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NAUJA U.S. OFENSYVA VOKIETIJOJE
Numušė 183 Naciu Lėktuvus Amerikiečiai Veržiasi Arčiau Koeino; 

Paskutinės Kovos už Antverpo Uostą
Rusai Kariai Artinasi Prie Budapešto; 
Naciai Sakosi Laikosi Narevo Fronte
LONDONAS, lapkr. 2. — 

Nacių radio sakė rusų ka
riuomenė pralaužė nacių li
nijas prie Kunszentmiklos 
28 mylias j pietus nuo Bu
dapešto priemiesčių.

Anot nacių komunikato 
jų kariuomenė buvo ‘‘išjung 
ta” į šiaurinį Tisza upės 
krantą. Tisza upė yra pas
kutinė vandens barjerą 
prieš Vengrijos sostinę.

Vokiečiai sakė, kad jie at

mušė pakartotinas rusų ata
kas Narevo upės fronte, 
tarpe Varšuvos ir Rytprū
sių.

Pranešimas iš Maskvos 
sakė naciai ir jų vengrai 
talkininkai pasitraukia at
gal į linijas, kurias Buda
pešto gyventojai buvo pri
versti priruošti naciams.

Pačiam Budapešte, anot 
rusų, yra didelis sumišimas.

Aštuntoji Armija Žygiuoja j Forli

DIDELĖS LĖKTUVŲ 
KOVOS VIRŠ REICHO

LONDONAS, lapkr. 2.— 
Suvirš 3,000 Amerikos lėk
tuvų šiandjen atakavo nacių 
centrus Ruhre ir Reinlande. 
Pirmą kartą per mėnesį lai
ko nacių lėktuvai pakilo 
jiems priešintis. Orinėse ko- 
183 priešo lėktuvus orinėse 
kovose, ir kitus 25 sunaiki
no ant žemės.

Britų lėktuvai taipgi puo 
lė taikinius Vokietijos die
nos metu šiandien.

Amerikiečiai prarado 69 
savo lėktuvus, kurių 38 bu
vo bomberiai.

ROMA, lapkr. 2.—Lenkai mylios į pietus nuo Forli. J j SlŲStl
ir indėnai kariai, varyda- Pozicija į šiaurę nuolat pra- 
miesi iš užimto Predappio j plečiama.
Forli, kelių centrą Po klo- Į pietus nuo Bologna 
ny, susijungė su kitais aš- amerikiečiai kariai pavarč 
tuntos armijos daliniais, nacius iš Casetta miestelio.
kurie veržiasi vakaruosna Vokiečių 
skers Ronco upės virš Mel- dar šaudo 
dola. pozicijas penktos

Meldola randasi septynios fronte.

patrankos vis 
į sąjungininkų 

armijos

Japonai Bijo Amerikiečiu Invazijos
SAN FRANCISCO, lapkr. į gali išlipti Japonijoje buvo

Robombas Amerikon
LONDONAS, lapkr. 2.— 

Daily Mail korespondentas 
Walter Farr pranešė i š 
Stokholmo, jog jis sužino
jęs, kad naciai “tikrai” ga
lės greitu laiku siųsti robo- 
tines bombas prieš J.A. Val
stybes.

Farr sakė jis suradęs, jog 
naciai baigė naują eilę iš
bandymų ir yra patenkinti,

2.—Tokyo radio sakė japo- padarytas pranešant apie kad jie galėsią siųsti daug

KOVOJA SU VIESULU

US Pakraščių sargybos nariai visomis galėmis stengia
si išlaikyti lygsvaroj pilną krovinio tankerj prieš viesulą, 
kuris siautė jūrose netoli Kobois pakraščių. (Coast Guard 
photo; Acme-f>raugas telephoto)

nų tankai lavinasi laukia
mam amerikiečių išlipimui 
šiauriniam Japonijos kran
te. Tas pranešimas buvo 
padarytas po kitos lėktuvų 
atakos ant Kurile salų, ku
rios randasi tarpe Aleutians , 
salų ir Japonijos.

Šis pranešimas sekė ofici-j 
alų japonų pareiškimą, kad 
eilė Superfortress lėktuvų Į

tai, kad nauji tankai buvo V-2 bombų į Angliją.
pristatyti “priešakinei ba-1 ---------------
zei^ šiaariniam Japonijos NepasjrOdyS

Japonų dalinio komandie- 
rius neva sakęs, “Lavinimas 
pirm priešo invazijos yra 
svarbesnis negu pasiaukoji
mas po išlipimo.”

Dvidešimtoji aviacijos ko-

Iki Karo Pabaigos
STOKHOLMAS, lapkr. 2. 

—Morgon Tidningen atspau 
dė raportą iš Berno, kuris

vakar skrido virš Tokyo, manda vis dar nepatvirtino 
‘ žvalgytos tikslams."

Japonų pripažinimas dėl 
baimės, kad amerikiečiai į hama.

KANADOS APSAUGOS Maršalas Kesselring 
MINISTRAS REZIGNAVO Sužeistas Italijoje

0TTAWA, lapkr. 2.—Ka-, ŠVEICARIJOS-ITALIJOS 
nados Apsaugos Ministras PASIENYJE, lapkr. 2.—Ra- 
Pulk. J. L. Ralston atsista- portas sakė Feldmaršalas 
tydino šiandien, protestuo- Albert Kesselring, nacių ko-
damas prieš valdžios atsi
sakymą priversti kariuome
nėn paimtus vyrus taranuti 
užjūryje.

Vidaus apsaug03 armijos 
panaudojimas duvo disku- 
suojamas per kelis metus ir 
privedė prie krizės Ministro 
Pirmininko W. L. MacKen-aakė Adolfas Hitleris nuta 

rė neišeiti iš savo Berchtes- zie’KTng’kabinete.'
_____  -.......... r.......... - Saden buvei"Ss ir ikl. kar° Vyrai paimti privalomai ... -
japonų pranešimo apie B-29 pabaigos nie ur viešai nesi Įcarjneį tarnybaį Kanadoje1 apšaudė, 
ataką ant Tokyo ir Yoko- rodyti, bijodamas naujų pa negap aiunėiami užjū-

sikęsinimų prieš jo gyvybę.
Sakoma mikrofonai įtai- • g.-lo 

syti Fiurerio kambary, kad

rin, jeigu jie patys nepasi-

JAPONAI .SPAUDŽIA Jugoslavai Sudarys galėtų tuoj šauktis Sveikino
KVVEILIN MIESTĄ Jungtinę Vyriausybę1 galb°‘

CHUNGKING, lapkr. 2.—
Japonai kariai veržiasi gi-

LONDONAS, lapkr. 2.-—Į 
Maršalas Josip Broz, atsto-! KARO BIULETENIAI

Britus Salonikoje

lyn į Kweilin priemiesčius ' vaudamas Jugoslavų Išlais- 
iš šiaurės, pietų ir rytų pu-1 vinimo Komitetą, ir Dr.
šių.

Japonai apsupo ir puola 
Ringio, susisiekimų centrą 
50 mylių į pietryčius nuo 
Kweilin, ir pasivarė 12 my
lių į pietryčius nuo Funch- 
wan.

Ivan Subasic, Karaliaus 
Petro premjeras, susitarė 
dėl sudarymo Suvienytos 
Jugoslavijos Nacional i n ė s 
vyriausybės galimai grei
čiausiu laiku.

i ROMA, lapkr. 2.— Britą' 
kariai įėjo į Salonika mies- 

—Japonai lėktuvais siun- Graikijoje, ir buvo džiaug 
čia rezervus į Luzon salą. smingai graikų sutikti. 
Vienas jų pranešimas sakė Nac*ai vakar pranešė, kad

NACIAI NEŠDINASI 
IŠ NORVEGIJOS

Amerikos laivyno dalinys 
plaukiojo 200 mylių i rytus 
nuo Luzon.

—Japonai puolė amerikie
čius Peleliu saloje. Keli ame 
rikiečiai buvo kulkosvydžių 
sužeisti.

—Amerikos pirmoji armi-
8,600 Darbininku

ai r\ l -l> —/riiirriK<w pirmoji armi-
GdUS Algų Pakelinius |a Vokietijoje stovi tik 28 
CHICAGO, Lapkr. 2.—Šio mylias nuo Eoelno.

rajon-o Labor Board prane- —Nacių radio pranešimas
šė, kad WLB užgyrė algų I sakė Rumunijoje sudaryta 
pakėlimą 8.000 darbininkų nauja vyriausybė, į kurią 
Stewart Wamer korporaci- Į įeina šeši komunistai. 

Norvegijos. Anot jų, tas pa-, joje ir 600 darbininkų Chi-j —Prancūzijos aukštasis
bėgimas vykdomas daugiau-1 cago Transformer korpora-į teismas teis Maršalą Henri

STOKHOLMAS, lapkr. 2. 
—Norvegai informantai sa
kė keli tūkstančiai vokiečių 
išsinešdino iš pietrytinės

šiai laivais iš Oslo. ei j oje. Petain ir jo sandarbininkus.

jie evakuavo Salonika, Grai
kijos antrą didžiausį miestą 
ir jvarbų Balkanų uostą

Naciai Sako lapo 'i 
Turi Nauja Ginklą

LONDONAS, lapkr. 2 — 
Vokiečių radio sakė japonai 
vartoja slaptą ginklą, vadi
namą “Kamikaze lėktuvą.” 
kuris esąs panašus į V-l 
tik, kad turi vairuotoją.

Naciai sa1rė japonai tim 
ginklu nuskandino tris lėk
tuvnešius, du kreiserius ir 
kelis naikintuvus.

mandierius Italijoje, buvo 
sužeistas, kuomet sąjungi
ninkų lėktuvas kulkosvy
džiu apšaudė jo automobolį, 
panašiai kaip anksčiau buvo 
sužeistas Feldmaršalas Rcm 
mel.

Raportas iš Italijos sakė 
maršalo automobilis apsi
vertęs netoli Bologna mies
to, po to, kaip lėktuvas jį

JIE PUOLĖ *YAWATA’

Lt. Comdr. Arthur L. Down- 
ning, iš South Haven, Mich 
(deš.) ir AR 2/c John L. Car- 
ver, iš Hamilton, Mont., skri
do virš Yamata, ajponų nau 
jausio ir greičiausio kovos lai 
vo, ir numetė dvi bombas.

(U. S. Navy nuotrauka; Ac 
me-Draugas Telephoto.)

LONDONAS, lapkr. 2.— 

Pasibaigus dideliam artile
rijos baražui, Amerikos pir
mos armijos kariai šį rytą 
pradėjo veržtis pirmyn per 
Hurtgen mišką, ir nuo vie
nos iki dvie jų mylių pasiva
ryme užėmė Germeter mies
telį ir pasiekė Hurtgen mie
stą, septynias mylias j piet
vakarius nuo Duren, pakely 
į Cologne. Taipgi užimta 
Vassenack kaimas.

Kituose amerikiečių fron
tuose taipgi pasivaryta pir
myn. Trečios armijos kariai 
užėmė Letricourt ir Abau- 
court, į šiaurryčius nuo Nan 
cy, ir 26 mylias į pietryčius 
nuo Metz.

Britai kariai, kurie anksti 
vakar rytą išlipo Walcheren 
saloje, Olandijoje, jau apėjo 
Domburg kaimą L išmušė

bent du iš likusių, penkių 
nacių patrankų.

Britai ir kanadiečiai šiuo 
metu baigia mūšius Antver
po uosto atidarymui. Jie 
greit išplečia savo poziciją 
ir iškrapšto nacius iš Flu- 
shing (Vlissingen) uosto.

Didelis nacių pasipriešini
mas privertė amerikiečius ir 
lenkus paleisti savo sunkiai 
laimėtas pozicijas anapus 
Mark upės, paskutinės bar- 
jeros prieš Maas ir Hol- 
landsch Diep tiltus, Rotter- 
damo link.

Nežiūrint šio pralaimėji- 
mo, amerikiečiai ir lenkai 
buvo privertę nacius sunai
kinti Geertruidenburg tiltą, 
į, šiaurę nuo Tilburgo. Są
jungininkų artilerija apšau
do likusius du tiltus prie 
Moerdijk.

Britai, Jugoslavai Užėmė Tris Uostus
LONDONAS, Lapkr. 2.—

Nacių komunikatas sakė 
britai ir jugoslavai užėmė 
100 mylių Jugoslavijos pa
krantės prie Dalmatijos, 
okupuodami tris uostus, 
Split, Metkovic ir Dubronik 
(Ragusa).

Naciai sakė bulgarai ka

riai kaujasi prieš juos Var- 
dar klony, Jugoslavijoje, ir 
teigė, kad bulgarai buvo at
mušti “su dideliais nuosto
liais.”

Anot nacių raporto, jų 
gynimosi daliniai išsijungė 
ir pasitraukė į paruoštas 
pozicijas pakrantėje pagal 
numatytą planą.

Greit Užims Carigara Leyte Saloj
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 2 
—Vienam amerikiečių dali
niui įėjus į Carigara mies
tą, Leyte saloje, o kitam 
daliniui esant įtik dvi my
lias nuo to centro, atrodo, 
jog amerikiečiai greitu lai
ku jį okupuos.

Laimėjus Carigara, ame
rikiečiai atidarys pakraščio 
kelią į Pinamopoan. ir tuo

Iki Šiol Nukentėjo 
487,692 JAV Karių

WASHINGTON, lapkr. 2. 
—Amerikos karo nuostoliai 
pakilo iki 487.692, arba 14,- 
913 daugiau' negu praeitą 
savaitę.

Karo Departamentas sa
kė vėliausia armijos skait
linė siekia 417,121 iki spa
lių 21 d. Vėliausia laivyno 
skaitlinė yra 70,571 jūreivis.

KALENDORIUS
Lapkričio 3d.: šv. Huber- 

!tas; senovės: Vidmantas ir 
jEidvilė.

Lapkr.čio 4d.: Šv. Karo
lius Baromiejus; senovės: 
Orimas ir Buteika.

ORAS
Lietus. Daug vėsiau.

uždarys priešo vežimams 
kelią per kalnus iš Ormoc 
įlankos pietvakariniam kran 
te.

Toli į pietus, 24-to kor
puso daliniai veržiasi į va
karus per džiunglių kalnus, 
Ormoc įlankos link.

Amerikos lėktuvai, skris
dami iš naujai laimėtų ae
rodromų, atakavo japonų 
jėgas Ormoc’e.

Nelson Vyks Kinijon 
Ten Steigti WPB

WASHINGTON, lapkr. 2. 
—Prez. Rcoseveltas šiandien 
įsakė Donald M. Nelson’ui 
grįžti į Kiniją ir ten suor
ganizuoti kiniečių Karo 
Produkcijos Tarybą.

Baltųjų Rūmų pranešimas 
sakė Generalissimo Chiang 
Kai-shek raginęs Amerikos 
vyriausybę grąžinti Nelso- 
n’ą Kinijon.

Lėktuvai Iškelia 
Nacius iš Sarajevo

LONDONAS, lapkr. 2.— 
Britų radio sakė vokiečiai 
karininkai yra lėktuvais iš
vežami iš Sarajevo, pasku
tinės nacių tvirtovės Jugo
slavijoje.
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2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, lapkr. 3, 1944

TORONTO LIETUVIŲ GYVENIMAS
Nuo spalių mėn. 17 d. pra- trispalvė vėliava. Grubevi-

sidėjo lietuvių kalbos para
pijinė mokykla. Pamokos 
duodamos du sykius savai
tėj: antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 6 v. 30 m. va
kare. Nors dar tik pradžia 
mokslo, bet vaikučių žymes
nis skaičius lanko, negu pe
reitą metą. Minėtą mokyk
lą lanko ir svetimtautės mer 
gaitės: (aukštosios anglų
mokyklos): dvi anglų tau
tos ir viena ukrainietė, ku
rios labai džiaugiasi, kad 
gauna progos ausipažinti su 
lietuvių kalba. Mokyklos ve
dėjas yra S. Balčiūnas.

čius visą iiuoslaikį pralei
džia besidarbuodamas savo 
pamylėtame gėlyne.

Lietuvių klebonas V. Mac- 
Givney suteikė moterystėm 
sakramentą Jonui Sakalaus
kui su Francis Rubino. Jo
nas yra geras katalikas ir 
geras darbuotojas. Nuo pat 
lietuvių parapijos įsikūrimo 
visuomet patarnauja prie 
bažnyčios be jokio atlygini-

M. Dervinis užprenumera- 
ro dienraštį “Draugą”, kurį 
v'isa jo šeima skaito su di- 
Ižiausiu malonumu. M. Der
vinis sako, kad “Draugas” 
yra geriausias laikraštis 
lilnas įvairiausių gražių ap
rašymų ir naujausių žinių 
3ako, visi, ypač katalikai, 
urime ‘ ‘ Draugą’ ’ skaityti, 

remti ir platinti, nes tai mū
sų visų pareiga.

Dervinis yra iš Vilniaus 
krašto. 1919 metais pabėgo 
nuo lenkų okupacijos į Lie
tuvą ir savanoriu įstojo į 
Lietuvos kariuomenę. Man
pačiam teko sykiu daly vau- Chester, Pa. — Vytauto
ti su Derviniu viename fron- Lietuvių Pašalpinio klubo

IŠMUSA PRIEŠĄ IŠ VISŲ POZICIJŲ

Invazinė Amerikos kariuomenė Philippines salose, tan
kais prisidengus, išmuša priešą iš visų apsigynimo pozi
cijų Leyte salos pakraščiais. (Signal Corps radiotelepho- 
to; Acme-Draugas)

Komunistai tuština 
lietuviu klubo iždą

nio klubo nariai, susirūpin- das (United Lithuanian Re- nukentėjusiems lietuviams 
kime! Dažniau eikime į klū- lief Fund of America, Ine.), šelpti. Nuo lapkr. 5 d. iki 
bo susirinkimus ir neduoki- Skyriai randasi visose lietu- 20 d. bus drabužių ir kitų
me mūsų išgamoms, komu
nizmui parsidavėliams, tuš
tinti iždą. Juk rusai nei vie
nu centu prie to lietuvių klū 
bo iždo neprisidėjo; kodėl 
jie dabar traukia šimtines! 
iš lietuvių sudėtų pinigų?! 
Nebūkime žiopleliais! Teguli 
tas apgaulingas lietuvių iš- 

’ naudojimas daugiau neatsi- 
kartoja.

Lietu v i a m s nukentėju
siems nuo karo šelpti pini
gais ir daiktais yra įsteig
tas ir Amerikos valdžios už
tvirtintas Bendras Ameri
kos Lietuvių Pašalpos Fon-

Tel. YARds <641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.

vių kolonijose. Tas yra tik- daiktų rinkimas. Aukokime 
ras lietuvių šalpos fondas duosniai. Klubo narys

10.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BKANDES
• KUM’O

• GIN
« VYNO
• KORDIALŲ

te prieš lenkus netoli Sal
dutiškio 1920 metais.

Labai smagu girdėti, kad
mo. Jaunavedžiams linkim “Draugo” skaitytojai gra-
laimingo gyvenimo.

Juozas Lisauskas susižie
davo su Elena Karašauskai- 
te ir rengiasi greitu laiku 
priimti moterystės sakra
mentą.

žiai atsiliepia apie dienraš
tį. Taigi, brangūs skaityto
jai, nepamirškit, kad arti-

susirinkime spalių 17 d., kc 
munistas Pranaitis išverkė 
iš klubo iždo $100 dėl Rus- 
sian Relief, neva, lietuviams 
nukentėjusiems nuo karo 
Kokia apgavystė! Tiek tuos 
pinigus Lietuvos žmonės re
tys, kiek Pranaitis mato sa-

naši Šv. Kalėdos, visi esame į vo ausis Taj vįcn tjJ[ judo. ui yra aiški apgavystė 
p įsirengę pirkti vieni ki- šiškaa pasitarnavimas mo 
tiems įvairių dovanų. Išra- derniškiausiai diktatūrai - 

priespaudai pasaulyje.

Jei Amerikos Raud. Kry
žiui, nei Tarptautiniam Kry
žiui Rusijos žiaurieji dikta
toriai neleidžia nukentėjusių 
Lietuvoj sušelpti, tai kaip
gi jie, komunistai, šio klubo VALANDOS- 
ar kitų lietuvių draugijų Nuo # ,u g yal vakar6i 
šimtines dolerių perduos lie
tuviams? Tą labai neužtikė- 
tinos atbulos rankos Lietu
vai ir lietuviams pagalba 
gali ir menkiausiai protau
jantis lietuvis suprasti, kad

Šeštadieniais visa diena.

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Agnietė Grubevičienė su 
dukrele Izabele buvo Detroi
te, Mich., laidotuvėse savo 
giminietės Katrės Tamošiū
nienės. Labai apgailestauja, 
kad dėl laiko stokos nega
lėjo aplankyti visų savo gi
minių ir draugų, kurių tu
ri labai daug.

šykime savo prieteliams ir 
draugams laikraštį ‘Drau
gą’. Tai bus geriausia ir nau
dingiausia dovana per išti
sus metus. Visuomet tavo 
draugas ar prietelius atsi-1

Nuo pat užgrobimo Lie
tuvos, rusų komunistinės di
ktatūros nusistatymas yra: 
ne lietuviams pagelbėt, bet 

skaitytojų prieš Šv. Kalė- kiek galima greičiau Meto
das. ' vius išnaikinti. Iš pradžių

žymiausius lietuvius gabeno 
į tolimą šaltą Sibirą, o da-

Jeigu kas neturite laiko
ar kitokios aplinkybės truk- mins tave kiekvieną diena'. .v . - • i -i* Q i do įssirasymui laikraščio, 

.r daugiau naudos turės, ne- u krei Ug je g Bal.
gu kad nupirktom brangiau- .iūn0_ 70 sta(fofd gt, To.
šią ovar.ą. ronto 3, Ont. Jis visuomet

_______ Kviečiu visus Toronto ■ patarnaus su didžiausiu ma-
Padėkos Dienoj Grubevi-' “Dra-ugo” skaitytojus į tal- lonumu ir daug pigiau kai

čiai surengė vaišes išreiški- k* ~ Pasidarbuoti ir suras- į nuos. Tad visi torontiečiai,

bar kitaip naikina. Ne tik 
lietuviai, bet ir viso pasau
lio žmonės tai mato.

Vytauto Lietuvių Pašaipi-

Tik viena pora akų > Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami iteg- 
samlnuotl Jaa mod<rnliklaunla 
.metodą, kurią regėjimo mokala* 
gali autelktl.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie praSall- 

I na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetona 
įDr. J. J. Smetona, Jr.
I OnOSORRUTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampu ll-toa
Telefonas t GAN Ali OftSS, Ohlcago 
| OFISO VALANDOS:
Kasdien l:>0 a. m. Iki t:>0 p. na 

Tradiad. Ir Baltad. 1:10 a. m. 
----- T:«0 v. m.

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQ UOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas”

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. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Tai. YARds 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

4645 S®. Ashland A 
arti 47th Street

■so • iaL ryta M 8 vaL

Rea. 6958 So. Talmai* Avė 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

2423 YVest M&riuette Road
OFISO VALANDOS 

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

mui padėkos visiems savo 
prieteliams ir draugams, y- 
pač tiems, kurie pasidarba
vo dukrelės Zuzanos vestu
vių metu. Svečių buvo daug, 
net per dvi dienas vaišino
si.

Grubevičius man pakuždė
jo, kad ateinantį pavasarį, 
surengs vėl kokią tai pra
mogą. Man rodos, ar tik ne 
bus ką nors bendro su nau
jai ir puošniai įrengtu gėlių 
darželiu. Mat, Grubevičius 
prie savo naujų namų įren
gė nepaprastai puošnų gė
lių ir įvairiausių medelių 
darželį. Gėlės taip pritaikin
tos sezonui, kad žydi nuo 
ankstyvo pavasario iki vė
lyvo rudens. Nemanau, kad 
rastųs Toronte kitas toks 
gražus gėlių darželis su ne
paprastai gražiomis ir dar 
nematytomis gėlėmis, kurios 
labai tvarkingai susodintos 
ir surikiuotos, kad iš tolo 
žiūrint atrodo lyg Lietuvos

ti nors po vieną ar daugiau į darbą! Koresp.

B8E

h
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WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
«

Everything In the line of 
Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Išrinkite FRANKLIN DELANO BOOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog fx] DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

(BARGUTIJ'
VD&NINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADEO LAIKRAflTIS, (STEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - IR kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. pspleft-

KITOMIS DIENOMIS —

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 tld 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

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

' ""i " '•T... .. i I  - ■61

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Studlo Oouch

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI - bu 
springsais,
arba jūsų 
Benas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 87fi0

Trečiadienio Ir fleStadlenlo vakarais 
Ofisee yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^2319 WEST ROOSEVELT ROAO

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-

Bealdeneljos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

M. YARds 5KE1
5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m» M; naa Ji

TeL CANal 6122

DR. BIEZ15
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS 

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

Trečiad. tr šeštadieni*
vakarai* ofisas uždaryta* 

REZIDENCIJA 
3241 YVest 66th Place 

Tel. REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rev- TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT03IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 0 vai. vakare.

TeL YARds *146

K. Y. A. SIMKIIS
n csmuRGAs

- M AKINTUS PRJTATKO 
744 S5th Street

TkL: 11-12; 2-4; Ir 0:30-8.3»> 
Rr■einieile b b- 6.3O-8:3t

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia, duona yra toji 
kurią uždirbam* aavo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
T.l. nRMIorh 870#
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 71—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VAI.ANTKJS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
”al. popiet ir nuo 7 iki 8 -2,0 vai vak 

•i I <1 enųn* i,r? V

Statybai, RemontavirnaL Refinansavimui—
AMT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ!
Panaudokite Progą Dabartlnčina Žemoms 

Itatoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflųą J-stalgoje. Jūmj Indėliai 
rfipeetlngal globojami Ir Ilgi fK,000.00 ap
drausti per Fedcral Savinas and Ix>an In- 
Muran.-r Corporation. JAmj pinigai bus greitai 
I įmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamnvlmo! —

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

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 Rckm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. HalRtcd St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
YslAodos; 3—8 popiet

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu n'atRlIlepla —

Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. pope t

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vnk;i,«.
TreCIadlenlo vakarais Ir taipgi

Sekmadieniai!) pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet vieš] 
čiu savo asmens žemų jčg 
Tai kiekvienas siekia ir n 
žiniomis. Tik ne visi pa&i
kia. — Vydūnai
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CLASSIFIED AND "HELP

n “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS III nr.LP W ANTRI) — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Btrvct 
Tel RANAolpb »488-»48»

HELP WANTF.D VYRAI

HENRY PRATT CO.
Plieno Pleitu Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA;—

BOILER MAKERS
PAGELBININKŲ 

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.

KARPENTERIŲ
PLEISTERNINKŲ
UPHOLSTERERS

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HO1EL
671 h ir Stony Island

IIEI.P WANTED MOTERYS

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

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

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė.
(Rusas iki Durų)

PLATERS
-IR-

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATING CO.
3956 W. Grand Avė. 

AR PAŠAUKIT
SPAULDING 1110

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street Floor

309 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 VV. 66th ST.
Tel.: PORtsmouth 6277

Merginų - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

Lyons ir Busbey Stoja 
už Lietuvos Nepri
klausomybę

Fred E. Busbey

Lietuvių kepublikonų suruoš
tuose susirinkimuose Spalių 22 
ir 2S <ld. kalbėjo kandidatai į 
U.S. Senatorius Rieliard J. Lyons 
ir Kon grėsmei.~s Fred E. Bus
bey. Ponas Lyons pareiškė, kad 
jis stoja už Lietuvos Nepriklau
somybę ir, jei bus išrinktas Se
natorium, pasižadi ginti Lietu
vos reikalus ILS. Senate.

Kongresmonas Busbey, kalbė
damas Gimimo Panelės šv. para
pijos salėje, Marųuette Parke, 
perskaitė Atlantic Charterio tre
čiąjį paragrafą, kuriuo sakoma 
suvereninės teisės ir savarankis 
kas valdymasis turės būti grą
žintas visoms toms valstybėms, iš 
kurių tos teisės buvo jėga atim
tos. Perskaitęs tą paragrafą, kon 
gresmonas aiškino, kad ,Atlantie 
('karteris buvo priimtas visų 
jungtinių Tautų, neišskiriant 
Rusijos; kad jo nuostatai priva
lomi visoms jj priėmusioms vals
tybėms; kad Rusija ir Amerika 
turėtų dabar paskelbti Lietuvos 
ir kitų Pakaičio valstybių Jais-, 
vės ir nepriklausomybės atstaty-; 
mą; kad jis visuomet stovėjęs, 
daliai' stovįs ir ateity stovėsiąs 
už visų tautų ir valstybių laisvę. 

(Skelb.)

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

IS ROCKFORDO PADANGES
Lapkričio 5 

rengia šokių 
geras orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti vakare. Pel
nas eis parapijai.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
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.

MOTERŲ - MERGINU
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

DIENA IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.
STENOGRAPHER

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

O. D. JENNINGS & CO. 
4309 W. Lake S.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC VVELDERS
IF NOT EXPERIENCF.D WE WIIX TRAIN YOU!

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

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
3100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILE.

INSPEKTORIŲ
MILUNG MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FITI.TON ST. SEELF.Y 3200

74 metę savanoris 
jūrininkas

YVashington, D. C. — Ka
ro Laivininkystės Adminis
tracija, ragindama atsargon 
išėjusios prekybos laivyno 
jūrininkus sugrįžti į seną
sias pareigas, stato pavyz
džiu tūlą William Mallette, 
gyvenantį Malden, Masy., ku 
ris, būdamas jau 74 jnetų 
amžiaus, nelaikė savęs per 
senu atsiliepti į tėvynės pa
galbos šauksmą ir jau yra 
atlikęs savo pirmąją kelio
nę, eidamas vyriausiojo in
žinieriaus pareigas, viena
me Laisvės laivų. Praleidęs 
aštuoneris metus atsargoje, 
minėtasis veteranas įstojo į 
laivą SS John Davenport, 
kuris jau sugrįžo į Jungti
nes Valstybes, pristatęs pre
kes britų saloms.

Kalbės Lietuviu Demo
kratų Radio Programojd. sodalietės I respondentą nuvežęs į sivo 

vakarą. Grieš j ūkį, kuris randasi gražioj 
vietoj, prie upės. Gyvuliai 
gražūs ir kiekvienas užre
gistruotas. Visam ūky pa
vyzdinga tvarka, visur gra
žu. A. Puidokas ne tik vis
ką aprodė, bet dar korės 
pondentą pavaišino ir dnr. 
“Draugą” užprenumeravo 
Justinui Gegdminskui, kuris 
žadu būti nuolatiniu mūs 
dienraščio skaitytoju. Nese
niai jis aukojo dešimkę se
nelių prieglaudai, žada ir 
daugiau paaukoti.

Lapkričio 12 d. LRKSA 
137 kuopi ruošia prakalbas 
atgaivinimui Labdarių Są
jungos 22 kuopos. Prakal
bos prasidės 4 vai. popiet. 
Po prakalbų bus šokiai, ku
riems grieš gerąs orkestras.

Lapkričio 3 d. mūs baž
nyčioj šv. Sakramentas bu- 

, vo išstatytas per dieną ir 
naktį. Klebono paraginti 
žmonės gausiai lankė baž
nyčią ir meldėsi už miru
sius ir kareivius karo.lauke.

j* ★ ★★ ★ ★ ★

★ For Sale 1
★ For Rentl
★ For Help I
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatesl 

Llthnanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 948»

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

+ + ++ + *** +

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbtam? s Mašinas, Refrl 
geratorius, Dulkių Valytu

vas Ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

Spalių 22 d. Amerikos Lie 
tuvių Tarybos šokių vaka
ras buvo prie žvakių švie- 
sos. Mat, buvo sugedę elek- jgerą pradžią, 
tros pompa ir per keturias 
valandas neturėjom elektros 
šviesos. Tas labai pakenkė 
bizniui salėje. Ačiū Kultū
ros klubui už paskolinimą 
gazo tankos ir A. Savickui 
už pagalbą.

S. Keliotis pradėjo trijų 
mėnesių bargeną — tai yra 
prirašyti naujus narius prie 
LRKSA 137 kuopos. Sako, 
sekasi neblogiausiai. Tuo rei 
kalu savo dviračiu buvo nu
važiavęs net už šešių mai
lių į ūkį, kur irgi padarė

Kad ir širdis skauda, bet 
nesipyksta. Du jaunikaičiai 
— Antanas ir Jokūbas — 
įsimylėjo į vieną merginą.

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nu tau tas, 4«3« So. VVood Street., ar 
telefomioklte fiAFayette 0OU8.

PARSIDUODA — lavatorljos (Rnth- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
Dčl Informacijų kasllnk Slų dalykų, 
telefonuoklte — CANaI 8010.

Claude Virbalas, tris me
tus išbuvęs kare pirmą sy
kį parvyko namo 30-čiai die
nų. Jis yra dalyvavęs mū
šiuose su japonais ir vokie? 
čiais ir abiejuose frontuose 
buvo sužeistas. Vienok links 
mas. Sako, mes karą greit 
laimėsim. Parvažiavęs namo 
turėjo ir surpryzą — rado 
mažytę sesutę.

Du broliai, Stasys ir Al
binas Pilipaičiai, trumpas a- 
tostogas praleido namuose 
pas motiną. Jie buvo pada- i M vaišinti

Sykį per vieną vakarą Jo
kūbas su ta mergina išėjo 
šokti. Atsigrįžta, o gi Anta
nas verkia.

“Verk, neverk, mergių 
vis ciek bus mana”, sako 
Jokūbas Antanui.

“Aš, Jakubel, neverkiu”, 
atsakė jam Antanas, “aš da 
tau družboj pabūsiu, ir da 
pagrajysiu cik tu ženikis”.

Išgirdęs tokią jų šneką 
klebonas priėjęs da pridė
jo:

“Aš ir šliūbą dykai duo
siu”.

Jaunikaičiai ašaras nusi
šluostė ir pradėjo viens ki-

Veteranai skatinami
VVashington, D. C. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas, 
ragina ieškančius tarnybos, 
atleistuosius karo veteranus 
pasinaudoti Karo Darbo Jė
gos Komisijos Samdos Įstai- 
ios siūlomu patarnavimu. 
McNutt pažymėjo, kad gar
bingai atleistiesiems šio ka
ro veteranams nėra taikomi 
KDJK suvaržymai ir Sam
dos Įstaiga mielai jiems pa
tarnaus.

CHICAGOJE
Bedeginant

Praeito antradienio ryte 
bedeginant liekanas už dve
jų aukštų namo, 13760 Ley- 
den avė., buvo sukelta už 
$300 nuostolių.

rę jai surpryzą parvažiavi
mu, tačiau motinos širdis 
nėra linksma, nes trečias 
sūnus turės greitu laiku iš
eiti į karo tarnybą.

Reiktų ir visiems taip da
ryti. Korespondentas

Jugoslavai Okupavo 
Visą Cattaro Įlanką

PARDAVIMUI
PARSIDUODA mūro namas dėl 4 
Šeimynų labai pigiai, lengvais tomo- 
kfjimals. RlskJ reikia JmokStl. Ma
tykite po num. 2138 W. Conltcr St. 
Tel. Ij»f. »«8«.

Jonas San vaitis šiomis 
dienomis grįžo namo nuo LONDONAS, lapkr. 1.— 
valdžios darbo, prie kurio Pranešimas iš Maršalo Jo- 
išbuvo aštuoniolika mėnesių, seph Broz štabo sakė jugo- 
Džiaugias žmona ir tėvai jo 1 slavai partizanai išvarė na-

cius iš viso Cattaro įlankos 
vakarinio kranto. Pirmąjam 
pasauliniam kare toje įlan-

----------- I koje buvo didžiausia Aus
Adolfas Puidokas savo trijos laivyno submarinų 

gražiu automobiliu buvo ko- karo laivų bazė.

sulaukę. Tą džiaugsmą ta
čiau sudrumstė pašaukimas 
sūnaus Prano į kariuomenę.

III

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinėj 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitoi 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS”
2334 S. Oakley Avė., Chieago, III.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

TIKIMAS COIRTlNEV

Lietuvių Demokratei Lyga pra
neša, kad penktad., Lapkr. 3 d., 
10:lo vai. vak. \V11FU (po Mai- 

i gučio) 'teisėjas John T. Zuris 
Į perstatys Thomas Coiirlney, de- 
t mokinių kandidatas Į Governor, 
kuris kalbės temoje ‘ Kodėl Gu
bernatoriaus vieta tini būti su
grąžinta demokratams.

(Skelb.)

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

nLietuviu Kalbos 
GRAMATIKA”

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

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

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chieago 8, Illinois

PASKOLOS
DAROMOS

cmt Pirmų Morgičių 
— «•

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chieago
22B2 W. CERMAK RD....................Tel. CANaI Rtun

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštinipkaa

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKUS COAL, Aukštos rūšies, $7 4$
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP....................<811 nr
PETROLEUM COKE (Course). {12*50 

PETROLEUM COKE (Pilė Ron)
W. VIRO. LUMP — Sijoti.. $9.80

ss

■U:

NAMŲ REAL ESTATE, INSURANCE, MORfclčfAI
Su visokiais namų Kcal Estatc, Insurance. Morgičių Pay- 

mento, ir nebaigti) klosinimo dealų, ir kitokiais senesniais rei
kalais, arba kurie norite pirkti namą gerai ir pigiai, arba kurie 
norite parduoti bite kokią nuosavybę, pirmlaikinj morgičių ar 
kitoniškus Tnvestmentų popieras, Lolus ir Farmas, arba prie
miesčiuose akrų žemes. Arija kurie norite parduoti namą grei
tai, prašome kreiptis prie manęs į mano senąjį Ofisą.

Marųnette Parke—4, 6, R ir 10 flethj parsiduoda už teisingą 
kainą, arba priimsim mažesnį namą arba bungatow į mainą. 
Turiu genj pirkinių visur, visokio didumo namų.

C. URNICH (URNIKAS)
2500 W. 83nl Street Tel. PROspeet 6025

(2-tros lubos. Durys nuo Campbell Avė. pusės) 
TEISINGAS IR DRAUGIŠKAS PATARNAVIMAS VISADA
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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 reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
r-

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, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpas pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

APŽVALGA
MICHIGAN KANDIDATAS

J

Rinkimų kampanija ir komunistai
NEPADEDA, BET KENKIA

Nė vienuose rinkimuose praeityje Amerikos komu
nistai nebuvo taip veiklūs, kaip jie yra veiklūs šiuose 
rinkimuose. Jie tiek nedirbo ir nesisielojo nė tuomet, 
kuomet jų pačių vadai -— Fosteris ir Brovvderis kan
didatuodavo į prezidentus.

Šiuo metu komunistai yra veiklūs dėl to, kad jų veik
lai sąlygos yra patogios ir kad jie jaučia galėsią čia 
įsistiprinti prisiplakdami prie didžiosios ir valdžioje 
esančios demokratų partijos.

Komunistus skatina veikti ir tas faktas, kad Rusija, 
kurią valdo komunistų diktatūra, yra mūsų sąjungi
ninkė. Jai neblogai sekasi kare ir rusų kariai čia yra 
įgiję pusėtinai gerą reputaciją. Komunistų agentai 
šią simpatiją išnaudoja komunistiškai propagandai.

Nė vienuose rinkimuose nebuvo taip plačiai garsina
mas komunizmas, kaip jis yra garsinamas dabar. 
LIMPA LYG KOKIA SMALA

Kadangi komunistai yra prisiplakę prie demokratų 
partijos, todėl respublikonai savo kalbose ir raštuose 
kaltina patį Prezidentą Rooseveltą, būk jis pasikvie
tęs komunistus į talką šių rinkimų kampanijoje. Šis 
priekaištas nuėjo taip toli, kad Prezidentas Rcosevel- 
tas buvo priverstas viešai ir atvirai pareikšti, kad nei 
jis nei demokratui partija neprašė komunistų prisiplakti 
prie jų ir talkininkauti šių rinkimų kampanijoj.

Nėra abejonės, kad taip ir yra. Komunistai lyg ko
kia smala prilipo prie demokratų partijos taip, kad 
nelengva yra tą smalą numazgoti. Ir, reikia pasakyti, 
kad tasai komunistų prisikabinimas nemažai kenkia 
demokratų partijos gerai reputacijai ir Prezidento Roo- 
sevelto kandidatūrai.

Nėra abejonės, kad jei šiuo metu respublikonų par
tija būtų valdžioje, komunistai ir prie jos būtų prisi
plakę. Bet, kaip jų neglosto Rooseveltas, taip neglosty- 
tų respublikonų vadai. Tai matome iš gub. Dewey, res
publikonų kandidato į prezidentus, kalbų, kuriomis jis 
smerkia Amerikos komunistus, siekiančius sugriauti 
mūsų krašto demokratinę santvarką ir ant jos griū
vėsiu iškelti komunistišką totalitarizmą.

★
Mūsų vyriausybė ir Baltijos valstybės

Šiuos žodžius rašantis po ranka turi keletą laiškų iš 
Valstybės Departamento, kuriais duodamas užtikrini
mas, kad Atlanto Čarteris po šio karo bus vykdomas, 
kad pokarinė taika bus mėginama atstatyti pastovi ir 
teisinga ir kad visos tautos, ar jos didelės ar mažos, 
turės būti laisvomis ir nepriklausomomis.

Be to iš tų laiškų ir kitų dokumentų yra aišku, kad 
Jungtinių Valstybių nusistatymas Baltijos valstybių 
reikale nėra pasikeitęs. Toks nusistatymas buvo ke
liais atvejais pakartotas ALT delegacijai, kuri lankėsi 
Valstybės Departamente.

Mūsų vyriausybė žodžio nemaino. Ji savo laiku pa
sakė, kad nepripažįsta Sovietų Rusijos agresinių aktų 
(1940 m.) į Baltijos valstybes, ir to nusistatymo ligi 
pat šiol laikosi ir laikysis.

Kitaip ir negali būti.
Būtų neteisinga, jei Amerika ir jos sąjungininkai vi

sas kitas tautas išlaisvintų, bet Baltijos valstybes pa
liktų kitiems vergauti.

Komunizmas ir jo tikslas
NUOSAVYBES PRIEŠAI

Gub. Dewey, kalbėdamas Bostone ir pažymėjęs, kad 
komunizmas Amerikoje nieko bendro neturi su mūsų 
sąjungininke Sovietų Rusija, aiškiai nurodė, kas yra 
komunizmas ir kokiais keliais jis eina prie savo tikslo. 
Tarp kitų dalykų, gub. Dewey pasakė keletą žodžių 
apie Amerikos komunistų vadą Earl Brovvderį, teisin
gai jį pavadinant slakeriu (dėl to jis sėdėjo kalėjime) 
ir pasų klastuotoju (ir dėl to jis sėdėjo kalėjime).

Ko siekia komunistai? Į tai Dewey šitaip atsako: 
“Visi žino, kad komunizmas stovi už visos nuosa

vybės suvalstybinimą^ inimant jūsų namus, jūsų ūkį, 
fabriką, krautuvę ir jūsų ofisą, kuriame dirbate. Jis 
stovi už absoliutišką diktatūrą, už panaikinimą civi
linių teisių ir visišką politinį ir ekonominį fanatizmą. ’’

KOMUNISTAI IR RELIGIJA lt

Kad ir Amerikos komunistai (kaip ir rusai) stovi už 
religijos belaisvę, aišku iš Browderio parašytos kny
gas ‘‘Kas yra komunizmas?” Gub. Dewey iš jo tos kny
gos pacitavo šiuos kelis sakinius: “Mes be jokių rezer
vacijų stovime už tokį mokslą, kuris iš šaknų išrautų 
tikėjimus į viršgamtinį gyvenimą... Mes, komunistai, 
nedarome skirtumo tarp gerų ir blogų religijų, mes ma
nome, kad jos visos yra blogos žmonių masėms.”*

Aiškiau nereikia: kur tik komunistai įsigali, pirmoje 
vietoje imasi persekioti religiją.
SLAPTI KONSPIR ATOKI AI

Pasakyta teisybė ir apie komunistų landumą. Nors 
tuo tarpu komunistai sakosi neturį politinės partijos 
Amerikoj, bet —

“Jie yra fanatiški, gerai disciplinuoti slapti konspira- 
toriai, gerai prirengti užsispyrėliai, kurie dirba savo 
tikslui kiekvieną dienos valandą. Melagystės, priga- 
vystės ir juodinimo propaganda, tai jų teknikos da
lis... Jie mėgsta žvejoti sudrumstuose vandenyse. Jie 
pastato savo narius strateginiuose punktuose, kur jie 
galėtų paimti didelių organizacijų kontrolę. ’’

Kad tai yra tiesa, to nieks negali užginčyti. Juk 
ir lietuviai komunistai naudoja tą pačią strategiką, 
kad ljetuvių organizacijose įsigalėti.
KOKIE YRA ŽMONIŲ SIEKIMAI ‘

Prezidentas Rooseveltas ir žodžiais ir darbais yra į- 
rodęs, kad jis visu griežtumu stovi už religijos ir visas 
kitas laisves. Jo iškeltas šūkis, kad po šio karo visi 
kraštai ir visi žmonės turės teisę naudotis keturiomis 
laisvėmis, yra gyva inspiracija visoms diktatorių pa
vergtoms tautoms kovoti dėl savo teisių į laisvę.

Panašaus nusistatymo laikosi ir gub. Dewey, kuris 
šitaip išsireiškė:

“Amžiais žmogaus didžiausia kova buvo kova būti 
laisvu — būti laisvu Dievą garbinti; turėti šeimą ir 
šeimyninį gyvenimą; turėti laisvę vaikus auklėti; gy
venti ekonominiu, užtikrinimu nuosavuose namuose; 
pasirinkti sau darbą, kokį jis nori; ir turėti vyriausy
bę, kuri yra jo tarnu, bet ne ponu.”

VISOS TOTALITARINĖS IDĖJOS YRA SMERKTINOS
Tai yra geras ir teisingas apibudinimas demokrati

nės santvarkas, kurią komunistai siekia sugriauti. Dėl 
to gub. Dewey perspėja:

“Nacizmas ir komunizmas miršta pasaulyje. Bet 
totalitarinė idėja tebėra labai gyva ir mes neturime 
ją pakeisti kita forma — komunizmu.”
Anot kalbėtojo, ir nacizmas, ir fašizmas, ir komuniz

mas yra laisvės priešai ir dėl to juos visus lygiai rei
kia smerkti ir atmesti. “Jie padarytų valstybę visaga- 
linėia, duotų politinę galę. tik tiems, kurie paneigia Die
vo galybę ir panaudoja tą jėgą priversti visus žmones 
būti didžiosios materializmo mašinos dalele.”k

Taip kalbėdamas p. Dewey nesuklydo. Komunistai 
to siekia. Totalitarizmas siaučia Rusijoj. Jis įvedamas 
ir rusų komunistų okupuotuose kraštuose. Jis įveda
mas ir Lietuvoj. Jis būtų įvestas ir čia, Amerikoj, jei 
jiems kokiu nors būdu pavyktų įsiveržti į valdžią.

Bet tuo tarpu Amerikoje tokio pavojaus nėra. Tota
litarinę idėją smerkia abiejų politinių partijų vadai. 
Nors Amerikos komunistai ir nori prisiplakti prie di
džiųjų politinių partijų, prisidengdami avies kailiu, ta
čiau juos greit pažįsta, iškelia jų šunybes ir nė vienoj 
nei antroj partijoj jiems nėra ir nebus vietos.

★
— Lapkr. 30 d. sueina 25 m., kaip Lietuvoje buvo 

įsteigtas darbo žmonių laikraštis “Darbininkas”. Da
bar bolševikai daugelį prie to puikaus laikraščio dirbu
sių žmonių yra areštavę, į Sibirą ištrėmę; jų vieninte
lis nusikaltimas, — kad rūpinosi darbo žmonių gerove 
ir buvo pasidarę įtakingi Lietuvos liaudyje, drauge pa
laikydami patrijotinę nuotaiką.

ooooooT, ABDARYBE
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ. 
4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois 

----------- QOO-----------

Labdarių seimas Kodis - labdarių
J ir draugijos geradaris

Edward J. Fry, iš Fre- 
m-ont, Mich., demokratų kan
didatas į Michigan valsty
bės gubernatorius. Jis yra 
šalininkas ketvirto termino. 
(Acme-Draugas telephoto)

, auga
t

Chicago, visi sako, lietu
vių sostinė. Įsmeigta skyrių 
apskritis. O tų skyrių jau 
virš tuzinas. Bet, kaip dėl 
sostinės ir plačios apylinkės, 
tai mažai. Juk tik pradžia 
darbo. Šiuo laiku kitą metą, 
jeigu būsime sveiki, gyvi, 
tai pamatysime ką toji sos
tinė turi. Na, einu prie rei
kalo.

B ALF skyrių pareigūnų 
buvo sušauktas susirinkimas 
Lietuvių Auditorijoj. Atsi
lankė apie 30 ypatų, didžiu
ma moterų. “Draugo” red. 
L. Šimutis ant greitųjų pra
nešė vėliausius nuotikius, 
priminė ir būsimą drabužių 
vajų. Taipgi pakviesta ir J. 
Daužvardienė, pirmininkė 
Community and War Fund 
vajaus lietuvių sekcijos. Iki 
šioliniai vajaus daviniai ge
ri. Po to, prieita ir prie pa
ties tikslo — tverti BALF 
apskritį. Valdybon išrinkta: 
pirmininke Sofija Bartkienė, 
vice pirm. kun. P. Cinikas, 
MIC., sekr. U. Tūbelienė, or
ganizatore E. Samienė, ižd. 
dr. Zimontas.

Už svetainę susirinkimui 
$3.00. Padaryta rinkliava; 
sudėta $5.10. B. Pallulienė 
davė $5.00 pradžiai darbo. 
Vadinasi, nauja apskritis ir 
iždą jau turi. Išrinkta komi
sija parengimui suruošti. A- 
pie visą veiklą ir patį pa
rengimą tėmykite spaudą ir 
klausykite radijo. Tame su
sirinkime sekretoriavo Ba
landa. Tikiu jisai plačiau 
parašys. D.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILE.

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

nrnniKo radio valandos:
WOFIj, 1OOO k., Nedėlios 
vakare — • :»© P. M.
WHFO, 1450 K.. Hct»e<o
vakare — 7 :OO F. M.

Chicagos ir apylinkių lie
tuvių draugijos, skyriai, kuo 
pos ir klubai jau gavo ar dar 
gaus pakvietimo laiškus į 
Labdarių Sąjungas 25-tąjį 
seimą, kuris įvyks sekma
dienį, 1944 m. gruodžio 10 
d. Šv. Antano parapijos sa
lėj, Cicero, III. Gautus laiš
kus prašome perskaityti dr- 
gijos susirinkime. Prašome 
mūsų kvietimo neatmesti.

Laiške yra prašoma iš
rinkti atstovus į seimą. Tai 
nesunku padaryti. Atstovų 
skaičiaus nepamažinkite. Juo 
daugiau, juo bus geriau. In
struktuokite, kad išrinktie
ji delegatai būtinai seime 
būtų. Dažnai ir taip pasitai
ko, kad draugija išrenka de
legatus, bet šie pamiršta į 
seimą nuvykti. Kai reikia 
susirinkime seimo raportai 
išduoti, nėra kam.

šiemet seimas bus svar
besnis, negu eiliniai metiniai 
seimai. Jis bus 25-tasis ir, 
be to, sukaktuvinis, nes mi
nėsime 30 metų sukaktį nuo 
Labdarių Sąjungos įsisteigi- 
mo.

Labdarių Sąjunga, kuri 
savo gyvavimo ir veikimo 
metu daug nusipelnė lietu
vių katalikų visuomenei, ver 
ta ir dėmesio ir tinkamos 
pagarbos. Reikia neužmirš
ti, kad jos dėka Chicagos 
lietuviai turime Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Kiek kitokių dar
bų atlikta, sunku čia būtų 
ir išskaičiuoti.

Dabartinėj savo veikimo 
programoj sąjunga turi di
delį darbą: užbaigti statyti 
lietuvių senelių prieglaudą. 
Kas jau šiuo reikalu pada
ryta ir kas planuojama da
ryti, paaiškės tai seime. To
dėl ir šiuo atžvilgiu 1944 
metų labdarių seimas bus 
svarbus.

Marųuette Park. — Lab
darių Sąjungos 23 kuopa su
rengė vakarėlį spalių 21 d. 
paflapijos salėj. Rengimo ko
misijai išdavus raportą kuo
pos susirinkime, buvusiame 
praėjusį sekmadienį, paaiš
kėjo, kad ši labdarių kuopa 
padarė pelno daugiau negu 
būtų padaryta, nes į vakarą 
atsilankė biznierius (užeigos 
savininkas) Kodis, kuris pa
rengimą labai stipriai parė
mė ir dovanomis ir kitokiu 
būdu. Užtat kuopos susirin
kime nutarta išreikšti p. Ro
džiui nuoširdžią padėką.

Labdarių Sąjungos 23 kuo 
pa, kiek tik galėdama, dar
buojasi. Ji pati rengiasi prie 
seimo ir ragina, kad ir ki
tos šios parapijos draugijos 
būtų seime gausingai repre
zentuojamos. R.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
J E YVE LR Y — YVATCHMAKER 

— MUŠIU
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros riiUes moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. p. Dūubak Iv Duktė — savininkės



lapkr. 3, 1944 5DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ IR MADOS★
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Lietuvaitės Įspūdžiai renkant aukas
Mano patėmijimai iš Community and 
War Fund rinkliavos

Man teko rinkti aukas po 
namus plote kur apgyventa 
įvairių tautybių. Mano ži
nion buvo pavesta pusket
virto bloko, nes kitos rinkė
jos čia nesirado. Nedaug na
mų, po kelias šeimas gyve
namų. Daugiausia po vieną 
šeimą. Bizniai nepriklausė 
man. Bet visgi džiaugiaus, 
kad galėsiu surinkti man 
skirtą sumą gal dvigubai.

Kiek nusivilta. Iš šešių na 
mų nieko negavus, eidama 
prie septintų durų, maniau 
nebesitraukti be aukos. Bet 
šeimininkė pasiteisino, kad 
vyras aukojo dirbtuvėje.

— Mes visi aukojame dirb 
tuvėse, bet apart dirbtuvių, 
einame į kiekvieną namą ir 
biznį. Nevaryk manęs nuo 
savo durų be aukos, duok 
nors kiek, kad galėčiau įro
dyti, jog čia buvau, kitaip 
turėsiu čia sugrįžti antrą 
kartą — mėginau ją įtikin
ti išrodinėdama reikalo svar 
bumą.

— Jei nori, grįžk ir tre

čią kartą ir vis gausi tą pa
tį “Ne” — baigė ir uždarė 
gražaus namo duris.

Praėjau nemažai tokių ir 
panašių pasiteisinimų, vėl 
sustojau prie durų, kuriose 
pasirodė jauna moteris ir 
pora nedidelių galvučių.

— Aš turiu perdaug iš
laidų — mokėti už namą, 
taksus ir už automobilių. 
Tik neužmokėsi, žiūrėk ir 
sulaiko vyro algą. O čia vis 
dar kas nors prašo.

— Džiaugkis jei tik pra
šo. Manęs neprašo, o įsako. 
Prisiuntė pranešimą ir — 
eik. Taip jau ketvirtas sū
nus išėjo. Duok nors kiek 
gali — prašiau.

— O. K. ir prinešė 5 cen
tus parodydama malonią 
šypseną, pro kurią prasiver
žė alkoholio kvapas.

Kita vėl linksmai pūsda
mi cigarečių dūmą pasitei
sina, kad negalinti aukoti 
nes motina labai sunkiai 
serga. Jei taip linksma, ka
da motina serga, tai dėl tė-

NAUJI KRIKŠČIONYS

Grdndma Johanna Wentz, 65 metų amžiaus, laiko rankoje anūką devynių mėnesių 
amžiaus krikšto metu, kurį; suteikė kun. G. Stearns Kareivių Prieglaudos koplyčioj. 
Sykiu pakrikštyti ir dar 23 čia nufotografuoti grandmas anūkai. (Acme-Draugas tele- 
photo)

Week end guests at the VVomen’i Military Services Club In New York 
City: VVac Sgt. Dorothy Terin, left, of Detroit, and S/Sgt. Helen 
Meadowcroft, center, of the Marine Corps, from šanta Monica, Cal., 
vvatch Canteen Manager Elizabeth Maitland salvage used fat for the 
war effort. The Club turns in 40 pounds of_usedjat each week. ------

FARMERS INCREASE OIL PRODUCTIŪN

SOY BEANS

FLAXS£EO

vynės reikalų irgi galva ne- I 
skauda — pagalvojau sau...

Užtikau ir tokį tipą, ku- j 
ris sakės nieko nesąs girdė- į 
jęs apie Community and 
War Fund. “Abu su žmona ( 
dirbame kasdien po 12 va- 1 
landų, neturime laiko nei 
skaityti, nei radio klausyti. 
Tad ir nežinome. Savo dalį 
gerai atliekame, perkame 
karo bonus ir t h a t ’ s 
enough ’ ’.

Aplankiusi 80 šeimų, 2b 
šeimas gavau, kurios paau
kojo noriai arba be didelio 
prašymo. Taip surinkau 27 
dol. Įėjus į paskutinį narna 
ir radus simpatingą mote
riškę, pasisakiau, kad esi 
lietuvė ir apipasakojau Lie
tuvos vargus. Tad ji priža
dėjo drabužių dėl Lithuani 
an Relief. '

Lietuvių užtikau tik 5 šei
mas. Visos noriai paaukojo. 
Vienos šeimos galva gulėję 
lovoje su nulaužta koja. Tad 
gyvena iš žmonos uždarbio. 
Nedrąsu buvo ir prašyti au
kos. Bet patys pasiūlė. Ki
ta moteris vėl pasisakė, kad 
su $10.00 turi išgyventi sa
vaitę, nes vaikai kariuome
nėje. Bet dolerį duodama 
priminė, “imk, gal ką nors 
gaus koks belaisvis’’.

Ne vien iš savo patyrimo, 
bet ir iš kitų pasakojimų pa
dariau išvadą, kad lietuviai 
duosnūs Community and 
War Fund reikalams. E. S.

jyirs. Madeline Mehlig, 
Commonwealth Edison kom 
panijos naujai paskirta na
mų ekonomijos direktore. Ji 
rūpinsis paskaitomis apie na 
mų ruošą, valgių gaminime 
ir t.t. Ji yra baigusi Wis- 
consino universitetą.

i Vajus aukščiausiųjų 
kainų ribų srityje

, Washington. — Kainų Re 
guliavimo Įstaiga praneša, 
kad vadovaujančios maisto 
prekybininkų sąjungos ir 
vartotojų organizacijos to
liau tęsia vajų aukščiausių
jų kainų ribų sąrašams pa
tobulinti ir sužadinti pirkė
jų dėmesiui tais sąrašais.

Bendrai paskelbtas preky
bininkų — vartotojų prieš- 
infliacinis vajus yra nusta- Į š 
tęs sau šiuos tikslus:

1. Atkreipti visuomenės a- j)aį pasakys senatorius Scott Lu- 
tydą į faktą, kad mums dar kas, gubernatorius Trumas t 'oun 
stovi prieš akis pats svar
biausias perijodas kovoje ' ir Lygos pirm. Al. Kumskis.

KYLANČIAI SIELAI

Tu eini ir eini per tąs dykumas plačiąsias,
Kur nėr šaltinių, ežerų nei upelių.
Ir kopi, vis kopi ten, į oazes skaisčiausias,
O aš nežinau, nežinau tavo kelio.

Tyrai, smėlynai, uraganai ir vezuvijai...
Ištyso prieš mano akis ašarotas!
Paklydau... niekaip širdis tavęs nepasiveja, 
Dienos ir naktys nugulė ūkanotos.

Kupranugaris mano protas labai pavargo,
Jausmų karavanas ilgesiais išalko!
Širdis, toji budriausias tavųjų kelių sargas, 
Bučiuoja pėdas seniau numynto tako.

Ir klimpsta lūpos į žemę geriausią motiną.
Ir prašo prieglaudos—nakvynės amžinos...
Vai ilgu, sunku, jokia duona nepasotina,
Ar taip nieks mano alkio ir nesužinos?

Širdies skylančiais skausmais išrašysiu ko trokštu, 
Lai plytomis pavirs, įsisegs į siekių rūmą!
Lai išvaitos, išdejuos vario varpais pro bokštą, 
Arba dūsaus Dangui pro baltų alyvų krūmą.

Marija Aukštaitė

Pastaba Balsuotojams 
Lapkričio 7 d., 1944

Lietuvių 1 temok ra t ų
Cook County kviečia visų kolo
nijų lietuvius, ypač Brighton 
Parko balsuotojus atvykti j ren
giamą masinį susiėjimą, Sekma
dienį, Lapkr. 5 d., 1944, 2-trą ]
vai. popiet Dariaus-Girėno Le- j 
gion salėje, 441 o So. Western 
Avė. Bus prirengtas programas 
paįvairinimui, ir alaus atsilankiu- I 
siems dalyviams. Įžanga ir vai
šės veltui. Išgirskite teisingų kai- j 
bų bei nuveiktų darbų dabarti- Į 
nės administracijos. Kalbą trum

turėdami tų privilegijų kaip kad 
mes turim. Viso pasaulio žmoni
ja nekantriai laukia šių rinkimų, 
kurie nustatys trumpesnį karą ir 
terorą pasauly, ir po karo visuo-

I v u .tiną taiką ir laisvę žmonėms. Be 
J ‘ skirtumo tautos, tikybos bei ra- 

• sės balsuok Nov. 7-tą. už partiją 
kurią remia darbininko, o ne už 
partiją kurią remia kapitalistai. 
Balsuok už tą partiją, kuri pa
rodo darbą, o ne už partiją kuri 
šmeižia ir melagingai prižada, 

t į Ba Išnok už Įx| Demokratus.

LYGOS VALDYBA,
Koresp. Stanley Gurskis.

(Skelb.)

3,001,000

5,071,000 ]

3,470,000 y 

6,320,000

Armijai reikia 
apmokamų slaugių

Bus pagerinta
VII -VIžaislų rusis

Washington. — Karo Ga
mybos Vadybos pareiškimu 
šių metų kalėdinėje rinkoje i 
žaislai bus žymiai geresnės I 
rūšies, nei pereitais metais, i 
Be to, bus didesnis žaislų 
pasirinkimas, nes sumažinus 
kai kurių karo reikmenų ga
mybą, žaislų gamintojai ga
vo galimybę sugrįžti į seną
sias pareigas. Tik reikia 

1 neužmiršti, kad tebeveikia į- 
statymas, draudžiąs naudoti 
žaislams kritingas medžir 
gas, todėl bus mažiau ga
minama žaislų iš kartono 
bet padidės medinių žaislv 
gamyba. Bus šiek tiek gr 
minama ir metalu aptaisy 
tų žaislų (15 nuošimčių prieš 
karinės gamybos)

j nev ir sheriff Michael Muleahey 
i ir Lietuvių teisėjas Jonąs Zuris, 

pirm.
dėl pragyvenimo brangumo ' Pageidaujama, kad moterys ir 

merginos nepraleistų šios progos, 
nes moterys šiandien lošia švar-kontrolės.

2. Maisto

'SUARĖ'

krautuvėse iš- bią rolę nustatyme sakančios par- 
: tijos, nes jos viršija vyrus savr 
balsais. Šiame susirinkigie pilie
čiai turės progos rimtai nusista
tyti: ar jie patenkinti dabartine 
tvarka ir toliau žengti pirmyn 

j ar pavesti šią laisvę, kurią dar
bininkas žmogus naudojasi į ran- 

į kas Hooverio bendrų ir žengti 
atbulai į 1929 metų tvarką..
Brangūs tautiečiai, pamąstykime 

j rimtai pirm balsuosite, nes čia 
j turim laisvą šalį, kurioje turime 
j šias privilegijas, kurių neturi

Kanados kardinolas
aplankė karius fronte•
Kanados kardinolas Wil- 

leneuve, Quebeco arkivys
kupas, aplankė kariuomenę 
fronte. Rimini apylinkėje. 
Jis laikė šv. mišias, kuriose 
dalyvavo 800 karių. Kai jis 
išvyko iš bažnyčios, kariai 
kardinolą su džiaugsmu svei
kino. Paskui kardinolas nu
vyko į kapus, kur kanadie
čiai kariai palaidoti, ir at
giedojo “Libera*. Jis taip

visas kitas pasaulis, nors ir jie _
trokšta išreikšti savo mintis.^ie-, įPa^ aplanke ligoninę.

S

Fermeri, retponding to the government'i plee for more fet» end oilt. jumped thek 
1443 oilieed erop produetion 73.8 per cent eheed of 1941. Wer Food Adminiitre- 
tion tayt it it juit et importent for the houtewife to leve her femily't uted feti et 
it it for the fermer to plent en e«tre ecre to oiheed cropt. Uted coofcing fet goel 
for 1944 it 230,000,000 poundt,—or one pound per femily e month.

VVashington. — Karo De
partamento pranešimu, Ar
mijos Medicinos Departa
mentas, pabrėždamas labai 
svarbų reikalą artimiausio
je ateityje surinkti tūkstan
čius slaugių padėjėjų pagel
bėti slaugyti sergantiems ir 
sužeistiems kareiviams, kre* 
pėsi į Raudonojo Kryžiau' 
slaugių padėjėjas, jau turė
jusias patyrimo ligoninėse 
kad stotų į apmokamą tar
nybą civilinėmis tarnauto
jomis Armijoą, ligoninėse ar-

Esamu

★ ★

5a vaistų sandėliuose. Tomr 
oareigoms tinkamos mote- 
•ys, informacijai gauti, pra
šomos rašyti šiuo adresu 
Medical Division, U. S. Civi’ 
Service Commission, Wash- 
ingion, D. C.

statyti aukščiausiųjų kainų 
ribų sąrašus tokiose vieto
se, kur kiekvienam pirkėjui 
būtų nesunku perskaityti.

3. Pabrėžti, kad tiek pir
kėjui, tiek maisto krautuvi
ninkui yra svarbu bendra
darbiauti, norint išvengti in
fliacijos bei pokarinio eko
nominio chaoso.

4. Įtikinti prekybos įjno 
nes ir visuomenę, kad de 
mokratiAka kainų kontrolės 
programa negali būti vien 
tik valdžios atsakomybė, o 
kad tai privalo būti bendruo 
menės ir pavienio asmem 
atsakomybė.

5. Painformuoti apylinkes 
apie Kainų Nustatymo Va
dybos darbuotę ir skatinti 
draugingą bendradarbiavi
mą tarp vadybos ir varto
tojų.

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 Woo<fr Street 

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

VAb.: 9 ryto Iki 5:S0 p.p. etvlr. iki 9. 8ešta.d 9 Iki 12.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMASOPHIf BARČUS
U Radio Stotie*

W. G. E. S. — 1390 Kilocyclea

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15,
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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Iš Community and War Fund vajaus
Draugiją aukos

JAPONAI NEATLAIKO SAVO STRATEGIJOS

Chicagog lietuvių draugu 
jos bei organizacijos nuo 
širdžiai ir duosniai atsiliept 
j Community and War Fon 
do atsišaukimą. Tenka kon
statuoti, jog C and W Fund 
pareigūnai pilniausiai įver
tina lietuvių gražią koope 
raciją, ir nesykį yra parer 
kę, jog lietuviai bei jų or 
ganizacijos stovi pirmoje 
vietoje vajaus talkoje.

Daugelis draugijų jau j' 
pildė nutarimus aukoti, ta
čiau dar yra daug tokiu 
kurios nubalsavo, bet dar 
neprisiuntė auką. Būtų g" 
ra, kad auka tuojau kėliau 
tų jai paskirton vieton, ka 
lietuviai galėtų išlaikyti pir 
menybę. Todėl, jei jūsų drar 
gija dar nepasiuntė auk" 
malonėkite pasirūpinti, kad 
ji būtų išsiųsta greitu laiku 
Adresuokite — Community 
and War Fund. 111 West 
Washington St.. ir pažymė 
kitę jog tai yra lietuviu 
draugijos auka.

Žemiau seka sąrašas drau 
gijų. kurių aukos pasiek" 
Community and War Fund, 
ir kurios jau gavo pakviti- 
vimus:

Garfield Park Pašaipiais1 
klubas — $100.00.

Lietuvių Moterų Draugija i 
Apšvieta — $25.00.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas — $100.00.

J. Daužvardienė, 
Community and War Fund 

Lietuvių Komiteto pirm
“Draugo" direktoriato se

niau padarytu nutarimu, dėl 
vietos stokos, aukojusių ma
žiau $25 draugijų vardai li
ko išimti iš šio sąrašo.

Redakcija

; CFRONT

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Vakarienė su lių namo.

Komisija r pirm. E. Gedvi-
programa

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos ren
giamas vakaras jau čia pat:
lapkr. 5 d., 6 vai. vale., Šv. pilita“skienė, O. Vaznienė,

Mirė ofise
Louis Arnold, 55 metų, 

6733 Chappel avė., kontrak- 
lienė, S. Bartkienė, K. Ple- tori^ atstovas’ mirė nuo šir-
kaitė, Doršai, Panavienė, S.!dies atak°s sav0 ofise- 222 
Mickūnienė,. Snarskienė, J.,^' Adams str., praeitą ant- 
Ragauskienė, B. Cicienienė, ! ra<^^eni-

Fund talka
Lithuanian National De- ! 

mocratic Club turėjo susi- 
ūnkimą 13 d. spalių, 4501 
3. Ashland Avė. Susirinki-1 
mas buvo skaitlingas ir pa
sekmingas, ir daug svarbių 
dalykų buvo svarstyta. Kal-

G ui K

«eigsgg1sast
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24-ji Amerikos divizija, kaip pastarosios žinios skelbia,
jau tik už penkių mai'ių nuo strateginės japonų pozici-

7 ,7 L?7 jos Carigara. Kita amerikiečių kolumna pasiekė Baruga,beta apie ateinančius rinki . , ,
mus ir nutarta remti Pr°z 1 112 Penklų mai’lli nuo Carigara. (Acme-Draugas telephoto)

Kryžiaus parap. svetainėje. 
Bus kugelio vakarienė ir ju- 
domieji paveikslai, kuriuos 
rodys St. Pučkorius.

Dainuos Juozapas ir Ona 
Norkai ir Moterų Sąjungos 
21 kuopos choras, vadovau
jant O. Metrikienei. Bus ir 
gerų kalbėtojų. Vakaro pro
gramą ves kun. A. Linkus. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
prisidėti prie baigimo sene- |

Rasta 377 melu knyga, 
jos puslapiai buvo dar

nesupiausfyti
Newberry knygyne šiom 

dienom buvo rasta knyga.

S. Šimkienė daug darbuojas *»*<• pa-ZĮsta-
vakaro pasisekimui. i mus’ •‘“'"•y"“’ "• draugus,

1 kad jie užsisakytų įdomiau* 
Labdarys šią laikraštį “Draugą”.

aaS6SS»i iSSesSMKŠ3MBC5i«BE W SOBC
❖

.Šiandien 

Stehu Uu ?

C,

7 • /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią krrygą:

S
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kuri yra 377 metų amžiaus.
bo pirm. S. Galžinis- prisimi-1 nai. yra paaakę 78 kalbat ka Comm'“>'ty and War Knyga užvadinta “Coneern- 
nė apie Community and War, yaj"as rei a uj Daugi. l..i..i Fund vajui. ing t^e Peruvian regions
Fund vajų, ir apie tai, kadi a ų pasa e • aužvardie- among the newly diseovered
Lietuva dabar kritingoj pa-i“- * Pev?‘“? „ A, ", 1 and famous new world Pr°

Rcosevelto kandidatūrą. Kb"1 C

dėty, kad jos žmonėms rei-iN', K!imas- B A' U S- F GugienS ir J' Daužvardienė ivinces-, Knyga atspausdin. n 
kalinga ptgalba. Vienbalsiai ?k^ GUg-ie"\B F*?** k?!b“ Community i ta lotynų kalba ir išleista *

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centras — $100.00.

Dariaus-Girėno Kareiviu 
Motinų klubas — $100.00.

Draugija Šv. Petronėlės—
$25.00.

A. L. R. K. -Moterų Są-gos ’ Lietuvių

nutarta paaukoti $15 Com
munity and War Fond ii 
Valdybos nariai dapildė ši? 
auką ir viso sudaryta $30. 
Čia gali būti geras pavyz
dys kitiems klubams.

A. L. š. F. direktorė E. Sa- and War Fund reikalu per Antvverp 1567 metais
mienė, K. Sriubienė ir O jos vedamą Vakaruškų Ra- ’___________
Bisžienė. dio programą iš radio ste-j Didžiausias išsilavinimo į-

ties WGES. rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus paLietuvių spaudos reklama 

Community and War Fondui Margučio Radio progra- prasčiausiu būdu. Emerson 
Chas~Kriščiūnas S*ekia tūkstančių dc ma užleidžia nemažai laike Daug kas nori steigti iš

lerių vertės. Iki 26 d. spa- Community and War Fon naujo todėl, kad nemoka

$

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

R

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois
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Community and War Fund aPska^iuota, jog liet dui. Tuo reikalu per stoti nieko gero daryti. G. Palau ||
. . 'vių spaudoje tilpo 4,570 vien WHFC, kalbas jau pasakė

Raud. Kryžiaus vienetas - 'uoliai darbuojasi sėkmingam kolumninių reklamos adv. A. Olis, adv. J. Grish
$25.00. 'vajaus pravedimui lietuvių bei aprasym,J Community konsulas P. Dauzvardis ir

S. L. A. 134 kuopa - $25. tarpe. Iki šiol, komiteto na-iand War Fund rClkalu Skai" žurnalistas s- Pieza- 
tliuojant pigių-pigiausia kai

E

t A.

$

... i- . • • n • i-i ■ na — po 75 centus coliui, pratusiais lietuviais. 1 asidekime _ _.
i šalį pažiūrų skirtumus ir sto- būtų reikėję mokėt $3,427.- Aukokite savo kraują su
kime visi už vieną kad laimėtu-) 50 už panašią reklamą. Tai žeistiems kariams per A. R. 
mėm. Netik patvs padėkime krv-1
Žiūką ties lietuvio—A. oi JO stambl lietuvių spaudos au- Kryžių.
vardu, bet paprašykime savo}___________ ________
kaimynų kad ir jie tai padarytų. |/AMfri)TA T||/|CTAI DIEVO APVAIZDOS PAR: 
'ipae tėvai kurie turi suaugusius IUJNLlKIU HMM Al ...
vaikus—Zenius, marčias, duktė- pr. Ivanauskienė, 726 W
r,s. paprašykite kad jie patys p Stoškiūtės Koncerto ' Igfh St

VISI UŽ VIENA - - -
Artėjant rinkimams, mes lie

tuviai turime pasidžiaugti, kad 
ant balsavimo baloto, figūruoja 
ir mūsų tautiečio—A. OLIO var
das, kaipo kandidato j teisėjus.
Tačiau neužtenka pasidžiaugti, 
bet reikia ir pasistengti kad jis
būtų išrinktas ta vietą užimti. v ....

. balsuotu uz lietuvi ir kitus pa- . . . ,,
Mes savo saliai sa.vo pareigas ra}fį„tu Lainriitt'. minint Draugo 35 metų

visur atliekame gražiai. Tad pa
sinaudokime sau priklausančiomis 
teisėmis. Nevien į kitus žiūrėki
me, o ir savo žmonių valdiškos!
vietose turėkime. jį yra ir įrankis ir tikslas, jose. Pasirinkite kur jums
būrelio čia augusių, kurie daly- ir kelias ir riba, prie kuri03 arčiausia fr patogiausia ir 

Tikis-

(Skelb.) sukaktį tikietai visur yra
------------------------------------  platinami. Vajininkų-parda-
Meile yra įstabi dorybė vėjų randasi visose koloni-

vauja lietuviškame gyvenime. Jis jis veda. ir kelias, kuriuom’ ten dabar įsigykite 
^^7„uU,h*2Tkikta.t<,b,’tame plrmyn že"Siam<Utai platinami:

(Sv. Pranciškus) WEST SIDK.1E:
Draugas ’, 2334 S. Oak

ldininkams. Jis yKalba yra visų didysis |AV
vertas mūsų pai

mums teisiškus patarimus oro , 
bangomis; nbkartą yra perstatęs 
mūsų visuomenės reikalus valsti
jos ir miesto valdininkams. Jis ^/Kalba yra visų didysis |p.. y^vj,

jiaramos. . lail bal- jqnfn« nnoiatntvtaa narni*-). _ _ . .Varg. J. Brazaitis, 2208 
I W. 23rd St. 
BRIDGEPORTE:

V iktoras Balanda. 3249 S 
Morgan Avė.

Liza Norvaišaitė, 3431 S 
Emeraln Avė.
BRIGHTON PARKE:

C. Jonaitis, 43rd St., Drtif 
Store. 2735 W. 43rd St.

F. Gubista, 4355 So. Mo 
zart Avė.

E. Samienė, 3751 So. C- 
lifronia Avė.
SO. CHICAGOJE:

A. Snarskienė, 610 E. 88tl
Street.

J. S. Cinikas, 8009 S. Vin 
cennes Avė.
MARQUETTE PARKE:

Dona Kaminskienė, 68Of 
S. Washtenaw Avė.

S. Staniulis, 6651 S. Tat 
man Avė.

B. Nenartonis, 6540 So 
Campbell Avė.

Šv. Kazimiero Akademiįo 
je, 2601 W. Marąuette R<I.

... . , , . tautos pasistatytas pamin-
savimų diencje, pasirodvknne ....
pribrendusiais piliečiais ir' susi- klas- (Jablonskis)

NORTH SIDE:
Vincas Rėkus, 1905 Wa

bansia Avė.
ROSELANDE:

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

Sofija Jurgaitė, 4622 S
Wood St.
CICERO JE:

Mrs. Mozeris. 1603 S. 5019
Avė.

Mrs. Petrauskas, 1603 S.
50th Ct.

A. Mondeika, 1616 S. 49tl
Ct.
MELROSE PARK, ILL.:

K. Kantautas, 903 N. 20th
Avė.

A. Švilpauskienė, 103 N
20th Avė.
CHICAGO HEIGHTS:

Šv. Kazimiero klebonijo
je 285 E. 14th St.
INDIANA HARBOR, IND.: 

Šv. Pranciškaus kleboni
joje, 3905 Fir St.

MILWAUKEE, WIS.: 
šv. Gabrieliaus klebonijo

je, 1575 A. S. lOth St.
GENERALINIAI
PLATINTOJAI:

A. Daugirdas 
Sophie Barčus.

N. A. P

H

BE

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

•v _ ■'4 x

POLYNA STOŠKIIJTES, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Miehigan Avė., Chicago
...... , » I
TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; L20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

įs

/



Penktadienis, lapkr. 3, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

West Pullmano Gražus koncertas,. ., „ , PranešimaiSekmadieni, lapkr. 19 d.,
Curtiss salėje, Fine ArtsįTT- MARIJONŲ BEN-
name, 410 S. Michigan Avė., Į DRADAKB1Ų CHICAGOS

metinis banketas įvykdavo 3:30 val po pietų< jvykgt3 APSKRIČIO '‘EKSTRA”
paskutinį sekmadienį prieš Albinos Kasperaitės-Ruther SUSIRINKIMAS
adventą, bet šįmet bus vie- koncertas To i nacini nrojr- . , • x. .„ , v. ... Koncertas, ioj pačioj prog Ateinanti trečiadieni, hip
ną savaite anksčiau, būtent ramoj pasirodys ir Alice bru a Aušros V»rtn
lapkričio .19 d., parap. salė- ĮStephen’s Singers choras. ' H mokyklos kambarv
je. Mat, lapkričio 26 d. yra i Albina s0Drana8 turi na- P 3 mokyklos kambary- ", Albina’ sopranas, turi pa- je g val vakare kaukiamas
^Piink k n ? V sirinkus gražų dainų rinki Marijonų Bendradarbių 
biliejinis koncertas gražioje nį Dainuos solo ir su cho- 
Orchestra Hali, 216 So. Mi- ru Akompanuos Jonas By- 
chigan Avė. Daugelis ir mū- ,anskas. Tikietų kaina $1.00 
sų parapijos žmonių vyks į Laukiama visų, ypač muzi- 
koncertą pasigerėti iš- kos mėgėjų, atsilankant, 
girsti žymios operos daini- NAP
ninkės Polynos Stoska. Dėl- _____________
to ir bankietas parapijos y i I L v* l~
bus viena savaite anksčiau. I OWfl 01 Lflnv ZlflvIuS 
Buvo paskelbta dnr. “Drau- S Šv. Pranciškaus Tretinin- 
ge”, kad šeimininkėms vado kų ir Apaštalystės Maldos

naujienos
Kas met mūsų parapijos

vauti apsiėmė B. Sucilienė, Brolijos turėjo susirinkimą 
bet dėl susidariusių aplin- spalių 26 d., išrinko atsto- 
kybių atsisakė. Tapo pa- ves į Labdarių Są-gos sei- 
kviesta (ir jau pradėjo dar- mą ir paskyrė auką. Seimas 
bą) mūsų kolonijos ilgametė įvyks gruodžio 10 d., Šv. 
veikėja Eva Mateišienė. Pa- Antano parap. svetainėj, Ci- 
rapijos komitetas renka au- cero, III.
kas. Reikia pasakyti, kad -----------
bus gardi vakarienė, graži 
programa ir šokiai.

M. Sgt. Leo Konstant (Pi- 
ktužių žentas) iš Prancūzi
jos rašo laiške savo žmonai 
Kristinai, kad turėjo pragos 
susitikti ir pasikalbėti su 
New Yorko arkivyskupu 
Francis J. Spellman. Praei
tą savaitę Kristina Konstant 
gavo laišką iš New York 
nuo arkivyskupo F. J. Spell
man, kuriam buvo įdėta gra 
žus Kristaus paveikslėlis ii 
sveikinimas. Rap.

d., po pamaldų, parapijom 
salėje. Reikia aptarti svar 
bų reikalą. Visos narės pra 
somos atsilankyti. Turėsim 
ir arbatėlės. Lauksim ir na u 
jų narių. Valdyba

Chicagos apskričio “ekstra- 
susirinkimas.

Yra keletas labai svarbių 
reikalų, kuriuos reikia tuoj 
atlikti, o laiko ne per dau
giausia.

Todėl nuoširdžiai kviečia
me visų skyrių valdybas ir 
narius-es šiame svarbiame 
susirinkime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Įsitėmykite lapkr. 8 dieną 
Aušros Vartų mokyklos kam 
baryje 8 vai. vakare.

Dvasios vadas ir valdyba

Bridgeport. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 

Labdarių 1 kuopos vaka-į draugystės 2 skyriaus susi
ras įvyks lapkr. 5 d., 6 vai. rinkimas įvyks lapkričio 3 
vak., parapijos svetainėje
Bus Pučkoriaus rodomi ju
damieji paveikslai, bus ku
gelio vakarienė ir graži pre

grama. Kviečiami visi atsi-i 
lankyti ir paremti kilnų dari 
bą.

GARI IND»mNA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 
IPHONE 9000 1117 BOOSEVELT STREET

TEKLE STRU61NSUUNE 
(po tėvais Luijiiaitč)

Gyveno 6335 So California 
Avė.

Mirė Eapkr. 1 d., 1944, 1:50 
vai. pp., sulaukus pusės aniž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel-. 
šių apskr. ir parap., Girdžių 
kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m.
Paliko dideliame sūnų An

tanų (U. S. Navy) ir kitas gi
mines bei daug draugų ir pa
žįstamų. Lietuvoje paliko se
serį Beleckienę ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
Lapkr. 6 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gi
mimo Švč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamainų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnus ir Giminūs.e
Laidotuvių Direktorius An

tanas B. Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

Patieks Amerikos Oro 
Planą Konferencijai

CHICAGO, lapkr. 2. — 
Amerikos planas pokarinei 

“ aro laisvei, kad visų tautų 
aviacija galėtų laisvai veik
ti, paruoštas patiekimui 
tarptautinei ei vilės aviaci
jos konferencijai.

Konferencijai buvo skai
tytas Prez. Roosevelto laiš
kas, kuriuo jis sakė žinąs, 
jog susirinkę delegatai pri
žiūrės, kad Dievo kiekvie
nam duotas oras nepasida
rytų priemonė kieno nors 
dominacijai.

E
iii

9 sūnūs tarnyboje
MONTREAL. — Mrs. 

Louis J. C. Senez, iš Notre 
Dame de Grace, yra motina 
devynių sūnų, visi yra įsto
ję į aktyvią kariuomenę, da
bartiniame kare. Vienas sū
nus Sgt. Wilfrid Senez, 22 
metų, buvo užmuštas virš 
Hamburgo.

PIRKITE KARO BONUS!

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

3E

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

5- ■ ■ - -6----------

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Sf, Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5

Naujas lietuvių
piliečiu klūbas

Marųjette Purk. — Gru
pė lietuvių piliečių, gyvenan 
čių pietinėje dalyje Chica- 
go, nutarė įsteigti klubą var
du Chicago Lithuanian Ci- 
tizens Club. Valstijos leidi 
mas (čarteris) jau gautas

Klubo tikslas veikti poli
tikoje, socialės, kultūros ir 
humanitariškoje dirvoje.

Klubo steigėjai vienbal
siai nutarė remti kiekvieną 
lietuvį kandidatą siekiantį 
vietos į valdišką urėdą, ne
atsižvelgiant į jo politinę 
partiją. Šiuose rinkimuose 
klubas remia ir darbuojasi 
Išrinkimui į teisėjus adv. 
Anton Olis.

Sekantis klubo narių su
sirinkimas įvyks lapkričio 5, 
2 vai. po pietų, Friendly 
Hali, 2548 W. 69th St. Kvie 
čiame lietuvius piliečius, vy
rus ir moteris, atsilankyti ir, 
prisirašyti prie klubo.

K. J. Mack' 1

■*k

4 METU MIRTIES 
SUKAKTUVES

MONIKA UEUEIKIENf:
.Inu .sukako 4 imtai, kai ne

gailestinga mirtis atakyrė iš 
mum, tarpo mylimų moterį ir 
motinėlę, Moniką Lelctklenę.

Netekome savo mylimos lap
kričio 3(1., 194llm.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už- 
miršti. Ixil ga ilt si ingasls Die
vas suteikiu jai amžinų atilsį.

•Mes. ui tu uidami tų Jos liūd
nų prnsišalinitnų iš mūsų tar
po. tižprušėm gedulingas šv. 
Mišias už jos sielų,, penktad., 
lapkr. 3d., Tėrų Marijonų ko
plyčioje-.

Kviečiame visus gimines, Ir 
draugus, kaimynus ir pažįsla- 
iiiuk kartu u mumis pasimelsti 
už a. a. Monikos sielų.

.Vntiūdę: V ytas, būnus, Marti.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTU KOMISĄ.

RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI.

MUS JUSI
S

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dtrbtnvft: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6103

Mėsiški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

I’EBHGNALIZBD mhmokialk AT N/) ADDITIONAL GOST!
l’AKTK'l l,Alt PKOPLE PKKPKIt TICOONT PKOIU (TIOVS 

DISTItlUiTOKS O E THE KAMOI S MONTELLO OKANITK 
Mušt Beaiilifiil—Mosi EndiitTllg—Strongest—Best In The M orld.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
K11 l'.l PklTP.S PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
- THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

4.

KOTRINA ZORIENE
(PO TĖVAIS ZALETSKAITĖ)

/
Gyveno 535 W. 35th St., tel. BOU. 6979 —YAR. 7256.
Mirė Lapkr. ld., 1944m., 3 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Papilės para

pijos, Medalkių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Marijoną Stankus 

ir žentą Pranciškų; sūnų Walter ir marčią Marijoną; 6 
anūkus — Stanley Stankus, Captain Charles Stankus 
(U. S. Army), Ida Stankus, Stella Dewar, Pvt. Charles 
Kniukšta (U. S. Army), ir Alice Zoris; 2 pro-anūkus — 
Phyllis Dewar ir Charles Kniukšta; žentą Kazimierą 
Kniukšta; giminaičius Kastantą ir Jozefą Mockus ir šei
mą; krikšto sūnų Joną Mockų; giminaičius Marijoną ir 
Juozapą Navarauskus ir šeimą; giminaičius Marijoną ir 
Pranciškų Zavestus ir šeimą; giminaičius Agnės ir Jurgį 
Kantrimus ir šeimą; giminaičius Juozapą ir Pranciškų 
šiušius ir jų šeimas; ir kitas gimines, draugus ir pažįsta
mus. Lietuvoje paliko irgi daug giminių.

Kūnas pašarvotas Mažeikos koplyioje, 3319 S. Lituani- 
ca Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, Lapkričio 4d., 1944. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Švento Kazi
miero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Duktė, Sūnus, Žentai, Marti, Anūkai, 
Pro-anūkai, Giminaičiai, Krikšto Sūnus ir visos Giminės.

Laidot. direkt. Mažeika ir Evanauskas, YAR. 1138-39.

Telefonas:

NULIŪDIMO VALANDOIE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave.» Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

.a

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyta

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
19756 S. MICHIGAN AVB.

Pkones: CANAL 2510 
COMMODORE 5766 

PULLMAN 12711

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9 —-9 v. vak.; Kėštad. ir šekm. 9—6 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J LIULEVICIUS
4348 SO. U Al A FORMA AVĖ. Phone LAF. 1671

P. J. RIDIKAS
3364 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone VAKIMt 113#—n
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Pašto viršininko pranešimas

Del varžytinių ir pašto susisiekimo su 
Italija ir Prancūzija

SVARBUS CHICAGOS PAŠTO VIRŠININKO ERNEST 
J. KRUETGEN PRANEŠIMAS. — KOKIE LAIŠKAI; 
GALIMA SIŲSTI.

tenza, Reggio Calabria, 
Rome, Salerno, Taranto, Te- 
ramo ir su Vatikano valsty
be.

* y *

NEATSIŠAUKTŲ DAIKTŲ 
VARŽYTINĖS

Chicagos pašto viršinin
kas Ernest J. Kruetgen pra
nešė, kad lapkričio 14 d.,
1944 m., nuo 8:30 vai. ryto, PAŠTO SUSISIEKIMAS 
iki daiktai bus parduoti, j SU PRANCŪZIJA 
įvyksta nesišaukt, daiktų i Nuq j d e_
varžytinės. Neatsišauktų į žiuoUs įt0 susisiekima9 
daiktų varžytinės įvyksta atnaujinta9 tarp Jungtinių 
9-to aukšto varžytinių kam
baryje, didžiojo pašto ofise,

Dr. John C. Ullery Philadelphia’s Lying-In-Hospital 
Amerikos Valstybių ir- dar sveikina Joseph Cirminello, kurio žmona laimingai pa- 
kitų trijų Prancūzijos de-Į gimdė tris mergaites ir vieną berniuką. (Acme-Draugas 

Canal ir Van Buren gatvėse, i partamentų vyriausias paš-! telephoto)
įėjimas iš Canal gatvės. 

Pirkėjai gali apžiūrėti
daiktus varžytinių kamba
ryje, nuo 8:30 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų, pirmadienį, 
lapkričio 13 dieną, 1S44 m. 
Racionavimo punktų kupo
nai ar čekiai reikalaujami 
dėl racionuojamų dalykų.

••I: * *

SU ŠEŠIOMIS ITALIJOS 
PROVINCIJOMIS

Frank C. Walner, genera- 
lis pašto viršininkas, prane
šė. kad tarptautinė pašto 
tarnyba pradėta su šešiomis I
kitomis Italijos provincijo
mis.

Provincijos yra: Ascoli,
Piceno. Grosseto. Macerata, j Iškrito 
Rieti, Terni ir Viterbo.

Paštas patarnauia asms-

to viršininkas pranešė. De
partamentai yra: Charente- 
Inferienre, Loire-Inferienre 
ir Nlorbihan

Paštas primena neregist
ruotas, nepaveiksluotas paš
to korteles (atvirutes), ang
lų ar prancūzų kalba, asme
niškuose ar šeimos dalykuo
se. Prie kiekvienos atviru
tės reikia pridėti 3 centų 
ženklą.

Craig Harris, 52 metų, 
niškoms korespondencijoms, i susižeidė nugarą, kai jis iš- 
Prekvbos. pinigru ar biznio į krito iš antrojo aukšto. Ne- iš pirmųjų pasiekė Pilipinų 
susisiekimas laikinai nevei-1 laimė įvyko praeitą trečia-j pakrantę pirmoje užpuoli-
kia. Čekiai, vertybės ar pini-) dienį.
gai yra išskiriama (neįskai- į * * *
tomą pašto patarnavime). pavoaa žiedą 
Dar nėra galimybes dėl re- Į

gistraciios, Insurance, oro j Mrs. Anna Larson, 638 W. 
pašto, pašto siuntinių ar mo- 
nev orders. Kai salvsros bus 
palankios, asmeniški ualai- 
kvmo čekiai bus patvirtinti 
iždo ir karo departamentu.

Svor;s laišku iš Jungtiniu 
Amerikos Valstvbiu vra dvi 
unciios. ir iš Italiios 40 gra
mu. Laiškai yra pavesti cen
zūrai.

* * *

69th str., pranešė policijai, thur vyrus pirmykščiose 
kad iš jo namo buvo pavog- amphibijų atakose (užpuoli- 

i ta vedybinis žiedas ir sidab- muose), pietvakarių Pacifi- 
rinė sagutė. ke. žengiant vakarų linkui į

* * * Pilipinų salas, kurias Mac-
Už $250 vertės Arthur pažadėjo išlaisvinti

su savo armijomis, oro jego- 
Dorothy Leigh, 5734 Wa- mis, laivyno ir amphibijonų 

shington blvd., pranešė po- jėgomis, kurios buvo paves 
licijai, kad vagiliai įėjo į jos tos jo žiniai. Šeputis plaukė 
pastatytą automobilį, Har- laivu “McCullough”. kuris 
rison ir Wells gatvėse, ir buvo dalis admirolo Dewey’s 
pavogė kailių paltą, už $250 sąuadrono Manila įlankoje,

PIRMIAU ATNAUJINTA
Pašto susisiekimas pir 

miau buvo atnaujinta su vertės.
Sicilija, Sardinija ir žemės 
provincijomis: Aąuila Avel- 80 metų VYTOS... 
lino, Bari. Benevento, Brin-
disi, Campobasso, Catanza- William Leonard, 80 me
ro, Chieti, Cosenza Foggia. tų, buvo rastas negyvas lo- 
Frosinone, Lecce, Littoria, voje, nuomavimo name, 60 
Matera, Naples. Pescora, Po- W. Ohio str.

GERKIT TIK GERA AL<J. padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šia Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

’il

U'
t

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

or

Ambrosia & Necfar
BEERS

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

DtEittfASte DRAUGAS, CIUCACO, lUtTNOIS

SVEIKINA TĖVĄ KETVERTUKŲ
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Iš Pacifiko karo fronto

Cicero lietuvis Šeputis vienas iš 
pirmųjų sugrįžo į Pilipinus

COAST GUARD JOHN ŠEPUTIS VIENAS IŠ PIRMŲJŲ 
PASIEKĖ PAKRANTĘ. — JO LAIVAS DAUG KAR
TŲ VEŽĖ GENEROLO MACARTHUR VYRUS PIR-

• MYKŠCIOSE AMPHIBIJŲ ATAKOSE.

Vienas iš pirmųjų ameri
kiečių. sugrįžusių į Pilipinų 
pakrantes, buvo pakrantės 
sargybinis John E. Šeputis, 
1526 So. 50th avė., lietuvis. 
Šeputis buvo narys pakran
čių sargybos įgulos, kuri pa
dėjo išlaipinimą, su kitomis 
pakrančių apsaugos amphi-
bijų jėgomis. Šeputis vienas

įžengė į Pilipinus, gegužės 
mėnesį, 1898 m.

rai

mo bangoje, kad galima bū
tų žengti kareiviams ir pri
statyti reikmenis.

Jo laiyas vežė daug kartų 
generolo Douglas MacAr-

john e. seputis, 
pakrančių sargybinis 

* * *
Seputis dėvi Amerikos, 

Europos ir Pacifiko — Azi
jos karo frontų ženklus. Jis 
yra baigęs šv. Antano lietu
vių parapijos pradžios mo
kyklą ir St. Mel’s high 
school. I

John E. Seputis gimė 1921 
" metais, rugpiūčio 1 d.

Kiek šaukė?

kai U. S. jėgos pirmą kartą

Armija dabar turi
75,000 lėktuvu 
karo frontuose
WASHINGTON, D. C. — 

Armijos oro jėgos pareiškė• 
lapkričio 1 dieną, kad jos 
dabar turi 75,000 lėktuvu 
ivairių rūšių, įskaitant 23.- 
000 kovos jėgas, veikiančius 
užjūryje karo frontuose.

“Nė viena kita oro jėga 
pasaulyje nepasiekė tokio 
skaičiaus kovos lėktuvų”, 
pareiškė A. A. F. kalbėto
jas.

Anksčiau karo produkci
jos boardas pareiškė, kad 
Jungt. Amerikos Valstybės 
pagamino 145,580 kovos lėk
tuvų dėl visų tarnybų, tarp 
liepos 1 d., 1940 m. ir rugsė
jo 30 d.. 1944 m. Iš jų 75,- 
953 buvo bombonešiai ir

^>1709,627 kovos lėktuvai.

Gaisrininkų maršalas An- 
thony J. Mullaney pareiškė 
praeitą trečiadienį, kad de
partamentas atsakė į 398 sulaikytas už neapdairų vai-
Halloween aliarmų šauki- ravimą, kai dvi mergytės 
mus, 339 iš jų buvo netikri, vyko į Halloween pramogą, 
iki antradienio vidurnakčio.

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langu 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Roarri— 
Stogams Reikmenys — Insnluoty Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio —- Enamelio —> Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED 9T. TEL. VICTORY 1272 

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

Džiaugsmas baigės ašaromis

Mažoji ragana ir mažytė šmėkla sutiko 
Halloween tragedija...

DVI MERGYTES VYKO Į JŲ MOKYKLOS HALLOVVEEN 
PRAMOGĄ, BET KELYJE ĮVYKO NELAIMĖ — 
TROKAS JAS PERVAŽIAVO

Dvi mažos mergytės džiaugės. Tai buvo Mary Logan,
10 metų, ir jos sesutė Catherine, 9 metų amžiaus. Jos ėjo 
į jų mokyklos Hallovveen pramogą, 4419 N. Albany. Ir 
Mary Jane ir Catherine laukė tos dienos, kai jos galės 
dėvėti savo keistus rūbus. Jos tos dienos sulaukė — tai 
buvo praeitas antradienis.

Kalbėdamos ir juokauda
mos dvi mergaitės prisijun
gė prie savo draugių, prie 
savo namo, 4220 N. Rich- 
mond str., praeitą antradie
nį, einant į mokyklos pra
moga. Viena mergaitė nuda-

Penktadienis, lapkr. 3, 5 944

Žmogžudystė

BAISUS DALYKAS
PRISIPAŽINO UŽMUŠĘ 
MOTINA, 80 METŲ’ SU 

vė raganą, o kita šmėklą. Ir KIRVIO KETURIAIS 
Mary Jane ir Catherine tu- SMŪGIAIS
rėjo kaukes. Kitos neturėjo. MINNEAPOLIS, Minn. —

Mrs. Clara Belle Logan, Detektyvai pareiškė lapkri- 
mergyčių motina, pamosika- čio j dieną, kad George R. 
vo ranka dukrelėms ir pa- McGuire, 46 metų, prisipa- 
linkėjo laimingos kelionės, fino užmušęs kirviu savo 
Tų mergyčių tėvas yra U. S. motiną Mrs. Alice McGuire, 
armijos inžinerijos majoras. §q metų amžiaus, jų name.

Mažoji vaikų grupė ėjo vėlai antradienį. Oficieriai 
Montrose ir Sacramento avs. pasakė, kad McGuire prisi- 
Paprastai ten būdavo poli- pažino sudavęs savo motinai 
cininkas, bet šį kartą polici- keturis kartus su kirviu po 
ninko skersgatvėje nebuvo, to, kai ji atsisakė jam duoti 
kad jis galėtų dirbti nakties Pinigui- Jis atėjo anksti lap- 
uakaitoje, kur dviguba pa- kričių 1 dieną į policijos sto- 
galba buvo reikalinga apsi- U-
saugoti prieš Halloween iš- McGuire, kuris pasakė, 
dykautojus. kad buvo gėręs turi kalėji-

Mary Jane ir Catherine mo ilgą rekordą. Jis buvo 
pradėjo žengti skersai gat- areštuotas rugsėjo 9 d., 1933 
vės, jų regėjimas buvo ap- m., kai jo motina nusiskun- 
temdytas jų pramogos kau- dė, kad jis bandė ją smaag- 
kiu (maskų). ti, bet ji prašė tada jam do-

Ten buvo staigus stabdžių vanoti, kad jis galėtų pasi- 
sužviegimas, o kiti vaikai taisyti.

NELAIMES...
Traukinys užmušė plie

no darbininką
Josenr Kussos, 48 metų. 

3416 Guthrie str., East Chi
cago. Ind., plieno darb’nin-

suklyko būdami šaligatvyje.

Trokas sustojo, bet ant 
gatvės grindinio buvo dvi 
mergytės, jų Halloween rū
bai suplėšti ir kruvini. Jos 
nebegalėjo nuvykti į pramo
gą, bet atsidūrė ligoninėje.

Didelio troko ratai perva
žiavo per mergytes. Tai bu
vo Motor Oil Refinery Co. kaSt buvo užmuštas anksti 
trokas, iš Lyons, troką vai- Į praeitą trečiadienį, kai jis 
ęavo Raymond Schroeder, buvo sutrenktas į rytus ei- 
48 metų, 320 W. 46th str., nančio keleivinio traukinio 
Willow Springs. , jr nutrenktas po ratais pre-

Mary Jane’s kairioji koja kinio traukinio, į vakarus 
buvo sutriuškinta. Catheri- einančio. Nelaimė įvyko 
nos dešinioji koja tapo su- Pennsylvania geležinkelio bė- 
daužyta. šiuose ir Michigan av.. East

Troko vairuotojas buvo Chicago.

Pagrobė $100
._______  Wallie Wise. 5465 South

Iš Drexel Colony namų, j Marmora str. United Parcel 
Platinkite dienraštį “Drau- 4850 Drexel blvd., buvo pa- išvežiotoias, buvo apiplėštas 

gą”. Tai įdomiausias laikraš- vogta du patiesalai, už $175 negro. Negras iš jo atėmė 
tis. vertės. J $100 po to. kai jis pristatė

daiktus, 4519 S. Michigan 
avė.

Išmušė langą
Vagys išmušė taverno pa- 

' I rodos langą, 5340 So. Kedzie 
avė., ir pavogė 25 butelius 
likerio, už $150 vertės.

100,000 trak toriu
RIO DE JANEIRO, Brazi

lija. — Pranešama, kad Bra- 
jziliia ūkio reikalams pirks 
100,000 traktorių iš Jungti
niu Amerikos Valstybių.

, Chicagoie lapkričio 1 die- 
!ną buvo 77.3 laipsniai šilu
mos.

X Trijų apskričių vakaro 
renginio komisijos posėdyje 

i nutarta, kad gruodžio 3 d., 
kuomet šv. Jurgio parapijos 
salėj vaukeganiečiii artis- 
tai-mėgėjai vaidins dramą iš 

j ištremtų Sibiran lietuvių gv 
venimo, būtų paminėta ir 
dvi sukaktys: 30 metų nuo 
Amerikos Lietuvių Seimo 
(Chicagoj) ir 25 m. nuo lie
tuvių pulko skerdynių, ku
rias atliko bolševikai Oms
ke, Rusijoj.

I
X Kun. J. Lipkus, Grand 

i Rapids, Mich., lietuvių pa
rapijos klebonas, šiuo laiku 
ilsisi Sacred Heart Sanita- 
rium. Milwaukee, Wis. PriešI
išvykdamas į sanatoriją, su
stojo pasveikinti kun. Ant. 
Mažukną, MIC., Milwaukee 
lietuvių parapijos kleboną, 
ir kitus. Pataisęs savo svei
katą sanitariume vėl grįš į 
savo parapiją darbuotis.

X Johanna Grihauskienė 
i ir Anastazija Gribauskaitė 
grįžo iš Bostono, kur aplan
kė pirmoji savo vyrą, o ant
roji — brolį. Gribauskas ka
ro tarnyboj dabar pakeltas 
j specialistus pirmos klasės. 
Gribauskai yra “Draugo” 
skaitytojai. Spalių 22 d. mi
nėjo trijų metų vedybų su- 

. kaktį.

X J. Pukelienės, 2334 S. 
Lowe Avė., pasidarbavimu 
gauta keletas amžinųjų na
rių draugijai šv. Pranciš
kaus Vienuolynui remti. Ji 
yra viena žymiausių toj 
draugijoj veikėjų, jau 20 
metų. kaip eina sekretorės 

| pareigas 1-me skyriuje ir 
pastaruoju laiku daug pasi
darbavo tos draugijos Chi
cagos apskričiai įsteigti, i) 
jam sekretoriauja.

X M. Jonavičius, perėmęs 
iš Prano Gudo žinomą krau
tuvę Bridgeporte, ir vedęs 
biznį per kiek laiko, šiomis 
dienomis krautuvę uždarė 
dėl stokos prekių. Kaip ži
noma, šiuo metu didelė sto
ka ne tik cigaretų, cigarų, 
bet ir kitokių smulkių pre
kių, kurių seniau būdavo pil 
nos taip vadinamos “Nution’ 
krautuvės.

X šlapikaitės, iš Brigh- 
ton Park, su ūester Cinga 
vestuvės tikrai buvo įspū
dingos ir pavyzdingos. Per 
šliūbą ne tik' jaunieji, bet 
ir visi palydovai ėjo prie šv 
Komunijos. Choro ir solis
tės giesmės, ypatingai lie
tuviškos, aidėjo glostydamos 
kiekvieno jausmus.

X Magijos vakaras bus 
Gimimo Panelės šv. para
pijos salėj. Marąuette Park. 
lapkričio 18 d. Programą iš
pildys svetimtaučiai artis- 
tai-mėgėjai. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visas pelnas skiria
mas nukentėjusiems nuo ka
ro.

X A. Venskus, ilgametis 
Dievo Apvaizdos parapijos 
gyventojas šiomis dienomis 
sunkiai serga ir randasi šv. 
Kryžiaus ligoninėj.




