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Praradę Bent Pusę Savo Jėgos, Naciai 
Skubiai Nešdinasi iš Visos Olandijos
SU JAV KARIAIS Olan

dijoje, lapkr. 6.—Orinė žval 
gyba pranešė, kad naciai 
partraukė savo kariuomenę 
anapus Maas upės iki Moe- 
rdijk ir išsprogdino pusę to 
tilto, kuris yra vienas 
giausių Europoje.

vakarinio Schelde įėjimo į 
Antverpo uostą.

Sąjungininkai kariai val-

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Sąjungininkų atakos stūmė 
nacius atgal anapus Maas 
upės. Pietinėje pusėje liko 
tik keli nacių lizdai.

Britai karininkai sakė 
vokiečių 15-tos armijos jė
ga buvo pusiau sunaikinta 
vakarinėj Olandijoj, kur 
smarkiai kautasi per praei
tas dvi savaites.

Britams ir kanadiečiams

do visą Walcheren salą iš
skiriant mažąjį Veere uos- j 
tą šiauriniam krante ir Mid 

ii- J delburg miestą pačiam cen- 
' Itre.I

Išlaipdinimas Walcheren 
saloje buvo/ vienas bran- į 
giausių žygių vakariniam; 
krante, kadangi keturi iš ' 
penkių invazijos laivelių bu
vo nuskandinta.

Amerikiečiai kariai buvo 
išvaryti iš Vossenack, ryti
niam Hurtgen miško krante. 
Amerikiečiai vėliau kontra
takavo ir kautynės dabar 
vyksta miesto centre.

Nežiūrint lėktuvų atakų

WEY?
Abu Kandidatai Sutinka Dėl Vieno 

Dalyko - Ragina Piliečius Balsuoti
BAIGIA IŠVARYTI NACIUS IŠ OLANDIJOS

Amerikos piliečiai šian
dien naudosis savo teisėmis 

' išrinkti naują, arba užtvir
tinti senąją, vyriausybę.

Senai kaip prezidentiniai 
rinkimai buvo sukėlę tokį 
susidomėjimą gyventojų tar 
pe. Tikimasi, kad rekordinis 

į skaičius—suvirš 50 milionų 
' —balsuotojų šiandien pa
i

artinantis prie Maas upės kurios padegė daug miško 
16 mylių į pietus nuo Rot- ir degino priešo šarvuočius, 
terdamo, britai spėjo, kad naciai vis dar tebelaiko 
65,000 nacių karių buvo už- Schmidt miestelį, dvi my-
mušta, sužeista ir suimta, lias į pietryčius nuo Vosse- , x ... , . .v_ , ................... , 7. a i kos bombėrių, 700 naikintu- Hakusan Maru išplaukė išSąjungininkų inžinieriai nack ir 15 mylių nuo Aa- . ,. . ,. ,. , . | XT i v ji ., . , . , . , vų lydimi, šiandien atakavo' Nakhodka uosto,dabar vadovauja apvalymui cheno.

reikš savo valią baloto būdu.
Abudu kandidatai, Prez. 

Rooseveltas ir Gub. Dewey, 
sakė paskutinias kampani
jos kalbas vakar vakarą, ir 
sutarė nors vienu dalyku— 
ragino, visus amerikiečius 
šiandien eiti į balsavimo 
vietą ir balsuoti.

Hitlerio Pražūtis Artėja: Stalinas;
30 Nacių Divizijų Sugauta Pabaltyje
LONDONAS, lapkr. 6.—

Ilga eilė sąjungininkų vežimų laukia pervažiuoti per kalną užlietoj daly pieti- į Maršalas Stalinas sakė Vo- 
nės Beveland. Kanadiečiai užėmė didelę Tholen salą, į šiaurryčius nuo Beveland- Į kieti j a stovi ant ‘katostro- 
Walcheren salų, kuri nebuvo nacių ginama. (Acme-Draugas Telephoto.) , fos kranto,” ir pareiškė,

“ . kacj Prancūzijos invazija

1,800 Lėktuvų Puolė LAIVAS IŠPLAUKĖ Kvietė Roosevelta buv0 ‘aa ,žygis•,kuris dav6 
. Reichų Trečių Dienų SU JAV PAŠALPA . . . . . . . . . * ariuomenems progos
LONDONAS, lapkr. 6. — j SAN FRANCISCO, lapkr.

Daugiau negu 1,100 Ameri- 6.—Tokyo radio sakė laivas

aliejaus varyklas Hamburg- i su 
Harburg apylinkėje, o kiti 
lėktuvai tuo pat metu puolė 
fabrikus ir geležinkelius 
Ruhr klony.

Rusų Tankai Jau įsiveržė į Budapeštą
LONDONAS, lapkr. 6. — tankai įsilaužė per pietinį 

Bucharesto radio pranešė, į miesto rubežių, tik dvi my- Britų Mosąuito lėktuvai 
kad rusų šarv uočių daliniai,1 lias nuo miesto centro. i skrido gilyn į pietvakarinę 
užėmė Ujpest, geležinkelių į Rusai kariai bando įsteig Vokietiją vakar naktį, ir

Rusijoje, 
pašalpos. reikmenimis

centrą dvi .mylias į šia irę 
nuo Vengrijos sostinės, įsi
veržė į Budapeštą.

LONDONAS, lapkr. 6.— 
Rusams pėstininkams dasi- 
vijug savo šarvuočių da'i- 
nius, aršios kovos vyksta 
Budapešto priemiesčiu o s e. 
Rusų tankai įsilaužė į prie
miesčius iš šiaurės ir pietų 
rytinėj Dunojaus pusėje.

Nacių radio sakė rusu

ti poziciją anapus rytinio 
Dunojaus užlenkimo, tuoj j 
pietus nuo Budapešto, ir
persikelti į siaurą Csepel ŠoklIlėjO

salą, kuri skiria tą upę pu
siau.

Maskva sakė bent 1,000 
Budapešto gynėjų suimamn 
kasdieną. Vengrų raportai,

dviem atvejais atakavo 
Stuttgarto miestą.

Kvietė Rooseveltų
Aplankyti Paryžių j išvaryti nacius iš Rusijos. 

WASHINGTON, lapkr. 6 Jis sakė rusai šiemet su_
—Prancūzijos laikinoji vy
riausybė pasiuntė Prez. 
Rooseveltui kvietimą aplan 
kyti Paryžių.

amerikiečiams karo belais- (Min. Pirm. Churchill ir
viams Japonijoje. Praneši- Užsienių Sekr. Eden jau 
mas sakė laivas pasieksiąs priėmė panašius kvietimus 
Kobe penktadienyje. iš Gen. De Gaulle, bet ne

pranešta, kada jie ten lan
kysis.)

Jeigu Prezidentas nutar-t
Sako Reichas Išsiplės tų vykti Prancūzijon, tai į

'Fiureris' Himmleris

naikino 120 nacių divizijų, 
ir kad dabar “tik 204 vokie
čių ir nevokiečių divizijos 
stovi prieš mus.”

Anot Stalino, trisdešimts 
nacių divizijų Pabaltyje yra 
atskirtos nuo Rytprūsių ir

šiuo laiku yra sumušamos į 
šipulius.

Stalinas sakė nėra abejo
nės, kad be antro fronto 
rusai nebūtų galėję išvaryti 
nacių iš Rusijos, bet, anot 
jo, jeigu rusai nebūtų susi
rėmę su 200 divizijų rytuo
se, sąjungininkai nebūtų 
galėję išvaryti nacių iš Ita
lijos, Prancūzijos ir Belgi
jos.

Užduotis yna ir toliau lai
kyti Vokietiją tarpe dviejų 
frontų. Tai yra raktas į lai
mėjimą, Stalinas baigė.

Artilerija Šaudo Japonus Prie Ormoc
su žygiuojančiais amerikie
čiais į vakarus nuo Dagami, 
svarbaus kelių centro. Ame
rikiečiai buvo sustabdyti

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, lapkr. 
6.—Amerikos artilerija ank 
sti šį rytą pasiuntė 400 šo-

saugumo sumetimais 
apie tai pranešta vien 
jam nuvykus.

bus
tik

LONDONAS, lapkr. 6.- 
Nacių DNB agentūra prane
šė, kad Heinrich Himmlei

A V * U L* I" pareiškęs, jog “dabar ar UTC VlFS V0Kl6llJ0S vėliau mes ir vėl išeisime už 
savo sienų ir pasiimsime 
mūsų vokiškam kraštui rei
kalingą gyvenimui vietą.”

JAV DEVINTO AVIACI
JOS DALINIO ŠTABAS

Partizanai Pasiekė 
Graikijos Pasienį

vinių į japonų koncentraci- ant vietos per dvi dienas, 
jos Ormoc srity. iki tankai, liepsnosvydžiai

, , . „ , Prancūzijoje, lapkr. 6. —perduodami per Bucharesto . „..... Amerikos Marauder ir Ha-

Atmušė Kitą Naciu Ataką Italijoj
ROMA, lapkr. 6.-Penk- Adrijos ašt.Jntoa

tos armijos amerikiečiai ka armijog kariai vig dar kau. 
riai atmušė kitą nedidelę jaai ryt,niam aerodro.
nacių kontrataką prie Bei- mo naciai biko.
monte kalno, aštuonias my
lias į pietus nuo Bologna.

Pragiedrėjus orui patru
lių veikla pagyvėjo visam

Kitame Leyte salos rajo
ne amerikiečiai atmušė ja
ponų saužudišką ataką.

LONDONAS, lapkr. 6.-
. ... , _______  _______  - — London Daily Mail radio1 Maršalo Tito komunikatas

radio, sake naciai jau trau- , . x. ,. , , .. , . . , TT. ,d v voc lėktuvai šiandien ata- stotis, kuri girdėjo tą Him- pranese, kad jugoslavai par- 
įasi j va arinę u apesto didelę ginklų stotį prie mlerio kalbą, sakė jis Poz- tizanai valdo visą Jugosla-
a *' Hamburgo. Lakūnai sakė jų mane gavo priėmimą, kokį vijos-Graikijos pasienį.

lėktuvai šokinėjo aukštyn anksčiau gaudavo tik Hit- Taipgi pranešta, jog ai- Leyte salos vakariniam 
ir žemyn nuo to laiko kaip leris, ir kad jis buvo persta- banai patriotai užvaldė di krante, ir gal net paskuti- 
suko atgal nuo taikinio iki tytas kaipo “Reichsfiure- desnę dalį Tiranos, savo ,nes kovas už visą Leyte.

Manoma artilerijos bara- 
žas Ormoc apylinkėje nuro
do artėjančias kruvinas ko
vas už tą japonų tvirtovę

per Vokietijos ris. ”

si pasislėpę keliuose pasta
tuose. ,

Tas aerodromas yra pas-
Italijos fronte. Lietus truk- kutinę kliūtis pastojantį kė
dė žygiams per apie savai- lią į Forli, svarbų, punktą 
tę laiko. Dabar, lietui austo- prie Bologna-Rimini vieške- 
jus, abi pusės persiorgani-, lio 35 mylias į rytus nuo 
zuoja naujiems žygiams. Bologna.

perskrido 
sieną

Nė vienas jų negalėjo pa
aiškinti to šokinėjimo prie
žastį. Tas galėjo susidaryti 
dėl atmosferinių sąlygų, bet 
lakūnai sakė gal tai bus 
koks nors slaptas ir naujas 
nacių ginklas.

Galą Gale Pasirodė
Žinia Apie Hitlerį j^y Krantų—Tokyo

krašto sostinės, po trijų die , Įsikasę japonai, kurių ga
nų kovų miesto gatvėse. Įėjo būti nuo 600 iki 2,000, 
.. , 1 • • jQ tarpe nesenai išlaipdintiNuskandino Laivus prie rezervai, smarkiai susirėmė

ir kiti pabūklai buvo atsuk
ti prieš japonus. Po mūšio 
suskaityta suvirš 500 japo
nų lavonų.

Amerikiečių patr ank o s 
taipgi apšaudo vieškelį No. 
2, kuris eina per kainus į 
Carigara, neduodamos ja
ponams naudotis tuo vieš
keliu.

Amerikiečiai vakar užėr 
mė Pinamopoan susisiekimų 
centrą šiaurvakariniam kran 
te ir tuoj veržiasi pietuosna 
į Ormoc.

LONDONAS, lapkr. 6.— 
Pirmas nuo rugsėjo 19 ra
portas apie Adolfą Hitlerį

Japonai Gręsia Aerodromui KinijojeSAN FRANCISCO, lapkr.
6.—Tokyo radio sakė Japo- Į

HMR nijos apmarinai nuskandi • CHUNGKING, lapkr. 6.—1 kė japonai buvo įsiveržė į
buvo padarytas DNB agen-1 kejia Amerikos laivus Trys japonų daliniai veržia- j rytinius, vakarinius ir šiau- 
turos pranešime, kad fiure- yakarinio Ameri. si arčiau Liuchow, Kwang- . rinius priemiesčius,
ris priėmęs Pulk. Gen. Jc kranto. i si provincijos gėležinkelių Raportai iš fronto sakė
haunes von Blaakowitz, ku- Nepranešta, kada tas įvy- centro, kur randasi pasku- kiniečiai smarkiai priešina- 

t, , . riam jis asmeniai įteikė i tinę didelė amerikiečių lėk- si, bet miesto likimas vei-
i ai ' Z ’ F 1 <auk^ dekoraciją. japonų pranešimas tuvų bazė rytinėj Kinijoj, kiaušiai nulemtas.6.—Šiandien užvesta inves-______ ________________ las japonų pranešimas ** • J < J I________________

niekur nepatvirtintas. Kiniečių komanda pripa
žino, kad japonai įėjo į Mo-

Tyrinėja 2-jų Nacių 
Belaisvių Nušovimų

U. S. Lėktuvai Puolė Manila: Tokyo
WASHINGTON, lapkr. 6. kava ir sužalojo du japonų 

—Čia daroma išvadų, kad naikintuvus ir dešimts trar 
B-29 lėktuvų atakos ant Sin sportų Bonin salyne, 
gapore ir Sumatra nurodo Nepatvirtintas Tokyo ra [ ant tvoros aplink stovyklą

tigacija dėl dviejų nacių KALENDORIUS
belaisvių nušovimo irpenkių Lapkričio 7d.: Sv. Floren- ATSKRIDO ROBOMBOS « myH« i pietryčius 
kitu sužeidimo nlli.o S- Uiitna* nonovSo- IIUUUI lUVJ _kitų, sužeidimo. elfus ir ftv. Rufas; senovės:

Apie 20 belaisvių užlipo Cirtautas ir Kviete.

naujus žygius Pacifiko ku- dio raportas sakė Amerikos 
re, ir gal net pranašauja lėktuvai iš Marianas salų 
naujus išlaipdinimus kur skrido virš Japonijos žvr 
norint Pacifike.

Adm. Nimitz pranešė, rikos lėktuvai vakar ir šian 
kad Amerikos lėktuvai ata- dien atakavo Manilą.

ir atsisakė grįžti inspekci
jai. Sargybinis liepė jiems 
nulipti nuo tvoros, ir kuo- 

gybos tikslams, ir kad Ame | met belaisviai atsisakė tai 
daryti, pradėjo į juos šau
dyti.

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Po keturių dienų pertrau
kos, robombos vėl atskrido

SUŽEIDĖ ANGLIJOS 
MINISTRĄ EGIPTE

Lapkričio 8d.: 8v. Kla i
di jus Ir 8v. Severas; seno
vės: Svirbutas ir Uolkertė. I Londoną ir pietinę Angli 

— ---------------------------- ją šeštadienio ir sekmadie-

nuo Liuchovv, bet sakė vie-
ną priešo dalinį žygiuoj»"U LONDONAS, lapkr. 8. — 
į Liuchow sustabdė. j.^ Moyne Angli]o8 m,_

Padėtis Kweiline, Kwang- į nistras Cairo mieste, buvo 
si provincijos sostinėje 95 sunkiai sužeistas paaikęsi-

ORAS nio naktyse. Kitos jų buvo mylias į
ūkanota. Protarpiais lie- sunaikintos ore virš pakran 1 Liuchow, 

tus. Truputį ėPčiau., tės, o kitos krito ant žemės. I Paskutinieji pranešimai sa-

šiaurryčiua nuo 
tebėra kritiška.

nime prieš jo gyvybę. Anot 
pranešimo, jo užpuolikai bu
vo suareštuoti.
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ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
Pagerbė senukę. Spalių 25 Į damas dirbo Gr. Rapids Var- 

d. namuose Rozalijos Rėk- Į nish Co. kaipo chemikas, 
laitienės keletas moterų iš Į Turi ir brolį tarnyboje — 
giminių ir artimų draugu' Sgt. Chester A. Shervvin, ku 
susirįnkd pagerbti ją jos ris šiuo laiku randasi Amą-
gimtadienio proga. Senukė 
sulaukė 84 m. amž. Draugė? 
jai suteikė gražią dovaną, 
kuria labai džiaugės, o ypa
tingai kad ją atlankė, nes 
per pastaruosius mėnesius 
neišėjus iš namų (kojos silp 
nes), nors šiaip dar geroj 
sveikatoj. Šią pramogą su
rengė jos duktė Ona Nauja- 
lienė ir marti Florence Ed- 
kins.

rilio, Texas. Abu jaunuoliai 
yra anūkai Jono ir Antani
nos Kvietkauskų, nuo Quar- 
ry Avė.

Linkėjimai jaunam Ray- 
roond pasiekus aukštą laips
nį tarnyboj.

NOBELIO PREMIJOS AMERIKIEČIAMS Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!Ar jūsų karys Ame-
r užLrLme^L jis su Remki,e ir platinkite dienraštį "Draugą".
pamėgimu skaitys mėnesinį

Liūdnos žinios. Prieš po
ra savaičių šeima Joųo ir 
Katarinos Dubinskų, nuo 
Davis Avė., gavo žinią iš Ka 
ro Departamento, kad jų sū-

Senutė gražiai išaugino nūs S. Sgt. John Dubinskas 
šeimyną — 2 sūnus ir 1 dūk- j žuvo kare Vokietijoj, rūgs. 
terį. Turi apie 12 anūkų. 9 d. Prieš keletą mėnesių 

Linkime Rėklaitienei ge- Į buvo gauta žinia, kad jis
ros sveikatas ir dar ilgus 
metus tarp mūsų gyvuoti.

Troškimas išsipildė. Ray-
mond A. Shervvin, sūnus Juo 
zo ir Stasės Širvinskų (Sher 
win), nuo Fremont Avė., tu
rėjo troškimą būti “aviation 
cadet”. Tikslą atsiekė prieš 
pusantrų metų. Bet to neuž
teko — troško pasiekti di
desnį laipsnį — captain. 
Štai, jo troškimas ir išsipil
dė. Spalių 1 d. jis tapo ka
pitonu. Jaunuolis yra 27 m. 
amžiaus. Dabartiniu laiku 
yra “radar instalation en- 
gineer” Anglijoj, bet dažnai 
išvyksta ir į Prancūziją. 
Mokslą baigęs Catholic Cen
tral, Junior College ir Uni- 
versity of Mich. Namie bū-

Dr. Herbert Spencer Gasser, Rockefeller Instituto di
rektorius, laimėjęs šių metų Nobelio premiją. Dešinėje dr. 
Henrik Dam, iš Strong Memorial Hospital, kuris už iš
radimą K vitamino laimėjo Nobelio premiją praeitais 
metais. (Acme-Draugas telephoto)

dingęs, bet šeima dar vis j 
turėjo vilties, jog jis kur Skatinama padėti
nors gyvas.

žurnalą Vytį.
Čia jis ras daug žinių ir 

įvairių pasiskaitymų, lietu
viškai ir angliškai, parašy
tų katalikiškoj - lietuviškoj 
dvasioj.

Už du doleriu “Vytis” lan 
kys jūsų kareivį per aštuo
nis mėnesius; už tris dole
rius per visus metu.

Vytis,
366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

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

• GIN
• VYNO
• KORD1ALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
L I Q U O R 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RANTER

“LietuviškasŽydukas“

bos pirmininkas, Herald Tri
būne Forume. “Vokiečiai te- 
bekariauja aršiai ir despe
ratiškai. Japonus tebemedžio | 
jame po platųjį Pacifiką... į 
Todėl vis dar tebeprivalome 
statyti pirmoje vietoje ka
ro laimėjimą, ir todėl visa 
pramonės darbo jėga pa-

Karo laimėjimas 
darbininkams balsuoti į pirmoje vietoje

Washington, D. C. — Že- VVashington, D. C. “Nie- karas baigsis”, pasakė J. A.
kam nėra žinoma, kada šis i švenčiama tam tikslui, iki 
Krug, Karo Gamybos Vady- pergalė bus laimėta”.

Dubinskai turi kitą sūnų,
Pvt. Benedict C. Dubinskas,
kuris neseniai pabaigęs kur- 'm^au dedamą pareiškimą 
są Aberdeen Proving bendrai išleido Karo Sekre- 
Grounds, Maryland, buvo ! torius Henry L. Stimson, 
parvykęs namo. Jonas Du- Į Laivyno Sekretorius James 
binskas buvo “ radio gun-.' V- Forrestall ir Karo Gamy- 
ner” bombery. Mokslą bai- ^os Vadybos pirmininkas, 
gęs Catholic Central High Krug:
ir buvo menedžerius Myers’ w Pripažindami, kad pilie- 
krautuvėj (5c and 10c). I i Pare^8a balsuoti yra vie- 
užjūrį išvyko birželio mėn. na svarbiausių, mes pra

šome karo pramonės įstai- 
Pvt. Joseph R. Lanski, sū- ■ gas sudaryti darbininkams 

nūs Juozo ir Mae Lanski, . sąlygas balsuoti laike dar- 
nuo Woodrow Avė., dabar bo valandų ten, kur baisa-!

vimas prieš ar po darbo va- 1 
landų nėra galimas. Mes ska 
tiname karo pramonės dar- i 
bininkus eiti balsuoti prieš 
arba po darbo valandų. Toje 1 
srityje bus ypatingai daug

ir per mezliavą būdavo bliu- j P^itarnauta, jei kiti batao- J 
tojai leis karo pramonės dar 
bininkams balsuoti be eilės

randasi Truax Field, Madi- 
son, Wisconsin. Paskirtas į 
radio kursus. V. M. K.

Įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau
Spring Valley, III., 
žinutės

dų daužymas, gi po to muš
tynės. Net į laukus išbėg

davo lazdomis muštis. Tų 
Kaip kas met, taip ir šį-1 peštukų dabar nėra nei vie- 

met parapijos salėj, prieš no gyvo: vieni gavo “drap- 
Padėkos dieną vakare bus į8į” kitiems kepenys ištino 
parapijos vakarienė. Tuomi,įr t.t. Bet lietuviai tuokda- 
reikalu buvo susirinkimas Vosi su lietuvaitėmis. Dabar 
spalių 29 d. Ito nėra. Lietuviai veda ita-

---------- lūkės, ar kitas kokias, o lie-
Apie vidurį spalių mene- tuvaitės teka už italų; ar un-; 

aio mirė senas Seatonville, garų. Muštynių nėra. Mat,' 
Dl„ gyventojas ir biznierius seniau per vestuves išger-; 
(saliūnininkas) per 50 me- davo 20 gorčių degtinės, ir 
tų Mykolas Kairys, apie 70 io bačkų alaus, o dabar iš
metu amžiaus. Jo žmona mi- geria kvortą degtinės ir su- 
rė prieš 6 mėnesius. Buvo valgo 50 galionų aiškumo.
kilęs nuo Panevėžio. __ _____

Šiuo laiku prasidėjo kam-

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akų Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lieg- 
■aminuotl Jaa modemliklauala 
metodą, kurią regSjlmo mokslą* 
galt sutelkti.
) U METAI PATYRIMO 
pririnkime akinti}, kurie prašali 

| aa rlag {tempimą.

Dr. John J. Smefana 
, Dr. J. J. Smefana, Jr.
1801 So. Aihland Avenue 

Kampas ll-to*
Tetclonaai <MWATi ••«*, Gbloago

OFISO VALANDOSi. 
Basdlea »:!• a m. iki p. m. 

Yr*6W4. Ir lefttad. 9:M a aa 
-------— UU T:M a aaSpalių 26 d. mirė senas panija šeštos Karo Pasko 

Spring Valley, III., gyvento- ios. 
jas Pranciškus Bukantis, 67 A. P. T*1- YARds 4841
metų amžiaus. Buvo kilęs, 
rodos, nuo Telšių ar Rasei
nių. Palaidotas šv. Onos pa
rapijos kapuose. Praeitą ru
denį buvo užgautas automo- 
bilk) ir po to visą laiką sir
go. t •

Pereitą sykį mano rašte 
“Drauge” įvyko klaida. Bu
vo rašyta, kad per du metus 
Seneca shipjarduose pasta
tyta 100 L. S. T. transpor
tai, o “Drauge” išėjo 200.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

'arduotyame Laikrodžius, Laik- 
rodillus, Auksinius ir Deiman- 
inius Žiedus, Rašomas Plunks

nas ir Įvairius
kitokius suk
inius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Ofiee TeL TIKgieia MM
Beztdendjos TeL: BKVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tre&adieaiiaie pagal sutarty

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

i

ITIARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 1L

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 Ud 8 v. v.

ŪGIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave„ Chicago, I1L
Telefonas — GROvehiU 2242 B B ■ .; a .." s

Prieš 35 metus šiame mie
stely būdavo daug vestuvių

Ui J t K S 1 U) IO1941 VV-st 34*

...

ADV«MKI> IHoTOGhAI’HY 
»o*kSI VOS 41 It! K PMTFd
•’IIONK I.AFOmG

ų muM-

Turime dideli
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikallikų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų,Rekordų Ir ivairių^fclti 
kalių daiktų.

Taipgl taisome Laikrodžius, 
Laikroddlius, Žiedus, Rąžomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In- 
atrumeotus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHM AKER 

— MŪŠIO 
4216 ARCHER AVENUE 

Phsne: LAFAYETTE 8617

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲ PAS MUS -
Statybai, RemontavhnuL Refinansavimui— 
ANT LENGVU MĖNESINIU IAMOKCJLMUt 

Panaudokite Proga Dabartlnčuu, žemome 
Nuožlmčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfl*u įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi tl4.000.00 np- 
draitsitl per Federal Savlngs aml I«»an In- 
aiiramc Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Ižmokaml jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

IMS 8a. AshUad Avemne 
arti 4Ttk Street

■■o • ueL ryte fld 8 vaL wk

Res. 6958 So. Taiman Ava 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

2423 West Mai*iuette Ro&tO
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 4122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHTRURG VS £ 

2201 W. Cerrnak RtL
: 1—3 popiet ir 7—8 v, » 

Trrčiad. b- fiežtadienin
ofisas uždarytas 

RKZTOSNCLJA
3241 West 6f»th Plae*

TeL REPublic 7868

TeL TARds OKI
5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Mtas ■» 1-1; m» SJO-4 J6

TeL CANal 0257
Rea. TeL: PROspect 6li.»9

DR. P. Z.ZALATOPISG
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio Ir Sefltadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

VsL YARds 3146

dr. v. L simkus .
Hvnouj IR CHIRURGĄ*W 
- * AURIUS PRITAIKC

744 Wmt SStfa Street
WL: U-U; 3-4; k- «:3<L8 9d 

kr 6:30-8:30
Šventadieniai*—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią, uždirbama savo rank^

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 Ro. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tek: MIDtroy 2886

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. Ir Rekm. tik susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir SeStadieniais 
Valandos, i—8 popiet.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0051
Jeigu neatHillepia —
ftauk KRD/.ie 2868 W 

VALANDOS:
Kaaillcn nuo 1-8 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. va km o.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sektnadlenlaia pagal nutari)

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemą jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi paai^
kis. — VydūnAą



Antradienis, lapkr. 7,
=3=x:

'HELP W A N T E D'
PJĘt&ASftS PRAwOA$, CHI3AG0, ILLINOIS 
=====

n “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS I HEl.P IVANTED — VYRAI

“DRAUGAS” HELP ffANTEI) 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Rtrei-t 
Tel RANdolph *488-148*

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ 45 1KT 60
Ne sunkiems darbams. Gera 

mokestis, pastovūs darbai. 
CHICAGO ROTOPR1NT CO.

4601 BELMONT AVĖ.
PAKUOTOJŲ

PAKUOTI GRŪDINĮ MAISTĄ 
Gera Mokestis — Pastovus Darbas

H. C. KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd. 

KARPENTERIŲ 
PLEISTERNINKŲ 
UPHOLSTERERS 

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR H01EL
67th ir Stony Island

PLATERS
-------IR------

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATING CO.
3956 W. Grand Avė.

AR PAŠAUKIT
SPAULDING 1110

DOCK VYRU 
FREIGHT HANDLERS 

LOADERS ir CHECKERS
Po karo progos pastovių darbų. 
A beinąs uždarbis $60.00 j savaite 
dabar.

FRED OLSON & SON 
4724 W. WALTON ST.

HELP WANTED — MOTERYS

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Kas sakė kad mūsų
Vyčiai neveikia?
štai, Cicero Liet. Vyčių 

14-ta kuopa veikliai ruošiasi 
prie GOBBLERS HOP, arba 
lietuviškai sakant prie “Ka
lakutų šokių“ — kas įvyks 
S v. Antano parap. salėj, die- J 
ną prieš Padėkonės dieną 
(arba kaip paprastai žino
ma Kalakutinės), t. y. tre
čiadienio vakare, Lapkr. 22 
dieną. Tėmykit ‘Draugą’ dėl 
tolimesnių žinių apie šį įvy
kį.

Beje, ar žinote kad Vytės 
iš Cicero kuopos atliko savo 
pareigą rinkliavoje dėl Com- 
munity ir War Fund vaju
je 100%?

Tai yra gražus pavyzdys 
kaslink mūsų jaunimo vei
kimą dėl visuomenės gero
vės, ypatingai dėl lietuvių.

—

Palengvinti suvar
žymai statyboj

Washington, D. C. — Ka
ro Gamybos Įstaiga ir Na
ci j onalinė Namų Agentūra 
pranešė, kad palengvinti su
varžymai statybos medžia
gai leis pradėti statyti nau
jus, apytikriai prieškarinio 
standarto, namus. (OWI)

KARO DEPARTAMENTAS PALMĖ OPERUOTI

Po svietą pasidairius
Vožnas propesoriau.
Man abu delnai niežti, ko-

Willys-Overland Motors Ine., Toledo, Ohio, prezidento 
Roosevelt įsakymu, perėmė operuoti Karo Departamentas 
po to, kai Mėsa unija nesusitarė su UAW-CIO unijomis. 
Nuotraukoj pulkininkas Phillip R. Faymonville, atstovas 
Karo Departamento (kairėj) kalbasi su leitenantu pulki- "į 7

: VA L) O A « 1 "1\ Y T T y, V.L. a ^.4- m m » 1 a a. 1 - - - —~ » X _ _ 1— ______ ___ • I *ninku Paul M. Herbert, savo legaliu patarėju kompani
jos vyriausiam ofise. (Acme-Draugas telephoto)

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Raio D R. BACHUS 

4204 Archer Avenue, Chicago

tus“ iš visos Amerikos ne
mato šimtų ir tūkstančių pa
triotų čia pat ant vietos? 
Juk Čikagoj, rodos, lietuviai 

dėl bimbininkai, andrulnin- už milijonus dolerių karo bo
kai ir prusokininkai taip nų išpirkų, šimtais pančių 
monkina ir niekina Ameri- kraujo aukojo, ir da vis nuo 
kos lietuvius ir kodėl jie pa- j latos organizuojamos krau- 
tys save glosto, kaip mon- jo aukotojų, grupės; sūnų ir 
kė blusą pasigavus. | dukterų į vaiskų išleido tūks

Valug jų, šlamštpopierių, tančius ir desėtkai jau žu- 
nieks neperka bonų, nieks vo frontuose. Kodėl Andriu- 

levič, Pruseikievič, Sabakie- 
vič nemato tų žmonių?

O, jes, da norėjau prisi
minti fones: Andriulevič ir 
Prusokievič dabar garsina 
davimą kraujo Raud. Kry
žiui. Juk tik pernai buvo 
išdrukavotas jų gazietose 
raštas prieš tą Kryžių, ra
gino žmones neduot kraujo 
už tai, kad Kryžius prakti

nei pinigų, nei
kraujo Raud. Kryžiui, nieks 
nesiunčia sūnų į vaiską, kaip 
tik jų pašlemėkai. Olrait, te
gul jie perka ir aukoja, ir 
duoda, ale tik paveizėk į jų 
pačių rokundas, pamatysi, 
kiek jie to viso duoda ir 
daro, ir iš ko jie tiek džiaugs 
mo ir unaro semia.

Vot, tik aną nedėlia bim
balo peiperis gyrėsi, kad jo kuoja naciškas rasines teo- 
piknike buvo tūkstančiai,1 rjjas 
tūkstančiai svieto ir kad vi-1

★ ★ ★
ELECTRO - MOTIVE

Di Vision

General Motors
Corporation

Reikia:

PATYRUSIŲ

NEPATYRUSIŲ

Darbininkų

ATSIŠAUKIT Į

55TH STREET

AND JOLIET ROAD

La Grange
TIESIOG WEST T0WNS IR 
BLUEBIRD RUSAIS PATAR
NAVIMAS T K I DIRBTUVES.

★ ★ ★

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

ir ★ ★★ ★ ★Ar ★ ★

* For Sale!
* For Rent I
* For Help I
* For Service!
* For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dthuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CEASSIFIED OFFICE 

TEK.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ * ★* ¥ ** * *

HELP WANTED — MOTERYS

ŠIRDINĖ TROMBOZA
Senesnio amžiaus žmogui, 

o dažnai net ir jauniems nuo 
tūlų ligų, gali įsimesti į šir
dį tromboza. ‘Tromboza” — 
reiškia užkimšimą krauja
gyslės su kraujo krekena. 
Širdinė tromboza įvyksta, 
kai širdies raumenyje esa
mos kraujagyslės užsikemša 
— užanka.

Žmogaus amžiui didėjant, 
kraujo gyslos kietėja ir la
takai kaskart vis siaurėja. 
Per siaurą tūtą (gįslą) krau
jas lėčiau tegali tekėti; ir 
per tas vietas kur kraujas 
perlėtai teka galų-gale su
krekėją. Taigi senatvėje, dėl 
mechaniškos priežasties ga
li įvykti tromboza. O jau
natvėje dėl nesusivaldymo 
ir dėl infekcijų gali įsimes
ti tromboza.

Kai širdies gysla užsikem-

pasveikti, ir dar daug metu 
pagyventi. Bet kas daro klai 
dą ir mėgina naminėmis gy
duolėmis ligonį gydyti, tai 
nuo širdinės trombozes ne
ištveria ir miršta. Net jei 
ligoniui ir lemta gyventi, tai 
ir prie stropiausio gydymo 
ima apie 12 savaičių pasvei
kti.

Daktaro atsakymai j 
klausimus

Atsakymas F. M. — Dauc 
daktarų mano, kad vaikų 
paralyžius greičiau kimb- 
prie tų vaikų, kuriems ton- 
šilai buvo išplauti (netiku
siai išpiauti). Savo nuomo

są dieną pardavinėjo bonus. 
Strošniai daug pardavė, net 
už tris tūkstančius dolerių. 
Mūsų stalyčioj pora nedėlių 
atgal Andriulevič gengė šau 
kė “mas-mitingą”, kad pa
sirodyt, kokie strošni jie y- 
ra patriotai. Sumasino ir iši- 
prakaitavo tūkstanties dole
riui bonų pardavimą, o iš to 
tūkstančio didesnė pusė jau 
buvo iš anksto parduota.

Dar paveizėk į anos pėt- 
nyčios šlamšt-angelską dru- 
ką: iš visos Amerikos krapš 
tė ir sukrapštė tokią rokun- 
dą: vienas davė kraujo ke
lias pantes, kitas išleido ke-

Vaje, kaip čėsai mainosi: 
vakar buvo fui, o šiandie 
ui!

Velnias bijo kryžiaus, o 
Stalinas Amerikos korespon 
dentų, kurie turi sėdėti Mask 
voje ir skaityti balšavikų 
korespondentų pranešimus 
iš Lietuvos ir kitų Pabalčio 
valstybių. Mano delnas iš- 
figeriavo, delko taip yra. 
Mat, Stalinas bijo Amerikos 
korespondentų, kad jie ne
parašytų Amerikon, jog iš 
tų aukų, kurias čia lietuviš
ki balšavikai iškaulija iš 
tamsiu žmonių “Lietuvai

_ v. . turis sūnus į vaiską ir dar, šelpti”, Lietuvos žmonės
ikits kitką padare. Is viso,, gauna tiktai špygą.

15 ' pasirodė, arti pustuzinis ver
Atsakymas K. E. — Ats’ 

radęs kietas apskritas gū
želis ant tamstos peties, ga
li būti “lipoma“ rūšies tu- 
meris, gali būti “cystas”

tų tikros pašėnavonės. Ko- Į Bepigu iš svetimos kiše- 
dėl jie rankiodami “patrio- nes mokėti.

VYRŲ REIKIA
Garadžtuje darbams. — Naktimis. 

Nereikia mazgoti ar gryzuoti. 
GEROS VALANDOS 

PAŠAUKIT — KEYSTONE 9423

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.

SKAITYKITE “DRAUGĄ“

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

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

Fountain ir Salad 
MERGINŲ

MICKELBERRY’S 
LOG CABIN 

RESTAURANT 
2300 W. 95th ST. 

BEVERLY 8998—Mr. Adler

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ! PLATINKITE “DRAUGĄ“ PARDAVHTUT

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merlt Rating plan that en&blea you to advance aa

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų praMo- 
ml kreiptis aamenlžkal J:— RtefanlJ* 
Nntautae. 4888 So. Woo<1 Rtrc#< ar 
telefonnoklte LAFayette «0*8.

PATARNAVIMAI

2100 8. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

TAISOME
Skalbiame s Mašinas, Refri

žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

Tel. YARDS 1800. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.

aa, kraujine krekena (trom-,gaiį kraujo krekena ir 
boza), tai per užkimštą gys- tt Eik pas daktarą, ir jei 
lą nei trupučio kraujo nepe-jjg patarg operaciją, tai il- 
reina, ir toji širdies dalis gaj nedelsk ir tą gūželį leisk 
netenka gyvybinio maisto. daktarui išimti.
Širdyje diegliai — skausmai 
yra baisiai aštrūs. Dėl bai
saus skausmo ligonis daž
niausia susmunka ir leips
ta, o kūnas aprasoja šaltu 
prakaitu. Tokiame atsitiki
me ligonis dažniausia noro 
vemti, ir pamano jog ką 
nors negero užvalgė, ar skil- į 
vyje virškininfias sukriko, 
bet tikrenybėje ligonis turi 
širdies ataką. Pas ligonį 
kraujo spaudimas labai nu
krinta, žymiai žemiau nor
mos, o jo pulsą beveik nega
lima užčiuopti. Paprastai 
pas tokį ligonį temperatū
ros karštis pakyla, o kraują 
egzaminuojant pastebimo žy 
mus padaugėjimas baltųjų 
kūnelių — kraujo baltųjų 
rutulėlių.

širdies trombozai pasi
reiškus, yra pavojinga duo
ti ligoniui dėl vidurių vais
tų, ypač nepatartina duoti 
liuosinančių vaistų. Reiki" 
būtinai šaukti daktarą. Prie 
stropios priežiūros, dažnai Į 
ligonis išlieka gyvas, gali į

Platinkite dienraštį “Drau
gą”

JOS. F.BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8. ILL.

Tel. CALumet 7237
—n★r—

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

BTTORIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 R., NedSIloe 
▼nkare — »:SO P. M.
WHFO, 1480 K.. Ketveso 
▼•kare — 7 iOO P. M.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMTERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS. NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY".

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

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

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

f

PASKOLOS 
DAROMOS 

■rt Pirmų Morųičių
— b

MUTUAL FEDERAL
Smigs and Loan Assn. of Chicago

lt W. CERMAK RD.....................Tel. CANaJ 8881
BEN J. KAZANAUSKAS. Raitininko

-Z

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
8TOKEB COAL. Ankitoe rfliiee, g y 
2 syk plautos, Chemiikai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11 25
PETROLEUM OOKR (Ooane). .£ į £ 
PETROLEUM COKE (PHe Ran)

W. VIRO. LUMP — 8ljoti.......... $9 80

f
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DRAUGAS
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FBIEND

1884 South Oakley Avė. CMcago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

___ by the
LITHUAMAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ifieina kasdien, išskyrus sekmadienius.♦ ————————

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 reikią, 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 laikraštin nededamos.

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

Velionis ypač svarbų vaidmenį suvaidino didelės sa- 
višalpinėe Keistučio draugijos gyvenime. Daug metų 
jis jai pirmininkavo ir todėl labai daug prisidėjo prie 
jos išauginimo. Kadangi šios draugijos narių tarpe yra 
visokių pažiūrų narių, prisiplakė prie jos ir komunis
tų grupė, kuri per daug metų visokiais būdais sten
gėsi draugijos vadovybę pasigrobti į savo rankas ir 
ją panaudoti komunistiniams tikslams. A. a. N. Kli
mas kai mūras stovėjo ir neprileido komunistų prie 
Keistučio draugijos vairo. Šioj kovoj su priešlietuvišku 
elementu velionis parodė daug energijos, drąsos, su
manumo ir gilaus patriotizmo.

Tad, a. a. N. Klimo mirtis palieka nemažą spragą 
ir Keistučio draugijoj ir visame Chicagos lietuvių vi
suomeniniame veikime.

IS KRAŠTŲ KARO LIEPSNOSE
(PRIEŠKARINES KELIONES ĮSPŪDŽIAI) 

Rašo JURGIS RIMOŠIUS

President Roosevelt and Prime Mtnister Cliureliill:
t. Their eountries seck no ongmndinattettt, territorial or otlier;
2. Tliey desire to seek no territorial uhangcs tliat do not aeeord 

witli tlic freely eapressed tviskes of tlie i>eoplps coneęrned;
3. 15iey respect tlie riglit of all peoples to eitose the fonn of go- 

verniiient under whicli tliey will live; and tlic vvish to see sover^ign 
rigiits and seif-governnient restored to tliose vvlio liave beon forcibly 
depri'ed of theni.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

50 milijonu žmonių taria savo žodį
Ši diena mūsų krašto gyvenime yra ir didelė ir svar

bi. Apie penkiasdešimts milijonų piliečių reiškia savo 
pilietinę valią, taria savo svarųjį žodį, mesdami į bal
savimo dėžutes savo balsą.

Šiandien renkame į U. S. kongresą atstovus, kurie 
mus atstovaus, kurie mūsų vardu kalbės, mūsų reika- 
iuę gins, reikalingus įstatymus leis.

Šiandien renkame prezidentą turtingiausiam, galin
giausiam ir demokratiškiausiam pasauly kraštui val
dyti.

Šiandien renkame savo steito (Illinois) gubernato
rių ir kitus pareigūnus.

Kiekvieno renkamo pareigūno, pradedant prezidentu, 
baigiant miesto teisėju, vieta yra svarbi, atsakominga.

Todėl galime nuoširdžiai džiaugtis ir didžiuotis, kad 
turime teisę, privilegiją ir laisvę slaptu, teisėtu ir ly
giu balsavimu pasirinkti kandidatus, kurie mūsų ma- 
r.ymu geriausiai sugebės atlikti pareigas, kurias mes, 
piliečiai, jiems uždedame.

Visi rinkimai ir visais laikais yra svarbūs demokra
tinėj valstybėj. Bet šių metų rinkimai, kaip jau kelis 
kartus esame nurodę, yra ypač svarbūs ir reikšmingi. 
Todėl, jei šie mūsų žodžiai jus pasieks dar nebalsavu
sius, tuoj, be jokio atidėliojimo eikite ir balsuokite. Ne
žiūrint kokį darbą nedirbtumėte, darbdavys jus turi 
išleisti porai valandų, kad galėtumėte balsuoti ir savo 
pilietinę pareigą atlikti.

Ypač yra svarbu ir reikalinga, kad mes, lietuviai, 
s/uo metu parodytume pilnutėlį pilietinių pareigų su
pratimą ir visi balsuotume.

Lietuvių priežodis sako — ‘“kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi”. Kaip mes pasirodysime šiuose (ypač šiuose!) 
rinkimuose, tokio pripažinimo susilauksime. Nieks, tie
sa, nesužinos už kokius kandidatus mes balsuosime, 
nes rinkimai yra slapti, tačiau sužinos, kuris iš mūsų 
balsavome, kuris nebalsavome ir kiek mūsų balsavo.

APŽVALGA
----------  r

Valstybes Departamento atsakymas
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimo metu New 

Yorke spalių mėn. 17 d. buvo atlaikytas bendras susi
rinkimas su latvių ir estų organizacijų vadais. Tame 
susirinkime buvo paruoštas ir pasiųstas Prezidentui 
Rooseveltui memorandumas (žiūrėk “Dr.” Nr. 247), į 
kurį gautas šitoks atsakymas;

DEPARTMENT OF STATE 
WASHINGTON

“My dear Mr. Simutis: November 2, 1944
I Jiave received, by reference from the White House, 

the telegram of October 17, 1944, setting forth the 
vievvs of the Conference of Representative Organiza- 
tions of Baltic Americans held in New York City re-
garding conditious in the Baltic States.

The many serious and complicated ųuestions grow-
ing aut of the situation in the eaatern European area 
are receiving the constant attention of the appro- 
priate officšals of this Government. As 1 pointed oat 
on September 26, 1944, at the time the representatives 
from the Litliuanian-American Information Center 
submitted the supplementary memorandum and peti- 
tion of the United Organizations of Americans of 
Lithuanian, Latvian and Estonian Evtraction, this 
Government will give the most careful and sympathe- 
tic consideration to all proposals whieh might exert 
a helpful and constructive influenoe in this area.

In connection with the suggestion that there be 
established an Inter-Allied Control in the Baltic Sta
tes, you of course realize that this area is now a zone 
of active military operations in the Soviet vvar the- 
atre.

I assure you that the principles enuuciated in the 
Atlantic Charter constitute an expres<sion of the fun
damentai objectives tovvard uhich the policies of this 
governraent are being directed, and that the Charter 
sets the course tovvard the attainment of the announc- 
ed objectives of the American people to bring about 
a just and lasting peace.

Sincerely yours,
(pasirašyta) Breckinridge Long,

’ f Assistant Seeretary.”

Lietuvos ministro nota

A. a. Nikodemas Klimas I

Tik prieš keletą dienų palaidojome mielą veikėją ir 
mūsų dienraščio artimą bendradarbį a. a. Pranciškų 
Yaskolaitį, štai, šią savaitę ir kitam brangiam lietuvių 
veikėjui supilamas kapas Šv. Kazimiero kapinėse. Kaip 
vi?nas, taip ir antras veikėjas, palyginti, dar jauni vy
rai ir taip dar buvo reikalingi mūsų organizacijų, mū
sų visuomeniniams darbams dirbti.

A. a. Nikodemas Klimas paskutiniu laiku visa šir
dimi atsidavęs Amerikos karo pergalei stiprinti, Lie
tuvai laisvinti ir šelpti. Jungtinių Valstybių kariuome
nei jis davė du puikiai išauklėtu sūnus, o pats buvo 
pasinėręs U. S. karo bonų pardavinėjime, Community 
and War Fund vajuje ir kituose darbuose.

Būdamas taurus lietuvis, velionis daug ir nuoširdžiai 
darbavosi Lietuvai, visu kuo remdamas Amerikos Lie
tuvių Tarybą. Be to, jo pastangomis buvo suorganizuo
tas stiprus BALF skyrius Brighton Parke, kuriam jis 
sekmingai pirmininkavo.

‘‘The New York Times” plačiau aprašė Povilo Ža
deikių, Lietuvos ministro, padarytą žygį Vašingtone.

Kaip mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, lapkričio 1 
d. P. Žiadeikis įteikė Valstybės Departamentui notą, 
kurioj išdėsto dabartinę padėtį Lietuvoje.

Notoje p. 2adeikis teisingai nurodė, kad Sovietų Lie
tuvos “laisvinimas” iš nacių vergijos virsta nauja oku
pacija. Tarp kitko pasakyta, kad
^Rusija*neteisėtai savinas! Lietuvos teritoriją,, siek

dama savo sienų didinimo; ji laužo žmonių teisę į 
Lietuvos pilietybę; ignoruoja žmonių valią atsteigti 
nepriklausomą valstybę.; aplenkia taikymą Lietuvai 
Atlanto Carterio dėsnių; grąžina diskredituotą Pa
leckio rėžimą; kankina žmones politinio persekiojimo 
sistema.

Spaudos atstovams, notos įteikimo proga, P. ža- 
deikis pareiškęs, kad, dėka sąjungininkų laimėjimams 
ir Lietuvos žmonių pasipriešinimui naciams, vokiečiai 
iš Lietuvos baigiami išvyti. Tačiau rusai

“atnaujina 1940-1941 m. sovietizacijos dekretus.” 
žmonių persekiojimas vedamas įkalinimu, deportavimu 
į Sibirą ir sušaudymais be teismo.

Vienu žodžiu, P. 2adeikio nota pagrįsta faktais ir tin
kamu momentu įteikta.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS,
V KURIE SKELBIASI "DRAUGE"
U —__ aa _

(Tęsinys)
Jos visiškai baltos be

kraujės. Kaip kokiame acte 
išmirkytos ir visiškai aklos. 
Tai yra, visiškai be akių or
gano. Tik snukučiu bado ba
seino briaunas. Kai kurie 
egzemplioriai iš šių požemių, 
amžinai tamsių ir rūsčių y- 
ra išgraibyti ir paleisti į, 
mažutėlį, čia pat prie take
lio, dubenio dydžio baseiniu
ką turistams rodyti. Pliauš- 
kenas jos dabar šioje balu
tėje uolos įdubime. Ir jos 
elektros apšviestos. Tokios 
baltos, bekraujės. Kaip koks 
nesusipratimas. Atrodo ga
na nejaukiai. Kai žmogus 
esi įpratęs į saulę ir į švie
są ir į kraują.

Pragaro tamsybės.
— Kuo jos minta?
— Kartais paberiama 

maisto. Bet šiaip jos ilgai 
gali gyventi druskomis pri
sisunkusiu vandeniu.

To paberiamo baseine 
maisto lyg ir nematyti.

Vis fantastiškos lubos ir 
visi pastatai.

Pirmą kart šie požemiai 
buvo užtikti ar ne 12 šimt
metyje. Turistiškai eksploa
tuoti juos pradėjo pereito 
šimtmečio pabaigoje. Dabar 
italai tiek tų sienų prisprog- 
dino ir vis sujungė paski
rus požemius į didesnius vie 
netus. Tiems inžinieriams ir 
mecenatams italų net bron
zinės lentos sienose pasta
tytos.

Be žibinto, ar elektros ra3 
tumeis čia, šiose tokios kons 
trukcijos salėse, ypač kai 
dar jos viena ant kitos su
kloduotos, visiškai bejėgis.

Kai kur sienų konstruk
cija pasitaiko rausvesnio mi 
neralo. Šiaip jau jas visur 
apygelsvės ir paprastos. Lyg 
gipso figūros per ilgus am
žius būtų apdulkėjusios.

Nors prospektai ir nori į- 
rodyti, kad, esą, yra salių, 
žėrinčių pašvaistės visomis 
spalvomis. Tačiau tos tūks
tantinės ir vienos nakties 
kaip ir nėra. Nors ir be tų 
tariamų įvairiaspalvių mine
ralų požemiai didingi. Ilgai 
vėliau jų iliuzijų negali žmo 
gus atsikratyti. Na, ir iš 
tiesų! Salių salės. Požemiuo
se įruošta bažnyčia. Vietoj 
vargonų muzikos požemiuo
se amžinai čiurlena upelis. 
Baliai. Prisirenka, sako, žmo 
nių į tokius šokius iki 15 
tūkstančių. Paštas požemiuo 
se.

Vėl oras ir Dievo skais
čioji saulė.

Laukai.
Pakalnės.
Staigūs kelių užsisukimai 

tarpukalnėse dar nesumoder 
nizuoti. Dar senoviško pobū
džio “serpantai”. Daugiau
sia, kaip pati gamta yra su
kūrusi. Nors italai ir čia 
imasi jau kelių modernizuo
ti.

Staiga tarp skaisčių girių 
ir dar skaistesnių skardžių, 
kai mažiausia gali laukti ko
kios sienos — italų vėliava.

Siena!
O vėliava. Naujintelė ir 

savo puošnumu net kokie - 
tiška. Ir įsitikinusi, kad ji 
už viską didžiausia, plačiau

sia ir gražiausia. Vėliavos 
stiebui įremti tyčia nuliedin
tas bronzinis pustamentas, 
bareljefais papuoštas. Kaž 
kokiais bareljefe šokinėjan
čiais niekuo nedėtais ange
lėliais...

Privažiavus prie italų mui 
tinės niekas iš jos neiššo
ka. Ji perrimtas daiktas, kad 
iš jos dar valdininkai iššo- 
kinėtų. Į italų muitinę pa
čiam reikia užeiti. O ji to
kia susikaupusi.

Šios pasienės muitinės pa
stato esama tokio pat mil
žiniško, kaip ir tos italų vė
liavos. Be jos dar esama 
kitokių pastatų sargybai. 
Valdininkams gyventi. Au
tomobilių Klubo skyriaus. 
Visokių. Ir visa tai siste- 
matiškai ir išdidžiai pasta
tyta iš naujo ir vis tvarkiai 
sustatyta šioje žalioje pie
velėje tarp smagių giraičių. 
Viskas nauja, kaip saldai
niai.

Revizija atliekama labai 
sklandžiai. Tikriau pasakius, 
jos visai nėra. Tik, labas- 
labas.

Dabar, matyti, išėjo iš 
mados žmones be reikalo 
tampyti.

Šalimais gyveną jugosla
vai irgi nenori pasiduoti i- 
talams.

Jie irgi turi savo muitinę.
Jie irgi įtvirtino pačią il

gųjų iš jugoslavų turtingų 
girių parinktą, ir ne bet ko
kią, eglę savo vėliavai pri

f

kabinti. Nors stiebo esama 
labai galingo, bet pačios vė
liavos dar nesimato. Jos šian 
die nėra.

Jugoslavijos pusėje prie 
kelio viena medinė trobelė, 
dar anksčiau šioje tarpukal
nėje natūraliu būdu išdygu
si. Jugoslavų muitinės tro
belė savo kaimišku kuklu
mu ir neoficiališkumu jokiu 
būdu negali prilygti itališ
kam palociui. Užtat ji tokia 
šiandie į kuprą susitrauku
si ir skurdi.

KLAUSYKITE-

(Daugiau bus)

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ ridOTŲ

TAMTOJAMA8 MiCJAl FLA8T10 MA. 
nUUOLAA MATOBALM HM 
8TALTM BANT* HJHTOMS.

MAIVOSVelvatone BAMT«
riMiroa

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENA

W*ataIdM*4a. B* akrai*. Natūrali* raal- 
▼*a N .bl anka. Vt**J taly lla*m*a

Pamatomu oryatal olur »lalt*a
rteakuu sukama, raaltarte, Paiu- 

ktalaute camataatea. Matartala* labai u- 
■ahte l m»*tat. Vlrara Mira** tateyara

Į gautai tik jj lAlanltiotų dratlatB Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1T84 A Aahlamd Bad n. Man. 8181

Atdara u* I Ud L taitad. m I Iki i 
KAINA MB IJBTUYMAAI

•846 w. 3Mh S*, tad Fl. Law 9908 
>0 N. Dearborn Rm. 808, 8ta 8848 

▼ldurml**41* vai. |—(. AatraAlanl Ir
ratvlrtadlaat aaa • Ud I.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

RYTINĘ RADIO
PROGRAMASOPHIE BARČUS

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

KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

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!

MUKIŲ 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 gero* rMlefi motery kailiniai, kalHiikain papuoštais 
‘eloth* kotai — paruiduoda nužomintomiM kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Ddubak br DuktA — w kiinkfs
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Kritikų balsas apie P. Stoškiūtę

Čikagos lietuviai bus kritikai
Po kiekvieno artisto-artis- tingas ir skambus. Visi to- 

tės koncerto didmiesčiuose, nai laisvai ir maloniai plau- 
o ypač po debiuto, laikraš- kia.”
čiuose pasipila įvairių-įvai- N Y j3urnal AmerioJn: 
rnuaių muz.kos kritikų į- ,.Artistį turi aukštos koky.
Ve vieni gražiai j,a]Są jr patraukiančią
skambantieji, sird, kntenan- asmenybę GeK) skonio dai. 
tieji, glostantieji, malonūs nininkg turinti tvirtos tek. 
Kartais randasi ir tokių kri- nikog
tiku, kuriems niekas nepa
tinka ir kurių plunksna ti
kus tik nemaloniai kritikai, 
karčiai paniekai išreikšti. 

Čikagos lietuviai turės

Boston Herald: “Jos into
nacija aiški ir tvirta. Jos 
tarsena ir interpretacija pa-1 
vyzdinga. Visuomet impo- j 

progos tapti kritikais lapkr. nuoja savo plataus dinami-1
26 d., Orchestra Hali, kur kų gammos pilnu valdymu.” 
pirmą kartą viešai Čikago- Boston Globė: “Jos kon- 
je debiutuoja Polyna Stoš- certas iš tų retenybių, ku
klutė. Lietuviai iš savo pri-! riais negalime užtektinai at- 
gimties linkę prie geros mu- sidžiaugti.”
zikos ir tikrai iš širdies j- Į Boston Post: “Jos balsas 
vertins Polynos išlavintą programoj pavadintas lyriš- 
balsą, meniškus gabumus, i kas-dramtiškas, ir tam pui- 
tarsenos aiškumą, gestų ir | kiaušiai atitinka. Tinka ir 
niuansų derinimasi, ir pa- operai ir koncertams.’’ 
galiau, pačios žvaigždės-gra Boston C. S. Monitor: “Jos Artistė POLYNA STOŠKIUTE

zikai prabilti ir žavėti savo 
tyriu, lanksčiu jausmus ža
dinančiu balsu”.

(Bus daugiau)

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau
gu”.

žuolės kuklumą, taurumą ir 
kitas sielą puošiančias ypa
tybes. Tuo savo įvertinimu 
lietuviai kaip tik vieningai 
pritars muzikos kritikams, 
kurie visoj Amerikoj P. Stcš 
kiūtę aukštai reklamuoja ir 
laiko kaipo pirmos rangos 
operos ir koncertų artistę.
AMERIKOS ŽYMIEJI 
KRITIKAI

New York Times: “Jos 
balsas ypatingo grožio... to
nai pilni, laisvai plaukian
tieji, švieži, aiškūs, ir ste
bėtinai puikiai leidžiami. ’ ’

N. Y. Herald Tribūne: 
“Jos balso kokybė šviežia, 
kiekviename registre malo
numą teikia... Nesiranda jo
kių negražių sferų.”

N. Y. Sun: “Tai graži ir 
gabi soprano.... balsas minkš 
tas ir patraukiančios tono 
kokybės... švelnus visuose 
registruose, nepaprastai pa
stovios intonacijos.”

N. Y. Post: “Jos balsas 
stiprus... stebina savo aukš
tų ir žemų tonų tvirtumu.”

N. Y. World Telegram: 
“Patraukiantis balsas, tur-

balsas plataus masto, visuo
met jos kontrolėje, tikrai 
šviežias ir šiltas savo jaut
riu spalvų derinimu.”

Tallahassee De m o c r a t: 
“Jos tobulas pasirodymas 
visose gero artisto ypatybė-

se ją skelbia kaipo vieną iš 
retų dainininkių, semiančių 
jėgų iš didžiųjų senų tradi
cijų”.

Jefferson City Capitol 
News, Mo.: “Artistė-gražuo-

lė, rimtai ir maloniai pa
traukia. Balsas gražiausias 
ir pagrįstas pilna teknika. 
Didžio muzikos nuoširdumo 
ženklas, kad ji leidžia mu-

ANTANAS SELEMON 
(Selemoiia vtėiusį

Gyveno 3840 W. lllth Street 
Telef. Cedar 0855. Mirė Lapkr. 
5 d, .1944. 6:40 vai. vak. sulau 
kęs 36 metų amžiaus.

Gimė Chicagoje Lapkr. 16, 
1907 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Mabel, sūnų Antanų, 
motinų Kazimierų, tėvų An
tanų, seserį Koše, tetų Mari
jonų Vaitukaitienę ir jos šei
mų. d&dę Pranciškų ir dėdienę 
Salomėją Selemonavičius ir jų 
šeimų, pussseserę Petronėlę ir 
švogerį Pranciškų Daniels, uo
švius Andrew ir Onų Opletz ir 
jų šeimų.

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioje, 3307 Li
tuanika Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkr. 9- d., iš kopi. 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuliūdę Moteris, Sūnus, Mo
tina, Tėvas, Sesuo, Teta, Dėdė, 
Dėdienė, Pusseserė, švogeris, 
Uošviai ir kitos Giminės.

Laidotuvių Direkt. Antanas 
M. Phillips Tel. YARds 4908.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE K0M1SIN0

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

A. t A
ALEKSANDRAS GLEBAUSKAS

Gyveno 6804 So. Rockvell ,Street. Mirė Lapkričio 5 dienų, 
1944 m., 3 :40 vai. pp. sulaukęs pusės amžiaus.

Gimė Lietuvoje.. Kilo iš Panevėžio apskričio, Ramygalos 
parap., Masiokų kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Veronikų (po tėvais 
Želniukė) ; sūnų Juozapų (U.S. Army) marčių Bronę ir anū
kę Maureen'; brolio sūnaus moterį Marijonų Glebauskienę ir 
jos šeimų (l)e Kalb, III.); švogerį Antanų Želnį jo moterį 
Louise ir jų šeimų; krikšto sūnų Antanų Želnį (U.S. Army); 
švogerio sūnų Leonų Želnį; švogerkų Juzę Juozaitienę ir šei
mų ; uošvienę Marijonų Petraitienę ir jos šeimų, ir daug ki
tų giminių, draugnj ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko seserį ir jos šeimų ir brolio vaikus.

Kūnas pašarvotas Laehawiez koplyčioje, 2314 West 23rd 
Plaee. Laidotuvės įvyks ketvirtad., Lapkr. 9 d.. 1944. Iš ko
plyčios S :30 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Marti, Anūkė ir Visos ' 
Kitos Giminės.

va

VERONIKA 
JABLONSKIENĖ

(po tėvais Beinoraitė)

Mirė Lapkr. 6d., 1944, 9
1. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš

Raseinių apskr., Viduklės pa
rapijos.

Paliko dideliame nuliūdi
me: vyrų. Antanų; 2 dukte
ris Vietoria Shimkus ir žen
tų Krank, ir Bepniee Selmde 
ir žentų llarold; 3 sūnus 
Stanley, Staff Sgt. Juliau, 
IT.H. Army, ir Raymond ir 
marčių Rosemary; 6 anūkus; 
seserį ir švogerį Pranees ir 
Stanley Kasnmuski ir juj 
šeimų; brolį Louis Beinbr 
ir daug gitų giminių, drau
gų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažei
kos koplyčioj, 3319 S. Litu- 
aniea Avė. Laidotuvės įvyks 
penktad., Lapkr. 10 d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos paniuktos už velionės 
sielų. I’o pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapus.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines ir draugus daly
vauti šiose laidotuvėse.

iNuliūdę l’i/rns, Dukte
rys, Žentai, Marti; Anūkai, 
Sesuo, Hrolis, Švot/eris ir vi
sos kitos Gimines.

Laid. dinkt.: Mažeika ir 
Evanauskas, YAR. 1138-39.

PETER TROOST MONUMENIS
(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

fttai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose 1

PERSONA I.12KP MEMOIUAI.S AT NO AUDITIONAL GOST!
PARIIC I,Ali PEOPI.E PltEFER T1COOST PltOIHCTIONS 
UIHTitIBLTORS OE THE FAMOUS MONTEUA) GRANITE

Mosi Iteautlful—Most En»lnrlng—Klrongest—Best Iii Tite World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KUElPIU'lftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tek ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6 vai.

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

’ Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NIKODEMAS KLIMAS
Gyv.: 4516 S. California Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Lapkr. 4d., 1944, 3:45 v. p.p., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kauno gubernijos, Dūkštos 

parap., Alejūnų kaimo. Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą moterį Vincentą 

(po tėvais Srogaitė); dukterį Lillian Renecke, žentą Ber- 
nard ir anūkę Joan; 3 sūnus Sgt. Boleslovą, U. S. Army, 
Bronislovą ir marčią Tillie, ir Pvt. Povilą, U. S. Army; 
brolį Julijoną; brolienę Marijoną ir jų šeimas; pusbrolį 
Liudviką Chernauskį ir jo žmoną Mortą ir jų šeimą; švo- 
gerką Barborą Sergūnas ir jos vyrą Stanislovą; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko 2 bro
lius Steponą ir Klemensą ir jų šeimas.

Velionis buvo pirmininkas Keistučio Pašalpos Kliūbo 
ir narys Liet. Piliečių Kliūbo ir Gvardijos Vytauto Dr-tės.

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės įvyks trečiad., Lapkr. 8d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 'pamaldų bus 
nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnai, Brolis, Brolienė, Pus
brolis, švogerka ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt.: J. F. Eudeikis, YAR. 1741 — LAF. 0727.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

u.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mfisų patarnavimas yra greitas, mandagiu ir 
Jflsų finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijom.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dleaų lx Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
DalyM

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACB 
19756 S. MICHIOAN AVB.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODOBE 5765 

PULLMAN 1171

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4008

I. LIULEVICIUS
4343 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th 8TBEB1

Teiepbone Y AKUS 1413

L J. ZOLP
1646 WEST 46th IT. Phone YABDS 078)

MAŽEIKA
3313 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1133—M

i
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Iš teismo salės

Kaip išviliojo $3,625 iš padavėjos..
VYRAS, 50 METŲ AMŽIAUS, PASISIŪLfi JĄ VESTI, IR 

PAPRAŠĖ PASKOLINTI PINIGŲ. — GIRDI, NAU
JĄ BIZNĮ NORĖJO ATIDARYTI...

Kitas vyras, kuris pasisiū
lys vesti Joyce Albanesę, 29 
metų, Penguin klubo padavė
ją. 178 W. Randolph str.,
“turės palikti iltinį dantį” 
pirm negu galės gauti pa
skolą, — pasakė ji supykusi 
Felony teisme, praeitą penk
tadienį (spalių 27 d.).

Joyce Albanese supyko
ant Leonard Ivey, 50 metų Praeitą sekmadienį Mil 
amžiaus, 4170 Drexel blvd.,, waukee, šv. Gabrieliaus lie- 
kuris mažai turi plaukų ant tuvių parapijos salėje, įvyko

Didelis lietuvių 
susirinkimas

KELEIVINIO LĖKTUVO KATASTROFA
9 metai lovoje, bet

ne

PHILADELPHIA. — Jau 
devyni metai, kai Mrs. 
Francklyn Paris yra prira
kinta prie lovos paralyžiaus 
ligos. Bet šiandien jinai iš 
lovos pakils ir bus nugaben- 

' ta į balsavimo vietą, kur ji 
, balsuos, ir paskui Raudono* 
i jo Kryžiaus stotyje padova
nos kraują, dviejų giminai
čių garbei, kurie yra gink
luotose jėgose.

galvos, nešiojąs akinius. 
Joyce jį kaltina, kad jis iš 
jos išviliojo $3,625, kuriuos 
ji buvo sutaupiusi per pen
kis metus, tarnaudama kai
po padavėja.

* * *
Joyce, kuri gyvena 1418 

Hutchinson str., pareiškė 
teisėjui John Gutknecht’ui, 
kad Ivey save prisistatė kai
po Mason Novelty Co. sa-

Dvidešimts vienas keleivis žuvo nelaimei ištikus TWA linijos keleivinį lėktuvą. Sa- 
didelis lietuvių masinis su- koma, kad, skrendant virš Burbank, Calif., lėktuvas ore išsiskyrė į kelias dalis ir nu- 
sirinkimas. kuriame buvo I krito. Nei vienas keleivių nespėjo užsidėti gelbėjimosi priemonių, (Acme-Draugas te
įsteigta Amerikos Lietuvių lephoto)
Tarybos ir Bendro Ameri
kos Lietuvių šelpimo Fondo 
(BALF) skyriai. Iš Chica- 
gos į šį Milwaukee lietuvių 
susirinkimą buvo nuvykę: 
kun. P. Činikas, M. I. C.,
“Draugo” administratorius,
St. Pieža, American Herald 
redakcijos narys, jo žmona

Kėny blėka tampa 
submarinu

Europos karo fronte

2,812 Amerikos Kareiviu Sužeista
Cook kauntės moterys se- SUŽEISTŲJŲ KARIŲ SKAIČIUJE 191 VYRAS YRA Iš

vininkas, pasiūlė vedyvas ir [Onutė, Ignas Sakalas ir kun. 
pasiskolino $3,525, kad pra- K. Barauskas, “Draugo” re-
dėjus naują biznį, pavadintą 
“Word Rummy”. Jis pasakė, 
kad jis turįs apie $25,000 
nuosavybės taksų ginče, ir

dakcijos nariai.
Susirinkime daug gyvumo

ir judrumo parodė kun. A.
. . .. . , . . .Mažukna, M. I. C., Šv. Gab-

jam ‘truput, truko pinigų . rieBaug parapiios klebon9S,
„ , . , . .ir kun. A. Sandvs, M. I. C.,
Kad ,rodyti gerą vardą, ji dabar studiiuoja Mar.

pareiškė, jis davė jai datuo- ette universitete buvęg 
tą čekį sąskaitoje. Bet kai J „Laiv0„ redaktoriug 
ji pristatė čekį, ji rado, kad
jo sąskaita buvo uždaryta. | Mes manome, kad Mil-

Paskui ji sužinojo, kad waukee vietos koresponden- 
jis nebuvo kompanijos savi-' tas apie šį susirinkimą pla- 
ninkas. bet tik atleistas ten čiau parašys.
knygų sąskaitininkas (book- 
keeper), uždirbęs $35 savai
tėje, dabar tarnaująs kaipo 
prekybininkas koresponden
cijos mokykloje.

“Įsivaizduokite”, — pasa
kė Joyce.

Ivey pareiškė, kad $3,525 
buvo paskola, kurios jis ne
galėjo atmokėti, bet teisėjas 
Gutknecht pavedė jį Grand

nų kenų rinkimu parūpins 
blėkos dėl 106 submarinu 
pastatymo, laike ateinančių 
metų, remiantis J. A. Ste- 
vvart, American Can Co. 
vice-prezidento, apskaičiavi-

ILLINOIS VALSTIJOS. 
JE YRA LIETUVIŲ.

SUŽEISTŲJŲ SKAIČIU-

jury šelmystės byloje, 
skiriant $2,000 bond.

pa-

Sužeidė
Herman Hoppe, 42 metų, 

435 So. Clark str., buvo pa
liestas automobilio ir sužeis
tas. Jis nuėjo į Central poli
cijos stotį ir pranešė, kad 
jis buvo sutrenktas automo
bilio, Jackson blvd. ir Clark 
str., jis buvo nugabentas į li
goninę.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 4 dieną pranešė 2,812

mu. Remiantis praeitų me- Jungtinių Amerikos Vaisty
tų suvartojimu, jis pasakė bių kareivių pavardes, ku-
praeitą sekmadienį, kad ci
viliai gyventojai atidarys 
329,130,696 kenus maisto 
šiais metais. Ir pasak nese
nai išleistos lentelės Wa- 
shingtone, 3,100.000 kenų 
blėkos užtenka vienam sub- 
marinui.

VAGYSTES
Pakliuvo vyrukas!

Charles S. Bell, 427 N.

rie buvo sužeisti Europos ka
ro apylinkės fronte.

Sužeistųjų karo fronte ka
rių skaičiuje 191 vyras yra 
iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra pvt- Albert J. Maris, jo 
žmona Mrs. Bernice Matis 
gyvena 1338 So. 49th avė., 
Cicero; Staff sgt. Joseph A. 
Naudziunas, jo sesuo Miss 

i Anne Naudziunas gyvena 
1646 W. 21st str.; pvt. lst 
class Walter A. Remkus, jo 
motina Mrs. Helen Remkus 

Kostner avė.,

įvairios—įdomios

.... 2INIOS

Dideli turtai
James Stanley Joyce, Chi- 

cagos lentų vyras, kuris mi
rė sausio 3 dieną, paliko tur
to už $5 269,911.

Žmogžudystės
Rastas nušautas

James Howard, 39 metų, 
negras, 3505 Indiana avė., 
buvo rastas mirtinai pašau
tas basemento apartamente, 
3531 Indiana avė.

Subadė moterį
Mrs. Anna Ray, 22 metų, 

negrė, 557 E. 43rd str., mirė 
Provident ligoninėje nuo su- 
badymo žaizdų. Sakoma, kad 
jauną moteriškę sužeidė mi
rusios moters vyras Henry, 
plieno darbininkas.

gyvena 148
Humphery avė.. Oak Park, Blue Ialand
praeitą sekmadienį atpažino Sužeistųjų karių skaičiuje 
A. Stramaglio, 23 metų, 825 į§ Indjana yra 2? vyrai>

Ginčo mirtis...
Sam Taylor, 50 metų, neg

ras, 3625 Ellis park, buvo 
nušautas ir Mrs. Mary Lee 
Morris, 47 metų, negrei, 3624 
Ellis Park. buvo pašauta ko
ja, kai Taylor ir Joseph 
Smith, 48 metų. negras, 2230 
Maypole avė., susiginčijo.

Labai liūdna...
Anthony Seiman Jr„ 36 

metų. praeito sekmadienio 
vakare mirtinai persišovė, 
savo tėvų name, 3840 W. 
lllth str., kur jis nesveika- 
vo. Tėvai rado persišovusį 
savo sūnų. Jis mirė ligoni
nėje.

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

Laivyno nuostoliai

N. Avers avė., kaipo vyrą, 
kuris sulaikė jį su pistoletu 
ir atėmė iš jo $26, praeitą 
trečiadienį. Stramaglio, dve
jų vaikų tėvas, prisipažino 
šeštadienį prie gatvės plėši
kavimų. Sakoma, kad Stra
maglio plėšikavęs, jog nore-

Michigan 
— 69.

15, iš Wiscon3in

Triratį pavogė PaSmė laikrodį
Iš namo koridoriaus, 7129 Mrs. Olga Walsh, 312 E.

Clyde avė., buvo pavogtas 75th str., pranešė policijai, i?8,atgauti gemb mimo nuo 
triratis (tricycle), už $18 kad vagiliai paėmė iš jos
vertės. namo rankinį laikrodį.

stolius.

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Sfoškiufės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINĮ KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Avė., Chicago, III.

Vagys paėmė 50,000 
gazolino štampų

Už $25,000 nuostolių
Anksti pirmadienio rytą 

Royalton viešbutyje, 6215 
University, buvo kilęs gais
ras. Gaisras išvijo 152 nuo- 
muotojus, ir sakoma, kad 
ugnis sukėlė $25,000 nuo
stolių.

Gerai auga
PHILADELPHIA. Mr. 

tfr Mrs. Joseph Cirminello 
keturiukė (keturi vaikai), 
gimusi laike dviejų minučių, 
gerai auga. Keturiukė (quad- 
ruplet) gimė aną savaitę.

Surinko 40 tonų rūbų
LONDONAS. — Britani

joje surinko 40 tonų rūbų. ir

Apdovanoti
Vagys išlaužė Larland j WASHINGTON, D. C. — 

Oil Co priešakines duris, ne- iKaro departamentas lapkri-
♦oli Ridge Park. ir paėmė 
200,000 kuro aliejaus ku
ponų ir 50,000 galonų vertės 
Gazolino kuponų. Vagystė 
5vyko anksti pirmadienio ry
tą. Vagiliai įsilaužė į stalčių 
oaėmė kuponus, palikdami 
$500 karo bonų. Ir taip pat 
nelietė dėžės whisky, kuri 

,buvp netoli.

7 laikrodžiai
Iš State Jevvelry ir Loan 

kompanijos, 408 So. State 
str., buvo pavogta septyni 
laikrodžiai, už $188 vertės 
ir $90.

WASHINGTON, D. C. — 
Laivyno departamentas lap
kričio 3 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų sąrašą, kuria
me pažymėta, kad 351 jūri-

X A. a. Nikodemo Klimo 
asmenyje, Chicagos lietuviai 
neteko vieno veikėjų, o Keis 
tučio klubas labai energin
go pirmininko ir vieno di
džiausių kovotojų su bolše
vikais, kurie visuomet dėjo 
pastangų šį klubą pakišti 
po Stalino pantapliu.

X Johanna Gasparaitė iš 
Brighton Park šiomis die
nomis įstojo į moterų pagal
binę armiją WAC’s. Du jos 
broliai Jonas ir William taip 
pat yra kariuomenėj seržan
to laipsny; vienas šiuo me
tu yra Anglijoj, o kitas Pra
ncūzijoj.

X Abdonas Brazaitis, sū
nus muz. J. Brazaičio, Auš
ros Vartų parapijos vargo
nininko, šaukiamas į kariuo
menę. Išvyks šio mėnesio 13 
d. A. Brazaitis yra baigęs 
St. Rita aukštesnę mokyk
lą ir buvo pradėjęs lankyti 
technikos institutą. Duk^' 
Loreta lanko šv. Kazimiero 
Akademiją.

X Community and War 
Fund vajuje Chicago lietu
viai dalyvauja šįmet pirmą 
kartą, bet labai gražiai sa
ve užsirekomendavo ne tik 
kaipo duosnūs aukotojai, bet 
ir aukų rinkėjai. Fondo pa
reigūnai lietuvius daugeliui 
net pavyzdžiu stato.

X Polyna Stoska koncer
tas kasdien artėja, o įžan
gos tikietai mažėja. Koncer
tinėse salėse kiek yra vie
tų, tiek yra ir tikietų. Ne 
taip kaip paprastose salėse 
kad vietų esti 500, o tik. at
spausdinama 1000. Dėlto vi
siems patariama iš anksto 
įsigyti tikietus.

X VVestern Electric Co. 
šį mėnesį mini 75 metų su
kaktį nuo įsisteigimo. šioj 
kompanijoj daug dirba i’ninkas yra nukentėjusių . .. .

skaičiuje. Lapkričio 3 dieną | ,,etUV1U‘ ypatingai » Cicero, 
laivynas turėjo viso 70,917
nukentėjusių sąraše, įskai
tant 28,378 mirusius, 28,716 
sužeistuosius, 9,345 dingu
sius, ir 4,478 belaisvius.

Du žuvo
FORT KXOX, Ky. — Du 

Sužeistųjų skaičiuje pa- vokiečių karo belaisviai bu-
____________ žymėtas Steven A. Kozlows- v0 užmušti, lapkričio 5 die-

'įtie rūbai bus išdalinti Pran- k«, corporal. U. S. M. C. R., n{b ir penki buvo sužeisti, 
cuzijos nuteriotose apylin- jo tėvai Mr. ir Mrs. William kai sargybiniai paleido ug- 
kėse, kai tik susisiekimas Kozlavvski gyvena 1514 Vic- ni laike kllusių neramumų, 
bus galimas. toria str.- North Chicago; Fort Knox pareigūnai pra-

• ___________ [ir private U. S., M. C. R. nešė laPkričio 5 dienos va-
čio 5 dieną pranešė, kad 
penki pėstininkai kariai bu
vo apdovanoti bronzos me
daliais.

Edgar Spier Cameron, 82 
metų, Chicagos artistas ir 
kritikas mirė praeitą sekma
dienį.

Adotph Stanley Vasgird, jo kare‘____________________
tėvas Stanley Vasgird gyve- Lietuva nenori nei bolše- 
na 1976 Canalport avė. vikų, nei nacių “globos”.

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallhoard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

Iš Alvin Kastai namo, |J 
2701 W. 59th str., vagys pa
ėmė už $200 vertės brang
akmenių ir du šimtus dole
rių.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI.STED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tog vai. ryto Iki 8:30 vai. pp.

I WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything In ttie line of 

Farnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Feetory Repreeen tėtive

MunuunoMs in 
MERCHANDISE MART
For nppolntment rali — 

REPIIBIJO 6051




