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ALIANTAI LAIMĖJO KOVAS IIZ ANTVERPA
Lietuvoj Veikia Laisvinimo Komitetas; 

Okupantai Žudo Nekaltus Lietuvius
NEW YORKAS, spalių 31.— (LAIC)— Vyriausias Lie

tuvos Išlaisvinimo Komitetas, kuris anksčiau buvo iš
sklaidytas, bet šiomis dienomis ir vėl pradėjo veikti, pra
neša per Švediją sekančias žinias:

Nacių, šturmtruperių vienetai birželio 5 d. sunaikino 
Pirčiupiu kaimą, netoli Valkininkų, Vilniaus srity, su jo 
120 gyventojais, žudynių metu p. Uždavinienė, kuri buvo 
ką tik pagimdžiusi kūdikį, buvo su kūdikiu įmesta į ugnį.

Naciai prievarta Vokietijon išdeportavo Arkivyskupą 
Juozapą Skvirecką, ir Vyskupus Brizgį (Kauno) ir Pa- 
dolskį (Vilkaviškio).

Vyskupas Teofilius Matulionis (Kaišiadorių) buvo nu
žudytas. Vyskupų Mečislovo Reinio, Antano Karoso ir 
Kazimiero Paltaroko likimas kol kas nežinomas.

Teismo metu 14 patriotų iš Landsbergo koncentracijos 
stovyklos grąsino vokiečių liaudies teismą.

Lietuvos sostinėje Vilniu-

BOMBOS PATAIKO Į JAPONŲ KARO LAIVĄ Britai Kareiviai Pasiekė Maas Upę;
Nacių Likučiai Skubiai Pasitraukia

VYRIAUSIAS AEF ŠTA-1 rija jau šaudo į kelią vedan-
BAS Paryžiuje, spalių 31.— Į tį į ten esantį tiltą, per kurį 
Britų antroji armija pasiekė naciai mano pabėgti.

je sovietų liaudies teismas 
nuteisė Dr. Antano Gar
maus gimines mirti. Dr. 
Garmus buvo Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kas, buvęs Kauno burmis-

vo išdeportuoti Rusijon. 
Kitur taipgi vyksta masi
nis žmonių deportavimas.

Sovietai paskelbė Lietu
vos piliečių vyrų, gimusių 
1909-1926, mobilizaciją. Iš-

tras, ir “liaudies seimo a t- laisvinimo Komitetas pas- 
stovas,” kuris pasmerkė so- kelbė protestą prieš šį ne
vietų terorą. Sakoma jis pri teisėtą okupantų žygį. 
gėrė Baltijos jūroje beban-
dydamas pabėgti į Švediją.

Dekanas Vladas Mironas, 
buvęs Lietuvos Ministras
Pirmininkas, buvo nužudy-

LAIC randa reikalingu pas
tebėti :

a) žinioą apie lietuvių 
tautos naikinimą iš abiejų 

tas tuoj po rusų antros oku okupantų pasitvirtina pilnu 
pa ei jos Vilniuje.

Sovietai išžudė 600 patri
otų Zarasuose, 700 Šiauliuo
se, ir 400 Kaune. Daug lie
tuvių sušaudyta Daugailių,
Degučių, Salaku, Dusetų,

Maas upę, ir vejiasi greit bė
gančius nacių armijos liku
čius.

Naciai vykdo masinį, pa
sitraukimą iš pietvakarinės 
Olandijos, ir kanadiečių ir 
britų smarkus varymasis 
žada. greit išlaisvinti Ant
verpo uostą sąjungininkų 
laivams.

Britų antros armijos pat-
Dvi bombos iš Curtiss Helldiver lėktuvo pataiko į didelį japonų kovos laivą “Ya- ruliai randasi nepilnai 1,000 

wato,” jam beplaukiant per Tablas prataką, Philippinų salyne. Lt. Comm. Arthur jardų nuo Geertruidenburg 
L. Downing iš South Haven .Mich. buvo lėktuvo vairuotojas, o jo radio operato- i raiest0 Manoma kad artile. 
nūs, AR 2zc John Carver, iš Hamilton. Mont., padare šią nuotrauką. Į ________

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

Sako Sąjungininkai 
Išlipo Norvegijoje

STOKHOLMAS, spalių 31. 
—Gerai informuoti sluoks
niai Stokholme sako sąjun-

pusių, randasi nuo šešių iki K'ninkų kariuomenė išlipu
si Norvegijoje, Lofoten sa
lų srityje.

JAPONŲ DALINIAI 
APSUPA KWEILIN

CHUNGKING, spalių 31.
—Japonų daliniai,' artinda
miesi prie Kweilin iš trijų

šios radiogramos reikalu devynių ir pusę mylių nuo

moję.

to centro pietrytinėj Kini
joj-

Salween Upės fronte ki
niečiai sakė jie užėmė be
veik visas priešo tvirtoves į 
Šiaurryčius nuo Mangshih.

b) Vyskupai Skvireckas. Amerikos lėktuvai čia pade- 
Brizgys ir Padolskis prane- ;da kiniečiams.
šama esą deportuoti Vokie-----------------
tijon. Tuo būdu, antroje ra- ■ ■ iz > •
diogramoje praneštas gan- ispanai liaujasi su

GRAIKAI IR BRITAI 
OKUPAVO ARNISSA

ROMA, spalių 31.—Grai
kai partizanai, veikdami iš
vien su britais kariais, už
ėmė Arnissa, prie nacių pa
bėgimo kelio apie 40 mylių 
į šiaurę nuo Kozane ir tik

Sąjungininkų sluoksniai septynias mylias nuo pieti- 
r.epatvirtino tų raportų. nės Jugoslavijos sienos.

Jau kelios dienos, kaip Arnissa esantis nacių gar 
eina gandai, kad sąjunginin nizonas buvo visiškai išnai- 
kų jėgos ruošiasi Norvegl- j kintas.
jos invazijai. , ------------------

Sąjungininkų lėktuvai daž 
nai puolė, Lofoten salas. Ka
ro pradžioje ten išlipo bri
tai kommando kariai, kurie 
atakavo nacių garnizoną ir 
pasitraukė. '

Antalieptės, Kamajų ir šve-jdas apie Vysk. Skvirecko C C I DraririiTHnip
dasų apylinkėse. Į ir Brizgio nužudymą nepa- 1.1.1. r lallLUlIJUJC

Kovose Šiaulių mieste žu- • sitvirtino. Į PARYŽIUS, spalių 31. i ——. , .
4,700 lietuvių, civilių Apie Vyskupo Matulionio Maždaug 2,000 ispanų res- |$JraU kia Dalį NaCllį 

nužudymų pranešama antru publikonų ir rusų įsteigė
vo
Utenos, Zarasų ir Rokiškio 
miestai visiškai sunaikinti 
Visi Leliūnų, Malėtų ir Dau
gų parapijų gyventojai bu- i būti tikra.

kart, kas duoda pagrindo 
manyti, kad ši žinia gali

Rusai-Naciai Kaujasi Suvalkų Srity; 
Rusų Tankai Skuba Budapešto Link
LONDONAS, spalių 31.— 

Pranešimas iš Maskvos sa
kė nacių kariuomenė Lenki
joje pradėjo kontrofensyvą 
prieš rusus Narevo upės apy 
linkėję.

Nacių komunikatas sakė 
aršios kautynės vyksta Su
valkijos trikampyje.

Berlynas anksčiau sakė 
rusų kariuomenė puola vo
kiečių linijas tarpe Varšu

vos ir Rytprūsių, ir minėjo 
smarkias rusų atakas Lat
vijoje, į pietryčius nuo Lię- 
pojaus uosto. Anot nacių, 
rusai vartoja šviežius rezer
vus ir padarė “du didelius 
įsilaužimus.”

Vengrijoje rusų tankai ir 
pėstininkai įsilaužė į Kecs- 
kemet, tik 50 mylių į piet
ryčius nuo Budapešto, ir 
skubiai varosi į tą sostinę.

tvirtovę kalnuose pietinėj 
Prancūzijoj, ir veda kovą 
prieš Prancūzijos vidaus ar
miją.

Sakoma ta gauja suside
da iš pabėgėlių iš Ispanijos 

Į ir iš nacių koncentracijos 
stovyklų Prancūzijoje. Jų 
tikslas neva esąs ugdyti sa
vo jėgas ir laukti progos 
atakuoti Franco režimą Is
panijoje.

Atakavo Indo-Kinija
KANDY Ceilonas, soiiių 

31.—Pietryčių Azijos keman 
dos Liberator lėktuvai ata
kavo japonų militarinius 
įrengimus Hanoi apylinkė
je, prancūzų Indo-Kinijoje.

Žygiuoja per Didėjančia Audra Leyte '"lt"3!
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippin jose, spalių 
31. — Amerikiečiai kariai, 
žygiuodami per didėjančią 
audrą Leyte klonv, pasiekė 
punktą tik 10 mylių nuo S” 
los vakarinio kranto.

kelis kalnus ir tampriau su
ėmė priešo susisiekimo lini
jas.

tosios armijos indėnai ka
riai šiandien labiau grąso 
Forli miestui, nacių tvirto
vei prie Rimini - Bologna 
vieškelio. Indėnai įsteigė 
pusę mylios gilumo poziciją

Šiaurėje 24-toji divizija 
užėmė Jaro, paskutinį svar
bų kryžkelį tarp okupuotos ’ anapus Ronco upės, netoli 

Didelis lietus ir 70 mylių Carigara įlankos ir vakari- Meldola, septynias mylias į 
į valandą greitumo vėjas su- j nio kranto, ir veržiasi į pietus
lėtino amelikiečių žygiavi- šiaurę, kad susijungti su 
mą, bet jie visvien užėmė pirmos divizijos kariais.

Nepilnai penkias myliu}

Britai kariai taipgi pasie
kė Ramsbonk, netoli Maas 
tilto, ir užėmė Oudenbosch, 
į šiaurę nuo Breda.

Raportas sakė didelės kau 
tynės vyksta gale sąsiaurio 
jungiančio Walcheren ir Be- 
veland salas.

Vieno korespondento pra
nešimas sakė sąjungininkai 
laimėjo kovas ne vien už 
pietvakarinę Olandiją, bet 
ir už svarbųjį Antverpo uo
stą.

Karas Europoj Užsitęs iki 1945 Vasaros, 
Pacifike iki 1946 Metu: Churchill

LONDONAS, spalių 31.- 
Ministras Pirmininkas Chu 
chill įspėjo parlamentą, kad 
karas prieš Vokietiją gaK 
užsitęsti iki ateinančios va
saros, ir prieš Japoniją iki 
1946 metų pabiagos.

Jis darė tokį pranašavimą 
reikalaudamas atidėjimo rin 
kimų ir palikimo Anglijos

Puolė Koelną 6 Kart 
Per 56 Valandas

LONDONAS, spalių 31.— 
Britų didžiausi bomberiai 
vakar naktį numetė dar 4,- 
430 tonų bombų ant degan
čio Koelno. Apie 850 bom
belių numetė visokių bom
bų—net keturių tonų milži
nus—ant Koelno.

Tuo pat metu greitieji 
menės iš Norvegijos, bet Mosąuito lėktuvai dviem at- 
palieka gan stiprius garui- i atakavo Berlyną.

sakė koalicija neturėtų būti 
išardyta pirm negu naciz
mas bus sutriuškintas.

Iš pirmųjų davinių rodo
si,- kad parlamentas pildys 
Churchill prašymą.

Churchill pareiškė viltį, 
kad “politinė konvulsija’’ 
Vokietijoje gali greit baigti 
karą by kuriuo metu, bet 
tam pačiam sakiny įspėjo, 

kolkas
devynių metų parlamento ir

, karo metu sudarytos koali- i jog nacių armija 
! cinės vyriausybės. Churchill stipriai laikosi.

Jėgos iš Norvegijos
STOKHOLMAS, spaiių 31.

—Informantai sakė naciai 
evakuoja dalį savo kariuo-

Tik du lėktuvai negrįžd 
iš atakų.

ši ataka, šešta, per 56 va
landas, sukėlė daug naujų

vai vakar nuskandino šešis ir taiP degančiam
nacių laivus ir 22 jų suža- I,'-°elne> kuriam, spėjama,

zonas, kurie priešinsis są
jungininkų invazijai.

Raportai iš Londono sa
kė britų lėktuvnešių lėktu-

lojo, atakose į 
Narvik. ,

pietus nuo jau teko apie 35,000 
bombų.

tonų

LONDONAS, spalių 31.— 
Laisvos Jugoslavijos radio 
sakė partizanai išlaisvino 
Nercegnovi, svarbų miestą į 
šiaurvakarius nuo Kotor 
laivyno bazės Dalmatijoj.

pozi
cijas prie Caminato, kal
nuose į Forli pusę.

Kitur Italijos fronte veik
smai buvo vien tik lokalūs. 
Vakariniam krante brazi- 
lieČiai užėmė 2,800 pėdų 
aukštumo kalną.

Pagal Adrijos krantą, aš
tuntos armijos kariai ver-

KARO BIULETENIAI
—Amerikos submar i n a i 

nuskandino dar 18 japonų 
laivų Pacifike ir tolimų ry
tų vandenyse.

—Helsinki raportas sak” 
naciai laukia sąjungininkų 
invazijos Norvegijoje.

Pacifike Užmušta Apie 60,000 Japonų;
Europoj Suimta 637,544 Naciai Kariai

JAV PACIFIKO L AI V Y- roję prarado bent 59,000 vy- 
NO ŠTABAS, Pearl Harbor, rų nuo Philippinų invazijos 
spalių 31.—Antroji Philip- pradžios.
pinų kova kainavo japonų Visi japonų laivai, kurie 
laivynui apie 35,000 vyrų, dar spėjo pabėgti, buvo sun- 
jų tarpe kelis admirolus ir kiai sužaloti, tad jų žuvusių 
200 laivyno lakūnų. {įgulų skaičius gali siekti iki

Sudėjus šią skaitlinę su 25 nuošimčius. Konzervaty- 
Gen. MacArthur pranešimu viai spėjama, kad bent 10 
apie japonų nuostolius Leyte nuošimtis įgulų ant apdau- 
ir Samar salose, randama, žytų japonų laivų žuvo di- 
kad japonai ant žemės ir jū-1 džiojoj jūrų kovoj.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS Paryžiuje, spalių 31.— 
Vakariniam fronte suimtų 
nacių belaisvių skaičius iki 
šiol siekia 637,544.

Pagal armijas, tas skai-

mija, 83,582; Kanados pir
moji armija, 82,744, ir Ame
rikos devintoji armija, 50,- 
000.

Be to, 21-oji armijos gru-
čius paskirtas taip: Ameri- į pė—britų antroji ir kanadie 
kos pirmoji armija suėmė j čių pirmoji armijos—turi 
199,413; Amerikos trečioji 20,000 neskaitytų belaisvių, 
armija, 92,950; Amerikos kurie veikiausiai buvo pran- 
septintoji armija, 50,916; Į cūzų vidaus armijos sugauti 
Prancūzijos pirmoji armija ir pavesti sąjungininkų glo-

—Amerikos kariai pasie- 57,939; Anglijos antroji ar- bai.
kė šiaurinį galą Leyte salo !-----

—Naciai sakė rusų kari 
menė pradėjo pulti Rytų 
Prūsiją iš pietų pusės.

—Maas apylinkėje liko tik 
apie 10,000 nacių karių

—Amerikos lėktuvai p ra-

KALENDORIUS
Lapkričio ld.: Visi šven-

Viešbutį Anglijoje «l “»ov8s: Kaributas ir
LONDONAS, spalių 31.— * var8-

Anksti šį rytą nacių robo-i lapkričio 2d.: Vėlinės; 
tinę bomba sunaikino vieš- <,novės: Skindris ir šalna, 
būtį pietinėj Anglijoj. Už-----------------------------------

Robomba Sunaikino

žiui pirmyn prieš nedidelę i laužė 85 pėdų spragą dide- griauta nepasakytas akai
pietvakarius, lenkai kariai i opoziciją. lėj Olandijos užtvankoj. Įčius asmenų.

ORAS
Giedra ir šilta.
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Įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau
Melais lipdomi irstan-
lieji bolševikų lizdai

korespondenciją “Laisvėje”, 
ir kartu pasipiktino. Tai gry 
nas melas, dėl kurio autorė, 
vietos lietuviams labai ge-

Lewiston, Maine. — Lew- Į rai žinoma, gali labai nu- 
istono lietuviai su kaskart i kentėti. Vargo-Melo Duktė
didesniu dėmesiu seka Lie
tuvos Pranciškonų darbus 
tautinėje ir religinėje sri
tyje. Iki šiol Maine valsty
bės lietuvių kolonijos buvo 
lyg pamirštos ir kai kur

ima kaskart labiau rodyti 
savo komunistinius įsitikini 
mus viešai; bet iš nugir.str 
pasikalbėjimo su vienu išsi
lavinusiu lietuviu, matytis, 
kad ji nežino visai kas yra

patapusios komunistų liz- komunizmas, kas yra E. 
dais, bet Tėvams Pranciš- , Brovvderis ir ką jis savo kny 
konams, kurie yra dideli pa- go.se rašo. Kai minimas lie- 
trijotai ir giliai, išlavinti vy į tuvis jai paaiškino, ko ko- 
rai, apsigyvenus Maine, lie- munizmas pagal Browderio 
tuvių religinis ir tautinis knygas siekia Amerikoje, 
gyvenimas pradeda smarkiai Vargo — čia jau tikrai Var- 
atgyti ir lietuviai ima ener- go Duktė nustebo ir su fa- 
gingai kratytis išdavikų ko- natizmu neigė, kad tai esą 
munistų, kurie Amerikos lie- j netiesa. Pasikalbėjimo klau- 
tuviams daro gėdą iš paša santieji nustebo, kad Melo
lų griaudami Amerikos de
mokratiją ir trokšdami Lie
tuvai vergijos ir pažemini
mo.

lietuvių vardą, lietuviams va 
dovauja ir kuri būdama ne
teisinga, nes rašo melus į 
laikraščius, žemindama ypi- 
tingai vietos lietuvius, val
do Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus Komiteto kasą, to ko
miteto, kurį viešai niekina 
įtarinėdama. Melo Dukters j 
elgesiu piktinasi jau ir pa
tys vietos komunistėliai. 
Tikrieji lietuviai nepaiso

Nepaisydami kliūčių vie
tos lietuviai dirba. Uoliai 
prisideda prie Comm. War 
Chest Campaign. Lapkričio 
5 d. vėl organizuoja lietuvių 
susirinkimą, kur ypatingai 
bus svarstomas klausimas, 
kaip rinkti Lietuvai rūbus.

Nepamirštami ir vietos 
lietuvių dvasiniai reikalai. 
Lapkričio 16-18 d. Šv. Juo
zapo bažnyčioje ruošiamos 
trumpos rekolekcijos, kurias 
ves Tėvai Pranciškonai.

Dirbdami tarp Levvistono 
lietuvių, Tėvai Pranciškonai 
neužmiršta ir kitų Maine lie

SKAUDI JAPONIJAI DIAGRAMA

IOXSCORE: JAP NAVAL LOSSES IN PHILIPPINES 

SUN*: 24 ZZZZZ Inu

111/ JI m /
4 AIRCRAFT 

CARRIERS 2 BATTIESHIPS 9 CRUISERS ’ DĖS'

DAMAGED AND MAY HAVE SUNK: 13
I 8ATTLESHIP 5 CRUISERS 7 DESTF

ESCAPED BŪT DAMAGED: 21
6 lArruESHirs k s ckuiseks 10 DESTRČ

ESCAPED WITHOUT KN0WN DAMAGE: One o« twq DESUOrtki
AIRCRAFT LOŠT: 171

UNITED STATES LOSSES: SUNK: 6

1 JI 1
1 AIRCRAFT 2 ESCORT 2 OESTROYERS ' DESTROYER

CARRIER CARRIERS ESCORT

Pastarosios USA karo operacijos Philippines vandeny
se, Japonijos pašonėje, japonams labai skaudžios. Pastu
dijuokite šią diagramą ir pamatysite, kiek japonai nete
ko savo laivyno. (Acme-Draugas telephoto)

tinkamas dalis pakeisk nau 4. Valyk pečių reguliariai.
5. Neatidarinėk durų ir 

langų be reikalo.

jomis, įtaisyk temperatūrai 
kontroliuoti instrumentą.

3. Kambario temperatūra 
tebūna žema, kiek reikalin- 6. Nešildomą erdvę uždą 
ga sveikatai ir patogumui ' ryk.

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

• GIN 
© VYNO

KORIJI ALŲ

Duktė gina karštai komuniz
mą ir visai nesupranta, kas 
jis yra. Iki šiol Vargo Duk
tė gina karštai komunizmą
ir visai nesupranta, kas jis Į į-jVįų kolonijų. Neseniai tė-

Prakalbos yra. Iki šiol Vargo Duktė | vas juat Vaškys lankėsi su
Rugsėjo 24 d Šv Baltru-1 savo įsitikinimus slėpė ir i paskajta Rumford, Me. Mont

mieiaus lietuvių salėje įvy ' verž5si į įvairias lietuvių ■ real, Canada. Tėvas Vaškys 
draugijas. Kai kurių mote- netrakus žada važiuoti į Mil 
rų organizacijų ji yra pir
mininkė ir iždininkė. Ištik-

ko Levvistono lietuvių ma
sinis susirinkimas. Lietuvos 
ir lietuvių tremtinių šelpimo 
reikalais kalbėjo prof. dr. K. 
Pakštas ir T. Just. Vaškys. 
Tuoj buvo suorganizuotas 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo skyrius, prie 
kurio prisirašė apie 50 na
rių. Kai kurie komunistėliai 
bandė triukšmauti ir prieš
tarauti, bet buvo daugumos 
susipratusių lietuvių pri
versti su gėda apleisti salę.

Dr. K. Pakštas, apsigyve
nęs apie 10 dienų pas Tėvu-- 
Pranciškonus Mt. St. Fra* 
eis, Greene, Me. Lietuvos 
klausimu turėjo daug pa
kaitų svarbiuose Letvisto no 
anglų ir prancūzų klubuose 
ir kalbėjo per radio lietuvių 
ir Lietuvos reikalais susido 
mėjo ir vietos amerikoniška 
ir prancūziška spauda.

Išėjo iš lygsvaros
Tokios akcijos negalėjo 

pakęsti vietos surusėję lie
tuviai komunistėliai, kurie 
kaip paprastai, melais ir 
šmeižtais bando ardyti lie
tuvių vienybę. Komunistų 
dienraštis “Laisvė” tuoj pa
skelbė tuos melus. Dr. K. 
Pakštas esą labai palankiai 
kalbėjęs apie kaizerio laikų 
Vokietiją, griežtai reikala
vęs nieko neaukoti Russian 
War Relief, esą Pakštas ir 
Vaškys meluoja ir su jokia 
tiesa, dora, faktais nesiskai
to. Lewi8tono lietuviai, ku 
rie klausėsi paskaitų, tie
siog nustebo, perskaitę Var- 
gc.-gcriaj būtų, Melo-Dukters

linocket, Me. ir į Manchester, 
N. H.

ro, tai yra pažeminimas lie- Brav0 Tėvai prancįško-
tuviams ir lietuvėms mote-jnai. 'Dievas telaimina jų e-j
rims, kad neišmanėlė mote-' nergįngUs žygius
ris, kuri niekina ir žemina _Tiesos Sūnūs

BSE

WHOLESALE
FURNITURE

6ROKER
Everything In the line of 

Forai ture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representattve

SHOYVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:30 p.p. etvir. iki 9. še&tad 9 iki 12.

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [xĮ DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

rflARGUTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

11d 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlala ano 7 iki 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas;

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

>■ ■ 1 ■ fl ■ g =

Šeši patarimai 
anglims taupyti

Washington. — Antracito 
ir pietų Appalachų anglių 
trūkumas paragino Karo 
Meto Kietojo Kuro Adminis
traciją suteikti šešis pata
rimus namų savininkams, 
norintiems gauti kuo dau
giau šilumos iš kaip galima 
mažesnio kiekio anglių. Ad
ministracija pareiškė, kad 
sąlygos privertė sumažinti 
pristatymą'antracito anglių

Patarimai yra šie:
Tel. YARds <641

J. RIMDZUS, D. C,
CHIROPR AKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

1. Gerai apkamšyk namus 
ir kitus pastatus, juos insu- 
liuodamas, įstatydamas dvi
gubus langus bei duris ir 
uždangstydamas plyšius.

2. Apžiūrėk šildymo įtai
sus: išvalyk, pataisyk, ne-

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Pilone: YARDS 6054

NATHAN
RANTER

“Lietuviškas
Žydukas’’

I Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lleg- 
aamlnuotl jas modernltklausla 
metodą, kurių regSJimo mokslas 
gali sutelkti.

> 86 METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašall- 

i na visų aklų (tempimų.

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

onournuirii

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas II-tos

Telefonas! GAMAJi 0528, Ohicago 
OFISO VALANDOS:

Kasdien 1:10 a m. Iki 1:10 p. m. 
Tredlad. Ir leitad. 1:10 a na 
------ 1:10 P- m.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

-T > ? *• . .

J

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

Ateikite šiandie!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartj
Office TeL YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1950

Ros. 6958 So. Talman Ava.
Bes. Tel. GROvehlU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS 

2423 West Maronette Ro:
OFISO VALANDOS 

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

=^1

Studlo Gooch
' BprlngstnlAl

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2316 WEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS AKT PIRMU MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Reaiontavimnl* Refinansavimui—
ANT LENGVU MĖNESINIU MMOKftJIMUt
Panaudokite Progų Dabartlnčnu Žemoms 

Nuošimčio Ratomn.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfluų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rflpest Ingai globojami Ir Ilgi 65,000.00 ap- 
ilraiutl per l-'edrral Savlngs and Ix>an In- 
miranr-e Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Umnkami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

TEL. —
KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Tai. YARds 2246

DR. C. VEZRI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland A 
arti 4Rk Street

mo • wL ryta U S vaL

Tai. CANal 6122

DR. BIE2IS

Baaidendjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarty

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 
2201 W. Cermnk Rd. n 

i: 1—3 popiet ir 7—8 v. »
Trečiad. ir Šeštadieni* 

vakarais ofisas nidarytaa.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place
Tel. REPnblic 7868

TeL CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659

Tai. YARda OKI
5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: am 1-1; no

Trečiadienio Ir flečtadlenlo vakarai* 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

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

6 Iki 9 vaL vakare.

TeL YARda 1144

WL V. A. SIMKUSfirnuiAi m orirurgaiA
- » AR3NTO8 PRITAIKO

744 35th Street
TkL: 11-13; 1-4; kr 6:30-8 Su 

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

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko-

LI E T U VIA I DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenne 

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue ' 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Rekm. tik ausitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Va!.: 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 CHTRirRGAS

4729 Ro. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikąP 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8 30 vai. vak 
'Sokmnd nuo ’O iki 1? vsl diena

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFavette 3210 

Rea. Tel. REPublic 0051
Jeigu nr-atstllepln —
Šauk KEDzie 2868 £

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo <5 Iki 9 vai. vakare 
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagul milart).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasijį.
kix — Vydūnas W
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" 1 CHICAGO IR APYLINKĖSE

» “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HRLP WANTKD 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. itearbnra Street 
TeL RANd^lob S488-S48S

HELP WANTED — VYRAI

HENR’Fprattcd
Plieno Fleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA

BOILER MAKERS
PAGELBININKŲ 

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.

KARPENTERIŲ
PLEISTERNINKŲ
UPHOLSTERERS

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

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

Išmokti inspektavimo, assembly nom'3- Dykai busais patarnavimas, 
ir prie mašinų darbus. Gaminsite
dalis dėl life rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų. »

THE
BASTIAN-BLESSING CO.

4201 Peterson Avė.
(Rusas iki Durį?)

STENOGRAPHER
For permanent position in pur- 
chasing department. Good pay. 44 
hour week. Excellent working con- 
ditions.

O. I). JENNINGS & CO.
4309 W. Laite S.

.SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir' Laivyno Oficieriams 

uniformų.

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

Seneca

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

• MUC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2106 S. 52n<] AVĖ. CICERO, ILE.

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. FCLTON ST. SEELEY 3260

HELP WANTED — MOTERYS

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMOGOJE

★ ★ ★
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofisan Moterims 
Street floor.

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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. 2ndfl.

MOTERŲ - MERGINŲ
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

DIENA IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

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

WF.ST END PAPER STOCK CO. 
7X36 Fiillertop Avė.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

★ ★ ★★ ★ ★ ★

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

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest 

Dthuanian Daily Nevvspapei 

— ESTABLISHED 1908 — 
CALE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★**¥¥** ¥
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI --------f------------

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nu tau tas, 4636 So. \Vood Street, ar 
telofonnoklte LAFayette 6098.

PARSTDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovų (day- 
bed); i sleitinis laundry tub. Pigiai.
Dėl informacijų kaslink šių dalykų, 
telefonuokitc — CANal 8010.

Pranešimai
Marquette Park. — Mirus 

a. a. Pranui Maskolaičiui, 
kuris buvo labai pavyzdin
gas Šv. Vardo draugijos na
rys, šiuomi visus draugijos 
narius kviečiu susirinkti šį 
vakarą, lapkričio 1 d., į pa 
rapijos salę, po pamaldų, 
kur pasitarsime paskutinio 
velioniui patarnavimo reika
lu. Prašau narių to nepa
miršti.

A. Kaminskas, pirm.

Marquette Park. — Svar
bus BALF 5-to skyriaus su
sirinkimas bus ketvirtadie
nį, lapkričio 2 d., 8 valandą 

i vakare. Nariai malonėkite į 
susirinkimą atvykti. Bus pr 
imt5 ;r nauji nariai.

Kotryna S.

Abu žuvo
Mr. ir Mrs. Alexander An- 

derson, kurie gyveno pirma
me kelyje, netoli La Porte, 
Ind., buvo mirtinai sužeis
tas, kai jų automobilis su
sidaužė į pastatytą trailerį, 
netoli La Porte. Anderson 
72 metų, ir jo žmona, 70 me
tų, mirė Fairview ligoninėje, 
La Porte.

Laivyno nuostoliai Į
Laivyno departamentas 

spalių 30 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy. marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, jpg 
105 jūrininkai mirė, 168 su
žeisti ir 26 dingę.

Šauni išleistuvių 
puota

Po trumpų atostogų, iš
vyko atgal į tarnybą į Te- 
xas valstiją toliau tęsti 
mokslą ir tarnybą.

Charles A. Rudauskas y- 
ra sūnus Hollywood Inn sa
vininkų Mykolo ir Elzbietos 
Rudauskų, kurie šaunia va
kariene spalių 18 d., išleido 
sūnų ir jo draugus į stotį 
į Lincoln, Nebraska.

Prie puikiai išpuošto sta
lo susėdo lt. Rudauskas, jo 
brolis Raymond, tėvai, Lt. 
Rudausko tarnybos nariai 
F. O. Harry Raffelson, iš 
Wisconsin, F. O. J. Bollan- 
der, iš Cincinnati, Ohio, Lt. 
Harry Blaney irgi iš Ohio, 
Lt. Robert Fleschel, iš Day- 
ton, Ohio, ir artimi draugai 
ir pažįstami: Biežiai, Mac- 
kevičiai iš Standard Sav- 
ings and Loan Association, 
Balzekas, Kuraičiai, Frank

Lt. Charles A. Rudauskas
Bulow, J. F. Eudeikiai, Do- 
rothy Jacobs ir jos motina. 
Milleriai iš Evanston ir jų 
dukrelė Josephine, Sebasti- 
an, kapitonas Ryan, leite
nantas Collins ir leitenan
tas Dwyer iš New City Po- 
lice Sfcation, Poppel, Julia 
Sacauskas, Sgt. John Tamu- 
lonis, Prakauskai, Colonel 
Lydon, jo žmona,ir motina, 
Capt. Casimer> iš Morgan 
Park Military Academy, Mic 
kai ir daug kitų, kurių vardų 
nespėjau sužinoti.

Charles Rudauskas lankė 
Illinois Institute of Techno
logy vienerius metus. Rug
sėjo mėn., 1942 metais, įsto
jo į kariuomenę, bet nebuvo 
pašauktas iki kovo m. 1943. 
Lankė mokyklas stovyklose 
San Antonio, Texas, Cam 
Crowder, Missouri, Lincoln 

, Air Base, Nebraskoj, Black 
Hills College, So. Dakota, 
Santa Ana California ir Ho- 
ndo Texas ir šioj paskuti
nėj mokykloj buvo įteikta 
sparnai ir commission 2nd 
Lieutenant.

Po to paskirtas prie B-29’s 
ir buvo pasiųstas Boca Ra- 
ton, Florida į ‘radar train- 
ing”, o iš ten parvyko rug
sėjo 28 d. atostogų, kurias 
praleido kartu su savo tėve
liais, broliu, giminėmis be 
draugais.

Brolis Raymond lanko 
Morgan Park Military Aca
demy. Ir šis jaunuolis jai 
nori stoti į karo tarnybą, 
bet dar neturi septyniolikos 
metų.

Good luck to Lt. Charles 
A. Rudauskas, kad greit 
grįžtum vėl pas tėvus

R vęs

Bridgeporto Commu- 
nity Fund rinkėjos

Šiuo noriu pareikšti, kad 
šięs kolonijos rinkėjos labai 
nuoširdžiai dirba. Kaip pir
miau buvo rašyta Bridge
porto lietuvėms rinkėjoms 
yra skirta apylinkė nuo 31- 
mos iki 35-tos, nuo Wallace 
iki Lituanica. Tos apylinkės 
kapitonu yra nuoširdi ir pa
sišventusi tam darbui žymi 
visuomenės veikėja Rozalija 
Mazeliauskienė. Ji ne tik 
prižiūri rinkėjų būrelį, bet 
ir pati yra rinkėja ir ki
toms da padeda.

Rinkėjos labai nuoširdžiai 
dirba nuo ryto iki vakaro 
ir dar eina vakarais, kur 
šeimos dienomis dirba. Jos, 
lyg bitelės, neša naudingą 
maistą kenčiantiems žmo
nėms, kad būtų galima su
teikti nors kiek pašalpos, 
kur ji labai reikalinga.

Malonu yra matyti rinkė
jas einant nuo vienų durų 
prie kitų su šypsena, nežiū
rint kiek kas aukotų. Šiam 
darbui paaukojusios savo 
brangų laiką yra šios: P. 
Kurauskienė, M. Gumuliaus- 
kienė, M. Banienė, A. Vai
čikauskienė, A. Gilienė, O. 
Aleliūnienė, J. Andrulienė, 
J. Lukienė, A. Leščinskienė. 
Pastaroji nors yra sergan
ti, gydytojo priežiūroj, bet, 
eina ir gelbsti šiame vajui 
kiek galėdama. A. Navikai
tė dirba dienomis, bet už 
tai parėjus iš darbo eina ir 
renka aukas vakarais; savo 
paskirtą dalį yra pasiryžus 
atlikti. Labai yri džiugu tai 
matyti.

Rinkėjos P. Kurauskienė 
ir M. Gumuliauskienė jau y- 
ra surinkusios $114.50 pini
gais, kurie priduoti centrui. 
A. Gilienė ir A. Vaičikaus
kienė irgi pridavė centrui 
$63.50. Kitos rinkėjos dar 
teberenka. Prašom visų pri
imti rinkėjas ir suteikti kiek 
galit aukų, mes visi žinom, 
jog daug smagiau yra duoti, 
negu prašyt. Atlikim savo 
pareigą ir sušelpkime nuo 
karo nukentėjusius. Duokim 
nors valandėlę smagumo mū 
sų kovojantiems jaunuo
liams ir jaunuolėms, kada 
jie atsilanko į poilsio įstai
gas U. S. O. ar tai Ameri
kos miestuose, ar užjūry.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik 
rodSlius, Auksinius ir Deiman 
tintus žiedus, Rąžomas Plunks
nas ir j vairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

NAMŲ REAL ESTATE, INSURANCE, MORGIČIAI
Turime dideli 

ir gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikaiiikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A KASS
IEWEI.RY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8017

NUOTRAUKA Iš RYTPRŪSIŲ

Rusų kariuomenės daliniai praeina pro Schirwind mies
tą, Rytprūsiuose. (Nuotrauka spalių 24 d. per radio at
siųsta iš Maskvos į New York. (Acme-Draugas telephoto)

Draugijų ir klubą 
dėmesiui

Prasideda vakarų-pramo- 
gų rengimo sezonas. Kad 
būtų geresnės vakaro-pra- 
mogos sėkmės, draugijos ir 
klubai gražiausiai, kaip ku
rie moka, per mūs dienraštį 
kviečia visuomenę dalyvau
ti.

Iš poros kolonijų redak
cija gavo įspėjimą, kad po
ra sykiu į “Draugą'’ buvo 
įdėta korespondencijos apie 
ruošiamą vakarą grynai ko
munistinių draugijų ir klu
bų, kurių visokiais vardais 
Chicagoj pastaruoju 4aiku 
prisisteigė. Tos koresponden 
ei jos buvo įdėtos dėlto, kad 
redakcija nežinojo tų drau
gijų ir klubų, taip sakant, 
spalvos.

šiuomi pranešame visoms 
draugijoms ir klūbams, kad 
norėdamos korespondencijos 
formoje pranešti “Drauge" 
apie savo ruošiamą vakarą- 
koncertą, ar bet kokią kito
kią pramogą, turi sykiu į- 
dėti ir redakcijai du įžan
gos tikietus.

Be to, jei pranešimas apie 
vakarą nėra apmokamas (ko 
respondencijos formoje) re
dakcija pasilieka sau teisę 
ją trumpinti pagal savo nuo
žiūros.
Mūsų aukotas doleris lai at
neša mums dvasinio pasiten 
kinimo, nes jausimės nors 
dalinai atlikę savo užduotį. 
Jeigu kartais rinkėjos ko 
nerastų, o ir norėtų aukoti, 
gali auką priduoti bile čio
nai suminėtai rinkėjai arba 
kapitonui R. Mazeliauskie- 
nei, 3259 S. Union Avė.

M. Zolpienė

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, $7 45
2
BLAC

*0 / •
syk plautos, Chemiškai prirengtos

1LACK BAND LUMP.................... S 11.25
PETROLEUM COKE (Course). $12 50 
PETROLEUM COKE (PU e Run) g Į0*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........jg gQ

Su visokiais narni) Reni Estate, Insurance, Morgičių Pay- 
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 Tnvestmentij popieras, Lotus ir Farmas, arba prie
miesčiuose akrų žemes. Arba kurie norite parduoti namą grei
tai, prašome kreiptis prie manęs į mano senąjį Ofisą.

Marųuette Parke—4, 6, 8 ir 10 flettų parsiduoda už teisingą 
kainą, arba priimsim mažesnį narna arba bungaloiv į mainą. 
Turiu gerų pirkinių visur, visokio didumo namų.

C. URNICH (URNIKAS)
2500 W. 63rd Street Tel. PROspeet 6025

(2-tros lubos. Durys nuo Campbell Avė. pusės) 
TEISINGAS IR DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS VISADA

Užkviečiame
Dariaus-Girėno Kareivių 

Motinų Klubas rengia sma
gų kortavimo ir kauliukais 
žaidimo vakarą, lapkričio 8 
d., Dariaus-Girėno salėj. Pri
pirkta gražių dovanų ant 
staliukų ir surinkta daug 
dovanų kaipo “door prizes”. 
Gražiausia tačiau dovana 
bus klubo narių rankomis 
pasiūta kaldra. Kas ją gaus, 
labai džiaugsis. Tad užkvie
čiame ne tik klubo nares, 
bet ir svečius atsilankyti. 
Užtikriname, kad turėsite 
smagų laiką. Kurios turi do
vanų knygutes prašome grą
žinti. Koresp.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO. 8. ILTĮ 

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandu. Jewelry. 
Rekordų ir Radio Setu 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

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFIj, 1OOO K., Nedėlios 
vnkarn — #:30 P. M.
WHPO, 1450 K.. Ketveiro 
vakare — 7:00 P. M.
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Metams ........... ................. .. ..................................................  $7.00
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Trims mėnesiams ... .................,........................................ 2.00
Dviem mėnesiams .............................................  1.50

t Vienam mėnesiui ... .......................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

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

Užsieniuose:
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Pusei metų .................... .................................. ................... .. 4.50
Trims mėnesiams ............................. ’.......................... 2.50 x
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu?

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

Dvieju parapijų auksinė sukaktis
Praėjusį mėnesį dvi didelės lietuvių parapijos Ame

rikoje minėjo penkiasdešimts metų įsisteigimo sukaktį. 
Tomis sukaktuvininkėmis yra: 1) Šv. Kazimiero para
pija, Worcester, Mass., kurios klebonu yra kun. Augus
tinas Petraitis ir 2) Šv. Juozapo parapija, Waterbury, 
Conn., kuriai vadovauja kun. Juozapas Valantiejus.

Kaip visos kitos lietuvių parapijos Amerikoje, taip 
ir šios dvi turėjo kuklią ir sunkią pradžią. Tačiau jos 
buvo laimingesnės negu daugelis kitų, nes jų ribose 
apsigyveno didesnis lietuvių skaičius, kuriuos veiklūs 
klebonai suorganizavo į draugijas ir sujungė bendram 
darbui, kiek parapijoms išlaikyti, reikalingiems pasta
tams įsigyti, tiek katalikybei ir lietuvybei palaikyti. 
Lunku būtų pasakyti, kuri iš šių sukaktuvininkių dau
giau nudirbo Bažnyčiai, tautai ir tikinčiųjų dvasinei 
į erovei, bet mūsų visuomenei jos abi yra gerai žinc
rlos- i f j l'AiZiAt
L V. KAZIMIERO PARAPIJA

Prieš apie dvidešimtį, metų Worcester, Mass., mieste 
buvo tik viena Šv. Kazimiero parapija. Ji buvo ne tik 
\iena iš gausingesnių, bet ir veiklesnių parapijų. Tais 
laikais klebonavo taurusis lietuvis, gabus organizato
rius ir statytojas kun. Jonas Jakaitis, dabartinis Tėvų 
Marijonų viršininkas Argentinoje.

Kun. Jakaičio darbštumo ir rūpestingumo dėka pa
rapija susilaukė gražių ir patogių pastatų, kurie davė 
galimumų ugdyti žmonėse religingumas, vaikus auk
lėti ir mokyti katalikiškoj ir lietuviškoj dvasioj, para- 
įijonus organizuoti į draugijas ir kelti juose tautinę 
Mmonę. • .

Šio sistematingo darbo pasekmės buvo labai gražios, 
žnonių duosnumo ir veiklumo dėka ne tik parapijos 
skolos tirpo, bet Amerikos lietuvių katalikų įstaigos 
susilaukė stiprios paramos, o Lietuva, kovojusi dėl 
savo laisvės ir nepriklausomybės, iš Worcesterio susi
laukė stambiausių aukų. šiuo atžvilgiu ji užėmė pirmą 
vietą.

Iš Šv. Kazimiero parapijos Worcesteryje išaugo ir 
antra — Aušros Vartų parapija, kuri, palyginti trum
pu laiku, stambią pažangą padarė.

Dabartinis Šv. Kazimiero par. klebonas kun. Augus
tinas Petraitis eina savo pirmtakūno keliais. Per pen
kiolika metų jis ten besidarbuodamas, palaikė visas 
gražias, parapijoj įgyvendintas, tradicijas, daug naujų, 
naudingų dalykų įvedė ir tikrai garbingai nusipelnė 
ir Bažnyčiai ir mūsų, lietuvių tautaa. Jo pareiškimas 
parapijos auksinio jubiliejaus iškilmėse yra reikšmin
gas ir pažymėtinas. Kalbėdamas apie parapijos pasta
tus, jis pasakė: “Atvykęs čia klebonauti, radau pasta
tytą bažnyčią, mokyklą ir kitus pastatus, bet per 15 
metų klebonavimo šioje parapijoje didžiausias mano 
troškimas buvo pastatyti bažnyčias kiekvieno lietuvio 
širdyje.’’ j
ŠV. JUOZAPO PARAPIJA |

Lietuvių pasaulis plačiai žino ir apie šv. Juozapo 
parapiją Waterbury, Conn. Joj daug metų klebonavo 
žinomasis lietuvių blaivybės apaštalas a. a. kun. Pet
ras Saurusaitis. Jo didžiausiu rūpesčiu buvo, kad pa
rapijonai gyventų tikru krikščionišku gyvenimu, kad 
jie būtų biaivūs, sąmoningi lietuviai katalikai. Daug 
metų ten vargonininkavo žinomas mūsų organizacijų 
veikėjas ir rašytojas J. V. Kovas, kuria ir savo tiesio

ginėms pareigoms ir lietuvių katalikų visuomenei bu

vo atsidavęs visa savo siela.
Dabartinis klebonas kun. Juozapas Valantiejus Wa- 

terbury darbuojasi nuo 1919 metų. Vadinas, per 25 me
tus. Jo tikrai nuoširdaus ir kruopštaus darbo vaisiai 
yra pažymėtinai stambūs ir gražūs.

Atvykęs į Waterbury klebonauti, kun. J. Valantiejus 
rado didelį trūkumą: nebuvo mokyklai tinkamų namų. 
Todėl jaunas kunigas ir ryžpsi aukotis, kad šį trūku
mą užpildyti. Suplanavo pastatyti didžiausią ir gra
žiausią lietuvių pradžios mokyklą Amerikoj. Šis už
simojimas buvo didelis, sunkiai įvykdomas, nes reika
lavo stambių pinigų sumų, kurių parapija ne tik netu
rėjo, bet senoji skola dar nebuvo atmokėta. Tačiau 
kun. Juozapas nenusiminė. Mokyklą ir puikią audito
riją pastatė. Šiandien tasai pastatas puošia lietuviais 
apgyventą apylinkę ir puikiai tarnauja to miesto lie
tuvių katalikų siekimams ir tikslams.

Kun. Valantiejus yra nuoširdus, duosnus ir veiklus 
lietuvis. Jo kilnų pavyzdį seka ir parapijonai, kurie 
gausiai dedasi prie visų lietuvių katalikų visuomeni
nių reikalų ir taipgi prie svarbių Lietuvos laisvinimo 
darbų. Ten yra veiklus Am. Liet. Kat. Federacijos sky
rius, ALT ir BALF skyriai, šalia nuoširdaus, tauraus 
patrioto klebono, Šv. Juozapo parapijoj darbuojasi trys 
ar keturi vikarai. Visuomenės dirvoj plačiai ir sėkmin
gai darbuojasi komp. A. Aleksis, parapijos vargoninin
kas.

Abiejų auksinį jubiliejų švenčiančių parapijų žmo
nėms ir jų vadams-klebonams linkime ir toliau taip 
sutartinai ir sėkmingai dirbti Bažnyčios ir tautos ge
rovei!

Anglijos parlamentas ir Churchillo 
pranašavimas

Anglijos parlamentas svarsto klausimą, kad dar il
giau pratęsti savo kadenciją. Taip, žinoma, ir bus. Kol 
karas nebus užbaigtas, jokių rinkimų negalėsią būti.

Tuo klausimu kalbėdamas premieras Churchill pra
našavo, kad karas su Vokietija galįs baigtis tik 1945 
m. vasarą. Vokiečius nugalėjus, užimsią pusantrų me
tų sutriuškinti Japonijos militarizmą. Todėl ir rinki
mai Anglijoj maždaug iki to laiko negalėsią įvykti.

Kad p. Churchill yra labiausiai kvalifikuotas kalbėti 
apie karą, jo eigą ir daryti kai kuriuos pranašavimus, 
mes apie tai nė kiek neabejojame. Bet kai jis apie tai 
kalba sąryšyje su vidaus politika ir rinkimais, jo pra
našavimai netenka svorio.

Jungtims Amerikos Valstybės šiuo laiku yra vienin
telis pasaulyje kraštas, kuris ir karo metu laiko labai 
svarbius prezidento, kongreso ir lokalinius rinkimus.

Olandijos laisvinimas

Įvairios žinios
Nuomų kontrolė

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra 
nešimu, beveik 400 apylin
kių su virš 14 milijonų gy
venamųjų namų ir virš 450,- 
000 viešbučių ir ‘‘rooming 
houses’’ pavesta federalinės 
valdžios kainų kontrolės glo 
bai. Tose apylinkėse gyve
na virš 38,000,000 gyvento
jų. Įstaiga skatina namų sa
vininkus ir nuomuotojus lai
kytis nustatytų kainų ribų. 
kad nebūtų spaudimo į atsa- 
komingas įstaigas kainų su
varžymams nuimti, kas ga
li sugrąžinti nuomų inflia
ciją, kuri buvo atsiradusi 
tuoj po pereito karo.

Vilnis, lapkr. 1, 1944

“Aš SUGRĮŠIU“

Olandijos laisvinimas gana ilgai užtrunka. Vokie
čiai, mat, ten buvo gerai įsistiprinę. Žinodami, kaip 
svarbioj strateginėj pozicijoj yra tasai kraštas, jie vis
ką darė, kad tik ilgiau išsilaikyti. Jie ten buvo užtaisę 
sąjungininkams keblių ir pavojingų "Spąstų.

Bet šiomis dienomis jau atrodo, kad į tuos kitiems 
užtaisytus spąstus jie patys patenka. Sąjungininkų 
ofensyva (žymiai sustiprėjusi) pasukta tokia krypti
mi, kad dešimtimis tūkstančių vokiečių karių bus su
naikinta, jei atsisakys geruoju pasiduoti. Dabar, kaip 
pranešama, vokiečiai jau bėga iš Olandijos. Tačiau 
žymi jų dalis bus užklupta.

Olandijos išlaisvinimas jau arti. Ją išlaisvinus, atsi
darys platesni ir greitesni keliai Berlyno link.

APŽVALGA
f

Naudingas ir gražus užsimojimas
“Darbininke" pastebėjome, kad kum. Pr. Juras, šv. 

Pranciškaus par. klebonas, Lawrence, Mass., augina 
fondą, iš kurio naujai įsigytam parapijos žemės sklype 
“bus statoma puiki auditorija jaunimui, ypač sugrį- 
žusiems jaunuoliams iš karo tarnybos, kad jie turėtų 
vietą sueiti ir pasilinksminti.’’

Šis užsimojimas tikrai yra naudingas. Šių dienų jau
nimas buri turėti prie parapijų atitinkamas patalpas 
savo veiklai ir rekreacijai. Jei norime jį prilaikyti prie 
lietuviškų parapijų, prie lietuviško veikimo, turime juo 
rūpintis, turime turėti priemones jam palaikyti. Grį
žęs iš kariuomenės jaunimas tuo labiau bus reikalin
gas tinkamos organizacijos ir tinkamos veikimui vietos.

Londone per radijo paskelbta, kad nacių okupacijos 
metu Vokietijon iideportuota keturi šimtai kunigų ir 
vienuolių. Vien Paryžiaus rajone 108 kunigai buvę 
areštuoti ir trisdešimts sušaudyta. Prancūzijos kata
likai labai daug nukentėjo nuo nacių siautėjimo jų 
krašte, šiuo metu, išvejant okupantus iš Prancūzijos, 
katalikų veikla naujai persiorganizuoja ir atsigaivina. 
Naciai jtį veikimu buvo visai likvidavę.

Greit padidės cuk
raus gamyba

Washington, D. C. — Ka
ro Maisto Administracija 
pareiškė, kad šeimininkės, 
kurioms paskutiniuoju laiku 
pritrūko cukraus krautuvė
se, už kelių savaičių gali ti
kėtis didesrfio cukraus pri
statymo, nes Vakarų ir Vi
durio Vakarų valstybių cuk
rinių burokų fabrikuose cuk 
raus gamyba padidėjo. Krau 
tuvių atsargos netrukus pa
didės, dėka £aujo cukrinių 
nendrių ir burokinio cuk
raus derliaus.

Valgymas vietoje
Washington, D. C. — Ka

ro Maisto Administracija pa 
reiškė, kad įvedus darbinin
kų maitinimą fabrikuose, pa 
siekta pastebimų rezultatų 
gamyboje, darbininkų svei
katingume ir moralėje. Šiam 
planui nuoširdžiai pritarė 
darbininkų ir dirbtuvių va
dovybė. šig planas didžiau
sio pritarimo susilaukė stam 
biose įmonėse, kur sėkmin
gai veikia valgyklos: 91 nuo 
šimtis fabrikų su virš 2,500 
darbininkų ir 80 nuošimčių 
fabrikų su 1000-2,499 darbi
ninkų. Smulkesnių fabrikų 
tik 26 nuošimčiai yra įsitai
sę valgyklas.

Daugiau plieno
Washington, D. C. — Ka

ro Gamybos Vadybos pra
nešimu, dar papildomai pa
skirta KGV Civilių Reikalų 
Įstaigai 58,428 tonos plieno, 
kad būtų padidinta ketvir
tojo metų ketvirčio plieno 
gamyba civilių piliečių rei
kalavimams patenkinti. To
kiu būdu, Civilių Reikalų Į- 
staigai iš viso skirta 278,203 
tonos.

USED FAT IDflGIC
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Taip yra pasakęs gen. MacArthur, kai, pritrūkus karo 
reikmenų, neatsilaikydama prieš japonus, Amerikos ka
riuomenė turėjo pasitraukti iš Philippines salų. Bet ka
riuomenės vadas gen. MacArthur pažadėjo filipiniečiams 
sugrįsti. Šioj nuotraukoj matome gen. MacArthur (kai
rėje) ir jo štabo viršininką leitenantą gen. R. Sutherland 
(centre) išpildant pažadą — sugrįžtant į salas. (Acme-I 
Draugas telephoto)

X
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BELGIUM

Field maršalo Montgomery vadovaujama britų kariuo
menė užėmė Roosendaal, paskutinį nacių įsistiprinimą že
miau Maas upės, ir suvarė vokiečius į keturias “kišenes", 
kaip šiame žemėlapy parodoma. (Acme-Draugas telephoto)

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių 
— fc

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
SM2 W. CERMAK RD.....................Tol. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas į

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 geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
'cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. D/Juhak ir Duktė — savininkės
Ai
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Vajus pirmyn - draugijos talkon

Visi remia P Stoškiūtės koncertą
Jau visa Čikaga susido- jai padėkoti už jos pastan- 

mėjo P. Stoškiūtės koncer- gas visur ir visuomet kelti 
tu, kuris įvyks lapkr. 26 d. lietuvių vardą.
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3 vai. popiet, Orchestra Hali 
puošnioje salėje. Polynos 
Stoškiūtės programa jau be
veik sustatyta ir greitu lai
ku bus paskelbta. Šv. Kazi
miero Akademijos mergaičių 
choras stropiai lavinasi gra
žiai dalyvauti toj pačioj pn 
gramo j. Vienu žodžiu, visi 
rengiasi prie koncerto, ir 
koncertuojantieji ir plati vi
suomenė ir draugijos ir va
jininkai.
VAJUS PIRMYN \

Draugijos ragina savo or
ganizacijos narius, kad da-ų 
lyvautų šauniame koncerte, 
kur lietuvaitės parodys dai
nos ir muzikos jėgą. Drau
gijos tvarkos atsiųsti ir sa
vo atstovus į koncertą.

Tai ištikrųjų gražus už
simojimas. Koncerte kaip 
tik pasisems naujų jėgų ko
vai už Lietuvos išlaisvinimą 
ir jos nepriklausomybės at
gavimą. Tikietai gaunami 
Draugo ofise ir pas vajinin-

Vajininkai susidomėjo ko- kus sekanžiose kolonijose: 
ncerto platintojų kontestu.,

WEST SIDĖJE:Visi smarkiau subruzdėjo ir 
stojo darban užsitarnauti 
skiriamas garbes. Eina lenk
tyniavimas. Laimės geriau
siai bėgęs. Vajininkų — ti- 
kietų skleidėjų adresai ran
dasi žemiau. Kas dar neįsi
gijo tikietus tenelaukia pra
šomi, bet patys tesusiieško 
pardavėjus ir per juos tere- 
zervuoja sau vietas.
DRAUGIJOS TALKON

Ne tik kad pavieniai ren
giasi atsilankyti koncertam store 2735 w 43rd st 
bet štai ir visos Čikagos

“Draugas”, 2334 S. Oak 
ley Avė.

Varg. J. Brazaitis, 2208 
W. 23rd St. 
BRIDGEPORTE:

Viktoras Balanda, 3249 S 
Morgan Avė.

Liza Norvaišaite, 3431 S 
Emerala Avė.
BRIGHTON PARKE:

, SO. CHICAGOJE:
A. Snarskienė, 610 E. 88th 

Street.
J. S. Cinikas, 8009 S. Vin- 

cennes Avė.
MARQUETTE PARKE: 

Dona Kaminskienė, 6604
S. YVashtenavv Avė.

S. Staniulis, 6651 S. Tai
man Avė.

B. Nenartonis, 6540 So 
Campbell Avė.

Šv. Kazimiero Akademijo
je, 2601 W. Marųuette Rd.
DIEVO APVAIZDOS PAR.: 

Pr. Ivanauskienė, 726 W
18th St.
NORTH SIDE:

Vincas Rėkus, 1905 Wa- 
bansia Avė.
ROSELANDE:

Jonas Jagminas, 10608 S 
I Indiana Avė.
TOWN OF LAKE:

Sofija Jurgaite, 4622 S 
Wood St.

Mrs. Mozeris, 1603 S. 501 b 
Avė.
CICEROJE:

Mrs. Petrauskas, 1603 S. 
50th Ct.

A. Mondeika, 1616 S. 49th 
Ct.

INDIANA HARBOR, IND.: į GENERALINIAI 
Šv. Pranciškaus kleboni-1 PLATINTOJAI:

joje, 3905 Fir St.
MILWAUKEE, WIS.:

Šv. Gabrieliaus klebonijo
je, 1575 A. S. lOth St.

A. Daugirdas 
Sophie Barčus.

n. a. r

A. t
EDVARDAS VVISNOVV JR. 

(VISNIAUSKAS)
Gyv.: 4325 S. Hęrmituge

Avenue.
Mirė spalių 30d., 1944m„ 9 

vai. ryte.
Gimęs Chicago, Illinois, ko

vo 10d., 1942m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Kazimierų (po tėvais 
Kemeikaitė) ir tėvų Edvardų, 
seserį Dolores ir brolį Jonų, 
senukų Kazimierų Remeikų, 
tetų Antoinette Peters, 3 dė
des Bronislovų, Jonų (U. S. 
Army) ir Stanislovų ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Kūnas pašarvotas koplyčio
je, 4348 S. California Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Lapkr. 2 d. 1944 m. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Nekalto Prasld. šv. Pan. 
Marijos parapijos bažnyčių, ku 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero ‘kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
suo, Brolis, Senukas, Teta,

Dėdės ir Giminės, 
leidot, direktorius I,aerawicz

ir Sūnai, Telef. Canal 2515.

ir
draugijos kviečiamos stoti 
talkon. Kiekviena susilauks 
Polynos Stoškiūtės aprašy
mą, plakatus ir blankas iš
pildyti. Polyna pasiekus 
aukštybes tapo pažiba ir mu 
zikos pasaulyje ir Amerikos 
lietuvių gyvenime. Jai pir
mą kartą dainuojant Čikago
je, draugijos rengiasi vie
ningai paremti jos koncer 
tą, ir tokiu būdu įvertinti 
jos meniškus gabumus, ir

Politikos Laukas
Lietuvių masinis sus-mas, 

kuris buvo' surengtas spalių 
22 d., Darius-Girėnas svetai
nėje, ir kuris buvo surengtas 
kampanijos komiteto dėl iš- J 
rinkimo Antano Olio į teisė
jus, buvo labai sėkmingas. 
Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, net pasieniais buvo 
pilna stovinčių žmonių. Se
niai man teko matyti tokį 
sėkmingą lietuvių sus-mą.

Kalboms prasidėjus publi
ka užsilaikė labai girtinai. 
Matyt, lietuviai padarė dide
lį progresą ta linkme. Visi 
klausėsi kalbų ir nebuvo nei 
perdaug karštuolių, nei per
daug atšalėlių. Tas padarė 
gerą įspūdį į visus kandida
tus, kurie kalbėjo šiame su
sirinkime. Labai girtinas y-' 
ra toks užsilaikymas!
Anthony A. Olis

Kandidatas į teisėjus, An-! 
tanas A. Olis, pasakė kalbą 
savo kandidatūros reikale j 
ir prašė visų lietuvių para- Į 
mos — kad lapkr. 7 d. bal
suotų už lietuvį, Jis pareiš-j 
kė pasitikėjimą, kad lietu
viai be skirtumo savo įsiti
kinimų balsuos už jį kaipo 
lietuvį,. Adv. A. Olis labai 
gražiai vartoja lietuvių kal
bą — rodosi, kad būtų Lie-

. tuvoje išėjęs mokslus.
Bus dar vienas .'lasmitingas

Sekmad., lapkr. (Nov.) 5 
d., Lietuvių Auditorijoj, 31- 
33 S. Halsted St., 4 vai. po
piet bus didelis Masmitin- 
gas ir gražus programas, 
kurį išpildys Suvalkiečių 
Mišrus Choras. Tai bus pa
skutinis mitingas prieš rin
kimus. Visi lietuviai prašo
mi ir kviečiami dalyvauti;

(Skelb.)

MELROSE PARK, ILL.:
K. Kantautas, 903 N. 20th 

C. Jonaitis, 43rd St., Drug ^ve
A. Švilpauskienė, 103 N. 

20th Avė.
CHICAGO HEIGHTS:

Šv. Kazimiero klebonijo
je, 285 E. 14th St.

F. Gubista, 4355 So. Mo 
zart Avė.

E. Samienė, 3751 So. Ca 
lifronia Avė.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPĖ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ-

•
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grašių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Odine Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

« p**
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FERSONAUZBD MUMORUJLU AT NO AnnmOMAI. COUTI 
PARTIGUIiAR PHOPIjB PREFBR P A CHANUI H PBODUOT1OM8 

DisrRiBtrroRs or m rAMone eeoirnaAO oramttb 
Mori BeaaUrn)—Mnat -r1ir< °li—gir* "m |b The Wodd.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVD^GS 
UBKlPUTas PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanien Chamber of Commeroe
MODERNI Išvidini PARODA: nŪŠnniCNCT.l A •

4535 W. Washiugton Blvd. 5919 South Troy Street 
Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPublic 4298 

VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; fteitad. ir Sekm. 0-6 vaL

ANTANAS KANCELSKIS

Gyveno 254 3 West 47th St., 
Tel.Lafayette 7984. Mirė Spa
lių 31 d. 194 4 m., 7 vai. ryte, 
sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Kelmės parapi
jos, Parsvarkėlės kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Stanislavų (po tėvais 
Petkaitė); 3 sūnus Cpl. Anton 
ir Pfc. Frank (U.S. Army) ir 
Daniel; 2 dukteris Stella ir 
Evelyn; 2 švoghrius Stanley 
Petkų ir William Kuchinsky ir 
jo šeimų, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avenue. Laidotuvės 
įvyks penktad., Lapkričio 3 d., 
1944 m. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos para
pijos bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, 
Dukterys, švogeriai ir Giminės.

4
Laidot. direktorius John F. 

Eudeikis, Telef. Yards 1741.

PRANCIŠKUS
MA8KOLAITIS

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

vai. vak., sulaukęs pusės ainž.
Kilo iš Eržvilko apskr., Jur

barko parap., 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-jos 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.

PETRAS KRAUCZIUNAS
Mirė Spalių 30 d., 1944 m. 

1:10 vai. pp., sulaukęs senat
vės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio ir parapijos, 
Preidių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Stepanijų; 3 sūnus Jo
nų, Juozapų ir Cpt. Petrų (U.S. 
Army); 2 dukteris Edna ir 
Heien ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionis priklausė prie Tei
sybės Mylėtojų ir Aušros Vartų 
Vyrų ir Moterų draugijų.

Kūnas pašarvotas namuose: 
5952 S. Richmond St. Laido
tuvės įvyks penktad., Lapkričio 
3 d. 1 94 4 m. Iš namų 9:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, 
Dukterys ir Giminės.

Laid. direk. Mažeika ir Eva- 
nauskas, Tel. Yards 1138-1139.

OAKT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZ1N FUNERAL HOME

GerlttM&M patarnavimas — Moterie patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

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.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MA2ESNJ NUOŠIMTI — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

' AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTTN MACKLEWICH, Pree. and Mgr.

~ -j- ——1 -5- ..n., i—i —  

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
% /

Telefonas GROvehill 0142M5sįq patarnavimas yra greitas, mandagus be 
Jflsg finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Ohicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Diena k

Mes Tarime 
Koplyčias 

Miesto 
DalyM

LACHAW1CZ m SUNA1
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 R. M1CH1GAN AYR.

Phonee: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1271

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 JLITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4008

I. LIULEV1Č1US
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS
*354 SO. HALSTED ST. 710 W. JUJth BTREEI
________________Tetophone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
3319 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—M
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Kas įvyksta kai meškos susipeša

Meška šoko ant žiūrovo visom ketu
riom ir smarkiai ji aplamdė

MEŠKOS SUSIPYKO DĖL OBUOLIO. — VIENA MEŠ
KA KITAI SPRAKTELĖJO PER NOSĮ. — SUPYKO 
MEŠKA SU NUBALNOTA NOSIMI

Jurgio nuotykiai...

Jis vežė žmoną kūdikio vežimėlyje, 
abu nuvažiavo teisman

VYRAS VEŽA ŽMONA KCDIKIO VEŽIMĖLYJE CLARK 
GATVE. — KELEIVIAI NUSTEBĘ NET APSTULBO

R1CHM0ND, Va. — Kas 
įvyksta, kai meškos susi
pyksta? Gi va kas: Bootsie, 
300 svarų, juoda meška, pa
spruko iš Virginia žuvinin
kystės ir medžioklės komisi
jos parodos, kuri buvo mies
to automobilių pastatymo 
aikštėje, spalių 29 dieną, ir 
smarkiai aplamdė žiūrovą, 
kuris pagelbėjo mešką su
gauti.

Meška gavo per nosį nuo 
kitos 400 svarų meškos, ku
ri vadinasi Blackie, kai kilo 
kova dėl obuolio. Kraujas 
pasirodė ir Boostie meška 
smarkiai supyko. Kur tau 
nesupyks, nosį nubalnojo.

Laikytojas atsargiai ati
darė būdelės duris ir nume
tė kitą obuolį. Bootsie nubė
go prie durų, pertrenkė pri
žiūrėtoją, ir prasiskynė sau 
kelią per žiūrovų minią, 
įskaitant daugelį vaikų. 
M. C. Wade. žiūrovas, už-

NELAIMES...
Mirtis gatvėje

i ’

Joseph Bulatovich, 52 me
tų, 8835 Buffalo avė., ir 
R. R. Roganovich, 51 metų, 
1228 Jefferson str., Gary, 
Ind., buvo užmušti automo
bilio praeito pirmadienio va
kare, kai jie ėjo skersai Ma- 
ckinaw avė., prie 91-os gat
vės. Roganovich mirė vėliau 
South Chicago ligoninėje. 
Abu vyrai buvo plieno dar
bininkai. Automobilio vai
ruotojas buvo policijos su
laikytas.

Pametė žiedą
Viena moteris Chicagoje, 

gyvenanti Cornell avė., pa
metė deimanto-platino žiedą, 
už $800 vertės, kai ji išvyko 
kaiminystėje šį bei tą nusi
pirkti.

Skelbkitės “Drauge”.

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistes, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTIN1 KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III.

,metė virvę a*nt meškos 
;Bootsie’s kaklo. Meška atsi
suko, šoko su visom ketu
riom ant Wade ir pradėjo jį 
lamdyti. Prižiūrėtojai ir po
licija apsupo mešką ir ją su
valdė. r

Pakliuvo vyrukas
Policininkai atsiliepdami 

į vagies aliarmą Fish name, 
416 E. Grand avė., rado už
pakalinį langą atidarytą, įė
jo ir sučiupo Carmen Fio- 
rentino, 21 metų, 1147 W. 
Erie st.

* *
Susižeidė bėgdama

I
Mrs. Mary Ostrowski, 55 

metų, bandė pabėgti, kai 
gaisras kilo jos name, užpa
kalyje 5015 So. Loomis gat
vėje. Bet ji sukniubo, par
krito, nusilaužė kairios ran
kos riešą ir smarkiai apde
gė.

* y- *
Nukniaukė whisky

Vagiliai paėmė 40 dėžių 
whisky, už $1,200 vertės, iš 
Chicago Truck Leasing Co., 
23 N. Aberdeen str., ir rau
doną iš vežiojimo troką, į 
kurį sukrovė savo grobį, ir
nudūmė savo keliu.

* * s-.

Rado negyvą
Carl Boseli, 46 metų, 3942 

Lake Park avė., tepliotojas 
ir dekoratorius, buvo rastas 
negyvas virtuvėje. Jis ne- 
sveikavo keletą mėnesių.

0TTAWA, III. — Mrs. Ma
ry Selgar, 26 metų, dvejų 
vaikų motina, buvo mirtinai 
sumušta.

mmš, ČffiČAČO,

TURI VILTIES, KAD NEBUS SUNAIKINTAS
"T?

Garsus Benediktinų Kongregacijos vienuolynas netoli 
Anderach, ant Reino upės kranto. Vienuoliai behediktinai 
tikisi, kad šio, 800 metų senumo, vienuolyno neištiks toks 
likimas, koks ištiko Monte Cassino vienuolyną, Italijoj. 
Per Pirmą Pasaulinį Karą šiame vienuolyne buvo įsteigta 
ligoninė Amerikos kariuomenės karininkams. (NCWC- 
Draugas)

Racionavimo kalendorius

Žinotinos ir atsimintinos dienos
ČIA PADUODAME KARO INFORMACIJOS OFISO 

(OWI) ŽINIAS APIE RACIONAVIMA.—ATKREIP
KITE SAVO ATYDĄ.

Cukrus
Cukraus stampos No. 30, 

31, 32 ir 33 yra galiojančios 
neribotam laikui penkiems 
svarams cukrui gauti. Cuk
raus stampa No. 40 yra ga
liojanti penkiems svarams 
cukrui gauti kenavimo rei
kalui, iki vasario 28 d., 1945 
metų.

* * *

Mėsa, riebalai
Raudonos stampos nuo 

A8 iki Z8 ir nuo A5 iki K5 
tęsiamas galiojimas neribo
tam laikui. Raudonos stam
pos L5, M5, N5 ir P5 jau 
dabar galioja neribotam pe
riodui. Keturios raudonos 
stampos, viso 40 raudonųjų 
punktų, turės tęstis mažiau
sia penkių savaičių laikotar
pyje (periode). Yra mano
ma, kad kitos raudonos 
stampos nebus paskelbtos 
galiojančiomis iki gruodžio 
mėnesio.

♦ * *

Procesuoti vaisiai 
ir daržovės

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki R5 jau 
dabar galioja neribotam lai
kui. Trečiadienį, lapkričio 1 
dieną, įsigalioja mėlynos 
stampos S5, T5, U5, V5 ir 
W5. šios stampos tęsis mė
nesį. Pagal dabartinę tvar

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materioto — šturmo Langu 
— Kombinacijos Dury — WaUboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluoty Plytų Išvaizdos fty- 
dlngs — Langu — Dury — Tvoroms Matertolo — Malia
vos — Varnlšio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware> — Pleisterio — Cemento — Sinty 
Vamzdžiu ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 8. HALSTED 8T. TEL. VICTOBV 1212 

/VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 8:30 vai. pp.

ką, penkios mėlynos stam
pos įsigalioja kiekvieno mė
nesio pirmą dieną.♦ * ♦
Gazolinas

Septyniolikoje valstybių, 
rytų trukumo apylinkėje, 
A-ll kuponai palieka galio- 
jantieji iki lapkričio 8 d. 
Valstybėse už rytinės apy
linkės, A-13 kuponai geri ke
turiems galonams kiekvie
nas, pasilieka galuojantieji 
iki gruodžio 21 d.

Kuro aliejus
Periodo 4 ir 5 kuponai pa

lieka galioj antie j i per ištisą 
šildymo metą. Periodo 1 ku
ponai palieka galioj antie j i 
taip pat per šildymo metą.

-* * *

Batai
Airplane stamp No. 3, tre

čioje knygelėje, įsigalioja 
trečiadienį, lapkričio 1 d. 
Airplane stampos No. 1 ir 
No. 2 palieka galiojančiomis 
neribotam laikui.

Šešis kartus šovė, bet..
Aną dieną Chicagoje vie

ną moteris, kuri turi 43 me
tus amžiaus, šešis kartus šo
vė į savo vyrą, bet nepatai
kė. Paskui moteris kvietė 
vyrą išsigerti alaus, bet vy
ras pakvietė E. Chicago avė. 
policiją.

Sakoma, “genys margas, 
pasaulis dar margesnis”. 
šiom dienom Chicagoje įvy
ko vienas didelis margumas.

Jurgis Routh, 37 metų, 
6758 N. Clark str., aną die
ną turėjo nueiti į moterų 
teismą ir išaiškinti vieną pa
slaptį. Kokią paslaptį? Jis 
turėjo išaiškinti kam jis ve
žė savo žmoną kūdikio veži
mėlyje.

Jurgis vežė vežimėlyje sa
vo žmoną Ethel, 31 metų. ir 
jų dviejų metų dukrelę Ma- 
rie Clark gatve. Keleiviai, 
įpratę matyti visokių daly
kų, stūmės pirmyn gatve. 
Kai pamatė moterį kūdikio 
vežimėlyje, nustebę sustojo...

Jurgiui gerai sekės kol 
pasiekė namus. Ten jis gi
liai atsikvėpė ir pradėjo ve
žimėlį traukti laiptais.

Ethel ir Marie iškrito, ir 
pačiupdamos Jurgį, nusiko- 
čiojo žemyn laiptais.

Jurgis pasakė policijai, 
kad jo žmona sukniubo ir 
išsinarino savo kojos riešą, 
Morse ir Clark gatvėse.

APIPLĖŠIMAI
Pasitaiko gyvenime ir 

tokių dalykų
Reece H. Grackett, garsi

nimų atstovas dėl Packard 
Motor Car Co. Detroite, pra
nešė Chicago avė. policijai, 
spalių 30 dieną, kad du vy
rai ir moteris užpuolė jį 
viešbučio kambaryje, ir at
ėmė iš jo $42.

Žmogžudystės Į3in,ėi0 520.000
Trys mirtys

Spalių 31 dieną rašėm, 
kad Mrs. Florence Altman 
ir jos vyras George buvo pa
šauti buvusio jos vyro Ed- 
ward Lynch. Paskui Lynch 
persišovė pats save. Lynch 
mirė sekmadienį, o Mrs. Flo
rence Altman ir jos vyras 
mirė nuo žaizdų praeitą ant
radienį šv. Kryžiaus ligoni
nėje.

Paminklas
Buvusiam New York gu

bernatoriui Al. Smithui, ku
ris nesenai mirė, draugai 
projektuoja statyti jam gra- vaikiukas iškrito iš trečiojo

■ žų paminklą. aukšto pro langą tėvų name.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

Iš Radio Stoties
W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄ:-Nuo 8:45 iki 9:15, Išskiriant
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ h- Jy Kaimynas 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

įvairios _ Įdomios

ŽINIOS• • • •

Kalbės arkivyskupas
Chicagos arkivyskupas 

Samuel A. Stritch kalbės 
trečiadienio vakare (lapkri
čio 1 dieną) šv. Vardo me
tiniuose pietuose, Palmer 
House. Arkivyskupas Stritch 
bus svarbiausiu kalbėtoju. 
Bus svarstoma pastovios tai
kos punktai, kuriuos iškėlė 
popiežius Pijus XII.

Kiek balsuos?
WASHINGTON. — Re

miantis užsiregistravusių as
menų skaičiumi. sakoma, 
kad lapkričio 7 dieną bal
suos 44.102,000 asmenų, 
įskaitant 3,392,000 armijos 
ir laivyno vyrų ir moterų.

Atvyko
ATĖNAI. — Spalių 30 

dieną pranešta, kad Lincoln 
Mac Veagh, Jungtinių Ame
rikos Valstybių ambasado
rius Graikijai, atvyko į 
Atėnus iš Italijos.

Širdies ataka
Guy F. Loomis, kuris bu

vo 23 metus Kenosha mo
kyklų viršininku, atsisakęs 
nuo šių pareigų praeitą lie
pos mėnesį, šiom dienom mi
rė nuo širdies atakos. Edge- 
water Beach viešbutyje. Jis 
buvo atvykęs į raišų vaikų 
draugijos metinį suvažiavi
mą.

Federaliniame teisme jury 
aną dieną Earle Arthur’ui, 
42 metų, 3416 Overhill avė., 
paskyrė $20,000 iš Phillips 
Petroleum Co. dėl nudegimo, 
kuriuos gavo rugpiūčio 11 
d., 1943 m., kai gazolino tro
ką pagavo ugnis po susidū
rimo 16-toje gatvėje ir Kol- 
mar avė. Arthur taip smar
kiai nudegė, kad beveik vie
nos rankos negali naudoti, 
jo advokatas pareiškė.

Iš trečiojo aukšto
Gary Graziano, 4 metų, 

4815 W. Walton str., mirė 
Šv. Olos ligoninėje. Mažas

Trečiadienis, lapkr 1, 1S44

X Tik 25 dienos beliko iki 
P. Stoska koncerto Orches
tra Hali. Ar jau esi įsigijęs 
tikietą? Jei ne, tuoj įsigyk. 
Visos vietos yra rezervuo
tos. Anksčiau tikietą įsigy
si, geresnę vietą g?usi. Ti- 
kietų galima gauti kiekvie
noj kolonijoj, arba patele
fonuojant tiesiog “Draugo” 
ofisan.

X LRKSA Chicago aps
kritis susirinkime praQ:' 
sekmadienį iš savo kad ir 
nedidelio iždo paaukojo Com 
munity and War Fund $5. 
Apskritis ruošias priėmimui 
svečio — centro p-'---', 
riaus V. Kvetkaus, kuris se
kantį mėnesį atvyks į Chi
cago. Tuomet įvyks ir aps
krities susirinkimas.

X ‘ ‘Draugo” 35 metų su
kakčiai paminėti be ruošia
mo koncerto, kurio progra
mą išpi'dys P. St-oska ir šv 
Kazimiero Akademijos ac? 
pella choras, dar bus išleis
tas specialus numeris šešta
dienį lapkričio 25 d. Senuku 
bendradarbiu, koresponden
tų “Draugo” redakcija pra
šo parašyti tam numeriui at
siminimų. Raštus prašome 
atsiusti redakcijri ne ve'“ 
lapkričio 18 d.

X Staff Sgt. Frank Glez- 
nis, sūnus Gleznių, gyvenan
čių adresu 5607 S. Ashland 
Avė., Karo Departamento 
pranešimu, yra žuvęs kovo
se su japonais Pacifike. Bu
vo vedęs. Glezniai kariuo
menėj turi ir kitą sūnų An
taną, kuris neseniai iš Alas- 
kos buvo parvykęs namo pa
viešėti. Dabar irgi išsiųstas 
į frontą.

X Kun. dr. Kaz. Gečys, 
vilnietis, pabėgęs iš Lietu- 
vos, per pirmąją bolševikų 
okupaciją, lapkričio 14 d. 
Katalikų Snaudos Savaitėje, 
Brighton Parke, duos pas
kaitą tema “Katalikiškoji 
spauda Lietuvos nepriklau
somybės laikotarpiu’’. Pas
kaita bus mokyklos salėje. 
8 vai. vakare.

X Town of Lake serga 
Ignas Panavas. 5138 S. Ada 
St.. ir Tarnas Kalvaitis, 4945 
S. Halsted St. Pastarasis v- 
ra tėvas nuolatinės mūs dien 
raščio korespondentės iš 
Town of Lake Benetos Ci- 
cienienės.

X J. Kaupas, žinomas 
West Side biznierius-taver- 
nininkas, yra suorganizavęs 
du bowling tymus — vyru 
ir moterų. Įdomu, kad rung
tynėse vyrai negali atsilai
kyti moterims. Moterų rink
tinės menedžeriu yra Jack 
Dobberstein. Rungtynės esti 
Steinbecker’s Bowling ATley.

X Juozui Kuzmickui (Uk- 
tveriui) ir jo šeimai pagerb
ti jo draugai ir bičiuliai ruo 
šia vakarą lapkričio 4 d., 

' Dievo Apvaizdos parapijos 
salėj. Kviečiami visi J. Kuz
micko draugai ir pažįsta
mieji. Įžanga visiems lais
va. Grieš Kriaučiūno orkes
tras.




