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KTUVAI. LAIVAI ATAKUOJA LUZON
Rusai Latvijoje Pasiekė Priekule; 

Uždarė Naciams Kelią Vengrijoje
LONDONAS, spalių 30 - Į bėgimo kelią šiaurrytinėj 

Berlyno radio. pranešima^ Vengrijoj.
sakė rusų kariuomenė, pul
dama nacius vakarinei Lat
vi ioj, jau prasiveržė iki Pri« 
kūlės srities, 20 mylių į pie* 
ryčius nuo Liepojaus uoste 
prie Balti ios, ir užėmė Au- 
cę, susisiekimų centrą 70 
mylių į rytus nuo Liepo-

Rusų pranešimas sakė jv 
kariuomenė varosi pirmyn 
prieš nacius prispaustus 
prie Baltijos Latvijoje.

Pulk. Ernest von Ham- 
mer, nacių DNB žinių agen
tūros komentatorius, sakė 
rusai pradėjo didelę naują 
ofensyvą per Vengrijos lau-jaus.

Maskvos pranešimai visjkus, ir taiko į Budapeštą
dar nekalba apie grumtynes ------------
Rytprūsiuose, o naciai sako MASKVA, spalių 30. — 
tik, kad ten vyksta aršios i Pirmieji žiemos šalčiai ir 
kautynės. į padidėjusi nacių opozicija

Vengrijoje rusai užėm? i juostoje tarpe Mazūrų eže- 
Scap (Cop), prie Tisza upės rų ir Lietuvos sulaikė rusų 
tuo užblokuodami nacių pa-'varymasi per Rytprūsius.

ISLAIPDINIMAS PHILIPPINŲ SALOSE Japonai Kalba Apie Naują Jūrų Kovą; 
Tik Du Japonų Laivai Išliko Sveiki

PEARL HARBOR, spaliu 
30.—Adm. Nimitz pranešė 
kad Amerikos lėktuvai sa
vaitės gale gal nuskandino 

į japonui kreiseri ir sužalojo 
Į du kitus laivus bei sunaiki
no dar 17 priešo lėktuvų Lu- 
zon apylinkėje.

kiekvieną progą iš nauj' 
pulti japonus.

NUSKANDINTA.
DU kovos laivai.
KETURI lėktuvnešiai. 
ŠEŠI dideli kreiseriai. 
TRYS lengvi kreiseriai. 
TRYS maži kreiseriai ar

{ dideli naikintuvai.
PEARL HARBOR, spalių ŠEŠI naikintuvai.

Perkirto Nacius Olandijoje i 4 Dalis
LONDONAS, spalių 30 

Britai kariai šį vakarą jč; 
į Roosendaal, paskutinę d" 
lį nacius linijos žemi? 
Maas upės.

olatumo kampe Belgijoje, j 
nietus nuo Schelde.

30.—Amerikos laivynas, lai
mėjęs vieną istorijos didžiau 
šių laivų kovų, vis dar ata
kuoja japonus. Adm. Ches- 
ter W. Nimitz pranešė, kad

Gen. Douglas MacArthur lydimi ameri-kiečiai kariai išlipo Philippinuose kaip čia iš 60 japonų karo laivų, tik
parodoma. Kariai ir medžiaga iškeliami iš LST laivų netoli Tacloban, Leyte salos sos- j du išliko sveiki ir paspruko, 
tinęs.__________ _____________________ •______________(Acme-Draugas Telephoto.) |0 kiti 58 tavo nuskandinti

Kinijoje Krizė dėl Aviacijos Konferencija! Adm. Halsey Spėja j Tokyo radio kalbėjo apie 

;$tilwell Atšaukimo Prasidės be Rusijos į Japonai Ieškos Taikos =
VVASHINGTON, spalių 30. CHICAGO, spalių 30. — Į ANT ADM. HALSEY kovos laivas Richelieu plau- 

—Kinijoje susidarė nauja Į Delegatai į Tarptautinę C) LAIVO, prie Philippinų, i kloja netoli Philippinų. 
militarinė ir politinė krizė vilės Aviacijos konferenci- spalių 26.— (Sulaikyta) —, Tokyo radio taipgi sak" 
iš priežasties Gen. Stihvell ją, kuri prasidės trečiadie- Adm. Halsey, J.A. Valsty- į kad trys bangos lėktuvų iš 

bių laivyno trečiojo dalinio Vice Adm. Mare A. MitsĮ šiaurę nuo Tilburgo bri- atšaukimo į Washingtoną. ny, pareiškė nusistebėjirr 
tų dalinys pasistūmėjo iš <5ia. laukiama kiniečių nu- dėl Rusijos nedalyvavimo 
Loon op Zand ir užėmė Kaa tarimų, kurie per ateinan- bet sakė tas rusų žygis nė

LONDONAS, spalių 30.- 
Nacių jėgos O^ndijoje bn 
vo perskirtos į keturias de- 
lis ir suvarvtos į vis maž' 
jančias kišenes.

žemi: u Maas (Meuse) 
upės nacių jėgos subyra po 
nuolatinėm lėktuvų atakom 
ir sąjungininkų spaudimu. 
Naciai bėga į Moerdijk til
tą, šešių mylių atstume.

Nacių vienetai suvaryti į 
kampus žemiau Maas, kur 
britai užėmė Breda, didžiau 
šią opozicijos centrą; Be^- 
land saloje, užlietoj Walche 
ren saloj, ir šešių mylių 
ilgumo ir keturių mylių

tsheuvel kaimą, tik tris my
lias į pietus nuo Maas, ir 
nasiekė poziciją dvi mylias 
nuo Waspik.

Po sunkių kovų, atrodo, 
kad sąjungininkų ofensyvą 
A.ntvsrpo atidarymui eina 
nrie pabaigos.

Nacių pranešimas sakė 
kanadiečiai, po didelio arti- 
’eriios bombardavimo, puo
lė Dunkirką, nacių laikomą 
uostą Prancūzijoje, ir pada
rė “laikiną” įsilaužimą.

Amerikos pirmos armijos 
frontas šiuo laiku ramus

čai8 keliais savaites gali [kiek nepakeis konferencijo'-
nulemti Kinijos dalyvavimą pianų.
kare. Maskva vakar prar

Ateities vajai Pacifike kad Rusija nedalyvaus dėl- 
planuojami ant “jeigu” pa- to, kad tokios šalys “kaip

komandierius, mano japo
nai ieškos taikos. Jis sake 
Japonija mes kariavimą, 
kuomet pasidarys jai pe* 
karšta. Jie yra, anot H;1’

cher lėktuvnešių numetė 
daug bombų ant japonu 
įrengimų Maniloje. Pasak 
pranešimo, buvo padaryta 
trys atskiros atakos, ir

mat'O—jeigu Kinija pasiliks Šveicarija, Portugalija
laisva ir kovos prieš japo- Ispanija, kurios per metu?
nūs—ir jeigu ji bus oku- vedė profašistišką politike
puota. prieš Rusiją,” buvo taipgi

----------- kviestos.
MYITKYINA, Burma, spa (Anksčiau Maskva buvo

lių 30.— Džiunglių kovose priėmus kvietimą dalyvauk 
įgudę amerikiečiai kariniu-1 konferencijoje, ir penki dė
kai ir kariai pareiškė naši- legatai jau buvo pasiekę 
stebėjimą ir nusiminimą dėl Kanadą.)

Gen. Patton trečioji armija Kinijos-Burmos-Indijos fron 
savo fronte baigia užimti į0 
Maizieres les Metz. ___________

Sustojo Lietus, Varosi Pirmyn Italijoje
ROMA, spalių 30.—PenP 

tos armijos britai ir amer: 
kiečiai kariai pasistūmėjo 
pirmyn kalnuose į pietry 
čius nuo Bologna.

Komunikatas sakė orar 
pragiedrėjo, bet patvinusior 
upės ir užlieti lauksi neduo
da armijoms progos žygiuo
ti.

ne
be*

GAL NUSKANDINTA.
VIENAS kovos laivas.
TRYS dideli kreiseriai.
DU lengvi kreiseriai.
SEPTYNI naikintuvai. 

SUŽALOTA.
ŠEŠI kovos laivai.
KETURI dideli kreiseriai
DU lengvi kreiseriai.
DEŠIMTS naikintuvų.
Tik du japonų karo laivai 

buvo nepaliesti.
Amerikiečių nuostoliai pa 

lyginamai buvo nedideli, 
nors, kaip Adm. Halsey sa
kė: “vienintelis liūdnas da
lykas yra tas, kad ameri
kiečiai turėjo būti sužeisti 
arba užmušti, kad sumušti 
baisiuosius japonus.”

Gen. MacArthur pranešė 
kad Amerika prarado lėk
tuvnešį, du pagelbinius lėk
tuvnešius, du naikintuvus ir 
pagelbinį naikintuvą.

Iš žinių apie sužalotus ja
ponų karo laivus, atrodo, 
jog img kokius šešis mėr 
sius kiekvieną jų sutaisyti.

sey, pripratę melagiai ir Clark aerodrome buvo pa
klek galėdami sulaikys ži- Į liesta daugiau negu 200 jų 
nias apie savo pralaimėji- lėktuvnešių lėktuvų, 
mus. j Adm. Nimitz štabas

Admirolas sakė Japoni-, patvirtino tos žinios,
jos pramonininkai nesutiks manoma, kad Adm. Halsey 
leisti sunaikinti jų fabri- įr Adm. Mitscher panaudos
kus; jie nuvers militaristus , _______
Halsey pareiškė viltį, kad
Amerikos žmonės neduos 
jiems lengvai išsisukti.

Halsey pridūrė tai, kad M a c ARTHUr ŠTABAS 
laivynas

JAV Kariai Valdo Du Trečdalius Leyte
Gen. Stihvell atšaukimo iš •... . “ Amerikos laivynas dabar i

............................... .... Philippinuose, spalių 30.—valdo vakarinę Pacifiką nuo v. . .. s„...........................*............... n Dešimts dienų po Leyte in-
šiaunmo ašigalio iki toli-

JAPONAI VERŽIASI

Kiniečiai Okupavo 
Japonu Bazę Burmoje
KANDY, Ceilonas, spalių 

30.—Kiniečiai kariai užėmė
PIRMYN KINIJOJE I buvusią japonų Myothit ba-

, . . CHUNGKING, spalių 30.'zę- 24 mylias į šiaurryčius
Amerikiečiai „artininkai, savalt5a ga]e ja.-nuo Bhamo, gfenrinije Bur-

ankų padedami, puolė na- 
’ius į šiaurę nuo Marano.
-riešakiniai vienetai pas,-. kutin5 kiniečių tvirtov5> 
varė myli, pirmyn Casalec- kur, neleidžia japonam8
chio srity. kirsti Kiniją pusiau.

Britai »k“ba keliu 67 į Japonai ■ žygiuoja Ling.
Forli, 37 mylias į pietryčius chwan „nk 13 mylių (

ponai kariai pasistūmė ar- moJe- Manoma, tačiau, jog 
čiau prie Kweilin, kuri yra

miausių pietų. važi jos, Amerikos kariai 
valdo du trečdalius tos sa
los. Jie taipgi užima vis 
daugiau kaimyninės Samar 
salos.

'Karas Artėja Prie■ * * r n ji »»K».Japonijos —rravfla Pasitraukią japonai bėga
MASKVA, spalių 30. — į kalnus arba bando pas-

kiniečiai sutiks didelę prie- Stos dienos Pravda paSven' prukti laivais’ plaukdami 
šo opoziciją artinantis prie t6 apie pu8ę P11818”10 «- P" Amerikos P-T laivų pa-

... • nioms apie japonų laivyno traliuojamus vandenis.Bhamo, kuris yra vienas , . L,, ... . , - ... .
didžiuiu krvžkeliu ant Rnr PralaimeJimfl Philippinų ju-, MacArthur sake išlaisvi- 
ma keHo rose, ir rašė, kad “karas nimas 1,500,000 filipiniečių

_________ artėja prie pačios Japoni- dviejose centrinėse Philipi- i karius.

ne salose beveik baigtas. 
Gyventojsekmadieny ėjo 
į bažnyčią ir vaikučiai grį
žo į mokyklas.

Anot MacArthur, ameri
kiečiai dabar valdo 1,800 
kv. mylių Leyte salos, ir 
priešo garnizonai likę Leyte 
ir Samar salose yra izoliuo
ti ir bejėgiai.

Nemažai priešo karių ran 
dasi salos vakarinėj pusėj. 
PT laivų komandieriai sako 
jie nuskandino kelis karių 
laivus, kurie vežė japonus

nuo Bologna, 
kontaktą su 
čiais naciais.

palaikydami rę nuo Kweilin, ir pasivarė Balsuos iki 9 Vai. Vak.jon
pasitraukian- pį^yn j rytuS nuo Kweilin, ALBANY, N.Y., spalių 30 

kur jie randasi tik 10 4 my- —New Yorko legislatūra 
lių nuo to miesto. vienbalsiai priėmė įstatymą

KAPO RIIIIFTFNIAI i BRITAI GRAIKIJOJE KARO BIULETENIAI 0KUpAV()

Paskelbė Bulgarijos Priimtas Sąlygas Naujas Japonu Maistas « ^1^
—Supuvęs Medis- - - - - - - -WASHINGTON, spalių 30 

—Einant pasirašytos palia!” 
bų sutarties sąlyogmis, Bul
garija apsiėmė grąžinti i? 
Graikijos ir Jugoslavijos 
atimtą teritoriją ir atmokė
ti už sąjungininkų turtui 
padarytus nuostolius.

Paliaubų sutartis 
pasirašyta Maskvoje.

naleisti visus sąjungininkų 
karo belaisvius ir internuo- 
us civilius.

Bulgarija taipgi sutiko Vokietiją.

Bulgarai atiduos visus ke tūra pranešė apie “ stebėti- 
ro kriminalistus sąjunginin-i ną naują maistą, padarytą 
karna. ii supuvusio medžio, pelavy

Bulgarija turi atiduoti nų ir krakmolo.” Tas miši- 
visus pasigrobtus turtus. nys, išdžiovintas saulėje, 

buvo j Bulgarija turės padėti j tuomet “gali būti maišomas 
Rusijos komandai kare prieš į su miltais ir vartojamas pa-

800 LĖKTUVU PUOLĖ
HAMM IR MUNSTERI

LONDONAS, spalių 30 —
Daugiau negu 800 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo

—Amerikos lėktuvai atr- a ,,
pratęsiant balsavime -alan-kav0 =apwnus Pa|a„ Wak(, ROMA. spalių 30. -Bn

Naur’, Marshall ir Bonin 
I salose. /

—Gen. MacArthur praner 
i šė, kad amerikiečiai rand**- , .....
si 10 mylių nuo Leyte salo* šiaurinėj rai įjoj

9 tai kariai užėmė Kozane, 58 
mylias į pietvakarius nir

SAN FRANCISCO, spalių f KALENDORIUS 
30.—Nacių Transocean agen 1 Spalių 31d.: Visų šventų

Salonikų, po pirmų mūšiu fabrikus ir suaifekimus 
su pasitraukiančiais naciais 1 Hamm ir Munster mlestuo- 

j se, Vokietijoje, ir fabrikus

darymui valgių.”

Vigilija, šv. Liuciiė; seno
vės: Tyria ir Sargė.

Lapkričio ld.: Visi šven
ti; senovės: Kaributas ir 
Vaivara.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta.

vakarinio kranto. Sąjungininkų komuniką. | Ksmburge ir Harburge.
—Iš naujų atakų ant Lu- 

zon spėjama, kad MacAr
thur greit'i laiku ten jv4’’
dys naudas operacijas. s , „ .. , , - .

Britų karlnomenč u»mč v"<” s,eno9' ir yra viena-(puolė Koelną. Giųžę lakūnai 
Roosendaal, nacių centrą O- <U<l«*IMių nacių pabčginr.ii 
landijoje. j kelių.

tas sakė naciams buvo su
duota dideli smūgiai į vaka
rus nuo Kozane, kuris ran
dasi 40 mylių nuo Ju.gosb-

Didžiuosius lėktuvus ly
dėjo apie 1,000 naikintuvu

Britų Mcsąuito lėktuvai 
vakar naktį dviem atvejais

sakė pirmesnių atakų su
kelti gaisrai dar tebedegė.
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įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau
Susitvėrė BALF
skyrius

lenkų parapijos ir Šv. Jur
gio vyrų lietuvių draugijos. 
Lietuvos vėliava

Blnghamton, N. Y. — Spa į Gražų įspūdį darė laido- 
lių 24 dieną, lietuvių svetai-1 tuvių procesija. Visa švento 
nėję įvyko bendras Bingham Jurgio Vyrų draugija su 
tono lietuvių susirinkimas, gražiomis “šarpomis’ ’ prie 
kurį sušaukė laikinoji BALF krūtinių ėjo nešini prieša- 
valdyba. Kun. E. Krencevi- kyje Amerikos ir Lietuvos
čius ir B. Balčikonis nušvie
tė Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo veiklą ir šio va
karo susirinkimo tikslą.

Susirinkusiųjų nebuvo la
bai skaitlingai, bet beveik 
visi čia pat prisirašė nariais 
užsimokėdami metinį nario 
mokestį. Balsavimo keliu bu 
vo išrinkta pastovi valdyba 
į kurią įeina šie: pirminin
kas — kun. E. Krencevičius, 
O.M.C.; vice pirmininkais — 
Justinas Bučinskas, Urba ir 
Phillomina Jaškauskaitė, se 
kretorė — Julija Oreškienė,

vėliavas, gi tarpe jų plevė
savo bažnytinė šv. Jurgio 
vėliava. Maršalka iškilmin
goje uniformoje atlydėjo na 
rius, dalyvaujant vietos kle
bonui.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių — lietuvių, atlaikyta 
trejos šv. Mišios ir pasaky
ta angliškai pamokslas. Sa
kė, kad laidojamas vienas 
žymiausių lietuvių — para- 
pijonų. Lietuviai čia gražiai 
sugyvena ir gražiai mirusius 
laidoja.

Velionis palaidotas vietoc 
kapuose sale savo žmonos.

VAIZDAS IŠ OLANDIJOS nos šeimos įnešti bent po mestų bent po vieną peną 
vieną svarą aukų, kad kiek- i aukų Lietuvos reikalams, 
vienoje Londono lietuvių šei Valdybos nariai privačiai 
moję turėti LGFondui skir-'prašo šeimų dėtis prie šių 
tą aukų dėžutę, į kurią kas labai svarbių reikalų, kad 
savaitė visi šeimos nariai! visi aukotų.

D. Britanijoj
DRAUGIJŲ VEIKIMAS

Draugijų veikimas apiblė- 
so, sunyko, nes per dideli 
pavojai nuolat gręsia. Sun
ku yra rinktis, tartis, veik
ti, kai naktimis tenka kie-

1 tai prasivartyti slėptuvėse, ( 
o dienomis nemažai dirbti.. 
Bet tie vargai per daug ne- j 
liūdina londoniečių, jie įpra
to karo naštą nešti. Tikisi 
ramesnių dienų ir didesnės I 
laimės.
LIETUVAI GELBĖTI 
FONDAS

Lietuvai Gelbėti Fondo 
naudai sumanyta ii kiekvie

iždininkė — Alice Pulmiskas
Naujoji valdyba pasiryžo 1 kuri mirė prieš 3 metus

uoliai dirbti pradėtąjį BALF 
šalpos darbą.

Sekantis susirinkimas į- 
vyks lapkričio 3 dieną, 53 
Glenwood Avė., Adomaičio 
rezidencijoj. Bus susitarta 
dėl sekmingesnio drabužių 
rinkimo vajaus, kuris pra

Velionis gyvas būdam -r 
pastatė puikų kapuos pa
minklą, bet nesitikėjo dar 
greit prie jo atsigulti. 
Lietuvių darbštumas

Gerokai apgriautame Olandijos mieste Breskens, kurį 
užėmė kanadiečiai, kareiviai sulaiko civilį olandą doku
mentams patikrinti ir apklausinėti, kur ir kokiu reikalu 
eina. Kas žin, gal sąjungininkų draugas, o gal priešo 
šnipas. (Acme-Draugas tėlephoto)

rą sumanė surengti pikniką, vaišingumas pas “Draugo’’ 
Pelno parapijai davė $350. i skaitytojus Januškevičius ir

Meškauskienę, kuri pavaiši
no skaniausiu lietuvišku ku
geliu.

Gaila, kad neturėjau lai-
Nors lietuviai savo para 

pijos neturi, priklauso ben-
sidės lapkričio 5 ir tęsis iki drai prje ,enkų parapijos
20 d.

Be abejonės, Binghamto- 
no lietuviai išgirs savo ken 
tančių brolių pagalbos šauk?

kurią remia. Praeitą vasa

Vėliau surengė kitą pra
mogą Raudonajam Kryžiui; 
sukėlė $250.00.
~Lietuviai čia darbštūs, ty
lūs, nesigiria ir nesididžiuo-į ko kitų atlankyti, 
ja. Sakė, vėl planuoja ką
nors suruošti.

Lankantis teko patirti
Koresponden''

K

Tel. YARds 4841

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS • GIN
• BRANDĖS • VYNO
• RUM’O • KORD1ALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Cydukas”

f
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

mą, visi prisidės prie šio kil- 51 . 
naus šalpos darbo. Visi tie, Į į 
kurie turite savo širdyse, 
bent dalelę, užuojautos te- 
riojamai Lietuvai, išblašky
tiems šąlantiems ir badau
jantiems lietuviams, nedels
dami stokite į BALF šalpos 
narius. Ištieskime kentan- 
tiems pagalbos ranką prisi
dėdami savo darbu, auko- ! 
mis ir drabužiais.

Julija Oreškienė,
Skyriaus sekretorė

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fnctory Representative

SHOVVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

MODE&N

UOMPLETE
ADVANCED PHOTOGKaPHY 
I.OWEST POSSIB1.E PRICES 
PHONE LAFAYETTE 2813 %

Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ai u įsam gyvenl- 
mul. Saugokite jas leisdami lieg- 
samlnuotl ja* modernliklausla 
metodą, kuri* regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

p 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti}, kurie pra&alt- 

1 na ris* aklų {tempimų.

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

CNPTOMZnTUSTAl 
1801 80. Ashland Avenue

Kampas U-tos
Telvfonasi CANAL 0523, Ohloago

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

Trettad. Ir Oeitad. *:<• a. m.
-------- -  T;«0 g. m.

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avena. 
arti 4Tth Street

9 wL ryto ftl 8 vaL wk. 
■atarti

Res. 6958 So. Talman Ava 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ii CHIRURGAS 

2423 West M&rųuette Roa<^
OJĮSO VALANDOS 

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

Palaidojom žymų 
lietuvį

Kankakee. III. — Savaitė 
atgal visai netikėtai gavau 
žinią ir kvietimą dalyvau
ti laidotuvėse Jono Kamins-1 
ko, žymaus Kankakee mies- į 
telio gyventojo, šviesaus lie
tuvio. Mirė staiga, gavęs šir 
dies ataką kai grįžo iš dar
bo ir triūsęs apie namus.

Velionis buvo pašarvota^ į 

jo paties gražioje reziden 
cijoje. Daug ^yvų gėlių vai- i 
nikų ir nepaprastai daug šv. 
Mišių aukų rodė, kad velio
nis turėjo daug mylimų ir 
draugų. Buvo tėvas skait
lingos šeimos. Priklausė prie

e

i

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

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

Ateikite šiandiel

Rezidencijos 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. YARds 5921
KKNvood 5197.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•L: im 14; saa 8 JG-849

TaL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A 

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

Trečiad. ta* Sedtadienie
vakarais ofisas uidarytaa. 

REZJLllENCT J A
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rea. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOPISą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6609 S. Arteaian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.

6 Iki 9 vaL vakare.

TaL YARds 8146

DR. Y. A. ŠIMKUS .
s

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSI 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MEi 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLA.N BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. i. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 5:30 p.p. etvir. iki 9. fteštad 9 Iki 12.

Telefonas SEELEY 8760

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarai* 
Ofleas yra uidarytaa.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

M:

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD

R 0HIKTTltG4S| - R AJEDOOB PRITAIKO
744 Weat SSth Street 

WL: U-U; >4; kr S:3D8 :3b
-3-4 Ir 6:30-8:30 

tveatadienials—11-12.

Skaniausia, duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko-

LIETUVIAI DAKTARAI

lAPGlTI J
VHfiNINTfiLlS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADK) LAIKRA1TIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — auo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.
UCIO ofiso adresas:

6755 S. W ėst e m Avė., Chicago, III.
Telefonas — GBOvehill 2242 

ą---------- ,.ą.

Tel. HEMlock 8709
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, Sauk 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.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, RemontavimuA Refinansavimui—
ANT LENGVU MANESINIV I*MOK*JIMU1

PaaaudokMe Prosu Dabartinėms temoms 
Noošlmdio Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
9a

TAUPYKITE mOny įstaigoje. Jflsų Indčlial 
rOpcstingal globojami Ir Ilgi 16,000.00 ap
drausti per U<slernl Savintis and Ixtfin In- 
«n rante Corporation. Jūsų pialgal bus greitai 
Mmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m tYMIAUSfA LIETUVIŲ 
PINANS1NS IŠTAIGA 

— 47 bintai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos. 3—8 pojpieL

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofise Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bm. Tel.: MTIbroy 2880

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

drTemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavotte 3210 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 iki 9 vai. valone 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal nutarti

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



uiirauieiuR, °paliij 31, lb44 DOT^RASTTS DRAUGAS, CHICAGO, 7ETJNOIS n
CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “D B A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP wanted 
4UVKRT1SING DF.PARTMKNT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdolob B488-MM

HELP WANTED — VYRAI

henrTpratt“čd
Plieno Pleitij Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ 

VVELDERIŲ 
Pastovūs Darliai 

2222 S. HALSTED ST. 

Patyrusių ir Nepatyrusių 

V Y R Ų

TOOTH GRINDERS 
HE AT TREAT PAGELBININKŲ 

ŠLAVĖJU
PAPRAST. DARBININKU 

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 
HEAT TREAT MAINTENANCE 
HEAT TREAT STRAIGHTENers

MTLIAVRIGHTS 
RANKINIŲ TROKERTŲ

10% naktimis bonai—Produkcijos 
bonai. Gausus apdraudos aprūpi
nimas. Nauios dirbtuvės su nau
jausiais įtaisymais.

FOOTE BROS. 
GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. YVESTERN BLVD.

HEI.r WANTED MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Nereikia
Išmokti inšpektavimo, assembly 
ir prie mašinų darbus. Gaminsite 
dalis dėl life rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų.

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Petersųn Avė.
(Husas 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 Oficieriam9 

uniformų.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

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

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. FUI.TON ST.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — ano 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos nakty. 

KABO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsi&aoklt

ILLINOIS 
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Merginų - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

MOTERŲ - MERGINŲ
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.
REIKIA SKUDURIŲ SKIRfcJOS
Turi būt patyrusi. AukSta mokestis.

WF.ST END PAPER STOCK CO.
7336 Fullerton Ava.

CICERO, ILL.

SEEI.EV 3200

★ ★ ★★ ★ ★ ★
* For Sale 1
* For Rent I
* For Help 1
* For Service I
* For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthuani&n Daily Nevvspaper 
— ESTABL1SHED 1909 — 

CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TELL — RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHU ANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ * *¥ * ** * *
patarnavimai"

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
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:— Stefaniją 
Nu tautas, 4630 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte IiAFayette 0008.

PARSIDUODA — lavatorijos (Hath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų, (day- 
bed): 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
Dčl informacijų kasiink šiij dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

Šv. Tomas diplomatą 
atvedė į Kataliku

WASHINGTON.— Jeffer- 
son Caffrey, diplomatas at
stovaująs Jungtines Ameri
kos Valstybes prie prancūzų 
gen. Charles De Gaulle val
džios Paryžiuje, grįžo (atsi
vertė) į Katalikų Bažnyčią 
daugiau kaip prieš 20 metų, 
jis tapo kataliku. Jis pareiš
kė, kad jį į katalikų Bažny
čią atvedė Šv. Tomo veika
las, kuris pavadintas “Su
mina Theologica”.

Šis įvykis rodo, kad turi
me skaityti geras knygas. 
Skaitydami geras knygas — 
turėsime tvirtą ir gyvą tikė
jimą.

Ką rašo apie taiką
BUENOOS AIRES. — Ar

gentinos laikraštis “La Pen
są”, dienraštis, kelia mintį, 
kad popiežius Pijus XII tu
ri turėti balsą tarptautinės 
taikos reikale, jei norima, 
kad dalykai teisingai ir tin
kamai būtų išspręsti.

Išrinko berniuką
NORTHFIELD, Minn. — 

Nors Carleton kolegijoje 
viena klasė susideda iš 258 
mergaičių ir 27 berniukų, 
bet klasės viršininku buvo 
išrinktas berniukas.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DVOKITE JĮ KITIEMS

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. BACHUS 
4X04 Archer Avenue, Chlcago

PERICARDITIS
Pievinis maišelis — vokas, 

kuriuo yra apsiausta širdis, 
vadinasi “pericardium”. To 
voko (pericardium) uždegi
mas vadinasi “pericarditis”. 
Nelengva yra ligoniui iš
tverti kai “pericarditis“ 
smaugia širdį.

“Pericarditis“ žmoguje 
atsiranda kaipo komplikaci
ja arba kaipo pasekmė po 
tūlų ligų, dažniausia po 
pneumonijos, po škarlatinos. 
po reumatiško širdies ata- 
ko ir t.t. Taigi kai ligonis 
suserga pneumonija, ar škar 
latina, tai labai svarbu, kar 
daktaras lankytų ligonį kas 
dieną, nes be tiesioginio gy
dymo ligos, dar svarbiau da 
boti ligonį nuo ‘pericardito’ 
pavojaus.

“Pericarditui“ įsigalėjus,
' širdies voke atsiranda tiek 
daug pūliuoto skystimo, kad 
širdis negali laisvai plakti, 
ją tiesiog spaudžia ir smau
gia. “Pericarditis“ gali li
gonį užmušti, jei laiku ne
bus teikiama pagalba.

Pas džiovininkus kartais 
atsiranda chroniško pobū
džio “pericarditis”, kurio 
vaizdas yra kitoks. Nuo tu
berkuliozinio “pericardito” 
maišelio sienelės taip sukie
tėja, kad netenka gležnumo 
ir tąsumo. Tokiame kietame 
maišelyje plakanti širdis y- 
ra lyg slėgiančiame kalėji
me, ir negali tinkamai plak

IŠ POLITIKOS LAUKO
Svarbus pranešimas 

visuomenei
Artinantis prezidentiniam rin

kimų kampanijai prie pabaigos, 
yra dar rengiama keletą lietu
vių masinių mitingų.

Didelis visų lietuvių mass mi
tingas yra rengiamas antrad., 
Spalių 31 d., 7 v. vak., Prabisli 
Hali, 2201 W. Lake St., Mel- 
rose Park, III.

Visi apielinkės lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti. Įžanga 
veltui. Bus dovanų, movies, 
dykai alus, prakalbos. Mitingą 
rengia Lietuvių Amerikos Pi
liečių kliūbas, su kooperacija 
Lietuvių Demokratų Lygos.

Raporteris
(Skelb.)

Masinis mitingas
Subatoje, Lapkričio 4 d., 7-tą 

vai. vak. yra rengiamas masi
nis mitingas su įdomiu progra
mų. Tai įvyks Gimimo šv. Pa
nelės parap. svetainėj, prie GSth 
ir S. Washtenaw Avė. Įžanga j 
veltui. Bus dovanų, movies, dy
kai alus, ir kalbos. Mitingas 
rengiamas Lietuvių Demokratų 
Kliūbo, su kooperacija IJetu-J 
vių Demokratų Lygos.

Raporteris I 
. (Skelb.)!

Didysis visą lietuvią 
masinis mitingas

Sekmadienį, Lapkričio 5 d.,
2-trą vai. popiet.Darius-Girfinas 
Posto 271 Legion Hali, 4416 S. 
VVesfcern Avė., yra rengiamas 
Lietuvių Demokratų Lygos di-

ti. Paskui krūtinėje ir vi 
dūriuose atsiranda vandens 
Tokią padėtį vadiname “Pl
eko liga’’. Baisiai sunku 
žmogui gyventi su “Picko 
liga”.

Gydymas. Pūlingąjį “peri- 
carditą“ gydoma ištraukiant 
iš širdies maišelio pūlius su 
kiauraja adata. Tai ligoniui 
suteikia palengvinimą koi 
jis pasveiksta.

Chroniškąjį tuberkuliozinį 
“pericarditą” bandoma pa
gydyti chirurginiu būdu, a- 
'idarant žmogui krūtinę ir 
"iesiog nulupant nuo širdies 
naišelį. Išlaisvinus širdį is 
“kalėjimo”, kartais ligonis 
stebėtinai pasveiksta... bet 
’abai didelis nuošimtis vis- 
vien miršta. Po tokios ope
racijos kartais pavyksta ir 
“Picko ligą“ pagydyti, bet 
nevisada.

* y *
Šiuo klausimu kreipiuos į 

tamstą. Aš mėgstu valgyti 
žalius cibulius (svogūnus) 
su duona. Sako, kad svogū
nai silpnina širdį ir sudaro 
aukštą kraujo spaudimą. Ar 
tas tiesa? Prašau paaiškint 
ti per dienraštį “Draugą“.

S. V
Atsakymas S. V. — Svo

gūnai širdies nesilpnina ir 
kraujo spaudimo nepadidi
na.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

dysis visų lietuvių masinis mi
tingas. Įžanga veltui. Bus do
vanų, movies, dykai alus, ir 
kalbos.

Į visus viršminėtus masinius 
mitingus yra kviečiami visi lie
tuviai piliečiai, kad pasiklausy
tų kalbų apie rinkimus ir ko
dėl mes visi turime balsuoti už 
prezidentą Rooseveltą ir visą 
Demokratų Partijos Tikietą, 
Lapkr. (Nov.) 7 d., 1844 m. 
Balsavimo vietos bus atdaros 
nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. vaka 
ro. Tad, gerbiamieji, nepamirš
kite tą dieną ateiti į balsavimo 
vietą ir paduoti savo balsą už 
Demokratų Partiją.

Raporteris
(Skelb.)

Pranešimas visuomenei
Antradienyje, Spalių 31 d., 8 

vai, vak., per WGES radio sto
ty, šaltimiero radio valandos 
laike, kalbės apie Roosevelto 
išrinkimą dar kitam terminui 
sekantieji lietuviai:

V. M. Stulpinas, sekr. Lietu 
vių Demokratų Lygos, ir p-nas 
Anthony Kasper, žymus biznie
rius ir buvęs Darius-Girėnas 
Posto 271, komandierius.

Visi Chicagos ir apielinkės 
lietuviai esate kviečiami pasi
klausyti jų kalbų. Raporteris.

(Skelb.)

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

Senecs

Daug kas nori steigti iš

Moterą Klubą 
Federacija skelbia

Metiniame susirinkime St. 
Louis, General Federation ot 
Womens’ Clubs priėmė nau
jas rezoliucijas ir patvirti
no pirmiau priimtas.

Svarbiausia rezoliucija lie 
čia imigraciją. Jos sakė, kad 
kadangi darbai karo vetera
nams bus vienas iš svar
biausių reikalavimų po ka
ro, reikės rasti darbų dėl 
10,000,000 vyrų, ir kad at-

Išreiškė viltį
Popiežius Pijus XII pa

siuntė telegramą į Belgiją, 
princui Charles, regentui, 
ir išreiškė viltį, kad Belgija 
bus tvarkoma krikščioniško
je dvasioje.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PUOTŲ

▼▲STOJAMAS MAOJAa PKOTIO HA> 
TSUUOLAS MATUKALM UVM 
araltom bamti

KAUJOCVelvatone^SL

$12.50
m 9S9.M Ui KIEKVIENĄ

WaaUI<M«a. B« ftMlt. Matarai** wa|. 
▼m. Naklaaka. TlaaJ laly tti«M «aat« 
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CHANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, g y ąiį
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM COKE (Course) . . JĮ2 50 
PETROLEUM COKE (Pfle Run) 5ĮQ*95 
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........įg g0

NAMŲ REAL ESTATE, INSURANCE, MORGIČIAI
Su visokiais namų Real Estate, Insurance, Morgičių I’ay- 

mento, ir nebaigtų klosinimo dealų, ir kitokiais senesniais rei
kalais, arba kurie norite pirkti namą gerai ir pigiai, arba kurie 
norite parduoti bile kokią nuosavybę, pirmlaikinj morgičių ar 
kitoniškus Investmentij popieras, Lotus ir Parmas, arba prie
miesčiuose akrų žemes. Arba kurie norite parduoti namą grei
tai, prašome kreiptis prie manęs j mano senąjį Ofisą.

Maiųuette Parke—4, 6, 8 ir 10 fletų parsiduoda už teisingą 
kainą, arba priimsim mažesnį namą arba bungalow į mainą. 
Turiu gerų pirkinių visur, visokio didumo namų.

C. URNICH (URNIKAS)
2500 W. 63rfl Street Tel. PROspect 6025

(2-tros lubos. Durys nuo Campbell Avė. pusės) 
TEISINO AS m DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS VISADA

Buvęs ministeris ir naš
lys mirė kaipo kunigas

LOWELL, Mich. — Mirė 
kunigas Edward Joseph Je- 
well, buvęs episkopalų mi
nisteris, kuris priėmė kata
likų tikėjimą 1905 metais, 
ir buvo įšvęstas katalikų ku
nigu. Kunigas Jewell buvo 
tapęs ministeriu episkopalų 
bažnyčioje 1893 metais, ir

važiavimas žmonių iš kitų 
šalių tik kenks tą padėti, 
jos ragina, kad imigracija 
būtų aprubežiuota.

Didžiausia Lietuvią 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą MuzikaliAkų Instrumen
tų, MuzikaliAkų 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 — WATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUD RIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedelioa 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketveao
vakare — 7:00 P. M.

dirbo Michigan apylinl 
kurį laiką. Jis vedė ir t 
jo tris vaikus. Jo žmona 
rė po šešių metų jų ved 
nio gyvenimo. Jis būda: 
ministeriu gyvai rūpinos 
liau pažinti tikėjimą. Pt 
liau jis įsitikino, kad til 
tikėjimas yrą katalikų t 
jimas. Todėl buvęs mini 
ris Jewell priėmė kata 
tikėjimą.
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DRAUGAS
• ~ THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundaya, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association.

$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertlsing in ‘‘Draugas’* brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

t "
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 Chicago je:
Metams .......................................................... $6.00
Pusei metų ..........................................................   3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................   .75

Užsieniuose:
Metams ...............   $8.00
Pusei metų ...................................................... •................. 4.50
Trims mėnesiams ............................ '.......................... .... .*. 2.50
Pinigus teikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Prcsident Koosevelt and l’rime Mtnkster Chiircliill:
1. Tlielr eountries seek no engrandizcntent, terrltorial or otlier;
2. They desirc to seek no terrltorial uliangcs that do not accora 

ivltli the freely eipressetl wishes of the peoplęs toneęrnęd;
3. They respcct the riglit of all peoples to Chose the fonu of go- 

leninient under whieh they will live; and the wlsli to sec sovcręign 
rights and self-government restored to those who liave been forelbly 
deprivcd of them.”

ATLANTIC CHAItTEIt, August 14, 1941.

Didžioji pergalė Pacifike

f^

APŽVALGA
J

Vyskupo paraginimas balsuoti
Springfield, Ilk, vyskupas James A. Griffin parašė 

ganytojišką laišką, ragindamas piliečius balsuoti. Tei
sė balsuoti, tai amerikiečio šventa privilegija. Tarp kit
ko vysk. Griffin rašo:

“Niekas nėra vertas Amerikos piliečio vardo, jei, 
sulaukęs legalaus amžiaus, pakankamai nesidomi sa
vo valdžios reikalais ir neatiduoda savo balso rinki
mų dieną.”

Šitokia vyskupo pastaba yra visai vietoje. Nesi
domįs savo krašto ir valdžios dalykais pilietis, ištikro, 
yra menkas pilietis. Tie kraštai, kurių piliečių daugu
ma yra apsileidę ir nesupranta savo pareigų arba jo
mis nesinaudoja, dažniausiai prieina prie politinio, net 
ekonominio ir socialinio chaoso. Tokių apsileidėlių dė
ka ir diktatūros įsigyvena.

Mūsų krašto rinkimai, ir tai labai svarbūs, bus lap
kričio 7 d. Visi jauskime, kad tą dieną balsuoti yra 
mūsų šventa pilietinė pareiga. Neužmirškime, kad šiuo 
metu vien tik Amerikoje tokiomis pilietinėmis privile
gijomis tesinaudojama. Kituose, kad ir demokratiniuo
se kraštuose karo metu rinkimai nėra laikomi.

PAKEITĖ UNIFORMA, NETEKO LAISVĖS

UNRRA, Lenkija ir Rusija

Kari Young (kairėje), nacių kareivis paimtas ameri
kiečių į nelaisvę, kalbasi su Pvt. M. Muilins iš Decatur, 
III. Young prisipažino, kad 1929 metais Amerikos kariuo
menėj jis tarnavo tam pačiam pulke, kuriame dabar Mui
lins tarnauja. Young dar pasigyrė, kad Amerikoj turi 
du sūnus, kurių vienas šiuo metu tarnauja Amerikos ka
riuomenėj. (Acme-Draugas telephoto)

Medžiagų konserva
vimas tebetęsiamas

VVashington. — Karo Ga
mybos Vadybos pranešimu, 
taupymas svarbiausiųjų ka
ro medžiagų, kaip popieris, 
oda ir pan., reikalingų ka
ro pabūklams gaminti, bus 
visu atsidėjimu tęsiamas, 
nežiūrint į lapkričio 2 d. į- 
vykstantį Konse r v a v i m o 
Skyriaus uždarymą. Vady
bos daviniais, popierio tau
pymo vajus, pagal taip va
dinamą “popierinių švenčių’’ 
planą, dabar yra varomas 
pilnu greičiu ir susilaukia 
nuoširdžios gyventojų para
mos; gruodžio 31 d. tikima
si pasiekti užsibrėžto tiks
lo — surinkti vieną milijo
ną tonų popierio. Minėtasis 
“popierinių švenčių” planas 
reikalauja, kad apylinkės 
pasiskirtų dienas, kuriomis 
nupirktos prekės vynioja
mos tik būtiniausiu atveju.

Paskutinėmis dienomis Amerikos visuomenę džiugi
na žinios iš Pacifiko karo fronto. Dideliuose ir istoriš
kuose karo laivų mūšiuose prie Filipinų salų amerikie
čiai nugramzdino į Pacifiko dugną 24 Japonijos laivus 
ir 34 sužalojo. Paties admirolo Nimitz žodžiais:

“Japonijos laivynas buvo visai nugalėtas ir išvai
kytas. Antrasis Filipinų jūrų mūšis reikia laikyti 
vienu iš didžiausių jūrų mūšių Antrame Pasaulio Ka
re Pacifike.”

ši amerikiečių pergalė įvaro japonus į desperaci
ją. Jų laivynas darė pastangų pristatyti saviškiams į 
Filipinus daugiau jėgų ir daugiau amunicijos. Ir čia ne 
tik tos jų pastangos buvo tuščios, bet ir patį japonų 
laivyną sudaužė. Tai smūgis, nuo kurio priešas nega
lės atsipeikėti. Amerikiečiai gi, apvalę Filipinų vandenis 
ruo japonų laivų, turės platesnius ir laisvesnius ke- 
1 us savo žygiams Filipinų salų laisvinime. Tai pagrei
tins pergalę visuose Filipinuose. Išlaisvinus Filipinus, 
tus laimėta pozicijos, iš kurių bus daromi tolimesni 
žygiai Kinijos teritorijoms laisvinti ir pačiai Japoni
jai triuškinti.

Daroma šauni pažanga ir sausžemio kovose Leyte 
saloj. Yra svarbus ir Samar salos užkariavimas.

Dėl tų didelių laimėjimui tenka nuoširdžiai sveikinti 
šaunius karo vadus Pacifike — gen. MacArthur ir adm. 
Nimitz. . t

Pranciškus Maskolailis \ t

Praėjusį šeštadienį mirė Pranciškus Maskolaitis. Prie 
jo karsto liūdi ne tik jo žmona, giminės, bet ir drau
gai, kurių jis turėjo daug. Liūdi ir Chicagos lietuvių 
katalikų visuomenė, nes velionis buvo nuolatinis ir nuo
širdus veikėjas ir visų kilnių darbų ir reikalų rėmėjas. 
Ypač daug jis nusipelnė mūsų organizacijoms ir įstai
goms, kurių parengimus jis puošdavo lietuvių kūri
nių vaidinimu.

Velionis buvo vienas iš nedaugelio mūsų veikėjų, at
sidavusių scenos menui. Jis nuolat palaikė savo suor
ganizuotą dramos ratelį, kuriam jis vadovavo, režisa
vo ir pats vaidino. A. a. P. Maskolaičio rūpesčiu ir 
pasidarbavimu suvaidinta daug dramos veikalų ir vei
kalėlių. Ypač jis daug dirbo šioj srity Šv. Mykolo pa
rapijoj.

Be to, velionis buvo muzikos ir dainos mėgėjas. Jis 
nuolat priklausė prie mūsų chorų. Tuo būdu a. a. Mas
kolaitis gana plačią vagą yra išvaręs kultūrinio vei
kimo dirvoje. Jei dar pridėsime jo veikimą organiza
cijose, bendradarbiavimą lietuvių katalikų laikraščiuo
se ir jo duosnumą katalikiškoms įstaigoms, turėsime 
vaizdą, kad velionis visas savo pareigas, kaipo lietu
vis katalikas veikėjas, yra atlikęs visą pilnumą. Tik 
gaila, kad jam buvo lemta per anksti atsiskirti su mū
sų visuomene, kuriai jis taip nuoširdžiai dirbo ir ku
rią mylėjo, nes mirė, dar, palyginti, jaunas. Jo anks
tyvas išsiskyrimas iš gyvųjų tarpo, Chicagos lietuvių 
visuomenėj palieka nemažą spragą.

Prieš kiek laiko buvo paskelbta, kad Sovietų Rusija 
neįleidžia Lenkijon UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administnation). šios tarptautinės 
organizacijos direktorius Herbert Lehman jau buvo 
viską taip sutvarkęs, kad ir pašalpa ir atstovybė tuo
jau būtų pasiųsta Rytų Europon. Bet Maskva pastojo 
tam kelią.

Rytinių Amerikos valstybių lenkų organizacijos pa
siuntė p. Lehmanui telegramą, kurioj griežtai protes
tuoja prieš tokį Maskvos elgesį. Telegramoj tarp kit
ko pasakyta, kad šitokia situacija suardo visas viltis 
sąjungininkų vieningumui. “Mes negalime tylėti, kuo
met Lenkijos žmonėms leidžiama mirti.” Toliau tei
singai pabrėžiama, kad — “jei Rusija atsisako ben- 
dradarbiauti su UNRRA, Amerikos žmonės turi teisę 
apie tai žinoti.” Tuo pačiu kartu, kai rusai atsisako 
leisti Lenkijon UNRRA pašalpą, jie sau pašalpos rei
kalauja. Lenkų telegramoj reikalaujama:

“Jau laikas išaiškinti Sovietų sąjungininkams ir
Amerikos žmonėms, kad nors UNRRA ir nori pa
gelbėti Rusijai lygia dalimi su visais kitais, ji ne
gali tikėtis pasinaudoti abejomis priemonėmis. Mes 
p. Direktorių raginame duoti Sovietų vyriausybei pa
sirinkimą — kooperuoti su UNRRA arba ištraukti 
savo reprezentantą iš tarybos ir atsisakyti reika
lauti mūsų pašalpos.”
Pasakyta teisingai. Reikia manyti, kad į šios tele

gramos tekstą bus rimtai atsižvelgta.
★

Lietuviai pirmoje vietoje
žinokime, kad Community and War Fund rinkliava 

dar nesibaigė ir Chicagai paskirta kvota dar nepripil- 
dyta. Todėl dar tenka dirbti ir aukoti. Kas šios svar
bios pareigos dar nėra atlikęs, kas dar nėra aukojęs, 
neužmirškime, kad tai tuojau turime padaryti.

Gautomis žiniomis, Chicagos lietuviai šiame vajuje 
tautinių grupių tarpe ligšiol užima pirmą vietą. Jie tą 
vietą užėmė ir savo organizuotumu, ir darbštumu, ir 
duosnumu. Tuo galime džiaugtis ir didžiuotis. Bet, dar
bas dar nebaigtas. Žiūrėkime, kad iki pat vajaus pa
baigos stovėtume pirmoje vietoje. Toksai mūsų “už
sispyrimas” bus geru paskatinimu ir. kitiems būti veik
lesniais ir duosnesniais svarbiam reikalui — Commu
nity and War Furid, kurio pilnateisiu nariu yra ir mū
sų, lietuvių bendrasis šalpos fondas.

Lenku dienraštis ir Pabaltis
Gausingiausiai skaitomas lenkų dienraštis Ameriko

je — “Dziennik Związkowy” įdėjo lietuvių, latvių ir 
estų organizacijų laišką Prezidentui Rooseveltui. Sis 
laiškas buvo paruoštas bendrame šių trijų tautiį or
ganizacijų atstovų susirinkime spalių 18 d. McAlpin 
viešbutyje, New Yorke. Laiške išdėstyta paskutinieji 
įvykiai Pabalčio kraštuose, traginga jų gyventojų būk
lė ir prašoma daryti žygius, kad sustabdyti Pabalčio 
tautų vedamą eksterminaciją.

★
Lietuvių Amerikiečių Informacijų Centro siuntinėja

mas žinias pradeda naudoti daugybė Amerikos laikraš
čių. Paskiausiu laiku išsiuntinėtas žinias panaudojo ir 
savo pastabas pridėjo kelios dešimtys dienraščių ir sa
vaitraščių.

Dėmesio! Lapkričio 26 d. yra “Draugo” sukaktu- 
vlfcis koncertas puošnioj vidumiesčlo salėj — Orchestra 
Hali.

Baisus gyvenimas 
po diktatoriais

Boston, Mass. — Bostoni-• 
an Society susirinkime. Old 
State House, Bostone, kal
bėjo dr. H. G. Woolfe, apie 
baisų gyvenimą po diktato
riais, Europoje. Jam tekę 
gyventi nacių Vokietijoje ir 
fašistinėje Italijoje ir ma
tyti, kaip ten gyventojai te
rorizuojami. Italijoj jis bu
vęs fiktyviu būdu apkaltin
tas kaipo šnipas ir-pasmerk
tas 30 metų kalėjiman. Vo
kietijoj moralybė visai esar. 
ti prašalinta... “Blogiausią 
ką esate skaitę apie diktato
rių valdymą, padauginkite 
100 kartų ir tai dar neturė
site pilno vaizdo ”»

Tai taip kalba, žmogus 
gyvenęs po ruduoju ir juo
duoju diktatoriais. O rau
donasis diktatorius visai ne
įsileidžia svetimšalių, nei or
ganizacijų atstovų savo ša
lin gyventi. Net Raudonojo 
Kryžiaus atstovai neįsilei- 
džiami su savo labdaringa 
pagalbos ranka. Galima įsi
vaizdinti koks teroras ten 
siaučia. Todėl, ar nekeista, 
kad yra saujalė lietuvių, ku
rie taip propagandos apglū- 
šinti, kad net tokią žiaurią 
diktatūrą taip fanatiškai 
garbina ir taip energingai 
dėl jos darbuojasi. Mes ste
bimės, kad senovėje, kai ku
rie žmonės smakus garbinę, 
jiems aukas duodavę, kuo
met mes šiandien savo tar
pe tokių dar turime — tai 
mųsų bolševikėliai. i A.

Prašo vengti kelionių
Washington. — Karo Ga

mybos Vadyba prisidėjo prie 
Apsaugos Transportacijos Į- 
staigos atsišaukimo į tautą 
vengti nesvarbių kelionių, 
kad liktų daugiau vietos bū
tiniems kariuomenės perve
žiojimams, kare sužeistųjų 
veteranų kelionėms ir asm? 
nims, keliaujantiems būti
nais karo reikalais.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

J.

žiemos
turistai

Wafthington. — Pulk
Monroe Johnson, Apsigyni
mo Transportacijos Įstaigos 
direktorius, įspėja žiemos 
turistus, kad šią žiemą ir 
pavasarį jie gali pritrūkti 
priemonių atgal Sugrįžti iš 
Floridos ar kitų pietinių ku
rortų, ir kaltė bus jų pačių, 
nes Amerikos transportaci- 
ja tebėra labai užimta dvie
jų karų laimėjimo pagelbė
jimu ir neturi galimybės pa
tenkinti visų civilių reika
lavimų, o ypatingai tų, ku
rie nieko bendro neturi su 
karo pastangomis.

STOCKHOLM. — Švedi
jos laikraštis The Dagens 
Nyheter pranešė spalių 27 
dieną. kad Dr. Hjalmar 
Schacht, vokiečių ekonomi
jos ekspertas, tapo paleistas 
po dviejų mėnesių iš kalėji
mo, ir dabar gyvenąs netoli 
Berlyno. 1

t m weather
MODERATE TIM- 
PERATURE ANO 
CIOUDY - Idool 
day to take 
uted cooking 
lot to the meat 
dealer.
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MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2M2 W. CERMAK RD.......................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

1

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai Keros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cioth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktft — savininkės
-Zj
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ĮTARIAMAS baisiame darbe
'R4 Mirtis kelyje

Jacob Repholz, 63 metų, 
6031 Dorchester avė., mirė 
nuo širdies atakos praeitą 
sekmadienį, kai važiavo au
tomobiliu Outer dr., netoli 
Fullerton pkwy. Jis mirė 
prie vairo.

Capt. Albert Riede, 26 me
tų, atlikęs 65 bombardavi
mo misijas virš Europos, 
laike 18 mėnesių užjūryje, 
grįžo atostogų.

t

CHICAGOJE
Iš Keistučio "spulkos" 
gyvavimo

Keistuto Taupymo ir Sko
linimo Bendrovės metinis 
susirinkimas buvo spalių 20 
d., GĮiicagos Lietuvių Audi
torijoj.

Susirinko skaitlingai na
rių. Pirmininkas Tarnas S.
Janulis pažymėjo, kad ben
drovės pažanga pereitą me
tą buvo didžiausia, kokią tu
rėjo per 48 metus.

Raštininkas Juozas M. Mo 
zeris savo raporte nušvietė,
kaip bendrovė prisidėjusi william buallen (dešinėje), kai kurį laiką kalėjęs In 
prie karo pergalės. Pranešė. dlana valstybiniam kalėjime, policijos įtartas 1943 nie
kad bendrovė turi nupirku- tals nužudyn>« WAC Corp. Maoma Ridings vienam Indis- 
si virš $761,000.00 karo bo- napolis viešbutyje. Kairėje jo žmona. (Acme-Draugas te- 
nų. Praeitą metą bendrovė 
taipgi atidarė 324 naujas 
skaitlines ir tie nariai sune 
šė $324,000.00 naujų pinigų

Juozas P. Varkala, ben
drovės auditorius, raportą 
patiekė pagal valstijos įsta
tus. Jis pranešė, kad be’ 
drovės turtas dabar sieki?
$1,834,221.30, tai yra $600,- 
000.00 daugiau, kaip buvo 
pereitą metą. Toliau pabrė-

Elena Širvinskienė (dukre-i Anįnlešė 
lė tuo pačiu vardu, yra ka- j
pitonas). Kadangi jinai lan- Du 17 metU amžiaus vai
ko akademiją, tai jos ma- kėzai. važiuodami automobi-
mytė išdavė raportą. Bridge Į anksti praeitą sekmadie- 
port raportavo $186.45 per ’ ni sulaikė Thomą Bonnen’ą 
M. Zolpienę, dar viena sve- i Prie 81-mos gatvės ir Stony 
timtautė iš šios kolonijos ilsland avė., ir iš jo atėmė
raportavo $78.95. Viso iš 4 
rajono L. L. skyriaus yra

$26.

Pro langą

ADOMAS BUKAUSKIS
Gyveno 3856 So. Washtenaw 

Avė. Mii-6 Spalių 26 d. 1944m„ 
5:30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš Ra
seinių apskričio, Pašilės para
pijos. Anierikije išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Petronėlę (po tėvais 
Budreckaitė): sūnų Rayinond 
ir dukterį Oną; ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Chi- 
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks antrad., Spalių 31d. 1944. 
Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas J St. Agnės parapijos 
bažnyčių, (39th ir S. Washte- 
naw), kurioje įvyks gedulingas 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nidiūtlę: — Moteris, Sūnus, 
Duktė ir Giminės.

leidot, direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

PRANCIŠKUS
MASKOLA1TIS

Gyveno 7029 S. California.
Mirė spalių 28, 1944, 10:00 

vai. vak., sulaukęs pusės tynž.
Kilo Iš Eržvilko apskr., Jur

barko pa ra p., Ruginių kaimo.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Emilijų po tėvais Mar- 
tiniutė, brolį kun. Petrų Ecua- 
dor, South America, o Lietu
voje du broliu, Juozapų ir Ka
zimierų, seserį Katrynų ir jų 
šeimas ir k. gimines, draugus.

Priklausė prie Draugijų: 
Amžinas narys Marijonų Kėni. 
Saldžiausios Širdies Draugystė 
Romoje, šv. Vardo dr-joe ir 
prie šventos Cecilijos Pašelpos 
draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Lapkr. 2 d. iš kopi. 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Gimimo 
švč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOM1ŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKDEWICH, Pree. and Mgr.
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zė. kad bendrovė dabartiniu Isukelta ?2820°- Tai tik 3
laiku neturi nei vieno namo j DJoSlmtis- 4-tas rajonai! su- 

Jsideda iš šių kolonijų: Mc 
Kinley Park, *‘Bridgeport,
Town of Lake, Stock Yards

Šiemet pasibaigė termin-įirFuller Park. Iš šių minė- miegamojo
as trijų direktorių --Tho- ; tų kolonijų kvota yra $5, • karabario langą 
mo S. Janulio, John W. Za- 000.00 surinkti iš namų, ne-
charewicz ir John Mazeliaus įskaitant biznio vietų. Būtų 

labai malonu, kad kapitonai 
ir jų co-chairmanai atsilan
kytų į raportų išdavimo po
sėdžius kas aųtradienį. Se

Linkėjo bendrovei greit pa
siekti $2.000,000.00 turto.

ko. Įnešta, kad jokios per
mainos nebūtų ir vėl tie pa
tys išrinkti tarnauti bendro
vei.

Be minėtų direktoriais y-pantis įvyks spalių 31 d., 1 
ra: Kazimer Demereckis, I- j Val. popiet, 140 S. Dearborn 
zidor Pupauskas, Stanley gt.
Stanevich, Frank Diksas. 
Juozas M. Mozeris ir Bruno 
Budrick, kuris tarnauja U- 
nited States Army Air For- 
ces. Buvęs

Aukų rinkėju 
atskaitos

Spalių 24 d. Marąuette na
mo patalpose, 140 S. Dear
born St., ant antrų lubų puoš 
nioj salėj, buvo išduodamas į 
raportas namų aukų rinkė
jų, kurias patiekė rajonų 
kapitonai, arba valdybos pa
dėjėjai (eo-chairman). Iš lie 
tuvių matėsi: R. Mazeliaus- 
kienė, Bridgeporto kapito 
nas ir M. Zolpienė; Brigh- 
ton Park raportavo $169.39

Labai 1 įdomu dalyvauti, 
nes randasi įdomių kalbėto
jų. Be to įdomūs yra rapor
tai ir galima gauti geresnį 
susipažinimą apie rinkimo 
eigą. Žinome, kad tas mūsų 
darbas nepasibaigs šiais me
tais; reikės dar padirbėti 
keletą metų kol bus atsteig- 
ta, nors dalinai žmonių bū
tis kaip Europoj, taip ir mū- 

Įsų tėvynėje Lietuvoj.
M. Zolpienė

Vagys įėjo į Mrs. William 
Sommerman namą, 312 So 
Hermitage avė., ir pavogė 
brangakmenių už $100. Va

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5
PADfiKA

Mirtinai sužeidė
Alfred E. L’Hommedieu, 

89 metų, buvęs teplioto jas, 
11836 Parnell avė., tapo mir
tinai sužeistas praeito penk
tadienio vakare, kai jis bu-, 
vo sutrenktas automobilio, 
priešakyje 604 W. L9th st.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Mirė nuo kerosino
COLDWATER, Mich. — 

Dolphy Robert Blair, 14 mė
nesių amžiaus, mirė ligoni
nėje spalių 26 dieną po nu
rijimo kerosino, savo tėvų 
name. Nelaimė įvyko spalių 
25 dieną, netoli Colawater.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Apvogė
William Magalis, 150 So. 

Whipple#str., pranešė polici
jai. kad vagys įlindo į jo na-* 
mą per prausyklos langą, ir 
paėmė du laikrodžius, už $85 
vertės, ir žiedą už $15 ver
tės.

■ i
Meilė yra įstabi dorybė 

Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame 

(Šv. Pranciškus)

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PBRJIONALreiD MSMOHUlLS AT NO iDDmOMAL C OŠTI 
PAimOUlAJB PBOPIiB FRKFKR PAGHAjnUS FaODUOTIONB 

DISTRIBUTORS OP THR PAJfOUS MONTKLLO ORAJCIT« 
Mmt Rmntimi—Mm* TTNMirfca Sll ■■>!)■* P ui 1b Warld.

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

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Llthuanlan Chamber of Commeroe

MODERNI Iividini PARODA: RllgfrniBNnTJA•
4535 W. Washington Blvd. 5019 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 9645 Tek REPubUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Settad. ir galan. 9-0 vai

SYLVESTRAS BALČIŪNAS
kuris mirė Spalių 22 d. 1944 m., ir tapo palaidotas Spalių 
26 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tų neišvengiamų amžinybės 
vietų.

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimų iš mūsoj 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. kleb. J. 
Paškauskui, kun. A. Zakarauskui ir kun. VI. Urbai, kurio 
atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų,' ir kun. kleb. J. Paš- 
kauskui, kuris pasakė pritaikintų pamokslų. Dėkojame varg. 
Janušauskui už gražų grojimų ir giedojimų.

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame laidot. 
direktoriui Antanui B. Petkui, kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėjo jį į amžinastj, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau mylimas vyras ir tėveli, lai Visagalis Dievas 
suteikia amžinų ramybę ir atilsį.

Nuliūdę lieka: Moteris, Dukterys, Uošvė, Švogeriai, 
Švogeirkos ir Draugai.

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patanavlmas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Calitornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicsgos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

llfisĮB patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 

fluaasttkam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagoa
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE

Patarnavimas

Dieag Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias

Vilose Mieste 

DalyM

LACHAWICZ m SUNAI
8814 WEST 23rd PLAGB 
19756 K MICHIGAN AVA.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1271

L BUKAUSKAS
10621 80. MICHIGAN AVĖ. Pbone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.______Phone LAF. 1571

P? J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. lJJth BTREEI

Teiephorie YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
ISU UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
PhoM VABDS UM—H

v
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Baisi šeimos tragedija

Buvęs policininkas pašovė porą; 
paskui baigė savo gyvenimą

ASTUONIŲ METŲ VAIKAS MATE BAISŲ VAIZDĄ. — 
ŠŪVIAI PALEISTI, KAI KILO GINČAS SU JO BU- 
VUSIA ŽMONA. — PASKUI SAU PALEIDO ŠŪVĮ 
J GALVĄ

Kai jo astuonių metų am
žiaus sūnus žiūrėjo, Edward 
Lynch, 3505 W. 58th pi., bu
vęs miesto policininkas, pra
eitą sekmadienį, šovė ir sun
kiai sužeidė savo buvusią 
žmoną Mrs. Florence Alt- 
man, 40 metų. pašovė jos 
vyrą George, 50 metų, pas
kui paleido mirtiną šūvį į 
savo kaktą, Altman name, 
3615 W. 63rd pi.

Apie šūvius suteikė žinias 
berniukas Arthur Lynch. 
Lynch mirė Šv. Kryžiaus li
goninėje praėjus dviem va
landom po šūvio, ir Altman 
ir jo žmona praeito sekma
dienio vakare dar buvo be 
sąmonės?
KĄ PAREIŠKĖ VAIKAS

Arthur pareiškė, kad jo 
tėvas atvyko į namus apie 
8 vai. iš ryto, ir susiginčijo 
su Mrs. Altman valgomaja
me kambaryje. Kai Altman 
įsikišo, Lynch ištraukė re
volverį ir šovė jam du kar
tus į dešinį petį. Kai M<s. 
Altman pabėgo į virtuvę, 
Lynch nusekė ir paleido tris

šūvius, jai į vidurius patai
kė. Paskui paleido šūvį į sa
vo galvą.

KĄ PASAKĖ PIRMOS 
MOTERYSTĖS DUKTĖ

Miss McNally, 18 metų, 
Mrs. Altman’s duktė iš pir
mos moterystės, pasakė, jog 
jos motinai buvo pavesta 
globoti Lynch vaikai, kai ji 
gavo divorsą prieš du metus, 
kad jis smarkiai gėrė ir ne
davė jai išlaikymo. Jam bu
vo leista kartą savaitėje ap
lankyti vaikus, bet turėjo 
ginčą su Mrs. Altman dėl 
vaikų globos ir jos apsivedi- 

Įmo. Mrs. Altman yra vedu- 
1 si tris kartus.

Kai įvyko šūviai, viršuje 
miegojo Arthuro broliukas 
ir sesutė: Daniel, 6 metų, ir 
Carol, 3 metų, ir vieno mė
nesio Altmanų sūnus Ro- 
nald. Taip pat antrame aukš
te miegamajame buvo Miss 
La Verne Mc Nally, 18 me
tų amžiaus, duktė iš pirmos 
Mrs. Altman moterystės, 
kaip pirmiau paminėjau.

Du detektyvai

Ištraukė 4 vaikus iš ugnies nagų.,.
PASTEBĖJO LIEPSNAS NAMO UŽPAKALYJE. —- DE 

TEKT Y V AI IŠŠOVĖ Į ORĄ IR SUŠUKO: “GAIS
RAS”, KAD PAŽADINTI KAIMYNUS.

Anksti aną dieną buvo iš
gelbėta našlė ir jos keturi 
vaikai iš jų degančio namo. 
Našlę ir jos vaikus išgelbė
jo Stockyards policijos du 
detektyvai: Geralde McCar- 
ty ir Lawrence Sommers.

Du detektyvai, vykdami 
tarnybos reikalu, pastebėjo 
namo užpakalyje liepsnas. 
Mrs. Nora Batishell namas, 
4411 Lowe avė., buvo palies
tas ugnies. Detektyvai iššo
ko iš automobilio ir iššovė 
kelis kartus į orą, ir sušu

ko: “gaisras”, kad pažadin
ti kaimynus. Mrs. Batishell 
atidarė priešakines duris, ir 
detektyvai įšoko per dūmus 
į namą, kad išgelbėti jos 
vaikus: William 12 metų. 
Helen 11 metų, George, 10 
metų, ir Marjorie, 8 metų.

Gaisrininkai kovojo su 
gaisru valandą. Sakoma, 
gaisras kilęs dėl vielos su
gedimo.

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

Jr

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ J

Polynos Sloska-Stoškiutes
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTIHĮ KONCERTĄ
dalyvaujant

t

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III

•v«

PfEtf&AS&Š fcMteAS, CJltČAGO, lElUfolS

DŽIAUGSMO AŠAROS

Iliff Richardson, iš May- 
wood, Calif., atskirtas nuoi 
savųjų ir nespėjęs pabėgti, 
kai prieš du metus japonai 
okupavo Leyte salą, Philip- 
pinuose. Manyta, kad jis žu
vęs. Amerikos kariuomenei 
sugrįžus į Leyte, jis ir ki
tas iš Philadelphia, Pa., ras
ti gyvi. Jiedu vadovavo fili- 
piniečiams partizanams ko
vose prieš japonus. Žemiau 
Richardson motina, gavusi 
žinią, kad sūnus gyvas, ver
kia iš susijaudinimo ir 
džiaugsmo. (Acme-Draugas 
telęphoto)

J*,

Antradienis, spalių 31, 1911
Iš karo frontų

2,1B kariu žuvo ir 2,0/4 sužeisti
141 VYRAS IŠ ILLINOIS VALSTIJOS ŽUVO EUROPOS 

FRONTE. — SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE Iš' ILLI
NOIS YRA 100 VYRŲ.

Karo departamentas spa
lių 28 dieną pranešė 2,113 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie žuvo Europos karo apy
linkės fronte, žuvusiųjų Eu
ropos karo fronte 141 vyras 
yra iš Illinois valstijos.

Žuvusiųjų karo fronte' 
skaičiuje yra pvt. lst class 
Paul F. Bauža, jo sesuo Mrs. 
Margaret Lutat gyvena 515 
N. 6th str., East St. Louis, 
III.; Sgt. Adam G. Leskis, jo 
tėvas Peter Leskis gyvena 
Harrisburge, III.; pvt. lst 
class Emil P. Sabuda, jo tė
vas John F. Sabuda gyvena 
415 So. Kosceusko, South 
Bend, Ind.

Karo departamentas spa

lių 28 dieną paskelbė 2,074 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Vidurže
mio, Europos, ir pietvakarių 
Pacifiko apylinkių karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo frontuose 
iš Illinois valstijos yra 100 
vyrų, iš jų 63 vyrai yra iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst cJass Charles Bara- 
bas, jo jo motina Mrs. Mary 
Barabas gyvena 3920 Grace 
str., East Chicago; private 
George Kuzma, jo motina 
Mrs. Theresa Kuzma gyvena 
2619 Kenvvood st., Ham- 
mond. Abu sužeisti Europos 
karo fronte.

VAGYSTES...
Chicagoje praeitos savai

tės gale buvo tokių rūšių 
vagysčių:

1) Mrs. Elizabeth Elis- 
burg, 5242 Hyde Park blvd., 
pranešė policijai, kad vagys 
pavogė už $50 vertės lininių 
iš jos apartamento. 2) Mrs. 
Harold Weininger, 446 Al 
dine avė., pranešė policijai, 
kad iš jos apartamento bu
vo pavogta kailių paltas, už 
$500 vertės. 3) Mrs. J. R. 
Raban, 424 Melrose str., pra
nešė policijai, kad iš jos na
mo vagys paėmė deimantinį 
sagtuką, už $100 vertės.

Vežimėlį pavogė
Mrs. Grace DeFelippi, 921 

S. Paulina str., pranešė po
licijai .kad jos kūdikio ve
žimėlis buvo pavogtas. Ve
žimėlis buvo pastatytas prie
šakyje teatro, Van Buren 
st., ir Western avė

Aštuonių metų amžiaus

Vaikas išgelbėjo šešis iš gaisro
KAREIVIO SŪNUS PASTEBĖJO UGNĮ. — PIRMIAU

SIA JIS SAVO MAŽESNIUS BROLIUKUS NUNE
ŠĖ SAUGION VIETON. O PASKUI PAŽADINO MO
TINĄ IR KITUS ASMENIS.

Moterį apvogė
Mrs. A. D. Hagan, 1001 N. 

Dearborn str., pranešė poli
cijai, kad iš jos automobi
lio, kuris buvo pastatytas 
netoli jos namų, buvo pavog
ta radijas ir kelionės baga
žas, kuriame buvo rūbų. vi
so pavogta už, $270.

Labai gražu
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos klebonas A, Mar- 
tinkus ir komitetai trečia
dienį (lapkričio 1 dieną), 7 
vai. vakare, mokyklos salė
je, ruošė bazarą. Tos dienos 
gautas pelnas iš bazaro bus 
skiriamas pusiau Communi 
ty ir War fondui ir A. Rau 
danajam Kryžiui. Labai gra
žu.

Parapijos bazaras baigės 
praeitą sekmadienį. Žmonės 
uoliai lankės bazare, pelno 
daug padaryta.* * * 
Pavogė seifg, 
pinigus

Vagys įėjo į George O. 
Hill namą, 3943 W. Clare- 
mont avė., ir praeitą sekma
dienį pavogė keturių šimtų 
svarų seifą, kuriame buvo 
$3,000 ir $800 čekių.♦ * *
Už $550 whisky

Vagys, kurie išlaužė ta- 
verno užpakalines duris, 
3931 W. 63rd str., paėmė 
$50 ir 10 dėžių whisky, už 
$550 vertės.

Aštuonių metų amžiaus 
berniukas greitai galvojo, ir 
praeitą sekmadienį jam pri
skirtas nuopelnas, jog jis iš
gelbėjo šešių asmenų gyvy
bes, kai staiga gaisras kilo 
jo namo klosete, 3645 No. 
Sacramento avė., anksti šeš
tadienį.

Jis yra Vance Norum, ku
rio tėvas yra armijoje cor- 
poralu.

Vance, su savo dviem bro
liukais Neil, 5 metų, ir Ro- 
ger, 2 metų, miegojo namo 
miegamajame kambaryje. 
Dūmai išėjo pro kloseto du
ris, ir dūmai jį prižadino.

Jis pirmiausia nunešė 
miegantį Roger žemyn į gy- 
namąjį kambarį. Paskui su
grįžo, pažadino Neil, ir nu
vedė jį į gyvenamąjį kam
barį.

Vence tada nuėjo į miega
mąjį porčių, kur jo motina 
Christine miegojo.

“Mamyte, kelkis”, — jis 
pasakė, — “mūsų klosete 
yra gaisras.”

Kai motina atsikėlė, ber
niukas nuskubėjo į antrąjį 
miegamąjį kambarį, kur 
miegojo dar trys asmenys, 
ir juos pažadino.

Jis sugrįžo žemyn, kur jis 
rado savo motiną prie tele
fono.

‘ ‘Mamyte, nebešauk gais
rininkų departamentą, aš 
jau pirmiau gaisrininkus pa
šaukiau”, — jis pasakė.

Gaisrininkai greit atvyko 
ir ugnį užgesino. Jei berniu
kas nebūtu laiku pastebėjęs 
ugnies — būtų namas pavir
tęs pelenais.

NELAIMES
300 galvijui žuvo gaisro 

metu
Šiom dienom kilo gaisras 

Montgomery daržinėje, dvi 
mailės pietuose nuo Aurora, 
ir ugnyje žuvo 300 galvijų. 
Gaisrą pastebėjo daržinės 
sargas.

Sargas 35 galvijus išgel
bėjo pietinėje dalyje. Dau
giau kaip 1,000 galvijų bu
vo pirmiau išgabenta parda
vimui.

Sakoma, kad gaisras su
kėlė už $50,000 nuostolių.

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

GERKIT TIK GERA ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų. kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

# • LT 
Cv.
N

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

įvairios ~ Įdomios

ŽINIOS• • • •

Atvyko pamatyti
ELMIRA, N. Y. — šim

tas vienuoliką jamaikiečių 
atvyko dirbti Elmira liejyk
loje. Jie pareiškė, kad paliko 
savo namus, kad galėtų pa
matyti Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Kiek ten yra? .
WASHINGTON. — For- 

mosa saloje, Pacifike, yra 
7.000 katalikų. Į Formosos 
salą pirmieji krikščionybę 
atnešė ispanų domin'konai, 
iš Pilipinų, 1628 metais, kai 
kurie iš jų . mirė kankinio 
mirtimi.

Kiek buvo?
WASHINGTON. — Darbo 

departamentas spalių 26 die
ną pranešė, kad rugsėjo mė
nesį buvo 390 streikų, įtrau
kiant 185,000 darbininkų, ir 
įskaitant 550,000 vyro-dienų 
nedarbo.
Tikėjimas ir dora yra žmo

gaus gyvenimo pagrindu.

X Kun. J. Paškauskas, 
klebonas Gimimo Panelės 
Šv. parapijos, praeitą sek
madienį staiga susirgo ir da 
bar gydosi fiv. Kryžiaus li
goninėj, kur turės išbūti a- 
pie savaitę.

X Kun. dr. K. Gečys, kun. 
K. Barauskas ir A. Daugir
das šiomis dienomis turėjo 
pasikalbėjimą 3U Chicago 
Tribūne raporteriu. Pasikal
bėjimas buvo įdėtas į praė
jusio sekmadienio Tribūne 
laidą. •

X Gimimo Panelės šv. pa
rapijos mokyklos, Marąuette 
Park, praeitą sekmadieni. 
Kristaus Karaliaus šventė
je, įvyko iškilmingas intro- 
nizavimas Saldžiausiai Jė
zaus širdžiai.

X Dain. Kastas Sabonis 
su dukterim pianiste Svlvia 
McElroy yra pakviesti šį va
karą išpildyti programą Am- 
basador klube, Roselande. 
Programa prasidės 8:15 va
landą. Smagu, kuomet lietu
kai turi progas ir svetim
taučiams parodyti savo ta 
lentus.

X A. a. Prano Maskolai- 
čio asmenyje, DKK neteko 
pavyzdingo nario, o Chicap,<' 
hetuvių kata'ikų draugijos 
didelio bičiulio, kuris su s-° 
vo scenos artistų mėgėju 
grupe ne vienai daug sykių 
patarnavo išpildydama s va 
karų programas. Nuošir
džios užuojautos našlei žmc 
nai Emilijai.

X Ona Razbadauskaitė, iš 
Bridgeport, praeitą šešta
dienį buvo surišta moterys
tės ryšiu su Pranu Noremu 
iš Dievo Apvaizdos parapi
jos, Per šliūbą Šv. Jurgio 
bažnyčioje solo giedojo dain 
Giedraitienė. Jaunoji seniau 
buvo žymi jaunimo veikėja, 
ypatingai L. Vyčių organi
zacijoj.

X Igno Sakalo bute, 2056 
West 23 St., šį vakarą, 8 vas 
landą, įvyks bendro trijų 
apskričių (Federacijos, Mo
terų Sąjungos ir Susivieny- 
mo) vakaro rengimo komi
sijos narių posėdis. Vaka
ras, kuriame bus atvaidinta 
jaudinanti drama iš gyveni
mo ištremtų Sibiran lietu
vių, “Sibiro žvaigždė”, bus 
gruodžio 3 d., Šv. Jurgio pa
rapijos salėj. Bilietus po 80c 
(su taksais) tam vakarui 
jau galima įsigyti.

TĄSYS UITYVINAS SAKO:
fl Į5 fl "D Tai Gerinusias Unikns Pirkti

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” -------------- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulaeijos Materiolo — šturmo Langu 
— Komhinaelįos Durti —> YVallboard — Plaster Koard— 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — lAngtj — Dtinj — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ TR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITYVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI.STF.n ST. TFT,. VICTORV 1212 

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




