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

—Abraham Lincoln
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DEMOKRATAI LAIMĖJO DAUG VIETŲ
FDR Telegrama Siųsta Dewey: Dėkui

HYDE PARK, N.Y., lapkr. 
8.—Prez. Rooseveltas, pavar 
gęs bet linksmas dėl perrin
kimo ketvirtam terminui, 
prigulė tik prieš ketvirtą 
valandą vį rytą.

Kiek anksčiau jis pasiun
tė Gubernatoriui Dewey te 
legramą, kurioje jis padė
kojo republikonų kandida
tui už laimėjimo pripažini
mą, kurį Prezidentas girdė
jo per radio.

Rooseveltas taipgi pasiun 
tė telegramas Šen. Harry

S. Truman, būsimam vice 
prezidentui; Henry A. Wal- 
lace, esančiam vice prezi
dentui, ir Robert E. Hanne- 
gan, demokratų partijos 
pirmininkui, kuris vadovavo 
sėkmingai kampanijai.

Jo Hyde Park kaimynai 
nakties metu susirinko* 
prieš Prezidento namą, kurj 
Prezidentas, išėjęs ant ve
randos, su jais kalbėjo, sa
kydamas, kad -jis turėsiąs 
važinėti tarp Washingtono 
ir Hyde Park dar keturiems 
metams.

Dewey Pripažino Roosevelt Pergalę
NEW YORKAS, lapkr. 8. 

—Gub. Thomas E. Dewey 
2:13 vai. ryte (Chicagos 
laiku) pripažino Laikrašti
ninkams savo štabe, kad 
Prez. Rooseveltas laimėjo 
rinkimus, ir pareiškė, ka' 
jis nuoširdžiai sveikina Roo 
se veltą.

Dewey sakė kiekvienas 
geras pilietis pripažins žmo

nių valią. Jis nuo savęs lin
kėjo, kad Prezidento termi
nas vestų prie greitos per
galės ir įsteigimo pastovios 
taikos.

Dewey dėkojo tiems žmo
nėms, kurie už jį balsavo ir 
sakė republikonų partija 
atgijo kaipo gyva organiza
cija.

U. S. Lėktuvai Nuskandino Daugiau 
Japonų Laivų Manila Apylinkėje

PEARL HARBOR, lapkr. 
8. — Amerikos lėktuvnešių 
lėktuvai, iš naujo puldami 
Manila apylinkę, nuskandi
no bent penkis kitus japo
nų laivus—didelis kreiseris 
ir naikintuvas gal buvo nu
skandinti, o 23 kiti laivai 
buvo sužaloti.

Manoma atakos Manila 
srity nurodo pasiruošimą 
sekančiai Philippinų išlais
vinimo vajaus fazei.

Adm. Chester Nimitz pra 
nešė apie pratęsimą trečio

jo laivyno lėktuvnešių ata
kos ant Manila įlankos, Lu- 
zon saloje.

Naujai sekmadieny nus
kandinti japonų laivai pa
kėlė dviejų dienų atakos 
skaitlinę iki 30 sunaikintų 
japonų laivų.

Apart laivų, Nimitz sakė, 
Amerikos lėktuvai numušė 
arba ant žemės sunaikino 
dar 249 japonų lėktuvus, 1 
tad per dvi dienas amerikie- ; 
čiai sunaikino 440 priešo 
lėktuvų.
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EMILY TAFT DOUGLAS

12 Žuvo, 150 Sužeista 
Traukinio Nelaimėje

SACRAMENTO, C a 1 i f., 
lapkr. 8.—Southern Pacific 
Challenger traukinys nušo
ko nuo bėgių netoli Colfax 
anksti šį rytą. Anot polici
ninkų, bent šeši asmenys 
žuvo ir nuo 20 iki 30 asme
nų buvo sužeista.

REMIA ANGLIJOS 
PLANĄ AVIACIJAI

CHICAGO, lapkr. 8. — 
Manoma mažosios tautos, 
ypatingai Europos, rems 
Anglijos planą pavesti lėk
tuvais keliavimo kontrolę 
tarptautinei organizacijai.

Stevens viešbuty vykstan
čios konferencijos 51 dele
gatas svarstys britų atsto
vo patiektą planą, kuris, 
anot britų, užtikrina pasau
lio saugumą ir lygų padali
nimą prekinių aviacijos li
nijų kvotos pamatu.

Lord Swinton sakė Euro
pos tautos rūpinasi dėlto, 
kad transporto lėktuvai ga
li būti vartojami pristaty
mui invazijos armijų.

Patton Armija Pradėjo Ofensyvą;
Jau Užėmė Keturis Naciu Miestus

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, Paryžius, lapkr. 8. — 
Amerikos lėktuvai atakuoja 
nacių priešakines linijas, 
tuo padėdami Gen. Patton 
trečios armijos kariams, 
kurie anksti šį rytą pradėjo 
didelę ofensyvą ir greit už
ėmė keturis nacių mieste
lius.

Dvylikto korpuso vetera
nai persikėlė per Seille upę 
prie Rouves ir pasivarė pir
myn nuo dviejų, iki trijų 
mylių platumo frontu.

Prastas oras trečios ar
mijos fronte trukdė lėktuvų 
veiklai, bet naikintuvai- 
bomberiai prasiveržė per 
debesis ir atakavo nacių 
tvirtoves į pietryčius nuo 
Metz.

Pirmos armijos fronte, į 
pietryčius nuo Aacheno, 
smarki nacių kontrataka at
stūmė amerikiečius 500 jar
dų. Tas įvyko prie Commer- 
scheidt, mylią į šiaurvaka- 

i rius nuo atakuojamo 
Schmidt miestelio.

Vossenack mieste vis dar 
tebevyksta kovos gatvėse. 
Amerikiečiai atmušė dvi na
cių kontratakas prie Sch
midt, kurį naciai nori su
stiprinti, kad neprileisti 
amerikiečių prie Koelno Lau
kų.

Olandijoje sąjlungininkai 
baigia išmušti užsilikusius 
nacius. Sąjungininkų 21-oji 
armija rikiuojasi pagal 
Maas (Meuse) upę.

Rusai Ruošiasi Didelei Ofensyvai; 
Artilerija Saudo į Budapešto Miestą

Mano 'Trys Didieji' 
Greitu Laiku .Sueis

WASHINGTON, lapkr. 8. 
— Prezidento Roosev eito 
perrinkimas veik užtikrina, 
kad jis netolimoj ateity su
eis su Min. Pirm. Churchill 
ir Prem. Stalin.

Dabar ir vėl pagreitės 
užsienio politikos reikalai. 
Rinkimų kampanijos metu 
svetimosios valstybės neži
nojo ar jos turės ateity 
kalbėti su Rooseveltu ar 
Gub. Dewey.

KIEK MYLIŲ 1 BERLYNĄ
1— Iš vakarinio fronto: 

301 mylią.
2— Iš rytinio fronto 

mylios.
3— Iš Italijos fronto 

mylios.

COOK COUNTY 
State’s Attorney 

WILLIAM J. TUOHY 
Sheriff

MICHAEL F. MULCAHY 
Vyriausio Teismo Klerkas 

EARL SEARCY 
Coroner 

A L. BRODIE 
County Recorder 

EDWARD J. KAINDL

Appelate Court Klerkas 
SHELDON W. GOVIER 
Superior Court Klerkas 

HENRY SONNENSCHEIN 
Oi reni t Court Klerkas 

JOHN E. CONROY 
Sanitary Distridt Trustees 

JOHN -J. TOUHY 
J. L. FRIEDMAN 

JOHN A. SZUMNARSKI 
NEAL T. KELLEY

Siunčia V-2 Bombas į 
Londoną: Naciai

LONDONAS, lapkr. 8. — 
Nacių aukštoji komanda sa
kė jau “kelios savaitės,” 
kaip Londoną bombarduoja 
naujas slaptas ginklas, V-2.

Vokiečių komunikatas sa
kė “naujas ginklas, daug 
efektyvingesnis” negu V-l 
skrendanti bomba, buvo pa
siųstas į Anglijos sostinę.

LONDONAS, lapkr. 8.— 
Ilgąjam rytiniam fronte, 
kur per dvi dienas neįvyko 
jokių didesnių pakeitimų, 
manoma tuoj įvyks dideli 
veiksmai.

Vengrijoje rusai žygiuo
ja per Budapešto priemies
čius, nežiūrint didelio lie
taus. Artilerija šiuo laiku 
apšaudo Budapešto miestą.

Berlynas sakė rusai ruo
šiasi naujam puolimui į Tar 
novą, pietvakarinėj Lenki

joje, iš vakarinio Visla upės 
kranto.

Naciai sakė rusai par
traukė mechanizuotus dali
nius iš rytinio Beskids apy
linkės, pagal Lenkijos-Ce- 
koslovakijos sieną, kad su
stiprinti puolimo divizijas, 
ir tikimasi, jog greitu laiku 
prasidės didelė kova.

Jei tai būtų tiesa, tai ru
sų ofensyvą taikytų į vo
kiečių Sileziją.

norvegai kovoja (Paskutinės Grumtynės už Leyte Salą
ŠALIA RUSŲ KARIŲ Į GEN. MacARTHUR ŠTA-„ _ __ . „ « ,nuo Ormoc, japonų tvirto-LONDONAS, lapkr. 8.-|BAS Ph.hpp.nuoae, lapkr. 8. I .g K ba.

Norvegijos Užsienių, Minis- -Leyte saloje, apie 350 mv- Į „ak* vakariniam
lių į pietus nuo Manila, i krante

304
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KALENDORIUS
Lapkričio 9d.: šv. Teodo

ras; senovės: Ausautas ir 
Miglė.

Lapkričio 19d.: Sv. An
driejus Avelini; senovės: 
Vaišilgas ir Geluotė.

ORAS
Apsiniaukus. Vėsu. 

tarpiais bus lietaus.
Pro-

KARO BIULETENIAI
—Trečios armijos kariai 

žygiuoja aplink Metz mies
tą, kad apeiti jį iš užpaka
lio.

—Prez. Rooseveltas priė
mė kvietimą aplankyti Pa
ryžių.

— Amerikiečiai užėmė 
bent 13 kaimų ir miestelių 
tarpe Nancy ir Metz.

—Britų lėktuvai puolė na 
cių aliejaus varyklas prie 
Homberg.

—Amerikos komandierius 
Kinijoje sakė militarinė pa
dėtis tame krašte yra labai 
nepalanki.

Dar nebaigta skaityti vi
si balsai, bet iš iki šiol su
skaitytų 42,394,430 balsų, 
22,520,961 buvo už Prez. 
Rooseveltą, ir 19,873,469 už 
Dewey. Trylika valstybių 
davė perviršį Gub. Dewev, 
o 35 valstybės davė pervirši; 
Rooseveltui. Manoma, kad 
iš viso balsų bus arti 50 mi
lijonų, arba maždaug tiek, 
kiek 1940 metais.

North Dakota Senatorius 
Nye pripažino, kad jis pra
rado vietą savo oponentui.

Clevelando Majoras Frank 
Lausche laimėjo rinkimus į 
gubernatorius Ohio valsty
bėje.

Atstovų /ūmuose vietas 
laimėjo kitas 19 demokratų.

Connectiout valst y b i j e 
Clare Booth Luce laimėjo

perrinkimą į Kongresą. Ji 
yra labai priešinga Prez. 
Rooseveltui.

tras Trygve Lie sakė nor
vegai kariai kaujasi šalia 
Rusijos karių Norvegijoje, 
šis pranešimas buvo pada
rytas Maskvoje, kuomet ru
sai autoritetai priėmė Lie 
ir jo štabą, jiems atvykus į 
Rusijos sostinę.

ŽMONES PAREIŠKĖ 
VALIA—BRICKER

COLUMBUS, O., lapkr. 8.
J —Gub. Bricker, republiko^ 
!nų kandidatas į vice prezi
dentus, pripažino Roosevelt- 
Truman laimėjimą pareiški- 

jmu, kad Amerikos žmonės 
pareiškė savo valią.

Jis sakė prisidedąs prie 
Gub. Dewey pareikštų min
čių, ir sakė darysiąs ką ga
lėsiąs padėti karo pastan
goms ir daryti kraštą stip
resniu ir geresniu.

Truman'ui Patiko 
Dewey Pareiškimas

KANSAS CITY, Mo„ lapkr 
8.—Šen. Harry S. Truman, 
demokratų partijos kandi
datas į vice prezidentus, pa
darė trumpą pareiškimą, 
kuriame jis gyrė Gub. Tho
mas E. Dewey, po to, kaip 
Dewey pripažino, kad Prez. 
Rooseveltas laimėjo.

CAIRO, lapkr. 8—Britai 
oficialiai pranešė, nad du 
žydai iš Palestinos, kurie 
sakosi esą nariai Sternistų 
organizacijos, prisipa žino

Gen. MacArthur jėgos galų 
gale susikibo su keturių ja- Gen. MacArthur praneši-
ponų divizijų daliniais. Ma- mas sakė jau vyksta “aš-
noma tuo ir prasidės pas
kutinės grumtynės už tą 
centralinę Philippinų salą.

Amerikiečiai užtiko japo
nus apie 15 mylių į šiaurę

Bulgarai Nutraukė 
Ryšius su Japonija

LONDONAS, lapkr. 8.— 
Sofia radio pranešimas sa
kė Bulgarijos naujoji vy
riausybė, kuri randa prita
rimą Maskvoje, nutraukė 
santykius su Japonija.

LENKAI OKUPAVO 
CASALUDA KALNĄ

ROMA, lapkr. 8.—Aštun
tos armijos lenkai kariai 
Italijoje šiandien užėmė

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

nužudę Lord Moyne, Angli-1 svarbųjį Casaluda kalną, į 
jos ministrą rytuose. pietus nuo Forli.

trios kautynės.” Japonai 
pradėjo tris dideles kontra
takas, bet visos buvo atmuš 
tos su dideliais nuostoliais 
priešo jėgoms.

DIDIEJI LĖKTUVAI
ATAKAVO VOKIETIJA
LONDONAS, lapkr. 8.— 

Apie 350 Flying Fortress ir 
Liberator lėktuvų šiandien 
atakavo Leuna sintetinio 
aliejaus fabriką prie Merse- 
burg ir geležinkelius prie 
Reino.

Daugiau negu 850 naikin
tuvų lydėjo bomberius. Tai 
palyginamai didelis skaičius 
mažųjų lėktuvų, bet atmin
tina, kad naciai pasiuntė 
apie 500 savo lėktuvų prieš 
amerikiečius Merseburg apy 
linkėję praeitą savaitę.
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PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
North Side

Spalių 31 d. Lietuvos Sū
nų svetainėje įvyko BALF 
40-jo skyriaus susirinkimas, 
kad aptarus drabužių rinki
mo būdus.

Pirm pradedant pasitari
mus, paklausta, ar nėra, kar 
tais, norinčių prisirašyti 
prie skyriaus, ir tuč tuojau 
prisidėjo prie Lietuvos gel
bėjimo darbo 20 asmenų, už
simokėdami po du dolerius 
nario mokestį. Taigi mūsų 
40-sai skyrius jau turi 51 
pilną narį. Atsižvelgiant į 
reikalo svarbumą, tai ma-

NAUJAS ADA PIR
MININKAS

Dr. Walter H. Scherer, iš 
Houston, Texas, išrinktas

“Lietuvių Žinių” bankie- 
tas, dainos ir šokiai įvyko 
lapkr. 5 d. Piliečių svetai
nėje, S. S. Stasys Gabaliaus- 
kas “Žinių” redaktorius įdė
jo visas spėkas, visą savo 
energiją į tą vakarą, nes nuo į 
to vakaro pasisekimo pri- 
kbusė tolimesnis j‘L. Žinių” 
gyvavimas. Tai buvo “žūt- i 
būt” gestas. Bankieto metu 
S. Gabaliauskas pareiškė 
kad šėrininkai atsisako to
liau “L. Žinias” subsidijuo
ti ir ant jo vieno pečių už
krinta visa našta. Rankie- 
tas finansiškai pavyko. Mar 
gos publikos buvo apie 300.

žai. Turėtų visi kolonijos Laimėjimo knygutės ir pro- 
lietuviai patapti skyriaus grama atnešė šiek tiek pel. 
nariais ir padirbėti drabu- no “Lietuvių žinių” gyvas- 
žių, rinkime, sutvarkyme ir tig užtikrinta iki kitam ban- 
išsiuntime Brooklynan. kietui, arba iki S. Gab-ui

Galop mūsų North Side nepritruks spėkų. Miss A. 
skyrius nutarė, kad kiekvie- Sutkoitis buvo programos 
nas skyriaus narys yra dra- vedėja ir gera nes lakoniš.
bužių rinkikas. Drabužiai ka Kalbėjo įvairių organi- 
sunešami tuo tarpu į Dan
gun žengimo parapijos sve-
tainiukę; prie Franklin i 
Metropolitan gatvių. Gana 
daug ir gerų drabužių jau 
atnešta ir jų rankiojimas 
tęsis visą Lapkričio mėnesį. 
Lietuviai ne.numckite ranka 
į tą skaudų reikalą.

Iš Hew Yorko bus 
atvežta įdomi parodėlė

Pittoburgh. Pa. — Lietu
vių rengiamo luncheon pro
ga, William Penn viešbuty
je bus išstatyta speciali pa
rodėlė/ vaizduojanti Lietu
vos žmonių vargą karo me
tu.

Parodėlėje bus išstatytas 
didelis Lietuvos žemėlapis 
paveikslai dabar karo me
tu sugriautų Biržų ir Kau
no miestų, paveikslai vaiz

Klaidos pataisymas
Philadelphia, Pa. — Dnr. 

“Draugo” Laidoj, 2 d. lap
kričio, rašte: “Iš lietuviškų 
respublikonų veiklos” yra 
pasakyta (užuot Pranas Pū
kas), kad adv. M. Šilkas da
bar turįs “Jewelry” biznį.... 
klaida; matyt įvykus laike 
laužymo skilčių, kaip eilu
tės, kur buvo kalba apie Pra 
ną Pūką, kuris tą biznį ve.- 
da, išpuolė.

Adv. M. šlikas tokiu biz
niu niekad neužsiimdinėijo j 
ir dabar neužsiima — jis;

kybininkus ir bendrai pilie- Karo Meto Kietojo Kuro Ad- 
čius ir per ' ias Kalėdas veng ministracijai, kadangi ganu 
ti lauko dekoratyvinio ap- Į nant elektrą kalėdiniam ap
švietimo, Kaip tai buvo di- į švietimui, sunaudojama la-
roma 1943 ir 1942 metais. bii didelis kiekis kuro.
Šio žygio imtasi, paprašius PIRKiTE KARO BONUS!

10/000 BONKŲ
• DEGTINES
• BKANDES
• RUM’O

•

• GIN
© VYNO
• KORDIALŲ

duojantieji Lietuvos karo
pabėgėlių vargą ir mūšius į kajp turėjo, tai taip pat ir 

nauju pirmininku American Lietuvoje. Paveikslai yra o-Į dabar turi advokatūros ofi- 
Dental Association, kurios riginališki, tikri šio karo Są 1331 e Allegheny Avė., 
metinis suvažiavimas buvo į vaizdai iš Lietuvos gyveni-1 įr gyvenime verčiasi advo- 
Chicagoj. I mo. Dabar ši paroda veikia kato profesija. Pardon u,s!...

New Yorke, Rockefeller Cen I K V
ter rūmuose ir 16-tai lap- ____________
kričių 4a pati paroda bus1
atgabenta į Pittsburghą.

zacijų atstovai. Ačiū Dievui 
kalbėjo trumpai. Iš Cleve
lando buvo atvykę apie 20 
asmenų su kun. J. Angelai- je. 
čiu priešakyje.

Po vakarienės ir kalbų 
publika suėjo viršutinėn sa- 
lėn, kur Clevelando moterų 
choras padainavo keletą dai-

no į Fairmont, W. V. pas, 
savo mylimąją ir tenai ap
sivedė. Iš profesijos Strie- 
liauskutis yra radio mecha 
nic. Savo namuose jis buvo 
įsitaisęs amateur broadcast- 
ing station vertės trijų tūks
tančių dolerių. Prieš išėjimą 
į kariuomenę dirbo didžiu
lėje Fairmonto radio stoty-

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

Raginama nedeginti
Washington, D. C. — Ka

ro Gamybos Vadybos Karo 
Viešųjų Vertybių Įstaiga 
prašo miestų vadovybę, pi
liečių klūbus, vaizbučius, pre

KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
RANTER 

“Lietuviškas 
Žydukas"

Jr

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

\ Daug džiaugsmo ir laimės 
sukūrus šeimos židinį.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Pries-karę Padirbtų Daiktų!

Bendras Am. Liet. Fondas ne^U> viena clevelandietė ga- 
kas ketvirtadienis rengia na vykusiai parėžė monolo- 
Wm. Penn viešbutyje užkan- Viskas ant mano pe-
džius įvairių tautų šalpos cių ir Maironio choras pa

dainavo pora dainų. Dainos 
skambėjo truputį monotoniš

fondams. Tai neva pagerbi 
mas, arba greičiau paskati- { 
nimas prie darbo įvairių tau tačiau tai karo laikai
tinių grupių. Visas dalykas ■ balsų trūkumai. Chini-

Praeitą sekmadienį, mūsų 
bažnyčioje buvo pakrikšty- j 
tas Vinco ir Julijonos Ma- 
ziečių sūnus vardu James- 
Vincent. Tėvas ir motina 
džiaugiasi susilaukę pirmo
jo kūdikio ir dar berniuko. Stndlo Gouch

Sekmadienį kun. A. Jur-
... _ , , gutis ir keli kiti bridgeviliš-

yra sujungtas su paskaita pienes balselis vis eina gra- kįai dalyvavQ “Lįetuvių Zi- 
apie tos tautos reikalus, ku- žyn ir skambyn. nių” koncerte ir vakarienė-

, - T je Piliečių klubo salėje Pitts-
džiai yra paruošiami, nes Pallko Sv- Juozapo ligoninę burghe Parengimas buvo 
paprastai yra kviečiami žy- P° dviejų menesių labai sun-

Apvaizdos Kai

rios tautos garbei tie užkan- i Sp. 31 d. kun. Karužiškis

mus įtakingi svetimtaučiai. 
Lietuvos Šalpos Fondo už
kandžiai ar pietūs bus lapkr. 
16 d., 12:30 Wm. Penn vieš
butyje, Terrace Room. Kiek
vienas užsimoka už save už 
tokius pietus, kokius jis pa
nori užsisakyti. Dr. K. Pakš
tas kviečiamas su paskaita. 
Jis dar kalbės lapkr. 15 d. 
8 valandą vakare, Lietuvių 
svetainėje, S. S. šaukiamas 
nepaprastas visų lietuvių su
sirinkimas tenai. Pasisteng 
dalyvauti.

Be to, dr. Pakštas kalbės 
lapkr. 16 d. 11 vai. ryto per 
WWSW stotį, o lapkr. 17 d 
9:15 per WCAE stotį. Ne
praleisk progos pasiklausy
ti.

kios ligos, 
nelyj grįžta sveikata.

Susirgo ilgametė mūsų pa- 
rapijonka Kasarskienė.

Bridgeville
Praeitą savaitę suskambė

jo vestuvių varpai Juozui 
Strieliauskui. Gavęs iš U. S. 
Navy kelias dienas atosto
gų mūsų Juozas nusiskubi-

WOLK STIIIIO
1945 West 35* Street

U>' 1NCED PM.»TOGH/Ph> 

I.OU'EST POSSIBI.E PRI( SS

PHllM I AE A V ETTh 2*13

šaunus ir gausus dalyviais.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* por* »k ų Įsam gyveni - 
mul. Saugokite jas leisdami lleg- 
aamlnuotl Jaa moderntlktausla 
metodą, kuri* regljimo mokslai 
Vali sutelkti.

> M METAI PATYRIMO 
pririnkime akini*, karia prašali

na ▼!■* aki* įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

k. 'o

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimas 
jamt garantavimas 

OptometricaJly Aki* Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai- 
ao trumparegystę ir toliregyst*. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama J mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Se rėdo mis nuo pietų, • Ne

kėlioj pagal sutartį.
ataitiklm* akys a ti ta teo- 

Katnos ptgtan kaip

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

1801 80. AsUsad Avenue 
Kampas IUm

Tck-funatt CANAL »51», Ohloac* 
OFISO VALANDOS!

Kaadlea a. na. Iki »:IO p. m. 
“ "* * Ir lattad. • a. m.

IM r m.

Tel. YARds 4041

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

4712 South Ashland Ar.
riaaa YAKDS 1373 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindneas), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydytL

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCIIMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN 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 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4MB So. Ashland A venos 
arti <Ttk 8troat
• vuL ryke fld 8 vaL uak.

Kės. 6968 So. Talman Ava.
Res. TeL GROvebUI 0617 
Office TeL HEMIoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS II CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road^|
OFISO VALANDOS 

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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Begddcndjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadfauitals pagal sutartį

NL YARda sm
Bau.: KENmeed 5187.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mm vaL: um 1-8; mm 6:30-8:86

CANal 6122

DR. BIEZIS
6FTDYTOJAS IR CHIRURGAS g 

2201 W. Cermak iW. "

1—3 popiet ir 7—8 v. v 
TroSad. fcr Seštadienb*

ofisas nžd«.rytxa 
REZnnjNCUA

3241 West 66th Place 
TeL RFPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOR!S<
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

8146

DR. Y. A S1MKUS

ITiARGUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vsl. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieninis nuo 7 Iki 8 v. v.
GUCIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Ave.( Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242 

B ■ fl

Trečiadienio Ir Seėtadlenlo vaka.ra.la
I Oflaao yra uždaryta*.

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

nt csirmtGAsl 
■k AR1NTU8 P1UTAIKD 
T44 West S5th Street

11-18; 8-4; k 6:30-8 3U
2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia 
kurią

duona yra toji, 
savo ranko-

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

Dfi. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARIES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Ros. Tel.: MTDway 2886

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iktW 
vai. popiet Ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Mmad. nuo 10 iki 1? v-,| dieną

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6IČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimul, Refinanaavimui— 
ANT I*EN«W MftNESINIV IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite I*rnca Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Katonu.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU 
r

TAUPYKITE mfls* įstaigoje. Jfisi, Indėliai 
rOpcstlngal globojami Ir Ilgi 8.5,000.00 ap- 
draimtl per Federal Savtngs >nd Ixtan In- 
auranre Corporation. Jfts* pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA TU ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FUTANSIKC IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRTIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Hakted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valaados; 3—8 popat

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFavetto 3210 

Ites. Tel. REPublic 0051
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2863 A 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal atitari).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasy
kįą. — Vydūnas
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'HELP W A N T E D'

“D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

RF.IP UANTFD — VARAI

“DRAFGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph M88-MM

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ — 45 IKI 60
■«

Ne. sunkiems darbams. Gera 
mokestis, pastovūs darbai. 
CHICAGO ROTOPKINT CO.

4601 BELMONT AVĖ.

. DOCK- VYRŲ
FREIGHT HANDLERS

LOADERS ir CHECKERS
Po karo progos pastovių darbų. 
Abelnas uždarbis $60.00 j savaitę 
dabar.

FRED OLSON & SON 
4724 W. -WALT0N ST. /

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUPINI MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas

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

KARPENTERIŲ 
PLEISTERNINKŲ 
IJPHOLSTERERS 

Patyrusių — Unijos Mokestis.

SOUTHMOOR HOTEL
67th ir Stony Island

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

Platers Padėjėjų
GERA MOKESTIS 

PATYRIMO NEREIKIA

GRAND PLATING CO.
3956 W. G r and Avė.

AR PAŠAUKIT
SPAULDING 1110 ‘

HELP WANTED — MOTERYS

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
-DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Lapkr. 3 d. Lietuvių sa-| R. Miknis, 17593 Monica 

lėj įyyko Bendro Amerikos Į Avė.
Lietuvių Fondo susirinki* 
mas, kuriame išrinkta val
dyba ir aptarta daug svar
bių lietuvių šalpos reikalų.

Susirinkimą atidarė E.
Paurazienė ir paaiškino svar 
bą šio susirinkimo. Po to 
pakvietė naujus narius pri
sirašyti.

J. H. Medinienė pranešė, 
kad Banionių visa šeima (7 
asmenys) įsirašė į fondo na
rius. O. Kratavičienė — 2,
E. Paurazienė — 2, susirin
kime įsirašė 2. Viso jau tu
rim 80 narių ir 5 draugijas.

Lietuvių Moterų klubą, ku 
rį sudaro turtingesnės šei
mynos, atstovavo Ona Ku- 
džienė.

★ ★ ★
ELECTRO-MOTIVE

Di Vision

General Motors
Corporation

Reikia:

PATYRUSIŲ

NEPATYRUSIŲ

Darbininkų

ATSIŠAUKIT Į

55TH STREET

AND JOLIET ROAD

La Grange
t

TIESIOG ĮVEST TOWNS TR 
BLUEBIRD BUSAIS PATAR
NAVIMAS IKI DIRBTUVES.

★ ★ ★

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Valdyba didžiuma balsų 
išrinkta: E. Paurazienė, pir
mininke; dr. J. Sims, O. Kra 
tavičienė, B. Keblaitienė, v. 
pirm.; M. Stankienė, fin. 
rast.; D. B. Brazis, ižd., P. 
Medonis, J. Šniras, ižd. glo
bėjais; nut. rast. palikta iš
rinkti kitam susirinkimui; 
korespondentai tautinei spau 
dai: B. Keblaitienė, M. Sims ; 
katalikų — P. Medonis, M. 
Šimonis.

E. Paurazienė perskaitė 
laišką iš fondo centro dra
bužių rinkimo reikalu. Iš
rinkta komisija: M. Smai- 
lienė, pirm.; O. Wilkas, rast.; 
O. Banionienė, A. Gustaitie- 
nė, R. Miknienė, V. Stepu- 
lionienė, D. B. Brazis, P. Me-

Pne single needle darbų moder-’ donis j Sniras g Douvan 
mškoj karo dirbtuvėj. Gera mo- . 2
kestis ir bonai. Darbas tiktai die- ir E. Paurazienė. 
nomis. Dykai busais patarnavimas.

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Fountain ir Salad 
MERGINŲ

MICKELBERRY’S 
LOG CABIN 

RESTAURANT
2300 W. 95th ST. 

BEVERLY 8998—Mr. Adler

Kas turi paaukoti drabu
žių, prašomi atvežti į šias 
vietas:

Lietuvių salės krautuvėn. 
kur bus centras drabužių, 
1906 — 25th St. Priėmimui 
kreipkitės į D. B. Brazį.

VYRŲ REIKIA
Garadžiuie darbams. — Naktimis. 

Nereikia mazgoti ar gryzuoti. 
GEROS VALANDOS

PAŠAUKIT — KEYSTONE 9423

LATHE HANDS REIKIA
BĖRO BROS. TOOL WORKS 

1548 N. Mason

SIUVIMO 
MAŠINOMS 

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

išdirbėjai Vyrų Ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficierlams 

uniformų.

ir ★ ★ir ★ ★ir ★ ★

* For Sale I
* For Reni!
* For Help I
* For Service!
* For Results i

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Dthnanian Daily Newspaper

ESTABLISHED 1909 — 
CAED AN AD-TAKER 

CLASSIFTED OFFICE 

TEH— RANDOLPH 9488

UTHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM
★ ★ +* * ** * *

A. šaltienė, 2258 — 24tb 
St.

Kadangi su drabužių rin
kimu ir susirinkimais bus 
daug išlaidų, nutarta sureng 
ti bunco, ar tam panašiai.
O. Kratavičienė, H. Rauby,
R. Miknis, B. Keblaitienė, S.
Douvan išrinktos į komisi
ją-

H. Rauby agitavo už 6- 
tąją Karo Paskolą. Bonų 
pardavėjų susirinkimas su 
valdžios atstovais įvyko ir 
darbas bus varomas lietu
vių vardu.

Keletas biznierių: Braziai,
Kratavičiai, Mikniai, Smai
liai, Wilkai paaukojo War 
Chest Fondui per lietuvių 
fondą. Rasis ir daugiau to- 
ikių.

Bendro Fondo sekantis su 
sirinkimas įvyks gruod. 1 
d., Lietuvių salėje.

Smagu pažymėti, kad 
skaitlingas veikliausių mo
terų būrelis į bendrą fondą 
susispietė ir pasiryžusios 
darbuotis.
Pataisymas

Praeito ketvirtadienio 
“Drauge”, Detroito žiniose, 
sąraše BALF atstovų pra
leista Lietuvių Demokratų 
Lyga ir jos atstovai: J. Šni
ras ir adv. Conmd; įmokė
jo $5.00; Lietuvių Kareivių 
Rėmėjų vice pirm. ne J. Ši
monis, bet J. šniras.

E. Paurazienė, R. Miknis 
drabužių rinkimo reikalu at
sikreipė į Jtun. I. F. Boreišį, 
kuris žadėjo bažnyčioj gar
sinti ir tartis su parapijos 
komitetu — eiti drabužių 
rinkimui į pagalbą. Be to, 
kun. Boreišis žadėjo būti 
BALF nariu.

Tuo pačiu reikalu kalbėjo
si su kun. V. Masevičiu, Šv.
Petro par. klebonu, kuris ža
dėjo savo parapijoj dėti vi
sas pastangas drabužių rin- merį 459. Tas postas buvo 
kimui ir pats pasiusiąs cent-. suorganizuotas rugpiūčio 11, 
rui. Koresp. 1919, ir pirmuoju komandie-

riu buvo Benjamin Yancbi-

IŠ KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIMO

Šiomis dienomis Toledo, Ohio, įvyko 22-ras Nacionalė3 
Katalikių Tarybos Moterų skyriaus suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 1000 atstovių. Nuotraukoj Toledo vyskupas 
Kari J. Alter ir Mrs. Robert Angelo, pirmininkė organi
zacijos. (NCWC-Draugas)

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Minės sidabrinį

Rochester, N. Y. — Lai
kas bėga, kaip upelio van
duo ir atrodo, kad tiktai 
vakar įsikūrė Amerikos Le
giono Gudino postas No. 
459, o jau praėjo 25 metai 
jo gyvavimo.
Trumpa Gudino posto 
istorija

Jaunas lietuvis Jonas Gu
dinąs atvyko į Ameriką 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą ir, Amerikai įstojus į ka
rą, savanoriai įstojo į ar
miją. Jis nebuvo Amerikos 
pilietis dar tuomi laiku jam 
draftas negręsė. Ir buvo ant 
ras lietuvis iš šio miesto, 
kuris padėjo savo jauną gy
vybę Prancūzijos laukuose. 
Todėl sugrįžę kiti lietuviai 
pirmojo karo veteranai su
organizavo Amerikos Legio
no postą ir, kad pridėti lie
tuviškumo, davė jam Gudi
no vardą, o Amerikos Le
giono vyriausybė suteikė nu

narys. Antruoju adjutantu 
buvo ir dabar tebėra Juo
zas Bertmonas, kuris turi 
išsidirbęs gerą vardą netik
tai lietuvių tarpe, bet ir sve- 
timtaučių Amerikos Legio
no rateliuose. Dabartiniu ko- 
mandieriu yra Sylvestras Bu 
trimas, veiklus ir įtekmin
gas lietuvis. Nors Petras 
Berens nėra posto valdybo
je, bet yra veiklus legijone, 
Legiono seimuose ir kituose 
veikimuose.
Iškilminga jubiliejinė 
vakarienė ''

Paminėdamas jubiliejų Gu 
dino postas rengia šaunią 
vakarienę, kuri įvyks lap
kričio 12 d., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėj, 555 Hud 
son Avė. Prasidės 6 vai. va 
kare. Programoje dalyvaus 
ir kalbas pasakys Amerikos 
Legiono distrikto komandie- 
ris, taipgi buvęs valstijos 
(State) komandierius ir pul
kininkas Fred Wagner. Ren
gimo komitetas susideda iš 
Antano Norwich, pirminin
kas; kiti nariai yra koman

f

PARDAVIMUI

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WII,L 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 TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

PARSIDUODA NAMAS
DS1 avarblų prležnočlų parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pllneantų Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nntautae, 4«3rt Ro. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette «4)#8.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri

žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Meilė yra įstabi dorybė 
Ji yra ir įrankis ir tikslas,

tis, adjutantu Petras Berens. 
Antruoju komendieriu buvo

ir kelias ir riba, prie kurios Stasys Klimąitis, geras lie- 
jis veda, ir kelias, kuriuomi tuvis patriotas, dabartinių 
tobulume pirmyn žengiame laiku gyvenantis Utica, N.

(Šv. Pranciškus) Y., ir veiklus tos kolonijos

ATLIKĘS PILIEČIO PAREIGA

SAMAR

nfa Rito

Lydimas Baltųjų Namų vyriausio slaptosios tarnybos 
nario Michael Reilly (kairėje), prez. Rooaeveltas nufoto
grafuotas po to, kai rinkimų dienoje atliko savo pilietinę 
pareigą — balsavo. (Acme-Draugas telephoto)

Padidinimas dar 
nenumatomas

H'asliinglon, I). C. — Ka
ro Gamybos Vadybos vado
vybės pranešimu, padidintos 
batų gamybos civiliniam 
naudojimui nereikia tikėtis 
anksčiau, kaip geram skai
čiui mėnesių praėjus nuo Eu
ropos Pergalės Dienos pas
kelbimo, nes odos pareika
lavimas karo reikalams dar 
yra labai didelis (OVVI)

dierius S. Butrimas, Petras 
Berens, Petras širvinskas ir 
Motiejus Senkus. Prie stalų 
patarnaus Moterų Auxiliary 
narės.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia ne tiktai vietinius lietu
vius, bet ir apylinkių kolo
nijų dalyvauti šiame paren
gime. Pelnas eis nupirkimui 
dovanų lietuviams karei
viams šiame kare, kurių iš 
čia yra netoli 200. Dalis pel
no taipgi skiriama U. S. O.

Press Agt.

JOS. F. BUDRIK,
f I ' . i i’ >

INC.

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

TeL CALumet 7237

------- ★—
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUD RIKO RADIO VALANDOS:
WOFL, 1000 K.. Nedėlios 
vakare — »:SO P. M. 
ffHPO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:0O P. M.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
IROS West 47tb Street — arti Wood stroot 

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

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

F

PASKOLOS 
DAROMOS 
Pirmų Morųičlų

— «•

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

......................TeL CANaI 8887
BEN J. KAZAMAUSKAS, RaMininkao

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
. BTOKEB OOAL, Ankitos rflftles, ip 45 

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Conrse). į 50 
PETROLEUM COKE (PBe Rnn) <jJĮQ*Q5 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9 80

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

«
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President RooseveJt and Prinie Mtnlster Cliurchill:
1. Tlieir countries seek no cngrandizeincut, territorial or otlier;
2. They desire to scek no territorial oi langes that do not accord 

with the freely ezpressed wishes of the iJeoplęs concęrnęd;
3. They respect the riglit of all peoples to ehosc the fonu of go- 

vernnient under wliich they will llve; and the wtsh to see soveręign 
i-ights and self-government restored to tliose wlio liave been foreibly 
depri'ed of tlieni.-’

ATLANTIC CHARTEK, August 14, 1041.

Franklin Delano Roosevelt
TOKIA TAI PILIEČIŲ VALIA

Didieji ir svarbieji rinkimai praūžė lyg kokia vėtra. 
Jų rezultatai žinomi. Jie yra tokie, kokių tikėtasi, ko
kių norėjo piliečių dauguma. Gal šiek tiek karšta ir 
gyva rinkimų kampanija prisidėjo pasiekti šių rezul
tatų, tačiau jie parodė, kad žmonių dauguma iškart 
buvo nusistačius palaikyti prie krašto vairo Frankliną 
Delano Rooseveltą. Tokia buvo piliečių valia, kad šios 
didelės krizės metu nemainyti prezidento ir vyriausy- 
tės. Tokia buvo jų valia, kad Prezidentas Rooseveltas 
i? toliau vadovautų.
I.AS NULĖMĖ RINKIMUS?

Rinkimus nulėmė keli svarbūs dalykai.
Daug balsuotojų nemanė, kad būtų išmintinga mai- 

ryti vadą tuo metu, kai pasaulinis karas yra pačiame 
j, isiūbavime.

Amerikos žmonės nori, kad ne tik karas būtų laimė
tas, bet ir pastovi taika. Ypač karių tėvai trokšta, kad 
š.s karas būtų paskutinis.

Išrinkimas Prezidento Roosevelto aiškiai parodė, kad 
Jungtinių Valstybių žmonių dauguma stipriai palaiko 
jo planus bendradarbiauti su kitomis pasaulio valsty
bėmis taikos atstatyme ir palaikyme. Taip pat pasisa- 
13 už tai, kad būtų įsteigta tarptautinė taikos orga
nizacija, kuri turėtų teisę reikale ir militarinę jėgą 
panaudoti agresoriams sudrausti ir nubausti. Išrinki
mas į U. S. kongresą demokratų atstovų (p. Roosevel
to šalininkų) daugumos taip pat reiškia tą patį; Ame
rika šį kartą stovi už bendradarbiavimą su kitomis 
tautomis, kad palaikyti pasaulyje pastovią taiką.
KĄ SIŪLĖ OPOZICIJA?

Respublikonų kandidatas p. Dewey, kalbėdamas apie 
užsienių politiką ir taikos planus, svyravo, blaškėsi iš 
vienos vietas į kitą ir nieko naujo ir konkretaus bal
suotojams pasiūlyti negalėjo. Jis net už Baltijos val
stybių laisvę ir nepriklausomybę pasisakyti neišdrįso.

Žmonės, atsimindami 1920 metų respublikonų nusi
statymą sugriauti prez. Wilsano taikos planus ir Tau
tų Sąjungą, bijojo, kad ir po šių rinkimų jie, turėdami 
valdžioje savo žmones, nepakryptų į tą patį kelią ir 
kad nesutrukdytų pastovios taikos atsteigimą. Vienu 
žodžiu, Dewey nepavyko įtikinti piliečių daugumos, 
kad jis ir jo partija nepasielgs su tarptautine politika 
taip, kaip pasielgė prez. Warren G. Harding.
PASISAKOMA UŽ TARPTAUTINI ' 
BENDRADARBIAVIMĄ

Tuo būdu Prezidentas Rooseveltas yra gavęs man
datą vykdyti į gyvenimą savo taikos planus, Atlanto 

-C rterį ir daryti viską, kas vestų pasaulį prie pasto
vius taikos. Jis čia turi aiškų žmonių pritarimą, turės 
ir kongreso pritarimą. Reikia tik palinkėti, kad būtų 
einama prie teisingos taikos. Teisingos taikos nebus, 
jei bent viena kuri tauta (kad ir mažiausia) bus pa
likti vergauti savo didesniam kaimynui. Ant neteisin
gu pagrindų pastatyta taika nebus pastovi.

Rinkimus nulėmė ir kitas svarbus faktorius.
Prezidentas Rooseveltas yra pravedęs nemažai eko

nominių ir socialinių reformų, kurios daug prisideda 
prie medžiaginės žmonių gerovės. Pabauginimas Hoo- 
verio laikais taip pat turėjo nemažai įtakos į rinkimų 
eigą.

Nereikia užmiršti nė Prezidento Roosevelto politinių 
gabumų ir jo populiarumo masių tarpe.
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Rinkimų metu prie demokratų partijos buvo prisi
plakę komunistai ir komunistuojantieji elementai. Bet 
jų talkos vertė buvo maža. Balsų gausumas už p. Roose
veltą parodė, kad jų parama čia buvo nereikalinga. Be 
tos jų paramos p. Rooseveltas dar daugiau balsų būtų 
surinkęs.

Rinkimų kampanijos metu p. Rooseveltas kelis kar
tus pasisiakė neprašęs komunistų talkos ir komunizmą 
griežtai pasmerkė. Paskutinėj prieš rinkimus kalboj 
(Bostone) prez. Rooseveltas pasakė;

“Mes nenorime nei komunizmo nei monarkijos. Mes 
norime gyventi pasiremdami sava Konstitucija, kuri 
per šimtą penkiasdešimts metų šauniai tarnavo. Jei 
tai būtų ne parkas, bet bankietas, aš pasiūlyčiau tos
tą, kad po ja gyventi mes tęstume dar šimtą penkias
dešimts metų.'’

Vienu žodžiu, Prezidentas tuo pasako, kad Jung
tinėse Amerikos Valstybėse nėra ir nebus vietos nei 
komunizmui, nei fašizmui, nei monarchizmui. Čia bus 
saugojama demokratinė santvarka ir gyvenama laikan
tis Valstybės Konstitucijos dėsnių.
MUSŲ LINKĖJIMAI

Opozicija buvo padariusi priekaištą, būk p. Roose
veltas “pardavęs” komunizmui ir demokratų partiją 
ir net vyriausybę. Į tai Prezidentas rimtai ir šaltai 
atsakė, kad čia parodyta nepasitikėjimas demokratija 
ir dvasiniu žmonių pajėgumu. Jis priminė, kad jei kuo
met, tai 1929 — 1933 m. mūsų žmonių dvasinis stip
rumas buvo pastatytas ant svarstyklių. “Tada mūsų 
žmonės tikrai galėjo pasukti svetimų ideologijų link — 
prie komunizmo ir fašizmo.” Bet taip nebuvo, nes esa
me prisirišę prie demokratinės santvarkos.

Tad, tegyvuoja Prezidentas Rooseveltas! Teduoda 
Aukščiausias jam sveikatos ir telydi visus jo žings
nius, vedančius į pergalės laimėjimą, į teisingą ir pas
tovią taiką, į šio krašto visų žmonių gerovę!

IS KRAŠTU KARO LIEPSNOSE
(PRIEŠKARINĖS KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI) 

Rašo JURGIS RIMOSIUS
(Tęsinys) talpą.

Kelionėje jau ir užmir- Gerai išauklėtų 
šęs buvau, kaip vonia atro- mandagumas.

APŽVALGA
4"

Stalinas kalba vienaip, bet elgiasi kitaip
Bolševikiškos diktatūros įvedimo Rusijoj 27 metų 

sukakties proga diktatorius Stalinas pasakė didelę kal
bą.

Pastebėjome, kad jisai daug kalbėjo apie pastovios 
taikos atsteigimą, apie bendradarbiavimą su Jungtinė
mis Valstybėmis ir Didžiąja Britanija. Bet kokį ben
dradarbiavimą Stalinas turi galvoje, jei jis ta pačia 
kalba išeina prieš Atlanto Čarterį, kurį paruošė, pri
ėmė ir parašė Prezidentas Rooseveltas ir Premieras
Churchill.• .

Atlanto čarteriu siekiama išlaisvinti visas tautas, 
dideles ir mažas, o Stalinas tebeserga agresijos ir im
perializmo dvasia. Tai aišku iš jo kalbos, kurioj jis 
savinasi Lietuvą, pavadindamas ją Sovietine Lietuva. 
Jis ne tik kalba, bet rusų armijai išvijus vokiečius iš 
Lietuvos, tų armijų neištraukia. Lietuvos žmonėms jis 
pastoja kelią atsteigti nepriklausomą valstybę ir gy
venti laisvu ir demokratiniu gyvenimu.

Stalinas kalbėjo apie visų rasių ir visų tautų lygias 
teises, tačiau praktikoje elgiasi visai priešingai: jis 
siekia pavergti visą eilę mažesnių kaimynų, kurie turi 
tokias pat teises į nepriklausomybę, kaip ir pati Ru
sija. Jis kitus vadina agresoriais, kuomet Rusiją ver
čia būti agresore. Jis kalba, kad Sovietų Sąjunga yra 
“taiką mylinti,’’ bet 1940 m. užpuolė Baltijos valsty
bes, jas prievarta pasigrobė ir dabar jas savinasi.

Tad, aišku, Stalinas kalba vienaip, bet elgiasi visai 
kitaip.

Susidomėkime
Mes rūpinamės visokiausiais reikalais, bet dažnai 

užmirštame kultūrinę sritį. Praėjus rinkimams, dabar 
labiau susidomėkime kultūriniu darbu ir kultūriniais 
įvykiais.

Štai, lapkričio 26 d., dienraštis “Draugas”, minėda
mas 35 metų įsisteigimo sukaktį, rengia tikrai šaunų 
koncertą, kurio programą išpildys operos artistė Po- 
lyna Stoškiūtė ir šaunu® 6v. Kazimiero Akademijos 
mergaičių choras.

Mūsų, Chicagos lietuvių kultūriniame gyvenime šif 
koncertas bus vienas iš gražiausitį įvykitj.

do. Vis dėlto, kad ir šofe
riui, vonia retkarčiais pra
vartu. Gyvenimas poniškas! 
Nors ir sekmadienis, ir sek
madieny esu likęs visiškai 
be pinigų. Viešbutis su vi
sokiais parašais; reception, 
direction, portier ir dar ke
liais kitais nepasitiki ma
nim. Reikia žiūrėti šiandie 
kaip dinarą su dinaru su
durti.

Ponių puošnumas.
Dar kartą teko pastebėti, 

kaip puikiai veikia tas jugo
slavų kelionių biuras; “Put- 
nik”.

Sekmadienis. Niekas šian
dien visame Zagrebe pinigų 
nekeičia. Viskas uždaryta. 
Visai atsitiktinai teko pa
stebėti Putniko biure dežu- 
ruojant valdininką. Be jo
kių kalbų jis, pasiremdamas 
mano akredityvų, suteikia 
pinigų. Padeda nustatyti 
maršrutą. Ir parenka įdo
mesnių vietų iš Jugoslavi
jos į Vengriją.

— Tamsta mūsų Etnogra
fijos Muziejuj buvai?

— Ne. Tik ruošiuosi...
— Būtų pravartu. Užsi

daro už pusvalandžio. Tams
ta dar suspėsi. Jei būtų rei
kalo, aš įspėsiu muziejų.

Ačiū ir sudie.
Aš skubu ne tiek į chor

vatų žymiausią etnografijos 
muziejų, kiek Mestrovičiaus 
ieškoti. Kas kartą bus ma
tęs jo patriarchą Splite, tiek 
savo kontrastiškumu puolan 
tį į akį tarp romėnų pasta
tų, gal iš pradžių net keis
tą, tas būtinai skubės pa
žiūrėti ir visą Mestrovičių. 
Jis visas čia, Zagrebe. Pa
sirodo, jo gyvenama čia, ir 
esama gyvo. Tiktai 50 me
tų. Pripažintas viso kultū
ringojo pasaulio, toks jau
nas. Kaip pats vienos kny
gos pratarmėje yra pasisa
kęs, jis yra skatinamas kur
ti savo “motinos Chorvati- 
jos”. Iš tikrųjų, tiek daug 
tos Chorvatuos jo kūriniuo
se ir toks jis suprantamas 
visų, ir ne chorvatų.

Girgždančiomis grindimis 
į kažkokią patalpėlę. Ji pri
mena mūsų Vilniaus buvu
siųjų “Dailės Parodų” pa
talpas.

Čia įsteigtas Mestrovi
čiaus muziejus. Skulptūra. 
Piešiniai. Architektoniškos 
konstrukcijos. Paminklai. 
Moterys. Motinos. Asketai. 
Kristaus kančia.

Tai vis atpirkimas per 
meną. Atpirkimas per dide
lį meną.

Nemaža tenka pasigerėti 
ir chorvatų etnofrafišku mu
ziejum. Čia atsispindi visa 
šalis. Tai, turbūt, vienas iš 
turtingiausių ir geriausiai 
organizuotų Jugoslavijos mu 
ziejų. Ypač turtingas tau
tiškais apdarais ir namų a- 
pyvokos dalykais.

Zagrebas tai tikras chor
vatų kultūros centras. Kaip 
jie išsiskiria iš kitų Jugo
slavijos gyventojų. Kaip ko
ki, turbūt, galičiečiai dabar
tinėje Lenkijoje. Kaip rei
kiant nesutelpa į vieną pa-

Mestrovičiaug Muziejaus 
vedėjas apsidžiaugė kaip gi
minę pamatęs. Pas jį atsi
lankė žmogus iš tokios to
limos šalies. Bet jis man 
nė kiek nekliudė žiūrėti pa
veikslų. Nei jis asistavo, 
kaip priimta tokiais atve
jais, nei man aiškino pa
veikslus. Tas verslas man 
visuomet atrodė įtartinas. 
Taip daug geriau. Visai vie
nam. Tarp pirmą kart ma
tomų meno dalykų, ypač jei 
dar jie taip patinka ir įdo- 
mu žiūrėti.

Kad ir seniai jau buvo po 
lankomųjų valandų, Etno
grafijos muziejaus sargas 
tuojau įsileido: “Prašom! 
Aš tuojau viską atidarysiu”. 
Ir tikrai, pats ėmė tuojau 
atidarinėti visus langus, du
ris, užuolaidas. Visus sky
rius. Nors muziejus seniai 
jau turi būti uždarytas. O 
šventa diena graži. Dar nuo 
savęs sargas pridėjo:

— Ponas Direktorius pats 
norėjo Tamstą pamatyti. 
Bet nesulaukė. Prašė mane 
perduoti Tamstai linkėjimų.

Aš įtariu, kad ir čia Put- 
nik bus taręs savo žodį.

Jei Slovėnijoje matai daž
nai pasipūtusiais sijonais, ū- 
kininkes ir ūkininkaites, tiek 
darbo įdėjusias į šitų sijonų 
ir liemenių formavimą ir jų

tautinimą, tai arčiau Zagre
bo, didesnio kultūros cent
ro, įvažiavus jau į chorva
tų žemę, viskas keičiasi. 
Dingsta visiškai ir tie iš
puošti žmonės. Moderniško-

žmonių ji kultūra čia seniai bus nu
šlavusi šiuos dalykus.

Dingsta ir tas neįprastas 
ūkininkų trobų pasipuoši
mas ir patogumėlis. Dings
ta ir kalnai. Drauge su chor 
vatų pazagrebės lyguma pra 
sideda smulkesnės trobos. 
Kasdieniški drabužiai. Visur 
atspindi utilitariškumas.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 
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KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMAS0PH1E BARČUS
Ii Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
KAS RYTA:-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 

Sekmad. 
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TAČKUNŲ” 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. B0RCHERTA5
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.

1

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūfties moterų kailiniai, kuiliukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis.

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzkihak Ir UnktA — savininkes
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Kritikų balsas apie P. Stoškiūtę

Čikagos lietuviai bus kritikai
Toliau tęsiame kritikų į- į apdovanota plačiu balso sie- 

vertinimus apie Polyną Stos j kimu su ypatingu turtingni- 
kiūtę. Jų didžiuma aiškiaiJ mu kiekvienam registre, 
pasisako, kad joje turima Kad ir aukščiausi tonai su 
artistė ypatingų gabumų ir
meniško skonio. Jos pasise
kimas užtikrintas ir opero
je ir koncertų Balionuose.
Čikagos lietuviai atsilankę 
jos koncertan tikrai nesi
gailės, ir seks jos pasirody
mus kitur su didžiu susido
mėjimu.

žymus lietuvis kritikas su 
žinojęs, kad Draugas rudens 
metu rengia P. Stoškiūtei 
koncertą, rašo: “Širdingai 
sveikinu už gerą artistini 
skonį. Nesigailėsite padarę 
šį žygį. Apolonija tai tikrai 
mūsų išeivijos žvaigždė ir 
pažiba. Esu dalyvavęs dau
gelyje koncertų. Čia P. Stoš- 
kiūtė gavo daugiausiai svei
kinimų ir komplimentų. Ne
manau kad nors vienas či- 
kagietis apėjęs į jos koncer
tą, gailėsis. Žmonės ilgai 
jums tars padėkos žodį duo
dant jiems progos pasidžiau
gti jos balseliu ir mandagia 
bei pritraukiančia asmeny
be. Linkiu jums geriausių 
pasekmių.’ ’

tikrumu ir tvirtumu leidžia
mi. J-o® frazių užbaigimai 
tobuli. Smulkmeniškai net 
iki mažmožių seka detales. 
Visa tai kartu su jos gro
žiu ir gražiu būdu jai už
tikrina laimingą ateitį ir 
koncertuose ir operoje.”

Worcester Gazette: “Jos 
pasisekimas mus nestebina, 
nes ji turi ne tik puikiai iš
lavintą didžio tyrumo ir pa
traukiančio gražumo balsą, 
bet irgi pasižymi artistišku 
frazių liejimu ir puikiai ra
finuotu melodiškos linijos 
išpildymu. Prisitaiko kiek
vienam stiliui.”

Sioux Falls Leader: “Ne
galima įvertinti Polynos. ta
lentus neatsižvelgiant pir
ma į jos asmenybę, kurios 
svarbiausia žymė tai joi į 
nuoširdumas. Ji apdovanota ' 
plačiais interpretacijos ga
bumais, jos balsas spindan- 
tis ir patraukiantis savo ža
vumu. Galima ja pasigerėti 
ir akimis ir ausimis.”

Winfield, Kans., Courier: 
“ Stoskiūtės balsas turtin
gas, pilnas ir plataus mas
to. Jį vartoja lengvumu ir 
pasitikėjimu kurs plaukia 
vien iš nuoširdaus ir rim- 
taus pilno teknikos pažino
jimo”.

Warren, Pa., Mirror: “Nuo 
pat jos pasirodymo estrado
je ji sužavėjo ir senus ir 
jaunus, ir tuos, kurie tos pa
čios profesijos ir visus nes” 
prantančius tekniškos daina
vimo pusės bet vienok at
jaučiančius girdimą artistiš
ką kokybę.”
Atvykę persitikrinsite

Kurie nedalyvaus Polynos 
koncerte tikrai gailėsis iš
girdę nuo dalyvavusių, ko
kio programų aplenkė savo 
neapsilankymu. Dalyvavusie 
ji bus pilnai patenkinti, su
tiks su visais kritikų įver
tinimais ir lauks Polynos ki
tų pasirodymų Čikagoje. Ti- 
kietai smarkiau parsiduoda. 
Dabar laikas juos įgyti jei
gu dar norima suspėti.. Ge
resnių vietų dar randasi. Ti- 
kietai gaunami visose kolo
nijose ir “Draugo” ofise. Ne 
apsigaukite. N AP.

Roselando žinios
Spalių 30 d. buvo susirin

kimas BALF skyriaus. Pir
mininkas Petras Nedvaras 
patiekė labai gražių minčių 
veikimui ir išdavė raportą 
iš BALF Chicago apskrities 
susirinkimo. Visi pasiryžo 
daugiau veikti Lietuvos la
bui.

Kleb. kun. J. šaulinskas, 
skyr. iždininkas, irgi patie
kė gražių nurodymų. Iš tau
tininkų įeina į valdybą vice

pirmininkas Petras Kučins
kas ir Ant. Norbutas.

Nutarta surengti vakarą 
Tam reikalui išrinkta komi
sija iš veikėjų: pirm. Pe. Ne- 
dvaro, rast. K. Rubino, Ele
nos Genienės, Liudvikos Pa- 
liulienės, P. Ėbrisienės, P. 
Kučinsko, A. Basavičiaus.

Rūbai nutarta pradėti 
rinkti Lietuvai antru kartu.

Ateinantį sekmadienį bus 
daroma bažnyčioje (per vi
sas Mišias šv.) rinkliava Lie 
tuvos labui.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB u. s. Government supervision

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Adelė Druktenaitė, 
pirmoje operos rolėje

Sekmadienio vakare, lap
kričio 5-toje dienoje, įvyko 
Adelės Druktenaitės pirmas 
pasirodymas operoje, Ame
rican Op era Company, 
Eighth Street Theater.

Apiplėšė
Vyras su revolveriu atėjo 

į piano krautuvę, 3119 Law- 
rence avė., ir plėšikas pabė
go su $700.

Paralyžiaus liga
Sveikatos departamentui 

praeitą antradienį buvo pra
nešta, kad 8 mėnesių mergy
tė susirgo paralyžiaus ligo, 
netoli šiaurinės miesto da-

Adelė ne vien savo grakš
tumu, dramatišku lošimu, 
gražiu išlavintu balsu, bet lies- šiais metais Chicagoje 
visais atžvilgiais nupiešė, lV0 ^4 susirgimai paraly- 
prafesionalinę operos artis-.j z*aus ^^a- 
tę. Labai retai tenka girdė
ti ir matyti artistę pirmu 
kartu (debute) operoje kad 
taip laisvai, švelniai, pilna 
pasitikėjimo nupieštų Viole
tos rolę, “La Traviatoje”. 
Nelengva išmokti, sunki loš
ti, bet Adelės balsas, loši
mas, apsiėjimas gali be jo
kios abejonės prisilyginti 
prie didžiausių operos artis
čių toje pačioje rolėje, ir 
aš viena iš tų kuri esu ma
čiusi jų daug.

Mes turėtumėm džiaugtis, 
ypač Marąuette Parko ko
lonijoje, kad turine jauną 
lietuvaitę, kuri vieną dieną, 
ir gal neužilgo, dainuos di
džiausiose operose. Verta ji 
paramos visada ir bile kur 
kad padėjus jai atsiekti tą || 
aukštą laipsnį — nes opera *1 
atsiekti tai aukščiausias 
laipsnis muzikos srityje.

Bravo, Adele, tavo pirmas 
žygis kuo sėkmingiausias. 
Lai jie būna atkartojami 
šimtą kartų trumpoje atei- H 
tyje. Draugė j

Smarkus lakūnas
ROMA.— Lt. John J. Voll, 

iš Goshen, Ohio, nušovė lap
kričio 6 dieną septynioliktą 
priešo lėktuvą.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Visgi keista
Donald VVilliamson, 15 me

tų, 6607 So. Marshfield avė., 
laikraščių išnešiotojas, va
žiavo dviračiu (bicycle). Du 
jaunuoliai nutraukė laikras-' 
čių išnešiotoją nuo dviračio 
ir iš jo atėmė $7.50.

PIRKITE KARO BONUS!

PIRKITE KARO BONUS'

Aukokite karo fondui, ku-11 
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Iš automobilio
Iš Mrs. Beulah Hawkins, 

6234 Green str., automobilio 
vagys pavogė už $250 ver
tės rūbų ir knygų. Automo
bilis buvo pastatytas namo 
priešakyje.

Kalbėjos su popiežių
VATIKANAS. — Basil 

O’Connor, Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus vedėjas, ir 
Richard Allen, vice-direkto- 
rius generalis, buvo priim
ti popiežiaus Pijaus XII pri
vačioje audiencijoje. Jie bu
vo palydėti Myron C. Tay- 
lor, prezidento Roosevelto 
asmeniško atstovo prie Šven
tojo Sosto.

perskaitę: “draugą”,
DUOKITE JĮ KITIEMS

PETER TROOST MONUMENTS
(Įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZMU MEMORIALS AT NO AOOITIONAE COHT!
PAKTUI |,AR PGOPK PKfcFKK TKOOST PROiHTTIO.VS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOV8 MOMTEUO GRANITE 

Mm* Itcautlful—MOTI IMMMM—stronjfCM*—Bent Ih The Murltl. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KitEir&rres prie—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Comraerce

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

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

Ai|A
JONAS LOCAITIS

Gyveno 1802 W. 64th Street, Chicago, Illinois.
Mirė Lapkr. 7, 1944, 3:05 v. ryte, sulaukęs 64 m. amž.
Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Kauno apskr., Jurbarko par., 

Kuturių kaimo. Amerikoj išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Moniką (po tėvais 

Barčiūtė); 2 dukterie Genovaitę ir žentą Wilbert Remei- 
kus ir jų sūnelį Billie, ir Rozaliją; brolį Pranciškų ir jo 
šeimą (Hopkins, Mich.); 2 seseris Oną Janulienę ir Ma
rijoną Yablonskienę ir jų šeimas ^įttsburgh, Pa.); ir 
daug kitų giminių, draugų. Lietuvoj paliko daug giminių.

Kūnas randasi pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioje, 
6812 S. Western Avė. Laidotuvės įvyks šeštad., Lapkr. 
11 d- Iš koplyčios 8:30 vaL ryto bus atlydėtas į Gimimo 
Šv. Panelės Marijos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Žentas, Anūkas, Brolis, 
Seserys ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. A. B; Petkus, tel. GROvehill 0142.

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

b B ± B ' B ~

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

GAR?, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR HUTAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Maturiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
k Užritamu pilną patenkinimą.

DMyris Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETLAN
etai vienas Ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 517 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Ava.)
PHONE: SEELEY 6108

4*'

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142MAsįb patarnavimas yra greitas, mandagus fac 

JAS! finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieng lx Hakt|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyw

LACHAWICZ m SUNA1
2314 WEST 23rd PLACB 
16756 B. MKJHIGAN AVA

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
Į|įg21 SO. MICH1GAN AVIS. PIumm PULLMAN 880

ANTANAS M. PHILLIPS
8907 LITUANICA AVĖ. Phone IARD8

J. UULEVICIUS
4848 80. CAIIFOKNIA AVĖ.______PIimm LAF. ĮSU

P. J. BIDIKAS
ISM 80. HALSTED 81. 710 W. 18th BTBEKI
____________ TttephoM T AKIM1418___________

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

MAŽEIKA
8818 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81
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Spaudos savaitėje bus minima

40 metų sukaktis nuo spaudos laisvės 
Atgavimo Lietuvoje

SPAUDOS SAVAITĘ PRASIDĖS SEKMADIENĮ, LAP
KRIČIO 12 D., 3 wAL PO PIETŲ, SV. PANELES N. 
PRASIDĖJIMO PARAPIJOS SALEJE, BRIGHTON 
PARKE.

Carų laikais Lietuvoj bu
vo uždrausta lietuvių spau
da. Kiek daug mūsų lietuvių 
žuvo kovodami už spaudos 
laisvę. 1904 metais visvien 
iškovojo spaudos laisvę.

Paminėti šį įvykį, — spau
dos atgavimą iš Rusijos, — 
Chicagoje ruošiama Lietuvių 
Katalikų Spaudos Savaitė, 
kuri prasidės ateinantį sek
madienį, lapkričio 12-tą, ir 
baigsis sekmadienį, lapkri
čio 19-tą dieną.
DALYVAUS DAUG 
ŽMONIŲ

Spaudos savaite su paro
da senoviškų knygų ir laik
raščių įvyks N. P. P. Šv. lie
tuviui parapijoj, Brighton 
Parke. Paroda, kurioj daly
vaus Draugas, Laivas ir The 
Nevv World, įvyks mokyklos 
salėje.

Sykiu su paroda įvyks pa
skaitos kiekvieną dieną 
spaudos savaitėje. Paskaitos 
bus laikomos salėje, kur nu
matoma, kad kiekvieną va
karą atvyks daug žmonių. 
Įžanga nemokamai.

z Pirmoji paskaita įvyks 3 
vai. po pietų spaudos savai
tės atidarymo proga, kur 
kalbėtojas bus kun. Kazys 
Barauskas, žymus žurnalis
tas ir rašytojas iš Lietuvos. 
Jo tema bus “Keturisde- 
šimts metų sukaktuvės nuo 
Atgavimo spaudos Laisvės 
Lietuvoje”.
MERGAIČIŲ CHORAS 
IŠPILDYS MUZIKALINĘ 
DALĮ

Programas prasidės su turinio:
Amerikos ir Lietuvos him
nais, parapijos Sodalicijos 
chorui giedant, vadovaujant

Phone Virginia 9493
SOUTH PAULINA 

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 Wesl 45th St. Kampas S. Paulina Sf.

MASSACL

A. F. CZESNA, Savininkas

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
^GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
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 LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. ' TEL. VICTORY 1272 

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

. Vagia cigarietes
Iš vaistinės, 3958 N. Ci

cero avė., buvo pavogta 50 
kartūnų cigariečių.

Dale Vaikutis. Pianu akom
panuos artistas Justas Ku
dirka, parapijos vargoninin
kas, kuris rūpinasi spaudos 
parodai surasti pirmąjį lei
dinį liėtuviško laikraščio, at
spausdinto Vilniuje, tuojau 
po atgavimo spaudos laisvės 
Lietuvoj. Mergaičių choras 
taipgi atliks muzikalinį pro
gramą.

Kiti kalbėtojai per visą 
savaitę' bus kun. dr. Kazys 
Gečys, Stasys Pieža. kun. 
Antanas Mičiūnas, M. A„ 
MIC, Ignas Sakalas, kun. 
Antanas Briška, Dr. Petras 
Daužvardis, Leonardas Ši
mutis, kun. prof. Antanas 
Valuckas, ir kun. Edward V. 
Dailey, New World redakto
rius.

Visi Chicagos lietuviai 
prašomi atvykti į spaudos 
savaitės paruošimą. Bus 
kiekvieną vakarą per visą 
savaitę. Spaudos savaitė 
ruošiama Šv. Vardo draugi
jos (Holy Name Society).

Reporteris

''Mandagus” vagis
Buvo pavogtas Charles 

Leo “Gabby” Hartnett au
tomobilis lapkričio 1 dieną. 
Jo automobilis buvo pavog
tas, kai automobilis buvo 
pastatytas prie Stevens vieš
bučio. Evanston policija pra- 
ieitą pirmadienį rado auto
mobilį paliktą prie 514 Main 
str. Ir prie automobilio rato 
buvo pridėtas raštelis tokio

‘ ‘Pasiskolinau iš Stevens 
viešbučio. Prašau grąžinti ir 
padėkoti savininkui.”

Moterims Trečiadienį

Arklys išbėgo •••

Bet vyras neteko $450 pakelyje
JIS GAVO TIP (ATLYGINIMĄ) UŽ PATARIMĄ TRIMS 

NEPAŽĮSTAMIEMS, KAI ARKLYS LAIMĖJO, BET 
PAKELYJE JIE IŠ JO ATĖMĖ $450.

Oi tie arkliai! Michael 
Grenpris, iš Waukegan, res
torano ir tavernų savinin
kas. ilgai atsimins lapkričio 
6 dieną.

Lapkričio 6 dien$ jis davė 
patarimą trims nepažįsta
miems, kurie davė jam “ark
lio tip”, Sportsman parke. 
Mat arklys išbėgo. Paskui 
nepažįstami atėmė iš Mi
chael Grenpris $450, kai jis 
vyko į taverną “švęsti” po

Liūdnas atsitikimas

Moteris užmokėjo kelionę žiedu
PASKUI ŠOKO Į UPĘ. — TILTO SARGAS MOTERIŠKĘ 

IŠGELBĖJO NUO PASKENDIMO

Joseph Kodish, cab vai
ruotojas, manė, jog jauna 
mergaitė, kurią jis ją paė
mė vežti Grand ir Milwaukee 
avės., juokauja, kai jinai pa
sakė, kad jai nusibodo gy
venti, ir nutarusi “tuojau 
baigti gyvenimą”.

Bet prie Clark Street ir 
Wacker dr., kai Kodish su
stojo dėl trafiko, mergaitė 
įbruko į jo rankas brangų 
žiedą ir ji pasakė, kad tai 
užmokestis už kelionę taxi- 
cabu, paskui ji iššoko ir nu
bėgo į tiltą.

Staiga jinai įšoko į Chica
gos upę. Tilto prižiūrėtojas 
Carl Wienert numetė jai gel
bėjimosi įrankį, kurį jinai 
pačiupo. Jinai prisipažino 
policijai esanti kaipo Miss 
Gladys Riener, 35 metų,

DIENRAŠTIS "DRAUGAS''
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Sfoškiutės
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.

to, kai arklys laimėjo.
Grenpris įbėgo į krautu

vę, Rockvvell gatvėje, netoli 
Madison str., ir bandė tele- 
fonuoti policijai. Nepažįsta
masis nujuodino jo akį. Jis 
bandė vėl telefonuoti. Jis 
buvo išmestas iš krautuvės.

Grenpris’o trečias bandy
mas buvo sėkmingas. Polici
ja atvyko ir davė nemoka
mą “raidą” (kelionę) į War- 
ren avė. stotį.

1242 N. La Šalie str. Ji bu
vo išgelbėta ir nugabenta į 
ligoninę.

VAGYSTES
Laikrodį pavogė

Mrs, Rose Propp, 5330 
Harper avė., pranešė Hyde 
Park policijai, kad iš jos 
apartamento buvo pavogtas 
rankinis laikrodis, už $75 
vertės.

* .y. «

Už $300
Iš likerių krautuvės, 4458 

Boradway, buvo pavogta 
vvhisky už $300.

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

£

Praėjus rinkimams

Kas yra laimėtojai?
GUB. DEVVEY PASVEIKINO PREZIDENTĄ ROOSE- 

VELTĄ, KETVIRTAM TERMIMUI IŠRINKUS

NELAIMES...
Septyni sužeisti

Septyni keleiviai buvo su
žeisti, du sunkiai, kai į Chi- 
cago Motor Coach Co. auto
buso užpakalį atsimušė at
sargos autobusas. Nelaimė 
įvyko pirmadienio ryte. 
Jackson blvd., rytuose nuo 
Damen avė.

Susidaužimas įvyko, kai 
autobusas sustojo daugiau 
keleivių paimti, ir atsargi
nis autobusas, važiavęs pas
kui, palietė sustoiusį auto
busą. Merritt Riegler, 28 me
tų, 4316 Hirsch str., atsar
ginio autobuso vairuotojas, 
pasakė policijai, kad jis ne
galėjo sulaikyti savo stab
džių.

Rinkimų diena praėjo. 
Prezidentas Roosevelt per
rinktas ketvirtam terminui, 
vice-prezidentu išrinktas Ha- 
ry S. Truman.

Kai paaiškėjo, kad prezi
dentas Roosevelt buvo per
rinktas ketvirtam terminui, 
gubernatorius Thomas E. 
Dewey, kandidatas į prezi
dentą nuo Republikonų par
tijos, pasveikino prezidentą 
Rooseveltą ir palinkėjo pa
siekti greitą pergalę ir pa
stovią taiką. Taip pat ir 
gub. John W. Bricker, Res
publikonų kandidatas į vice
prezidentą, pasveikino su 
perrinkimu ketvirtam termi
nui.

Laimėtojais yra: U. S. se
natorius — Scott W. Lukas 
(dem.); Cong. at Large — 
Emily Taft Douglas (dem.); 
gubernatorius — Dwight H. 
Green (rep.); State’s Attor- 
ney — William J. Touhy 
(dem.); Sheriff — Michael 
F. Mulcahy (dem.); Coroner 
— A. L. Brodie (dem.).

įvairios ~ Įdomios

....ŽINIOS

Po balsavimo...
MORRIS, III. — Edvvard 

Roeder, 40 metų, nusišovė 
lapkričio 7 dienos rytą, grį
žus namo po balsavimo, pra
ėjus kelioms minutėms.

103 metu moteris
WEST PALM BEACH, 

Fla. — Mrs. Lucertia Ha- 
nong, turinti 103 metus am
žiaus, iš Palm Beach kaun- 
tės, lapkričio 7 dieną balsa
vo.

Šiurpu ir baisu...
Dvejų dienų amžiaus kū

dikio lavonas %ivo rastas 
Sag kanale, arti 130th stą. 
ir Harlem avė. Sakoma, kad 
kūdikis buvo nužudytas pa
skandinimu. Kūdikio lavo
nas buvo rastas suvyniotas 
į Blue Island laikraščius.

HE

Sužeistas vaikas
James Wenistock, 10 me

tų amžiaus, 4623 So. Green- 
wood avė., praeitą antradie
nį buvo smarkiai sužeistas, 
kai jis buvo sutrenktas au
tomobilio, važiuojant dvira
čiu, 46-toje gatvėje ir Wood- 
lawn avė. Vaikas ligoninėje 
atpažintas po keturių valan
dų.

1,047 amerikiečiai vo
kiečiu nelaisvėje

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 7 dieną pranešė 1,047 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra vokiečių nelaisvėje.

Belaisvių skaičiuje 70 vy
rų yra iš Illinois valstijos, 
jų skaičiuje 39 yra iš Chica
gos ir jos apylinkės.

Belaisvių skaičiuje yra 
Sgt. Joe Žukauskas, jo moti
na Mrs. Domicella Žukaus
kas gyvena 10719 So. Perry 
avė.

Mirtis kelyje
Mrs. C. J. Meyer, 45 metų, 

našlė, 616 Mitchell avė., iš 
Elmhurst, buvo užmušta, kai 
ją sutrenkė traukinys, einan
tis Chicago, Aurora ir Elgin 
geležinkelyje. didžiajame 
skerskelyje, Elmhurste. Jos 
sūnus yra laivyne.

| VVHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnrnitnre

H. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fnctory Repreeentatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appolntment coli — 
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X Dievo Apvaizdos para
pijos lietuviai “iš dugno” 
ruošias dalyvauti “Draugo” 
koncerte, lapkrA 26 d., Or
chestra Hali, ir pasiklausy
ti dainavimo mūs artistės 
Polyna Stoska.

X Jonas Rankaitis yra 
ieškomas giminių Europoje. 
Jei kas žino, kur jis gyvena, 
prašomas pranešti užsieniu 
skyriun American Red Cross 
616 S. Michigan Avė., Chi
cago, PI, Telefonas Harri- 
son 5910.

X Juozo Kaupo, taverno 
(prie 23 ir S. Hoyne Avė., 
West Side) baras dar vis 
mirga nuo gėlių ir sveikini
mų, kuriomis jį sveikino 
skaitlingi kostumeriai gim
tadienio proga.

X Brightonparkietis čele- 
dinas, 4425 S. Fairfield A v., 
išbuvęs keletą savaičių ligo
ninėj, šiomis dienomis jp' 
grįžo namo ir palengva sveik 
sta.

X Liudvika Abromaitienė, 
didelė parapijos ir katal. 
draugijų geradarė, pastaruo 
j u laiku susirgus turėjo o- 
peraciją šv. Kryžiaus ligo
ninėj.

X hronytė Saulis ir Ma
rijona Savaitė iš Dievo Ap
vaizdos parapijos, jau grį
žo iš ligoninės ir sveiksta 
namuose. M. Savaitė yra 
“Draugo” ir “Laivo” rėmė
ja.

X J Heenan šeimos, gy
venančios adresu 3122 So. 
Lowe Avė., motina (po tė
vais Baniulis) ir trys vai
kai: 3, 8 ir 12 metų am
žiaus iš Šv. Dovido bažny
čios palaidoti Šv. Kazimie
ro kapuose. Visi jie žuvo au
tom obiliaus nelaimėj lapkri
čio 3 d. Vyras išliko gyvas. 
Visi žmonės verkė, kai į baž
nyčią buvo įlydėta motinos 
ir trijų vaikų karstai.

X Juozas L. Karpus, vy
ras Elenoros Karpus, gyve
nančios 7115 Haskell Avė., 
Van Nuys, Calif., šiomis die 
nomis iš PFC pakeltas į 
Corporal. Jis yra sūnus ci- 
ceriečių Karpų (1612 So. 49 
Avė.). Į kariuomenę išvyko 
1942 metais. Būdamas na
mie dirbo Chicago pašte. 
Yra baigęs St. Mel's High 
School ir du metus lankęs 
St. Mary’s College, VVinona, 
Minn.

X Helen Kadzevvick su 
Chief Petty Officer Edvvard 
Jason (Jasinsku) gražios 
vestuvės įvyko praeitą šeš
tadienį. šliūbas buvo Gimi 
mo Panelės šv. bažnyčioje. 
Jaunojo tėvai gyvena Bri- 
ghton Park, o jaunosios — 
Marquette Park. Jaunosios 
brolis dr. W. Kadzewick taip 
pat yra karo tarnyboj ir 
šiuo metu randasi Havvaii 
salose. Jaunosios tėvai yra 
žinomi katalikų organizaci
jų veikėjai, ypatingai motina 
Uršulė, kuri yra ilgametė 
Mot. Sąjungos narė ir šiuo 
metu eina 67 kuopoj vice 
pirmininkės ptareigas.
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