
minėjo Samar salos.)

Vieškelis einantis iš Tac
loban į Palo yra visiškai 
amerikiečių rankose.

Pietinis dalinys Leyte sa
loje užėmė San Pablo aero
dromą, septynias mylias 
nuo Dulag, salos krante. 
Amerikiečiams prieš i n o s i 
vien tik užsilikę japonų vie
netai. Didesnė dalis japonų 
jėgos vis dar traukiasi.

Prie Palo buvo kas kita. 
Japonai smarkiai kontrata
kavo visą naktį ir tik šį ry
tą buvo pavaryti.

Gen. MacArthur komuni
katas pranešė apie visišką 
užėmimą , mažųjų Suluan, 
Dinagat ir Homonhon salų,

ROMA, spalių 24.—Penk
tos armijos amerikiečiai ka
riai pasistūmė iki penkių 
mylių nuo Bologne-Rimini 
plento, ir gręsia perkirsti 
svarbiausią Po klonio kelią 
tarpe Bologna ir Castel San 
Pietro.

Jie užėmė Frassinetto ir 
žygiuoja pirmyn į Monte 
Grande.

Didieji amerikiečių dali
niai, kurie žygiuoja šiaurėn 
į Bologna, yra trukdomi 
gausiai nusėtais minų Lau-

Ikais, išsprogdinimų ir vieli
nių barikadų.

Perkirtimas Bologna-Ri
mini vieškelio panaikintų 
vieną svarbiausių nacių reik 
menų kelių į rytinę Italiją 
aplink Cesena, kur didelis 
dumblas sulėtino kanadie
čių ir britų karių žygiavi
mą.

Sąjungininkai Adrijos 
krante visvien veržiasi pir
myn į vakarus ir šiaurę nuo 
Cervia.

BRITAI UŽĖMĖ LAMIA
ROMA, spalių 24.—Sąjun 

gininkų jėgų Adrijoje šta
bas pranešė, kad britai ka
riai užėmė Lamia, Graiki
joje, apie 100 mylių į šiaur
vakarius nuo Atėnų. Balka
nų aviacijos lėktuvai, skris
dami iš Graikijos bazių, be 
perstojimo puola nacius pa
sitraukiančius į šiaurinę 
Graikiją.

dapeštą, išskiriant Nagyma čiai sudavė japonams dide- 
nyok sritį, kur kiti patrio- liūs smūgius aštuonias my- 
tai priešinasi ir laiko kelia", lias į pietvakarius nuo Kwei 
tūkstančius nacių įkaitų. ping, kur priešas veržėsi 

Informantas sakė žydų arčiau amerikiečių Liuchow 
žudymas tęsiamas visu žvė- aviacijos bazės.
riškumu. Naciai tankais pa- Kinijos komanda taipgi 
traliuoja gatves nuo ąešta- pranešė, kad didelės grum- 
dienio dienos. tynęs tebevyksta prie Ping-

tu amerikiečių pasivarymu kurios saugo priėjimą prie 
Leyte saloje ir pasiuntė sa- Leyte įlankos.

Britai Įsiveržė į 'Shertogenbosch; 
Amerikiečiai Puola Nacius prie Metz
PIRMOS KANADOS AR-

MEKSIKOS LAIVAS 
NUSKENDO; 25 ŽUVO

Prez. Rooseveltas 
Kalbės Chicagojc

WASHTNGTON, spalių 24. 
—Prezidento Sekr. Stephen 
Early oficialiai pranešė, kad 
Prez. Rooseveltas kalbės 
Chicagoje. Early nesakė ka
da Prezidentas kalbės, bet 
Cook apskrities demokratų 
komitetas paruošė planus 
dideliam susirinkimui Sol- 
dier Fielde šeštadienio va
kare. ~

Numato Kitu Suėjimu 
Taikos Svarstymui

WASHINGTON, spalių 24 
—Valstybės Sekr. pavaduo
tojas Stettinius pranešė, 
kad J.A. Valstybių vyriau
sybė tikisi, kad sausio mė
nesy įvyks kita jungtinių 
tautų konferencija, veikiau 
šiai po Roosevelt-Churchill 
Stalin pasitarimo šių metų 
pabaigoje.

Gub. Dewey Kalbės 
Stadiume Sį Vakaru

CHICAGO, spalių 24. — 
Republikonų kandidatas į 
prezidentus Gub. Dewey 
šiandien važiavo per Chica- 
gą pakeliui į Minneapolis. 
Ryt dieną po pietų Chica
goje įvyks paradas Gub 
Dewey pagerbti, o vakare 
jis sakys kalbą Chieago 
Stadiume.

MEXICO CITY, spalių 24.
—Meksikos 7,480 tonų pre
kinis laivas Juan Casiano
nuskendo netoli Oeorgia [ėktUVSi Puola Net 
kranto anksti penktadienio 
ryte. Kartu su laivu dingo 
25 įgulos nariai. Juan Casi
ano susidūrė su nežinomu

nam, į šiaurryčius nuo Kwei MIJOS ŠTABAS, spalių 24. 
ping, kur japonai iš naujo — Kanadiečiai pėstininkai 
pradėjo ofensyvą. pasivarė per visą perėją ve-

Į šiaurę nuo Kweilin, kur dančią į Pietinę Beveland 
kiniečiai vakar pasivarė pir safo» tuo visai uždarydami 
myn, nebuvo jokio didesnio Tą sPraK4-
padėties pasikeitimo.

laivu, kuris gali būt taipgi 
nuskendo.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, Paryžius, spalių 24.— 

• hJ v • U* i Britų antros armijos kariai 
ir MdZUOSIUS MlCSlUS šiandien įsiveržė į ’SHerto,- 
VYRIAUSIAS AEF ŠTA- genbosch miestą, strategin’ 

i BAS. spalių 24 —Amerikos susisiekimo centrą Olandi-

Bilietus tam 
galima gauti 
raštinėje.

parengimui
“DRAUGO”

BRUSSELS, spalių 24.— 
Belgų vyriausybė pranešė, 
kad nacių skrendančios bom 
bos krito Belgijoje.

Du Nedideli Žemės
Drebėjimai Ecuadore
GUAYAQUIL, Ecuador, 

spalių 24.—šioje apylinkėje 
vakar naktį buvo jausta du 
lengvi žemės drebėjimai.

KALENDORIUS
Spalių 25d.1 Šv. Krizan- 

tas ir Darija; senovės: Zir- 
demantas ir Karigaila.

Spalių 26d.; čv. Ečaris- 
tas; senovės: Nergis ir Pa- 
gezanė.

ORAS
Giedra. Ryte bus šilta. 

Po pietų vėsiau.

lėktuvai dabar atakuoja kas fojė. Sąjungininkų ofensyvą 
tik juda Vokietijcfo, kad didėja ir jos tikslas mato- 
duoti vokiečiams paragauti mai yra išvaryti nacius i? 
karo baisenybių. Jų taiki- visos vakarinės Olandijos, 
niai pirmiau buvo tik didie- Į pietus nuo ’SHertogen-

tampriau suėmė išlaisvintą 
Breskens ir užėmė kelią ei
nantį pietuosna į Schhondj- 
ke.

Amerikiečiai kariai persi
kėlė per Montagne upę, Fre- 
me-Montaine apylinkėje, ir 
įsteigė naują poziciją.

Į šiaurę nuo Antverpo, 
kurį kanadiečiai nori atida
ryti sąjungininkų laivams, 
jie pasivarė į, vakarus nuo 
Roosendaal - Antverpo ge’e- 
žinkelio, ir kitoj vietoj per
ėjo Olandijos rabežių iš 
Belgijos.

Kita dalis vakarinio fron
to gan rami. Vien trečios 
armijos srity, aplink Metz,

ji miestai ir fabrikai.
Tai yra sąjungininkų at- Michielsgestel ir pasivarė 

sakymas į visuotinę vyrų iki mylios nuo' Boxtel.

bosch britai pasiekė Sa int ! teįvyko didesni veiksmai.

mobilizaciją Reiche. 
Vakar naktį 1,000 britu

lėktuvų atakavo Essen apv- 
linkę. šeši lėktuvai negrįžo, 
^losųuito bomberiai tuo pat 

■metu puolė Berlyną.

Kanadiečiai užėmė Schin- 
djel miestą, kurį naciai kair 
galėdami gynė. Nežiūrint 
nepatvirtintų raportų, kuri? 
sakė jie buvo priversti pasi
traukti, kanadiečiai taipgi

Berlynas sakė amerikiečiai 
ten pradėjo smarkų stūmi- 
mąsi.

Maizieres les Met mieste
ly naciai vis dar tebelaiko 
ketvirtdalį to miesto, kau- 
damiesi su amerikiečiais iš 
namo į namą.
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Lietuviški komunistai šoks džiką, kuo
met bus šaudomi 'kvislingai ir fašistai'

Bimba laukia, kad Stalinas pagriebtų 
Švediją už sprando

Paskelbė šiurpy 
diktatorišką dekretą

Boston, Mass, — Spalių damas ten kiniečius dirbti 
15 d. Municipal Building sa- | po 18 vai. į dieną už lc į die- 
lėje vietos kvislingai Sovie- | ną. Tai tokią pat tvarką ręs
tų diktatūros garbintojai, šį publikonai norį įvesti ir 
kartą prisidengę “Pažangių
jų Lietuvių Tarybos” vardu 
buvo suruoš* kaip jie pla
čiai skelbė “prakalbas už de
mokratiją”, kurios galima 
pavadinti — prakalbomis už 
šiurpulingą terorą visiems 
žmonėms, išskyrus kvislin- 
gus komunistus.

gožninkų “vadas” — “pro
fesorius”.

Socialistai, katalikai ir žy 
dai — pažangūs žmonės. 
Kaip tik būsiąs išrinktas 
Devvey į prezidentus, tai 
tucj prasidėsią persekioji
mai visų pažangiųjų žmo
nių : socialistų, katalikų ir 
ypatingai žydų. Kitų“prof.” 
prie pažangiųjų nepriskyrė. 
Apie Ohio gube r n a t o r i ų 
John W. Bricker, respubli
konų kandidatą į vice pre-

, zidentus, kalbėtojas suminė- rius David I. Walsh ir kon- . . J
t u a, J° visokių “blogybių“ ir ga-gresmanas John W. McCor- ; . , . ,° .v le užakcentavo, kad “Brick-mach, bet publikos is visos . , ,, _. er yra didelis fasistas Ir 

taip švaistėsi nelogingais ar 
gumentais, kaip berniokas 
purvais. Gale prisipažino.

Nors rengėjai jas plačiai 
garsino savo spaudoje, pla
katais ir per Minkų radio 
ir tuose garsinimuose skel- į 
bė, kad kalbės Bostono ma- ( 
yoras M. J. Tobin, senato- 1

tos nei Švedijoj, nei Portu- 
• ga.'ijoj, nei Argentinoje. “Iš

Nors Bostonas yra akai 'VisUr' visi kvislinSai ir fa’ 
tomas laisvės, demokratijos *istai bus BUrankioti ir s»- 
lopsys. (The Cradle of Li-|saUdytl ■ sako Bimba' Bfl 
berty). Tik JŽ kelių blokų "■^siųsti į pragarą pas 
nuo šios salės yra istorinis er^
kalnas — Dorchester Pašiepė «,as kvislingas ir 
Heights, nuo kurio Jurgis B ALF, kurs gaunąs iš U. 
W ashingtonas uždavė pirmu j W. Fondo šimtus tūkstan
tinį smūgį tų laikų tironi- čių, o kun. Končius tuos pi- 
jos nešėjams, kurios pase- nigus siunčiąs Švjedijon pa- 

Amerikoje. Taip kalbėjo ra-ik°je mes Visi šioje šaly>' bėgėliams šelpti, kurie vis
naudojamės žmoniškomis te t 1 tiek būsią sušaudyti.
sėmis, kurias mums duoda 
Bill of Rights, kvislingas 
Bimba, kuris ir pats naudo
jasi Bill of Rights protek
cija, drįso kategoriškai pa
skelbti štai kokį diktatoriš
ką tironišką dekretą: kad 
visi iš Lietuvos pabėgėliai, 
kurie dabar randasi Švedi
joje bus “‘grąžinti atgal Lie 
tuvon, Kaunan ir. Vilniun; 
jie bug nuteisti ir sušaudy
ti”.

Kam tas teismas dar rei
kalingas, kad kalbėtojas iš 
anksto žino, kaip tie nelai-

Šiurpu darėsi klausant a- 
pie tuos sušaudymus ir grą- 
sinimus sušaudyti. Jei tai 
būtų taikoma diktatorių 
kvislingams arba tiems, ku
rie savo žiaurumu to užsi
pelnė, tai dar pateisinama. 
Bet, juk visiems žinoma, kad 
komunistai visus, kurie tik 
jiems nelinkčioja, jų dikta
tūros negarbina, ar išdrįsta 
jiems ar Rusijos viešpa
čiams teisybės žodį tarti, 
tai tuoj pašaukiami ‘fašis
tais”, kurie anot Bimbos

i •*turės būti sušaudyti. Į tą

apylinkės tesusirinko 
pusantro šimto. Nei vienas I

mingieji bus nuteisti ir su-, skaičių “prof.” Kubilius pri
žardyti ir keno vardu bei į- 
galiojimu kvislibgas Bimba

skyrė ir Ohio gubernatorių 
J. W. Brickerį prisegdamas

kad jis esąs “registruotas 
respublikonas’’, bet balsuo- “ 
siąs už demokratus. Reiškia, 
vėl naujas persivertimas.

taip drąsiai tą dekretą pa- jam net “didelio fašisto” 
skelbė — nepasakė. antspaudą.

Sakoma, žmogus žmoguiŠvedija bus pagriebta 
už sprando” žvėris. Tą žvėriškumą tokie

Negali užmiršti
Po Kubiliaus, išėjo kalbė-

‘ ‘špygos’
Toliau Bimba pareiškė, 

kad užeinant raudonajai ar
mijai, į Suomiją buvo pabė
gę keli šimtai estų iš Esti-

iš čia minėtų ir garsintų 
garbingų vyrų nepasirodė ir 
net nei savo atstovų nepri- 
siuntė. Reiškia, vengė kaip 
raupsuotoj ų glamonėjimo.
Visas prakalbas “atrėžė”
Kup'Ais, Kubilius ir Anta
nas Bimba iš Brooklyn, N.
Y- ti A. Bimba, kurs pradžioje

Labilius, kurs save net prisiminė, kaip prieš kelis | Jos» bet Suomija buvo pri-
“profesorium” tituluoja, sa- metus jam čia kalbant perlvers^a tuos pabėgusius 
vo kalba bei “argumentais 
prieš respublikonus suteikė 
demokratų partijai ir prez.
Rooseveltui “meškos patar-

“Kel.” red. Michelsoną į ke
purę įmetęs nupieštą “špy- 

navimą”. Girdi, “per Minkų gą“. Jis tik dabar pradedąs 
radio šiandien viena bobelė pamatyti tos “špygos” poli- 
net susirietus gyrė respub- , tinę reikšmę. Tai esanti — 
likonus. Taip kalbėti gali ; špyga raudonajai armijai.— 
tik Judošiai, išdavikai”. To- ; Toliau pacitavo iškarpas 
liau, vadinamas “prof.” ban- iš laikraščių apie lietuvių 
dė aiškinti, kad respubliko- | bėgimą Švedijon užeinant 
nų partiją valdo Hooveris, ' raudonajai armijai ant Lie 
kurs didelius turtus susikro- i tuvos ir kiek tokių pabėge- 
vęs Kinijoj mainose, vers- ' lių ten yra.

kolektą, vienas “kryžiokas”, Įęst'as grąžinti Sovietams 
kurį vėliau paskelbė esant! nepasakė ar tų estų ek

zekucija jau įvykdyta ar 
ne). Švedija ir-gi būsianti 
pagriebta už sprando ir pa
kratyta ir ji turėsianti vi
sus iki vienam pabėgėlius 
grąžinti. Nebūsią jiems vie-

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Bimbos matyt pasiryžę iš
ugdyti ir savo pasekėjuose 
šioje šaly.

Bet ar neišeis su masko
lių garbintojais taip kaip 
lietuvių patarlė sako: ‘ Duok 
veršiui ilgą virvę, jis greiv 
save susipančios’. Pilietis

Daily News redaktorius r^:o““8it^4 
rezignavo kė iš savo pareigų. Jis pa

kviestas redaktorium Min- 
Carroll Binder, Chicago ineapolis Star-Journal.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai triūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterį; 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

Turime didelį 
tr gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaližkų Knygų, Stygų, 
Rekordų it įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
TBWELttY — YVATCHMAKEfc 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė savininkės

RS

FIARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M

WHFC - lūi kilos.
SEKMADIENIAIS ~ RQ0 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.

UI
BM

r
N

• 1

k1F
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242 
M a^;.., ■ -yr - .L- r >» ""t------------1 ■1 tas33

Tel. YARds 4841

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora a K ų įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuotl Jas modernlgklausla 
metodą, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

8# METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

na visų aklų įtempimą.

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

OrrOMBTRUTAI 
1801 So. Aahland Avenue 

Kampas ll-toa
’l.i. It.iuui GANAU 0523, Oblcago 

• OFI80 VALANDOS:
Kasdien 1:10 a. m. iki 1:30 p. m, 

Trečlad. ir leltad. 0:10 a. m. 
Iki 1:10 j. n.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprtagslnlai 
Matracai

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

Ateikite čiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

K
^2310 WEST ROOSEVELT ROAD ’

—. . . zz

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........$g gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................JĮ Į 25
PETROLEUM COKE (Course) $12 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Kun) <jįĮ0*<)5

Paskolos yra daromos ant pirmų morgiciu pas mus-
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LKNGVV MftNESINIŲ IAMOKAlIMUi 

Panaudokite Proga Dabartlnčma Zcinnnifl 
Nuošimčio Ra toms.

TĄPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mOse ištaigoje. Jūsų IndCllal 
rūpestingai globojami li> Ilgi $5,ooo.no ap
drausti per Fedcral Savlnga and lx>an In- 
auranvc Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
limokaml jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE J.STAIUA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LI Q U O R 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas’’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Tai. YARda 2240

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland A venos 
arti <7th Street

■ao • veL ryte U g vaL wk

Ofise TeL 
BezIdencĮjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

M. YARda am
Bea.: KKNveed 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: mm 1-1; ano «:3GA

Trečiadienio ir SeStadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

į Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Res. 6958 So. Talman Ava.
Ree. Tel. GROvehill 0617 
Offloe TeL HEMIock 4848

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

2423 VVest Marnuette Road
OFISO VALANDOS M 

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

TaL CANal 6122

DR. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

2201 W. Cermak R«l. - 
»: 1—S popiet ir 7—8 v. M

Trečiad. ir Sekta dienia 
ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPublie 7868

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.^

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Arteaian Vve 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p
6 iki 9 vai. vakare.

TaL YARda S14«

ML V. A. SIMKUS
IR OMIRTTRGAS 

Ajcnmn pritatko a
744 W«t SSth Street 

: 11-11; >4; tr 6.3A8 » 
adlenteb—2-4 kr 6-30-8:30 
ftventadienlalB—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią nkdirhanrsa savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 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.

p Ofiso Tel..........VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trog lubos)

Ofiso Telefonas: YAItds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Re*. Tel.: MIDmty 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikg 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai v" 
Sekmad. mm in iki 1? vai diem

DR. EMILY V. KRUKA:
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavette 3210 

Res. Tel. REPublie 0054
Jilgu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2808

VALANDOS: I
Kitądien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo fi Iki 9 vai. vak.n<
TreCIadlenlo vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal milu i t

Nebūk vergu, bet viešps 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas M
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

If "D R A U a O’’ 
DARBŲ SKYRIUS UI HELP \VANTED — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTTSING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Btreet 
TeL RANdolDb I4M-HS*

HEIiP WANTED — VYRAI

HENRY PRATT CO.
Plieno Pleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA:—

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ 

VVELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.
VYRAS

Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. OTULIAMS 
VTRginia 1500 .

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

švarus darbas.
THOMSON & TAYLOR DIV.

530 W. CERMAK RD.

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

' ATSIŠAUKIT Į 

ROOM 310

135 E. llth PLACE

Illinois Central R.R.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare 11d 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 
★ *

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Mėsos, vakarais ar naktinlmls 
valandomk 

Atsttsnktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CtuCAGO

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Pokarinė ateitis užtikrinta. Pa
stovūs darbai, Sekmadieniais 
ir šventadieniais dirbti nereikia

UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
160 N. STATE ST.

VYRŲ IR MOTERŲ
Valymo darbams didelėje Kepy
kloje. 70c j valandą. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs darbai

WONDER BREAD CO.
3015 W. Lake St.

HELP WANTED MOTERYS

ABELNU C0MM15SARY 
DARBININKŲ

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA .. 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

D2ENITORKA
Valyti ir Mopuoti

DARBAS NAKTIMIS
NUO 6 VAK. IKI 1:30 RYTO 
Lengvas darbas, gera mokestis.

I. S. BERLIN 
Prinling & Litho. Co.

426 S. CLINTON ST.

MOTERŲ
PRIE PIECE W0RK DARBŲ

STATIONARY — RAŠOMOS 
POPIEROS.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAI. 

DIENINIS ŠIFTAS.

HARLICH MFG. CO/
1417 W. JACKSON BLVD.

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

Senece

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE OTLL TRAIN YODI

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

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

DĄNLY 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.
2487 W. FULTON ST. 8EELEV 8266

★ ★ ★★ ★ ★ ★

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

□thnanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

Iškilmėms ir bazarui praėjus
IŠKILMĖS IR BAZARAS. — MARGOS VĖLIAVOS IR 
DRIGNINIA1 KASPINAI. — GRAŽI “LIETUVIŠKA 
BAKŪŽĖ’ . — GALINGA PROCESIJA. — KĘSTUČIO 
ŠAUKSMAS — LIETUVIŲ DIENA. — ŽADEIKIO 
KALBA. — LIETUVIŲ ŠOKIAI IR DAINOS. — ROO- 
SEVELTO PAREIŠKIMAS. — LIETUVOS PASIUNTI
NYBĖS RAŠTAS. — GUBERNATORIAUS PROKLA
MACIJA. — MAYORO PROKLAMACIJA. — MIKO- 
LAIČIO ‘ LIETUVIŠKA SODYBA”. — GARBĖ DIR
BUSIEMS. — BENDRAI DIRBANT GERAI SEKASI.

RENKASI
Baltimore, Md. — Kaip 

galinga puota, kaip milži
niškos vestuvės, praėjo, pra
ūžė Jungtinių Tautų Tauti
nių Grupių iškilmės ir ba- 
zaras. Tas didelis parengi
mas prasidėjo spalių 8 ir 
baigėsi 12. Daug kam buvo 
tik smagumai. Bet daug kam 
ir kojos pavargo ir miego 
trūko, ir galvosūkio užteko. 
Vienok visi džiaugiasi ir di
džiuojasi tuomi gražiu ir pa
vyzdingu darbu.

Sekmadienio vakare, spa
lių 8, būriais ir pulkais žmo
nės rinkosi į milžinišką Fifth 
Regiment Armory. Tarpe 
šios patalpos sienų įvyko 
daug didelių parengimų, čia

ir ,Prie,-rtlT.šjnų d^rbu®- 1912 metais Amerikos Dedalis dėl life rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų.

THE
BASTIAN-BLESSING CO.

4201 Peterson Avė.

LIIHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

Bet Lietuviška Bakūžė, nors 
ir seniai mačiusiam arba ir 
visai nemačiusiam Lietuvos, 
vis tiek sukrutina širdį. 
Nors čia pat kitos tautos 
vaizduoja aukštus piliorius 
ir šilkus, bet lietuvio akį 
lietuviška bakūžė ir sesučių 
bei brolių rankdarbiai la
biausiai vilioja. Kitus ap
lankę lietuviai greitai grįž
ta prie savo vietos.

Kuomet apatinėje salėje
grupės ir organizacijos tvar Service

Disabled War Veterans 
5th Veteran Corps 
Jevvish War Veterans 
Military Order of

Purple Heart 
Polish Veterans 
29th Division Association 

Veterans of Foreign 
Wars

United States Army and
WACS

United States Navy ar
WAVES

United States Coast Guard 
and SPARS

Marines and Lady Ma
rines

Civil Air Patrol 
Maryland State Guard 
Volunteer Port Security 
Civilįan Defense

Air Raid Wardens 
Auxiliary Firemen 
Auxiliary Policemen

Maritime Union of Mer- 
chant Seamen

United States Maritime

the

pavieni, eile. ūžė gausūs plo
jimai visai procesijai, bet 
tautų vėliavų nešėjos gavo 
dar gausesnius plojimus.

Paskui jas ėjo tautinės 
grupės.

Kinų, čekoslovakų, estų, 
graikų, lietuvių, norvegų, 
lenkų, rusų, ukrainų, britų, 
Pan-American tautų, etc.

Tautinių grupių procesi • 
jantai buvo vardu iššaukti 
kiekvienos tautos paskirai. 
Artinantis kožnai grupei 
Bob Iule orkestrą grojo kož- 
nos. tautos himną, o paskui 
grupė užėjus ant scenos gie
dojo savo himną.

(Daugiau bus)

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Nereikia
Išmokti inspektavimo, assembly

mokratų partija nominavo 
Woodrow Wil.son kandidatu 
į Amerikos prezidentus, čia 
garsūs kalbėtojai jaudina

kėši, didžiojoj salėje, viršuj, 
ėjo sekama programa.

7:30 vakare, koncertas — 
grojo United States Coast 
Guard benas ir Marylano 
State Guard benas.

7:50 grojo Baltimore De
partment of Recreation or 
kestra.

Po to buvo Pledge of Al 
legiance to the Flag of the 
United States.

Invokaciją atliko rabinas
(Rusas iki Durų)

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS

milžiniškas minias. Čia tūks B. G. Axelman.
tančiai tūkstančių šoko ir 
“sukėsi, sukėsi amžinas vai- 
cas”. Čia vienu kartu gali 
tilpti 40 tūkstančių žmonių.

Šį gi vakarą, su bubnais, 
su triūbomis, su trimitais, 
su vėliavomis — vyrai su 
margomis unifbrmomis, mer 
ginos su spalvuotais rūbais 
ir drigniniais kaspinais; or
ganizacijos, legionieriai, blo
kų brigados, kareiviai, ka- 
reivės, jūreiviai, jūreivės, 
kareivių motinos, skautai, 
rangerįai — seni ir jauni, 
dideli ir maži — visi rinko
si į platų ir aukštą pastatą.

Apatinė salė. Namai ir 
pastatai viduje šios apati
nės salės vaizduoja Kiniją, 
Čekoslovakiją, Graikiją, Lie
tuvą, Norvegiją, Lenkiją, Ru 
siją, Ukrainą ir t.t.

Visur gražu, visur įdomu.

Procesijos skelbėju buvo 
Edvvin A. Dempsey.
MILŽINIŠKA PROCESIJA

Viršutinėj salėj buvo i- 
rengta didelė scena, kur ga
lėjo tilpti tūkstantinė minia 
Čia buvo gubernatorius O’- 
Conor, majoras McKeldins 
senatoriai Tydings ir Rad- 
cliffe, generolai, pulkininkai 
ir kiti garbės svečiai.

Apatinėj salėj susigrupa
vę organizacijos ir tautinės 
grupės ėjo viršun ir ėjo per 
didžiąją salę pro sceną, se- 
kamoj tvarkoj:

The Spirit of ’76
Daughters of the Ameri

can Revolution
Society of 1812
United Spanish American 

War Veterans
American Legion

Britai Kariai Išlipo t Kūrenamosios alyvos 
Norvegijoje: Raportas kokybė nepasikeitusi

Boys Brigade
Junior Navai Militia
Junior Vįctory Army
Junior Forest Rangers
Tarpe virš įvardytų ir 

dar vėliau prisidėjusių or
ganizacijų dalyvavo sekami 
muzikantai:

U. S. Coast Guard Band
Maryland State Guard 

Band
Holy Cross Drum Corps
Baltimore Drum and Bul- 

gle Corps
Hamilton Post, No. 20, 

Sons of the American Le
gion

Flanders Post, No. 65, 
Drum Corps

Maccabeen Post of Ame
rican Legion

Dundalk Sąuadron, Sons 
of the American Legion

29th Division Association
Lt. George B. Redwood 

Jr., V.F.W.
Senior Corps, Veterans of 

Foreign Wars
Federal Post, American 

Legion
Boys Brigade
Northeast
Walter Hovvard Shaw, Ve

terans of Foreign Wars
Po šių visų parade ėjo di

delis būrys jaunų mergaičių 
apsivilkusių jungtinių tautų 
rūbais ir nešė Jungtinių Tau 
tų vėliavas. Per sceną ėjo

Reikalingos slaugės 
sužeistiems kariams 
slaugyti

Washlngtou. — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Komi
sijos pirmininkas, pritarda
mas Armijos ir Raudonojo 
Kryžiaus planui įvesti tin
kamą slaugymą sužeistiems 
kariams, įsakė savo Parū- 
pinimo ir Paskirstymo Įstai
gai prašyti visos šalies gy
dytojus ir ligonines koope
ruoti slaugių rekrūtavime.

McNutt pareiškė: “Man 
pranešama, kad Armijai 
reikia šiuo metu 4,000 slau
gių; slaugių rekrūtavimas 
sulėto dėka augančio įsiti
kinimo, kad Europos karas 
jau beveik baigtas.

“Sužeistieji kariai reika
lauja tinkamos globos. Kad 
ir labai greitai karas pasi
baigtų, mums vistiek pasi
liks pareiga slaugyti karius, 
sužeistus paskutiniuose mū
šiuose, dabartiniu metu ga
benamus į šią šalį gydyti. 
Taipgi mes manome, kad pa 
skutinieji mūšiai Vokietijo
je neapsieis be stambių au
kų, nors mes iš anksto ne
galime pasakyti, kiek turė
sime sužeistųjų. Tikimės, 
kad jų bus mažai, bet iš 
anksto privalome būti pasi
ruošę visam kam. Šalia to, 
dar reikia prisiminti, kad 
turime dar kitą frontą Pa- 
cifike.” (OWI1

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

LONDONAS, spalių 24.— 
Nepatvirtintas raportas iš 
Švedijos sakė britai kariaiDfll svarbių priežasčių parsiduoda 

namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų pra$o- .... ...

'mi kreiptis asmeniškai J:— Stefanija išlipo NorvegllOie. Nepa- 
Nutautas, 4A36 So. Wood Street, ar o j j r
telefonuokltc LAFayotte A09S. *

PAKSTDTJODA — lAvatorljos (T?ath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed): 1 sleltlnls laundĄr tub. Pigiai;
nei informacijų kaulink Slų dalykų, 
telefonuoklto — CANal 8010.

Artinasi Prie Kitos 
Japonu Tvirtovės

KANDY, Ceilonas, spalių 
24.—Penktos indėnų divizi
jos kariai, verždamiesi piet- 
rytuosna iš Tlddim, Burmos 
Chin kalnuose, pasivarė pir 
myn 11 mylių pagal Fort 
White kelią ir randasi tik 
dvi mylias nuo priešo tvir
tovės prie Kennedy Peak.

duota smulkesnių žinių, bet 
nurodyta, kad jie gal išlipo 
tame nacių okupuotam kraš 
te koordinuotai ofensyvai su 
rusų kariuomene.

Japonu Laivas Nuveš 
Pašalpą Belaisviams

WASHINGTON, spalių 24. 
—State Departamentas pra 
nešė, kad Japonijos vyriau
sybė pranešė jog japonų 
laivas išplauks iš Japonijos 
spalių 28 d. paimti pašal
pos reikmenis, kurie stovi 
sukrauti Rusijos uoste, ir 
nugabens juos sąjunginin
kams karo belaisviams ir 
internuotiems civiliams.

Washington, D. C. — Pe- 
trolijaus administratoriaus 
padėjėjas, Ralph K. Devies. 
dar kartą užtikrino rytinių 
pajūrio kūrenamosios alyvos 
vartotojus, kad jiems nebus 
reikalo rūpintis šią žiemą 
dėl kūrenamosios alyvos rū
šies. Reikalą smulkiai išty
rinėjus, sužinota, kad šiais 
metais kūrenamosios alyvos 
rūšis bus nė kiek neblogės* 
nė, nei ji kad buvo praeity, 
ir todėl jokių sunkumų ne
tenka tikėtis.

Įspėjama dėl mišku 
gaisru

VVashington, D. C. — Jung 
tinių Valstybių Miškų Ap
tarnavimo Įstaiga vėl krei-

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa 
prasčiausiu būdu. Emerson. J Skelbkitės “Drauge”.

ypatingai tose apylinkėse, 
kur gaisro pavojus yra pa
didėjęs dėka vėlyvos vasa
ros sausrų ir įvairių leng
vai užsidegančių liekanų, pa 
silikusių miškuose, įvairiems 
karo meto stovyklautojams 
išsikėlus.

Miškų Aptarnavimo Įstai
ga savo paskutiniu atsišau
kimu skatina miškų lanky
tojus elgtis atsargiai su ug
nim rūkant, kūrenant lau
žus, ar naudojant šaudomuo
sius ginklus.

Iš numirusiu atsikėlė
Bernard O. Olle, gyvenąs 

adresu 908 Oakdale Avė., 
Imigracijos ir Natūralizaci
jos ofise buvo užrekorduo- 
tas mirusiu, šiomis dieno
mis valdininkai nustebo, 
kuomet jis atvyko gauti pil-

pėsi į miškų darbininkus, jnų pilietybės popierių. Pasi-
stovyklautojus, medžiotojus, 
atostogautojus ir kitus miš
kų lankytojus vengti ugnies,

rodė, kad vienas jo liudinin
kų yra miręs, o raštinės tar
nautojos, per klaidą, buvo

įtraukusios į knygas, 
aplikantas miręs.

kad

100 metu įnamis
Elgin ligoninės tarnauto

jai susitarę iškepė didelį py
ragą, kad paminėti William 
Clark, vieno įnamio, 100 
metų gimtadienį. Tasai senis 
didesnę dalį savo gyvenimo 
yra praleidęs jūrų kelionėse 
ir dėlto, gal, susilaukė tokio 
amžiaus.

Varpai išimami iš 
slėptuvių

Vokiečiams okupavus Bel
giją, tikintieji daugelyje vie
tų suspėjo paslėpti bažny
čių varpus. Visą laiką var- 
pai buvo užkasti žemėje.

Dabar sąjungininkams iš
laisvinus Belgiją, varpai iš
kasami iš žemės ir vėl ka
binami į bažnyčių bokštus.

Platinkite “Draugą”.
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President Roosevelt and Prime Minister Churehill:
1. Their eountrįes seek no cngrandizemcnt, territorial or otlier;
2. They desire to seek no ten-itorfal uhangcs tliat do not aeeord 

aitli the frcely eipressed wlshes of the peoplęs concęrnęd;
3. They respeet the right of aU peoples to cliose the fonu of go-

vcnunent under vvhieh tliey will live; and the wisli to see soveręign 
rights and sdf-govermnent restored to those wlio have been forclbly

-» depri'ed of them.”
ATLANTIC CHARTER, Augusi 14, 1941.

- Baltijos valstybes nėra sovietinėmis
NETIKSLIOS INFORMACIJOS*

r Office of War Information (OWI) duoda gana daug
žinių iš Baltijos valstybių gyvenimo. Neabejojame, kad 
paduodamos žinios apie baisų nacių siautėjimą, plėši-

» mą ir žmonių žudymą yra teisingos. Jas yra patvirtinę 
• ir kiti šaltiniai.

Tačiau vis tik labai keista, kad ši valdžios spaudos 
agentūra gana dažnai pasinaudoja Maskvos propagan
diniais pranešimais.

Kai buvo vejami lauk iš Lietuvos naciai, OWI ke
liais atvejais skelbė Lietuvą esant sovietine. Panašiai 
pasielgta ir su Estija. Paskutiniame “Baltic News Bul-

L letin”, išleistame spalių 19 d., cituojami Latvijos išda-
i viko-kvizlingo Plesums žodžiai: k‘Ryga yra vienas iš

gražiausių sovietų miestų”... Čia jau taip toli einama, 
kad tasai miestas, Latvijos sostinė, vadinamas visai
r.e be latvių, bet sovietų miestu.

r » TAI PRIEŠTARAVIMAS

Tiesa, OWI tik citatas deda ir savo nuomonės dėl to 
nereiškia. Tačiau vienas kitas žmogus dėl to gali būti 
cuklaidintas.

Visos trys Baltijos valstybės (Lietuva, Latvija ir 
Estija) mūsų vyriausybės yra pripažintos nepriklau
somomis valstybėmis. Jungtinės Valstybės nepripažino 
nei rusų bolševikų okupacijos 1940 m., nei vokiečių 
ckupacijos 1941 m. Mūsų vyriausybė nepripažįsta nė 
trečiosios (1944 m. bolševikų) okupacijos.

Todėl visai netikslu yra mūsų vyriausybės spaudos 
informacijų agentūrai gąręinti sovietų propagandines 
žinias.
KO ATEINA — IŠLAISVINTAS PAVERGTI?

Baltijos tautų žmonės, aišku, labai džiaugiasi, kad 
rusų kariuomenė baigia išvyti iš jų krašto nacius. Bet 
j:e liūdi žinodami, kad toji rusų kariuomenė pas juos 
atėjo ne kaipo išlaisvintoja, bet nauja pavergėja. Ji 
nemano iš ten pasitraukti. Ji ten sovietinę santvarką 
įgyvendina, sutrukdant lietuvių, latvių ir estų tautų 
p įstangas atsteigti laisvas, nepriklausomas ir demo
kratines valstybes. Kas pasipriešina okupantų užsimo
jimams, gautomis žiniomis, tas yra ištremiamas Rusi
jos gilumon ar kitokiu būdu likviduojamas.

Baltijos tautos yra taiką mylinčiomis tautomis. Jos 
nieko svetimo neieškojo ir neieško, bet siekia atgauti 
tai, kas joms priklauso. Jos trokšta būti laisvomis ir 
nepriklausomomis. .
RUSAI EINA PRIEŠ ATLANTO ČARTERĮ

Laikantis Atlanto Čarterio ir įvairių tarptautinių 
konferencijų deklaracijų ir jos turi būti atstatytos ne
priklausomomis. Kad taip turi būti, aišku net iš vė
liausiai pasakytos (praėjusį šeštadienį) Prez. Rooee- 
velto kalbos apie užsienių politikos reikalus. Jei būtų 
kitaip, jei rusai užsispirtų pasilikti Baltijos kraštuose 
ir jei prieš žmonių valią jie ten komunistišką santvar
ką steigtų, tai reikštų, kad Amerikos sąjungininkas 
jSovietij Rusija) Atlanto Carterį ir tarptautiniu kon

ferencijų nutarimus laiko paprastaįs popiergaliais. Tai 
reikštų, kad nauja agresija įsigyvena ir kad neinama 
prie pastovios ir teisingos taikos atsteigimo.

★
Rusija ir Atlanto Carteris
IŠ PREL. READY KALBOS

Prel. IJichael J. Ready, N. C. W. C. direktorius, kal
bėdamas katalikių moterų konvencijoj (Toledo, O.), 
teisingai pažymėjo, kad tol, kol rusų vyriausybė ne
pakeitė savo nusistatymo religijos atžvilgiu, kol ne
sustojo persekiojus religiją ir skelbus jai diskrimina
ciją, būtų nesąmonė tvirtinti, kad šiandien Sovietų Ru
sijoj jau įgyvendinta demokratija.

Tarp kitko, prel. Ready užsiminė ir Atlanto Carterį. 
Anot jo:

-‘Mųsų tauta yra prisiekusi Atlanto čarteriui ir ketu
rių laisvių doktrinai. Mes lygiai su kitomis taiką my
linčiomis tautomis nešame atsakomybę už teisingą 
Atlanto Čarterio įgyvendinimą. Jai yra vienas pa
grindinių pareiškimų sąjungininkų karų tiksluose.”

Ta proga prel. Ready primena, kad dėl Atlanto 
Čarterio nieks nekėlė abejonių, kol Rusija nepradėjo 
daryti žygius Lenkijai suskaldyti ir kitas gautas sa
vintis. Jo nusistatymas aiškus — Amerika turi vyk
dyti savo pažadus.

“Jei mes kaipo tauta dėl oportunizmo ar/Jutų prie
žasčių sulaužysime pažadus, mes, kaipo demokratijos 
čempijonai, ne tik pasielgsime negarbingai, bet pasė- 
sime sėklą ateities karams ”.

UŽSTOJA MAŽAS TAUTAS
Be kitko, prel. Ready labai griežtai pasisakė pneš 

bet kokius siūlymus ar net sugestijas pavesti Rusijos 
globon tokias katalikiškas tautas, kaip Lietuvą, Aus
triją, Vengriją, Slovakiją, Slovėniją ir kitas.

Pagaliau, NCWC direktorius ir šį reikalą primena:
* Kai vyriausybė inforsuoja darbo ir biznio regimen- 
taciją, tai teisingai vadinama fašizmu, bet jei religija 
yra regimentuotjama Rusijoj, save pasivadinę libera
lais pretenduoja tame radę tikros demokratijos ge
rą pavyzdį.

Gerai, kad katalikų ir kitų suvažiavimuose yra 
keliami šie labai aktualūs klausimai. Juo labiau į tuos 
klausimus įsigiliname, juo aiškiau suprantame, kad 
Maskva laužo Atlanto Carterį ir kad Sovietų Rusijoj 
demokratijos nėra nė už surūdijusį centą.

* .
Prezidentui atvykstant į Chicagą

Busimąjį, šeštądienį atvyksta į Chicagą Prezidentas 
Rooseveltas. Jisai pasakys kalbą didelei žmonių mi
niai, susirinkusiai į Soldier Field šeštadienio vakarą.

Nors toji jo kalba bus pasakyta įsisiūbavusioj rin
kimų kampanijoj, bet ji bus svarbi. Viena, kad kalbė
tojas yra krašto prezidentas, kita — jis yra pozicijoj 
tebesančios demokratų partijos kandidatas į preziden
tus ketvirtam terminui. Todėl balsuotojai turi žinoti 
jo nusistatymą ne tik užsienių, bet ir vidaus politikos 
klausimais.

Tad, šeštadienį susirinkusieji į Chicagos Soldier Field 
piliečiai atliks du dalykus — pagerbs savo krašto Pre
zidentą ir, kaipo iš kandidato sužinos jo planus atei
ties darbams.

Kadangi lietuviai piliečiai ypatingu būdu yra susi
domėję savo krašto užsienių ir vidaus politikos reika
lais, todėl patariame aktyviai dalyvauti rįnkįmų kąm.- 
manijoj ir klausytis kandidatų kalbų.

Prancūzijos atsistatymas

4-

TURfi«O AUDIENCIJA

Francis P. Matthews, Ko
lumbo Vyčių organizacijos 
centro pirmininkas, šiomis 
dienomis Vatikane buvo pri
imtas Šv. Tėvo audiencijon. 
(NCWC-Draugas)

Įvairios žinios
Geležinkeliams rei
kia darbininku

Washington. — Pulk. J. 
Monroe Johnson, Apsigyni
mo Transportacijos Įstaigos 
direktorius, paskelbdamas 
kvietimą visų J. V. dalių 
darbininkams susirinkti dar 
bams, pareiškė, kad didelis 
trūkumas geležinkelių dar
bininkų San Francisco įlan
kos apylinkėje užkemša kro
vinių stotis ir rezervinius 
plotus ir tuom sulėtina ka
ro transportaciją. Pik. Mon
roe pažymi faktą, kad dė
ka darbininkų trūkumo ge
ležinkeliams, gali pavėluoti 
siuntiniai, siunčiami į užjū
rį per San Francisco uostą, 
ir medžiagos reikalingos tos 
apylinkės karo gamybos į- 
monėms.

Prancūzų tauta gyvena džiaugsmo dienas. Ji visa 
jau baigiama išlaisvinti ir, be to, jai jau pavedama pa
čiai rūpintis savo likimu ir būti savojo krašto šeimi
ninke.

Šiomis dienomis sąjungininkai pripažino gen. de 
Gaulfe komitetą preliminarine Prancūzijos vyriausybe, 
kuri tvarkys visus krašto reikalus ir tuo būdu pran
cūzų tauta pradės gyventi normaliu valstybiniu gyve
nimu ir stipriau dėtis prie sąjungininkų karo žygių 
siekiant išlaisvinti kitas diktatorių pavergtas tautas.

★
Paskelbė telegrama Prezidentui

Chicago Herald-American ir visi kiti Hearsto dien
raščiai spalių mėn. 24 d. laidoje paskelbė Amerikos lie
tuvių, latvių ir estų organizacijų telegramos tekstą 
Prezidentui Rooaeveltųi. Toji telegrama buvo pasiųsta 
iš bendro tų tautų organizacijų veikėjų susirinkimo., 
kuris buvo spalių 18 d. New Yorke. šis telegramos 
tekstas mūsų dienraštyje jau buvo paskelbtas. Latvių, 
estų ir lietuvių organizacijos prašė Prezidentą daryti 
žygius, kad būtų sustabdyta rusų policijos armijų ve
dami žmonių ištrėmimai ir žudymai Baltijos valsty
bėse.

Amerikos spauda dažniau pradeda rašyti apie Bal 
tijos tautų didžiuosius vargus.

Žinia iš valdžios sandėlių

Ligoninėms bus paskirstyta penki 
milionai svarų sviesto

War Food Administration 
Chicago regionalinis ofisas 
jau pradėjo gauti aplikaci
jas iš vienuolikos vidurvaka- 
rinių valstybių gavimui 
sviesto ligoninėms. Vyriau
sybės sandėliuose šiuo me
tu randasi netoli devyni mi
lionai svarų sviesto. Iš to 
skaičiaus penki milionai sva
rų bus paskirstyti ligoni
nėms Illinois, Ohio, Michi- 
gan, Indiana, Wisconsin, 
Minnesota. Iowa, Missouri, 
No. Dakota, South Dakota 
ir Nebraska. šios visos val
stybės yra Chicago regiona- 

•lio ofiso žinioje.

KAS DAUGIAU TUOSE 
SANDELIUOSE

Spalių 1 d. vyriausybės 
sandėliuose, be minėto skai
čiaus svarų sviesto, dar bu
vo: 82,567,000 svarų sūrio, 
79,203,000 sv. sudžiovintų 
kiaušinių, 1,407,000 svarų 
kiaušinių lukštuose, 68,308.- 
000 svarų sušaldytų kiauši
nių, 88,530,000 svarų sušal

Pagelbėsnustatyti 
šildymo pradžios 
datą

Washington, D. C. — Ka
ro Meto Kietojo Kuro Ad
ministracija praneša, kad 
111 Jungtinių Valstybių oro 
biuro stočių 25 valstybėse 
į rytus nuo Mississippi ir 
Minnesotos, bendradarbiaus 
pageidavimui Oro Biuro, J. 
V. Prekybos Departamento, 
Karo Meto Kietojo Kuro Ad- 
jos ir J. V. Vidaus Depar
tamento, nustatydamos datą 
kiekvienoje apylinkėje, kada 
reikia pradėti reguIarų, nuo- 
lątinį namų šildymą.

šįs pageidavimas buvo pa
reikštas ryšium su neseniai 
išleistu atsišaukimu Harold 
L. Ickes. Kietojo Kuro ad
ministratoriaus, kuriuo krei
piamasi į tų apylinkių, ku
riose jaučiamas anglių trū
kumas, namų savininkus, ne 
pradėti šildymo, iki jis pa
sidarys būtinas.

Patys savoju baž
nyčia sugriovė

Iš’ Londono pranešama, 
kad vokiečiai skrendančio
mis bombomis sugriovė sa
vųjų, tai vokiečių šv. Boni
faco parapijos bažnyčią Lon 
done.

Per pastaruosius tris mė
nesius nuo vokiečių A-l 
(skrendančių bombų) atakų 
pietų Londone ir pietinėj 
Anglijoj nukentėjo 55 baž
nyčios, 35 mokyklos, 14 pa
rapijinių salių ir kitų para
pijinių triobėsių.

Milžiniški nuostoliai.

dytos kiaulienos mėsos 
(pork), 98,933,000 svarų
taukų ir nelydytų taukų.

Be to, dar tam tikras kie
kis tos rūšies maisto randa
si kariuomenės sandėliuose.

Konferencijoje 
Veneros ligų 
klausimas

YVashington, D. C. — Fe
deralinė Apsaugos Agentū
ra pareiškė, kad Tautinis 
Veneros Ligų Komitetas, sa
vo antrame susirinkime, Wa 
shingtone, svarstė klausimą 
Veneros ligų plėtimosi ir rei
kalą sustiprinti kovą su Ve
neros ligų plėtimusi demo-i 
bilizacijos metu.

Susirinkimas buvo suSauk 
tas aptarti žygiams, kuriuos 
reikės atlikti, norint pagel
bėti 5 milijonams sergančių 
•civilių ir pastoti toliau ke
lią ligos plėtimuisi karių 
tarpe.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

— te

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
Ž202 W. CERMAK RD....................Tel. CAN»I 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

B8E :JL

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ln the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPLBEIC 6051 r= = 13= ' "S===ff="" i"i-."ĮT =Į

j/ 7k-.T-.r- — --
Namų Taisytojas

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

GEO. BORCHERTAS
10$46 S. Artesian. CED. 1739

S-

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BtlNDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayettc 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:30 p p. etvlr. Iki 9, AeMad 9 Iki 12.

X
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Iš Dariaus-Girėno posto salės

Valgė ir gėrė, kiek tik kas norėjo
Šauniausios savybes vaisęs visus patenkino

Darius-Girėnas, Amerikos viską prirengti, bet jis tai 
Legijono, Postas No. 271 jau visą darbą labai tinkamai

Labdarių susirinkimas
Šį vakarą, 8 valandą, ftv. 

Kryžiaus par. salėj, įvyks 
Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos centro valdybos, di-

parengime, kaip ir praeity-.nukentėjo troko vairuotojas,
je.

Simano Daukanto draugi 
ją gerai gyvuoja ir visi na
riai dedasi prie veikimo.

s vadinasi Eugene Bernas, Jr 
2337 So. Homan avė.

rektorių ir visų kuopų at- Skelbimai nuo biznierių rer.-

pradėjo veikti.
Galiu drąsiai sakyti, kad 

nėra Amerikoj kitos tokios 
lietuvių organizacijos, kuri 
būtų tiek progreso padariu
si. kaip mūsų postas. Legijo- 
nieriai į politinius bei reli
ginius dalykus nesikiša. Mes 
turim visokių pažvalgų žmo
nių. bet mums svarbu tik, 
kad jis veteranas ir turi gar
bingą iš tarnybos paliuosa- 
vimą, ir kad jis yra lietuvis. 
Tai dvi svarbiausios kvali
fikacijos.

atliko.
Vakaro laiku labai daug 

ir gerą pagelbą davė sena
sis vice-commander Adam

stovų susirinkimas. Į susi
rinkimą prašomi atvykti vi
si, kam rūpi labdarybė, se
nelių prieglaudos baigimas, 
šaukiamas labdarių sąjun-

kami ir ji? neriai duoda.
P. K., sekr.

Macarus. Jis prižiūrėjo, kad i gos seimas ir kiti svarbūs 
nei vienas nebūtų alkanas ar reikalai. Valdyba
ištroškęs ir jis tą darbą tin
kamai atliko. Taip pat bu
vusieji Posto komanderiai,

1 kiek galėdami, prigelbėjo.
Čion buvo: Joseph Mickeliu- 
nas, B. R. Pietkiewicz, Dr.
Victor Nares, W. Kareiva,
Anthony H. Kasper, Joseph 
Kibort ir John Mason, Com- 
mander Joseph Rachus ir

sis vice-commander, Joseph 
Judickas. Jam buvo duota 
mažiau negu

Iš IMB susirinkimo
ŠAUNI DARBUOTOJA,
S. ŠAUČIUVIENĖ

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių 5- 
tas skyrius laikė susirinki
mą, kuriame nutarta sureng 
ti vakarienę parapijos nau
dai. Rengimo komisijon iš
rinkta: T. Petroševičienė, S. 
Šaučiuvienė ir Anast. Raš- 
tutienė.

Šiam parengimui daugiau-I namo manageris John 
šiai darbavosi mūsų jauna- Chase. Iš moterų skyriaus 

buvusių pirmininkių buvo 
Marian Sebastian, Marion

savaitė laiko Nares, Cassie Norusis, Mar- 
tha Mason. Labai gardų ku
gelį ir kitus valgius priren
gė gabi ir darbšti šeiminin
kė, Julia Pumputis, pade
dant Emily Prelgauskas.

Simano Daukanto 
dr-ja rengias vakarui

Spalių 1 d. Simano Dau
kanto dr-ja turėjo mėnesinį 
susirinkimą Lietuvių Audi
torijoj. Vakaro komitetas 
patiekė raportą, jogei dar
buojasi, kad turėti gerų sėk
mių. Pasamdyta geri muzi
kantai, o Keistučio klubo 
choras išpildys programą 
Taip pat ir Suvalkiečių drau 
gijos choras pakviestas. Va
karas įvyk3 spalių 29 d., Lie 
tuvių Auditorijoj.

Programos metu bus įteik 
ta garbės dovanos nariams, 
kurie neėmė pašalpos per

Už $400 rūbų pavogė
Robert L. Moody, 850 

Lake Shore dr., Marshall 
Field ir Co. executyvas, pra
nešė policijai, kad jo valiza, 
turinti už $400 vertės rūbų, 
buvo pavogta iš jo automo
bilio, netoli North Western 
stoties. '' V

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin- 

, klas. (Jablonskis)
—....... .
SUPAŽINDINKITE KITUS

SU DIENR. “DRAUGU”

■

rr

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
dR. jono starkaus

Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1S1NO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL

SĮsavings
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

3SH

Susirinkime išgirsta sma
gi naujiena, būtent Salomi- 
ja šaučiuvienė pranešė, kad 
per 5-to skyriaus vakarienę 
dvi šeimynos paliks Tėvų 
Marijonų Bendr. garbės na
riais. Vardai jų bus paskelb
ta vėliau. “

Teko nugirsti, kad S. Šau- 
čiuvienės įtekme šįmet ta
po net penki asmenys Tėvų 
Marijonų Bendrad. garbės 
nariais.

Garbė S. šaučiuvienei!
Koresp.

214 Klube liūdna
Naktiniuose klubuose, pa

prastai, esti labai linksma, 
bet 214 Klūbe. 214 E. 47 St., 
nuo vakar dienos pasidarė 
liūdna. Federaliai autorite
tai patikrinę sandėlį rado 
200 dėžių rinktinės degtinės, 
už kurią, pagal rekordus, 
buvo mokama tiktai maža 
dalis taksų. Klubo savinin
kui gręsia federalė ir civilė 
bausmė.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

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

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

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

Jau turėjome vieną susi 
rinkimą su nauju komande- j tam tikrą laiką 
riu Joseph Rachus. Jis yra
dar jaunas vyras, bet senas 
legionierius. Galima tikrai 
sakyti, kad jo vadovystėj vi
si Posto reikalai bus tinka
mai tvarkomi.

W. Sebastian,
Publicity Chairman

Nariams išsiuntinėta laiš
kai su įžangos bilietais. Ku
rie nariai ar narės negavo
te laiškų, būtinai priduoki- 
te savo tikrą adresą.

Taipgi primenu nariams, 
jog privalo dalyvauti

Nelikėfa mirtis
Automobilis, vairuojamas 

15 metų amžiaus jaunuolio. 
Harrison high school moki
nio, sutrenkė ir mirtinai su
žeidė Henry Renevier, 52 
metų, 10836 So. Sacramento 
avė., praeitą pirmadienį, kai 
Renevier rengės nešti iš tro
ko daiktus į mokyklos už
kandžių kambarį. Renevier 
mirė po kelių valandų šv. 
Antano ligoninėje. Jaunuo
lis, nuo kurio automobilio 
HRKi’lr KARO BONUS!

“Lietuvių Kalbos Gramatika”

kahM10* $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn. 

Siųskit užsakymas sekančiai:

DRAUGAS'
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

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

■ ■ Į .' I ii „ 4.----------- g, ■ ■ - -
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REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRLKO RADIO VALANDOS!
WCI L, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. M.
WHFO, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI , PAS. MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
aa m- a MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS OftaM (r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

SYLVESTRAS BALČIŪNAS
Mirė Spalių 22, 1944, 9:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž. 
Gimęs Lietuvoje, Vilniaus rėdyboj, Švenčionių apskr., Pa

lūšės parapijoj, liymaičių sodžiuje.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Stephanių, po tėvais 

Adomaitytė, dvi dukteris: Stephanių ir DoloreS; uošvę Kot
ryną Adomaitienę, 2 švogerius: Antanų ir Vladislovų Ado 
maičius ir jų šeimas; švogerkas Marijonų Adomaitis ir So- 
phie Lagis ir jos šeimų; draugūs ir• pažįstamas; Lietuvoje 
paliko brolį Mykolų ir jo šeimų ir seserį Marcelę.

Priklausė prie Šv. Vardos draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose, 6726 S. Artesian Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, spalių 26 d. iš namų 8 :30 

vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Švč. Panelės Marijos pa- 
rap. bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Uošvė, Švogeriai, Švogcrkos 
ir Draugai.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Laidotuvių Direktorius Anthony 
GROvehill 0142.

B. Petkus, Telefonas:

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

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
JOai finansiškam stovini prieinamas.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRU2IN PU NĖRA L HOME

Gerianrika patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9600 3U7 ROOSEVELT STREET

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotu viq
Direktorių
Asociacijas.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakt|

Mes Tarime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalysi

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—H

LACHAWICZ IB SUNAI

PERSONAL.IZBD MBMORIAJLMaT NO JLDDITIONAL C OŠTI 
PARTICUUAR rEOPliK PftETER PACHANKIS PRODUOTIONfl 

DI8TRIBUTORS OF THB FAMOUS MONTEDDO ORAJUTH

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVTNGS 
KRElFftrrM PURE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE litru anian monumrnt man —

Member of the Lithuaatab Chambsr of Commsrce

MODERNI Bvidinė PARODA: RKEDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tei. ESTebrook 3645 TVi. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Šeštai. Ir Sekm. 9-6 vaL

h ,,

Ik

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

2314 ĮVEST 23rd PLACB 
10756 S. MIOH1GAN AVĖ.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODOKE 5761 

PULLMAN 1171

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 8661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.__________ Phone YARDS 4808

I. LIULEV1ČIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8578

P. I. RIDIKAS ~
8854 80. HALSTED ST. 710 W. 18th BTBEEI
_______________ Telephone YARDS 1418

L I. ZOLP
1846 ĮVEST 46th BT. Phone VARUS 0781
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Iš Prancūzijos fronto

Kaip lietuvis kareivis chicagietis ir 
kiti jo draugai apgavo nacius

Gauta žinia, kad

Žuvo lietuvis karo lauke.
CHICAGIETIS LIETUVIS KAREIVIS ŽUVO VOKIETI

JOJE. — JIS YRA BUVĘS Š. AFRIKOJE, SICILIJO
JE, ANGLIJOJE, PRANCŪZIJOJE IR BELGIJOJE.'BRUNO NORKUS IK KITI JO TRYS DRAUGAI IŠBUVO 

56 VALANDAS APSIVERTUSI AME TANKE.— VO
KIEČIAI VAIKŠČIOJO PALEI TANKĄ.

Karys Bruno Norkus, chicagietis, šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos, užjūryje jau gyvena du metai. Jis yra Pran
cūzijos fronte.

Bruno Norkus ir trys jo kariai draugai ne taip senai 
palei Brest turėjo didelius pergyvenimus. Jie buvo apsi
vertusiame tanke 56 valandas. Vokiečiai reikalavo, kad 
jie pasiduotų, bet pagaliau buvo išgelbėti savųjų. Jų tan- 
kas apsivertė ant šono 12
pėdų duobėje, ir ten turėjo 
būti 56 valandas uždaryti 
tanke, kad išvengti nacių 
nelaisvės.
APSAKO ŠIURPŲ ĮVYKĮ

“Aš maniau, kad vokie
čiai užminuos tanką”, — pa
sakė Bruno Norkus, įgulos 
vairuotojas. Bruno Norkus 
aprašo įvykį karo fronte:

Mes išvykom pirmą valan
dą, ir 1:10 vai. mes buvome 
skylėje. Aš išjungiau tanką.
Lt. Wilnitz radiju pranešė 
dalinio seržantui, kad tąn- 
kas išmuštas iš kovos. Pa
skui išjungė radiją.

Vokiečiai laikė pistoletus 
prie tanko, ir iš pozicijų lei
do ugnį į žygiuojančius ame
rikiečius. Vokiečiai nieko 
neveikė iki vidurnakčio su •
apsivertusio tanko įgula. Jie Tjg #4 ngg DCIVOgė 
paliko mus iki 2 vai. nak- Į M
ties ramybėje. Paskui vokie
čiai sušuko: “Heilo, helio, 
draugai. Ar jūs pasiruošę

John P. Narton, 525 N. 
Austin blvd., pranešė polici-

„ , jai, kad vagys įsilaužė į jopasiduoti? Sis karas jums Race
baigtas.

Mes laikėmės ramiai ir vo
kiečiai nueidavo toliau. Jie 
mus trukdydavo naktį ir kai 
mūsų artilerija nutildavo.
Bet vokiečiai dažnai pabarš
kindavo į tanką ir prašė 
mūsų pasiduoti ir išeiti lau
kan.
LABAI ŠALTAI LAIKĖS

Tanka įgula prakaitavo. 
Jie nutarė laikytis ramiai ir 
šaltai, kad vokiečiai nesu
prastų, kad tanke yra ketu
ri vyrai. Vienas kareivis 
knarkė miegodamas, todėl 
kiti kariai dabojo, kad jis 
nepradėtų knarkti. Knar
kiantį pažadindavo. Vyrai
buvo susikimšę tanke, kaip vo pavogtas žiedas už $100
sardinkos dėžėje.

Vokiečiai vis zujo apie 
tanką, kaip skruzdės. Vo
kiečiai šaudė virš tanko. Pa
galiau sekmadienį įvyko iš
laisvinimas vyrų. kurie bu- j 
vo apsivertusiame tanke. Po 
pusvalandžio vokiečiai pabė
go, du kareiviai priėjo prie 
tanko ir bandė atidaryti du
ris. Dabar Bruno. Norkus 
manė, kad viskas baigta. 
Bet pasirodė, kad tai buvo 
amerikiečiai kariai, kurie 
išlaisvino keturis amerikie- 
čus iš tanko.

Vokiečiai žaidė kaip katė 
ir pelė. Tanko vyrai laimėjo, 
neišduodami save, kad jie 
esą tanke.

Karo fondo vajus
Praeitą pirmadienį buvo 

pranešta, kad Chicago Com- 
munity ir War Fund vajuje 
jau buvo surinkta $7,274,- 
827. Taigi jau pirmadienį 
buvo surinkta 56 procentai: 
numatytos sumos. Reikia I 
surinkti 12,980,000.

1,059 galonai!
E. C. Yellowley, alkoholio 

taksų direktorius, pranešė 
praeitą pirmadienį, kad lai
ke praeitos savaitės buvo 
paimta 1,069 galonai whis- 
key, už $18,545 vertės, iš tri
jų pardavėjų, kad jie nemo
kėjo floor taksų. Tie parda
vėjai buvo: Joseph Fanta, 
2501 So. Homan avė.; Je- 
rčme Glick, 214 E. 47th str., 
ir Russo Pacelli, 119 West 
North avė.

* *

vogė 14 divonų, už $4,000 
vertės.

* * *

Širdies ataka

Paul Hoffmann, 66 metų, 
1567 Harding rd., North- 
brook, gavo širdies ataką, 
kai vairavo troką Skokie 
kelyje, netoli Wilmette, pra
eitą pirmadienį, ir neužilgo 
mirė.

* * *

Žiedą pavogė
Mrs. Elizabeth Hassel, 

9016 Troop str., pranešė po
licijai, kad iš jos namo bu-

vertės.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

STASYS LITWINAS SAKO:
T\ S P K P __ , Tai Geriausias Laikas Pirkt’

visokios rūšies namams
REIKMENIS.”---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų —.Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pieisterlo — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, .Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 

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

GYVU ŽODŽIU APIE 
KARĄ

Burke Walsh, NCWC ži
nių Tarnybos vice direkto
rius, šiomis dienomis par
vykęs iš karo fronto Itali
joj ir Prancūzijoj, kalbėjo 
Nacionalės Katalikų Gero
vės Tarybos Moterų Sekci
jos suvažiavime, Toledo, O- 
hio. Jis yra katalikiškų laik
raščių karo korespondentas. 
(NCWC-Draugas)

Unijos teisme 
šūviai paleisti

Praeito pirmadienio vaka
re buvo pašauti vieno negro 
Arthel Sheltono trys Jung
tinių kasyklų darbininkų pa
reigūnai. šūviai buvo paleis
ti pačios unijos teisme, 35 S. 
Dearborn. Iš pašautųjų du 
buvo negrai ir vienas baltas 
žmogus. Jie buvo nugabenti 
į Bridewell ligoninę. Vienas 
iš negrų buvo sunkiai su
žeistas.
IŠKĖLĖ BYLĄ

Arthel Shelton buvo iškė
lęs bylą prieš Edward He- 
ckelbeck’ą ir Henry John
son’ą, kaltindamas juos už 
netinkamą pareigų ėjimą, už 
kėlimą nesutikimų tarp or
ganizatorių. už eikvojimą 
unijos fondų ir kad jie nesu
tiko bendradarbiauti organi
zavime naujų įmonių.

Shelton sako, kad John
son tarsi siekė ginklo, tai 
jis ištraukęs pistoletą ir ėmė 
šaudyti į Johnson’ą, o kai 
Heckelbeck bėgo į savo ofi
są, tai ir į jį paleidęs šūvį.

Shelton nuėjo į policijos 
stotį ir pasidavė.

n^rcAGo,

Mr. ir Mrs. Peter Glozick, 
4241 So. Maplewood avė., 
Chicago, pirmiau gyvenę 
Spring Valley, gavo telegra
mą iš karo departamento, 
kad jų vienintelis sūnus pvt. 
Raymond A. Glozick, 22 me
tų, buvo užmuštas karo lau
ke, Vokietijoje, rugsėjo 22 
dieną.

Raymond A. Glozick įsto
jo į armiją 1942 m., gruo
džio 11 dieną, lavinimą atli
ko Wolters stovykloje. 
Texas, ir buvo paskirtas į 
pėstininkų dalinį. Jis buvo 
pasiųstas į užjūrį. Raymond 
yra buvęs š. Afrikoje, Sicili
joje, Anglijoje, Prancūzijoje 
ir Belgijoje. Paskutiniame 
laiške jis rašė, kad buvo per
keltas į šautuvų kompaniją. 
Rugpiūčio 23-čią dieną jo 
tėvai gavo iš jo purpurinę 
širdį.

Private Glozick gimė 1922 
m., birželio 22 d., Spring 
Valley. Jis, būdamas kelių 
metų, su tėvais, Peter ir 
Helen Tauroza Glozick, at
vyko į Chicagą gyventi.

Iš karo frontų

2,200 amerikiečių sužeista
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE YRA 250 VYRŲ Iš 

ILLINOIS, JŲ TARPE YRA LIETUVIŲ
Karo departamentas spa

lių 21 dieną paskelbė Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių sąrašą, kuriame pa
žymėta, kad 2,220 asmenų 
buvo sužeista Europos karo 
frontuose.

Sužeistųjų ; skaičiuje 250 
vyrų yra iš Illinois valstijos, 
iš jų 142 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra: pvt. lst class Henry S. 
Boras, jo motina Mrs. Ve-

Iš politikos frontų

Dideli svečiai Chicagoje
ATVYKSTA PREIZIDENTAS ROOSEVELTAS IR GU

BERNATORIUS DEWEY. JIE PASAKYS KALBAS 
Šią savaitę į Chicagą at-

vyksta prezidentas Roose- 
veltas, kuris kandidatuoja į 
prezidentus ketvirtam ter
minui nuo demokratų parti
jos, ir New Yorko guberna
torius Dewey, kuris kandi
datuoja į prezidentus nuo 
republikonų partijos. 
Gubernatorius Dewey šian

dien po pietų atvyksta į Chi- 
-agą iš Milwaukee. Vakare 
"s kalbės Stadiume.

Prezidentas Rooseveltas 
greičiausia į Chicagą atvyks 
šeštadienį, laukiama oficia
laus pranešimo iš Washing- 
tono. Demokratai yra pasi
ruošę šeštadienio programai, 
kuri įvyks Soldier Field, kur 
prezidentas Roosevelt pasa
kys rinkiminę kalbą.

Mrs. Edna Simpson, 7208 
So. Chicago avė., pranešė 
policijai, kad iš jos namo pa
vogta $400. karo bonų už 

| $1,000 ir budilninkas laikro
dis.

Pvt. Glozick yra baigęs 
šv. Panelės Nekalto Prasi- 

1 dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Kelly 
high school.

Jis paliko savo tėvelius ir 
sesutę Lorraine.

Dar vienas lietuvis žuvo 
už šį kraštą ir Lietuvos iš
laisvinimą...

PVT. R. A GLOZICK. 
žuvęs Vokietijoje, 
rugsėjo 22 dieną

ronica Boras gyvena 4044 
So. Richmond str.; Sgt. Vat- 
si Miceikis, jo žmona Mrs. 
Nancy Miceikis gyvena 57 
W. 23rd str., Chicago 
Heights; lst Sgt. Peter Pat
ritis, jo motina Mrs. Amelia 
Patritis gyvena 5726 So. 
Honore str.; Pvt- John Ste- 
phen Pleskunas, jo motina 
Mrs. Bessie Pleskunas gyve
na 41$5 So. Maplevvood avė.; 
pvt. lst class Carol J. Daw- 
son, jo motina Ona A. Daw- 
son gyvena Hamilton.

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"«
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINĮ KONCERTĄ
dalyvaujant

Sv. Kazimiero Akademi|os

60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III

.•v <■ "

NELAIMES...
Dvi mirtys

GARDNER. III. — Kai gi
minės ir kaimynai ieškojo 
Cathleen Johnson. 3 metų 
amžiaus, kuri dingo žaizda- 
ma netoli farmos, Mrs. Mar- 
garet Yatuni, 45 metų, mer
gaitės tetulė, mirė nuo šir
dies atakos, kai tapo sukrės
ta dėl mergaitės dingimo.

Mažytės mergytės lavo
nas buvo rastas vištų name, 
kur mergytė buvo mirtinai 
sutriuškinta vištų lizdo dė
žės, kuri greičiausia nukri
to, kai mergytė bandė rink
ti kiaušinius.

I įvairios m. įdomios

ŽINIOS• • • •

Mrs. Lorraine Daily, 20 
metų, kareivio žmona, ir jos 
motina Mrs. Katherine Ka- 
rawczyk, 40 metų, buvo 
areštuotos praeitą pirmadie
nį Racine avė. policijos po 
to, kai kaimynai nusiskundė, 
kad moterys paliko savo tris 
mažus vaikus name, 1532 W. 
Walton str..'kai jos lankė 
tavernus. Buvo palikta Mrs. 
Daily’s dvi dukrerės, 8 mė
nesių ir 2 metų, ir Mrs. Ka- 
rawczyk’s sūnus, 6 metų. Po
licija pareiškė, kad moterys 
paliko vaikus per naktį vie
nus be maisto.

Yra ir tokių!
NEW YORK. — Keith 

Hallenbeck, 25 metų, iš El- 
gin Minn., šokėjas, neužsi
registravo kariuomenei, kad 
armija girdi, būtų jo šokimo 
muskulus sugadinusi. Mini
mas vyrukas buvo patrauk
tas spalių 23 dieną teisman 
už peržengimą Selective 
Service įstatymo.

Rado lavoną
Be rūbų vyro lavonas, 

anie 50 metų amžiaus, kuris 
buvo mirtinai sumuštas, bu
vo rastas degančių laikraš
čių lauže praeito pirmadie
nio vakare, pirmame aukšte 
tuščiame name, 831 South 
State str.

Vyro lavoną rado gaisri
ninkai, kai pastebėjo ugnį.

Trečiadienis, spalių 2.,, iy-ia

X DKK nariai, dėmesio! 
Ateinantį ketvirtadienį, spa
lių 26 d., visi, kas tik gali, 
į Darius-Girėnas salę 8 vai. 
vakare. Susirinkimas, malo
nūs ir nemalonūs praneši
mai ir juoda lenta. Nauji 
“Draugo” korespondentai 
taip pat kviečiami užsiregis
truoti klubo nariais.

X Didžiosios šventės esti 
retai. Taip pat ir didžiosios 
dainos meno šventės. Viena 
*okių meno švenčių bus lap
kričio 26 d., Orchestra Hali. 
Šios šventęs žvaigždė — o- 
peros artistė Polyna Stos- 
|kus ir šv. Kazimiero Aka
demijos mergaičių acapella 
choras. Visi ruoškitės ton 
dainos meno šventėn.

X Mirus Silvestrai Bal
čiūnui, senam ir pavyzdin
gam šv. Vardo draugijos, 
Gimimo Panelės šv. parapi
jos, nariui, draugiios pirmi
ninkas kviečia visus narius 
susirinkti į parapijos salę šį 
vakarą, spalių 25 d., po pa
maldų pasitarimui dėl pas
kutinio velioniui patarnavi
mo.

X JaunieŪ Liepai, gyve
nantieji puikioje rezidenci
joj adresu 9058 S. Carpen- 
ter St., buvo suruošę dide’ę 
puotą Juozui Simonavičiui. 
kuris yra parvykęs atosto
gų iš kariuomenės. Liepienė 
yra tikra Juozo sesuo. Juo
zo tėvai, Simcnavičiai, žino
mi draugijų veikėjai, gyve
na Brighton Park.' Puotoj 
dalyvavo daug svečių ir vieš 
nių.

X Jonas ir Julia Pudžve- 
liai pradžioje šio mėnesio 
(spalių 11 d.) kukliai pami
nėjo 30 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Seniau ju
biliatai gyveno Brighton Par 
ke ir buvo labai veiklūs pa
rapijoj ir draugijose. Dabar 
jau keliolika metų, kaip gy
vena Marąuette Park ir tu
ri nuosavą užeigą adresu 
2638 West 69 St. Jubiliatai 
yra pavyzdingi lietuviai ka
talikai ir nuolatiniai dienr. 
"Draugo” skaitytoiai-rėmė- 
jai.

X Pfc. L. C. Zelis, U. S 
Army, siunčia žinią savo mo 
tinai, kad jis randasi japo
nų nelaisvėj Philippines sa
lose. Ilgą laiką M. Zelienė 
nežinojo, ar po didelių mū
šių jos sūnus išliko gyvas.

X Pfc. Antanas Jagminas
iš Cicero šiomis dienomis 
parvyko namo 30-čiai dienų 
poilsio. Pietų Pacifike jis 
turėjo šiurpių pergyvenimų 
iš kurių tačiau išėjo gyvas 
ir sveikas.

X Šidlauskai, gyvenantie
ji Bridgeporte, spalių 24 d 
gavo iš valdžios pranešimą, 
kad Prancūzijoj mirė jų sū 
nūs Albertas, IT. S. karys.

X D. Gasparkienė, West 
Side veikėja, jau gerokai 
valdo ranką, kurią buvo su 
laužius prieš keletą mėnesių 
besiruošdama namuose. 

PIRKITE KARO BONUS!




