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...“and that government of 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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NAUJA BRITU OFENSYVA OLANDIJOJE
Rusai Veržiasi Arčiau Budapešto; iKaro Jau 

Naciai Rodo Didelę Opoziciją Kovoj
MASKVA, lapkr. 14. — I bent 10 kaimų ir miestelių,,

Rusai kariai įsiveržė į Jasz 
bereny geležinkelių centrą. 
37 mylias į rytus nuo Bu
dapešto, ir miesto gatvėse 
kaujasi su naciais, '

Raportai sako naciai siun 
čia daug naujų tankų ir 
šviežių karių į kovą, bandy
dami sustabdyti rusų verži
mąsi.

Naciai pripažino, kad ru
sai įsiveržė į Jaszbereny, 
bet sakė jų jėgos atmušė 
rusus.

jų tarpe Jaszapati, susisie
kimo centrą 11 įmyliu į ry
tus nuo Jaszbereny.

Maskvos pranešimai nie
ko nemini apie rusų jėgas, 
kurios, anot ankstyvesnio 
pranešimo, jau buvo įsiver- 
žusios į pietinius Budapeš
to priemiesčius.

Nacių pranešėjas, Pulk. 
Ernst von Hammer, sakė 
rusai įsteigė poziciją prie 
Dunojaus ties Dunaharasz- 
ti, skers Cserel salos, pen-

—Prez. Rooseveltas šian
dien sakė “galutinas laimė
jimas, kaip Europoje taip 
tolimuose rytuose, jau ma
tosi.”

Jis taip pareiškė Sir Fre- 
derich William Egglestonui, 
naujam Australijos minis
trui, kuris įteikė savo kre
dencialus.

Prezidentas pridūrė, kad 
dabar laikas organizuoti tai 
ką “nemažinant savo karo 
pastangų.”

Nežiūrint didelio nacių kias mylias į pietus nuo 
pasipriešinimo, rusai užėmė i Vengrijos sostinės.

Britai Italijoje Okupavo San Tome
ROMA, lapkr. 14.—Britų pasitraukimą, 

aštuntos armijos kariai, j Sąjungininkų komunikai- 
verždamielsi šiaurvakaruos- tas pavadino pasivarymą 
na iš Forli, rytiniam Itali-; Forli srity “svarbiu laimė-

Airija Vis Nepasisako 
Dėl Karo Kriminalistu
LONDONAS, lapkr. 14.-

Visos neutralios šalys, iš
skiriant Airiją, jau pasiaa-
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Sako Thionville Krito Amerikiečiams; 
Tik Pusketvirtos Mylios iki Metz

NEW YORKAS, lapkr. 14 
—Anglijos radio sakė britų 
armija pradėjo didelę ofen- 
syvą Eindhoven apylinkėje 
Olandijoje.

Anot pranešimo, britai jau 
persikėlė per kelis kanalus 
ir užėmė kelis miestelius.

jos fronto gale, pasivarė 
pirmyn iki dviejų mylių, ir 
po aršių kautynių užėmė 
San Tome kaimą.

Kiti tos armijos daliniai, 
kurie vakar persikėlė per 
Ghiaia kanalą į pietus nuo 
Ravenna, grįžo skers High- 
way 16 ir suėmė vokiečius, 
kurie saugojo savo dalinių

jimu,” ir sakė, kad į piet
vakarius nuo Forli britai 
keliose vietose persikėlė per 
Montone upę ir įsiveržė į 
pakalnes. Naciai šioje apy
linkėje smarkiai priešinasi.

Dvi mylias į vakarus nuo 
kelio 67 lenkai kariai užė
mė Bagnolo ir pavarė prie
šo karius iš Casole kalno.

Amerikos trečioji armija pralaužia vis naujas spra- 
kė, kad jos neduos prieglau- |gas nacįų Moselle upės linijoje. JAV kariai įsteigė pozici- 
dos karo kriminalistams. ją rytiniam upės krante 18 mylių nuo Vokietijos sienos.

Airijos Premjeras Eamon Pietuose, mūsų jėgos siaurina nacių pabėgimo koridorių 
de Valera neduoda aiškaus iš Metz. (Acme-Draugas Telephoto.)
atsakymo į, Anglijos vyriau “ “ ~ |7 ■ • L
sybės paklausimą dėl Airi- jUndlKLnO 7 IS.11 NllSdUS KdliMIlkUS
jos nusistatymo karo kri
minalistų priglaudimo rei 
kalu.

Suaižo Japonų Liniją Leyte Saloje
GEN. MacARTHUR ŠTA- ryžęs laikyti Leyte, ir pra- /

Nuskandinus Tirpitz, 
Britu Laivai Azijon

NEW YORKAS, lapkr. 14
—Iš suvirš 2,000 Tirpitz f- 
gulos narių, tik 800 buvo iš
gelbėta, tad apie 1,200 n • 
cių jūreivių žuvo su laiv”.

BAS Philippinuose, lapkr. 
14.—Gen. MacArthur pra
nešė, kad amerikiečių žy
giavimas per Ormoc kori
dorių, Leyte sales vakari
niam krante, nedavė Gen. 
Yamashitai progos kontra
takuoti su savo penkiom 
pėstininkų divizijom.

Spėjama, kad japonai to
je apylinkėje turi tarpe 45,- 
000 ir 60,000 karių jėgą.
- Gen. Walter Kreuger, Vo
kietijoj gimęs Amerikos jė
gų komandierius Leyte sa
loje, sakė priešas yra pasi-

našavo, kad reikės smarkiai 
muštis pirm negu visa sala 
teks amerikiečiams.

Sukonsolidavę pozici jas 
Catabaran kalne, amerikie
čiai kariai pratęsė savo li
nijos kairiąjį galą, užimda
mi kalną 2926, aštuonias 
mylias į pietus nuo Cariga- 
ra, ir stovi 12 mylių į šiaurę 
nuo Ormoc.

Anapus kalnų rytuose, 
amerikiečiai nugalėjo priešo 
opoziciją ir veržiasi' vaka
ruoana, Ormoc link.

LONDONAS, lapkr. 14.- 
Manoma Anglija greitu lai
ku pasiųs kitą didelį dalinį 
savo laivyno į tolimus ry
tus kovai prieš Japoniją.

Tai yra tiesioginė pasėka 
nuskandinimo paskutiniojo 
didelio nacių karo laivo, 
“Tirpitz,” Norvegijos fjor- 
de sekmadieny.

Berlynas galų gale pripa
žino, kad tas laivas nusken
do, bet sakė didelė įgulos 
dalis buve išgelbėta.

Kurie 'Paabejos'
SU JAV 2-ta ŠARVUO

ČIŲ DIVIZIJA, lapkr. 14.— 
Rastas vokiečių dokumen
tas nurodo, jog naciai įsakė 
kariams nušauti tuos karius 
ar karininkus, kuriuose jie 
pastebės mažiausį moralės 
nusilpimą.

Tas įsakymas neva paė
jęs iš paties Himmlerio.

Norvegai Grįžo Savo 
Kraštan Kovoti Nacius

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Pirmieji norvegų karių dr 
liniai išlipo Norvegijoje ir 
šiuo laiku padeda rusams 
kautis su naciais Arktiko 
fronte.

Norvegijos vyriausybė s a 
kė naciai “degina ir naiki-

Prancūzijos įstatymai ne- vigką siaurin6je Norve- 
duoda tekiems asmenims
teisės gyventi Prancūzijoje

Naciu Laivu Konvojuje
LONDONAS,* lapkr. 14.— 

Anglijos laivynas pranešė, 
kad britų karo laivai ataka
vo 11 nacių laivų konvojų 
prie Norvegijos. Susirėmi
me devyni nacių laivai bu
vo nuskandinti, o dešimts 
buvo užvarytas ant kranto.

Liepė Suareštuoti 
Paryžiaus Grafa

PARYŽIUS, lapkr. 14. — 
Prancūzijos vyriausybė įsa
kė policijai suareštuoti Pa
ryžiaus grafą, kuris preten
duoja į< nesantį Prancūzijos 
sostą.

Raportai sakė jis buvo 
sužeistas Perpignane po to, 
kaip perėjęs į pietinę Pran
cūziją iš Ispanijos.

gijoje.

Japonai Vėl Atsiėmė Palau Salelę
PEARL HARBOR, lapkr

14.—Japonai kariai, kurie 
atsiėmė mažytę Ngeregong 
salytę, Palau salyne, galės 
kliudyti amerikiečiams Pe
leliu ir Angaur salose, bet 
jie nesudaro tikro pavojaus.

Adm. Nimitz pranešė, kad' apsupo ir užblokadavo tą 
japonai laiko tą salą apie | salą.

šešias dienas. Jie buvo ten 
iškelti nakties metu, per di
delę audrą. Saloje buvę ame 
rikiečiai buvo sėkmingai iš
kelti.

Amerikos karo laivai tuoj

Sočiai Security Taksai Pakils Sausio mėn. 1 d.
WASHINGTON, lapkr. 14.1 _ . , .. . . . ,__ Tai yra labiausiai ginčy—Krašto administracija ma '

no, jog sočiai security tak
sai automatiškai padvigu
bės sausio 1 d., nežiūrint
stiprios kongreso opozici
jos.

tinas dalykas kongreso dar
buotėje. Daug kongreso na
rių nori dar kitiems metams 
užšaldyti tuos taksus jų 
dabartiniam aukštyje.

Amerikiečiai Negauna 
Pakankamai Šoviniu

WASHINGTON, lapkr. 14. 
—Karo Sekr. pavaduotojas 
Robert Patterson sakė Gen. 
Eisenhower jėgos Europoje 
netenka 500 tankų ir 900 
sunkvežimių kas mėnesį.

Ypatingai reikalinga, anot 
Patterson, daugiau artileri
jos ir šovinių. Jis sakė ar
tilerijos amunicijos dary
mas nuo sausio mėnesio pa- 

1 trigubėjo, bet reikalavimas 
vis dar didesnis.

Patterson sakė reikalingų 
dalykų gamyba nemaža, bet 
visi išdirbti reikmenys tuoj 
siunčiami į frontus, tuo bū
du negalima sudaryti reika
lingų rezervų.

Graikai Nesusikalba,
Atėnuose Vis Nerimas
ATĖNAI, lapkr. 14. — 

' šiame sename Graikijos 
mieste vis dar nerimauja- 
ma.Kasdien įvyksta inciden
tų.

Graikai monarchistai du 
kart nuplėšė Stalino fetogra 
fiją, kuri buvo palabinta

Robombos Vėl Krito 
Pietinėj Anglijoj

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Po kelių dienų pertraukos, 
naciai vakar naktį ir vėl 
siuntė robotines bombas j 
pietinę Angliją. Londone ir 

' priemiesčiuose pa d a r y t a 
šiek tiek nuostolių.

Pranešta., kad spalių mė-
minint rusų revoliucijos su į nesyje nuo tokių atakų An- 
Vflfrn ' glijoje žuvo 172 civiliai, ir

KALENDORIUS
Lapkričio 15d.: Rv. Leo

poldas Ir Rv. Albertas Didy
sis; senovės: Vaidils, ir žili
ni.

Lapkričio 16 d.: Sv. Ed
mondas Ir S v. Gertrūda; se
novės: Aiškutis ir Opainė.

ORAS
Lietinga. Daug vėsiau.

416 buvo sužeisti.

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Paryžiaus radio transliavo 
nepatvirtintą raportą, kad 
nacių garnizonas Thionville 
mieste pasidavė amerikie
čiams, kurie iš trijų pusių 
veržiasi* arčiau Metz. Thion
ville, 16 mylių į šiaurę nuo 
Metz, buvo laikoma dalinai 
vokiečių, dalinai amerikie
čių.

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Amerikiečiai pėstin inkai, 
pralauždami naują spragą 
linijoje į pietus nuo Metz. 
užėmė Fort Orny ir pasi
stūmėjo iki pusketvirtos 
mylios nuo Metz miesto.

Linijos kairią j,am gale 
amerikiečiai praplėtė savo 
poziciją rytiniam Moselle

upės krante iki pusantros 
mylios nuo Vokietijos sie
nos, netoli Liuksemburgo 
kampo.

Į pietus nuo Metz septin
toji armija pasivarė pirmyn 
dvi mylias ir kaujasi su na
ciais apsnigtose Vosges pa
kalnėse.

Penktos divizijos kariai 
užėmė Fort Orny ir įsiveržė 
į Hopital mišką. Anksčiau 
jie buvo užėmę Fort Aisne 
ir dvi kitas pozicijas netoli 
Verny, bei Corny, Pomme- 
rieux, Verny ir Liehon mie
telius.

Šiauriniam linijos gale 
Gen. Patton kariai prisiar
tino prie Koenigsmacher, 
tik 11 mylių nuo Vokietijos 
sienos. Nacių artilerija gau 
šiai šaudo į juos.

Per šešias ofensyvas die
nas Patton kariai suėmė 
5,600 nacių belaisvių.

Į pietryčius nuo Metz, 
amerikiečiai atstūmė nacius, 
kurie bandė išgelbėti Dieu- 
ze, ir pasistūmėjo dar my
lią pirmyn.

Naciai Suėmė 2 Bankų Direktorius
NEW YORKAS, lapkr. 14. 

—Švedų laikraštis Stokhol
me—Tidningen pranešė, kad 
naciai suareštavo dviejų 
“didžiausių Vokietijos ban
kų” direktorius, tuo sukel
dami paniką financierių ra
teliuose.

Tie bankininkai buvę Dr. 
Osvvald Roesler iš Deutsche 
banko, ir Kari Goetz iš Dre- 
sdner banko. Jie buvę sua
reštuoti už atsisakymą pri
imti Vokietijos iždo notas 
“tuo pareikšdami abejojimą 
dėl Vokietijos laimėjimo.”

Laikraštis rašė, kad in
dėlininkai ir pramonininkai

tuoj suėjo į bankus ištrauk
ti savo ten sudėtus pinigus.

Londone vis daugiau įsi
tikinama, jog Hitleris yra 
susirgęs, išėjęs iš proto, ar 
gal net miręs.

Tidningen atspaude “pri
vatų raportą,” kuris sakė 
gandai, kad Hitleris yra 
miręs, gavo paspirtį iš ra
porto, kad visi vizitai pas 
Fiurerį buvo atidėti.

Iš Vokietijos ateina vis 
daugiau raportų, kad fakti- 
nas Vokietijos viršininkas 
dabar yra Heinrich Himm- 
ler, gestapo viršininkas.

400 U. S. Lėktuvai Puolė Manila
SAN FRANCISCO, lapkr 

14.—Tokyo radio praneši
mas sakė 400 Amerikos lėk 
tuvų vakar atakavo Manila 
ir Cavite apylinkes, ir pa
darė nuostolių keliems ja
ponų karo laivams.

Čia girdėtas pranešimas 
sakė lėktuvai atskrido ke
liomis bangomis ir buvo su
tikti japonų lėktuvų, kurk

“34 jų numušė.”
Pripažindami nuostolius 

karo laivams Manila srity, 
japonai teigė, kad įrengimai 
ant žemės nebuvo paliesti.

Apart atakų ant Manila 
ir Cavite, japonai sakė apie 
80 lėktuvnešių lėktuvų da
lyvavo puolime ant Clark 
aerodromo.

Jugoslavai Perėjo
Per Vengrijos Siena

LONDONAS, lapkr. 14.— 
Pranešimas iš Maršalo Jo- 
sip Broz štabo sakė ,r>gos- 
Lavai partizanai, bevaryda
mi nacius, pasiekė tr i rėjo 
Vengrijos sieną.

Kiniečiai Artinasi
Prie Bhamo, Burmoje
KANDY, Ceilonas, lapkr 

14.—Kiniečiai kariai Bur
moje pasistūmėjo penkias 
mylias iki dviejų mylių nuo 
Bhamo, japonų, tvirtovės 

,Irrawaddy klony. Kitas da- 
' linys, rytuose, veržiasi pir- 
įmyn prieš didelę opoziciją.

KARO BIULETENIAI
—Kiniečiai pripažino, jog 

japonai užėmė dar kelis inie 
stellus Kinijoje.

—Naujas raportas apie 
Hitlerį sakė jis nesenai iš
gyveno operaciją ant ger
klės.

—Pranešta, kad lėktuvai, 
kurie nuskandino Tirpitz, 
skrido iš Ruąijos.

/
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BLOGOS ŽINIOS!
KARTU su visomis geromis žiniomis apie per

gales užsieniuose, ateina blogų naminių žioju. ' 
Atliekamų riebalų rinkliavos SMINGA 2EMYN 
daugelyje šio krašto dalių.

Tatai tegali reikšti tik vieną dalyką! Per dide
lis mūsų skaičius APSVAIGSTA gerosiomis žinio
mis. Perdaug mūsų įsivaizduoja, kad po Vokietijos 
parbloškimo tai mes galėsią rankas sudėti.

Argi tie žmonės nežino, jog kova prieš Vokietiją 
t yra tik vienas skyrius šiame pasauliniame kare—ir 

kad mes dar turėsime atlikti ilgą, šiurkščią kelio
nę Rytuose?

Net VISIŠKAS VOKIETIJOS SUMUŠIMAS nei- 
kiek nepalengvins mums riebalų reikalo. O tai dėl 
tos ypatingos priežasties, kad BŪTENT PRIEŠAS 
TURI MŪSŲ RIEBALUS.

Vargai mums dėl riebalų stokos prasidėjo, kada 
Japonija įsiveržė į Pacifiko žemes ir atkirto mums 
VISĄ BILIONĄ SVARŲ riebalų ir aliejų, kuriuos 
mes kasmet įsigabendavome. Japonai ten dar te
bėra—ir tie riebalai tebėra atkirsti nuo mūsų!

Taigi mes ir toliau turime taupyti riebalus, pa
dėti išlyginti tą nuostolį. Padėti gaminti amunici
ją, dirbtinę gumą, vaistus, muilus ir kitas medžia
gas, reikalingas karui baigti, MES TURIME TAU
PYTI LABIAU, NEGU BET KADA. Taigi sukrus- 

i kime ir urmu pakelkime riebalų rinkliavas aukštyn 
visoje Amerikoje! REIKALAS TOKS OPUS, kad 
mūsų valdžia duoda jum po 4c ir 2 raudonu punk
tu dovanai už kiekvieną sutaupytą svarą!

TODĖL TAUPYKITE PANAUDOTUS RIEBA
LUS IKI V-J DIENOS—iki tos dienos, kada mes 
galėsime iškilmingai minėti galutinąją pergalę prieš 
mūsų paskutinį ir žiauriausią priešą—Japoniją.

Užgyre WFA ir OPA. Apmokėjo Pramonė.

Svarbus pranešimas Pittsburgho 
lietuviams

Wm. Penn Hotelyje, lapkričio 16 d., bus 
pagerbtas Bendras Amerikos Lietuvių
Šalpos Fondas
Fittsburgho United War 

.Fund ketvirtadieniais rengia 
Wm. Penn Hotelyje tautų 
fondų pagerbimus, kiekvie
nai tautai atskirai. Pereitą 
ketvirtadienį tokie iškilmin
gi pietūs buvo Jugoslavų 
Šalpos Fondo garbei. Atei
nantį! ketvirtadienį, lapkri
čio 16 d. bus Bendro Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fon
do pietūs, Wm. Penn Hotel.

Šiuose lietuvių šalpos fon
do pietuose kalbės prof. dr. 
Kazys Pakštas, atvykęs iš 
New Yorko, direktorius Uni-1 
ted Lithuanian Relief Fund. 
Iš New Yorko bus atvežta 
parodėlė ir išstatyta šių pie
tų proga. Šioje parodėlėje 
bus Lietuvos žemėlapis ir 
paveikslai iš dabar sugriau 
tų Biržų ir Kauno miestų.

Lietuviškai dainuos solis 
tė kontralto Julė Andrilonis 

t Pietūs prasideda lygia 
12:30 vai. Programa tęsis ik 
2 vai. Pietus kiekvienas už
sisako pagal pasirinkimą i? 
“menu”. Pietų kainas nu-* 
80 centų ir aukščiau.

Ne tik svarbu bet ir pa
reiga mums lietuviams da
lyvauti mūsų šalpos fondo 
garbei surengtuose pietuose. 
Kad užtikrinti vietą šiuose 
pietuose, reikia iš ankstc 
užsisakyti. Vietų rezervaci 
jos bus priimamos tik ik 
antradienio, lapkričio 14 d

Norintieji dalyvauti šiuo
se pietuose prašomi tuoja" 
užsisakyti vietas, paduodant 
savo pavardę, šiems komisi
jos nariams:

Saipan ir Guam salose

Šiurpūs liet. daktaro pergyvenimai
VIENOJ ATAKOJ KRINTA 2,000 JAPONŲ. BALTAS 
DAKTARAS SU STEBUKLINGAIS VAISTAIS 
VAIKAMS.

Leitenantas Stanley R galėsiu pasilsėti. Bet ne! Vy- 
Palutsis, gerai žinomas Ci- riausybė pranešė, kad turi

me ruoštis prie Guam salos 
invazijos. Nors Guam salos 
mūšis buvo trumpesnis, vie-

ceros gydytojas, tarnaująs 
marinuose, rašo iš Hawaii, 
kur dabar ilsisi

Rašo, kad dalyvavo Sai-, nok jis buvo irgi sunkus, nes 
pan salos mūšiuose, kurie japonai yra fanatikai ir grei 
buvo vieni kruviniausių. Vie i tai nepasiduoda.” 
nu tarpu, kaip japonai išsi-1 «*»<,. - , , ,
lauže per amenk.ed.u_ lim- | vauti a <; gu.
jas, jam rakejo aprup.nt. vienytų Valstijų fcu.
sužeistuosius. Buvo toks 
smarkus mūšis, kad visi 2,-

Ačiū
Spalių 22 d. įvyko išleis

tuvių bankietas pranciškie- 
tei seselei Marijai (Radavi 
čiūtei), kuri išvažiavo dar
buotis Brazilijon tarp lietu- Brazilijos

ri buvo japonų užgrobta. Gu
am raloje yra daug gyven
tojų, kurie kalba angliškai 
ir jautėmės daug maloniau.”

‘ Guam saloje man teko 
išgydyti kelis guamiečių kū
dikius. Toji žinia pasklydo 
po salą: esą, yra baltas dak-. 
taras čia su burtininkiškais 
vaistais vaikams. Po ke'ių 
dienų pasirodė eilė motinų 
ieškant to daktaro. Jei na
mie turėčiau tokią civiline 
praktiką, kaip turėjau bū
damas šioj saloj, tai greitai 
praturtėčiau.”

Daktaro Palutsio mamytė
Lt. St. R. Palutsis Kotrina džiaugiasi gavus ži-

000 japonų, kur metėsi į a- nuo sūnaus.
merikonų liniją žuvo. Bet ir Dr. Palutsis yra kilęs iš 
amerikiečiai neapsėjo be pavyzdingos lietuvių šeimos 
nuostolių, nes virš 400 žu-ĮJo brolis Bolaw W. Palutsio j 
ve ar buvo sužeisti. j neseniai aukojo $100.00 Lie-d

Sako, buvo toks pavojus,, tuvių Tarybai. Jis yra vice

vių.
Gilią padėką tariame kle

bonui kun. M. Švarliui, už 
atsilankymą ir vakaro vedi
mą; prelatui M. Krušui, kun. 
J. Paekauskui, kun. J. Ma- 
čiulioniui, A. Snarskienei ir 
A. Valančiui už prakalbas, 
vietinėms seselėms ir Sabo
niams iš Roselando ir jų vy
rų chorui, kurie prisidėjo iš
pildymui gražios programos 
ir dainininkei Emilijai Ta- 
randaitei. ,

Taipgi tariame ačiū gas- 
padinėms, kurios nenuilstan

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

čiai dirbo ir suruošė skanią 
vakarienę, visiems atsilan 
kusiems svečiams, kurių pa
rama bus įvertinta seselių 
pranciškiečių,

Šv. Pranciškaus seselee
misijoj nuošir

džiai parėmė visa eilė kilna- 
širdžių asmenų. Stambiau

sią auką suteikė Antanas ir 
Kotrina Moneikiai, būtent 
$200.00. Po $100.00 aukojo: 
J. ir M. Gomuliauskai, E. 
Radavičius ir A. Valentas. 
Kiti aukojo po $11.00, $10, 
$7.00, $5.00 ir mažiau

Ačiū visiems aukotojams. 
Radavičių šeimy mg

(F

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirbimo.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybe.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

kad dar truputį ir būtų rei
kėję metus sužeistuosius, 
imti šautuvą ir ginti savo 
gyvybę.

“Buvau taip užimtas, kad 
per 28 dienas neturėjau nei 
laiko batams nusiauti.”

Toliau rašo: “Man rodės, 
kad jau mūšiai baigti ir kad

prezidentas M. Born and Co 1 
fabriko. -

Visi daktaro Palutsio drau, 
gai džiaugiasi, kad jis yra,' 
sveikas ir linki greitai su ,
grįžti namo.-1 u

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaližkų Instrumen
tų, Muzikališkų 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 — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

---- Trr—:---

Mrs. Gertrude Dargis, 25 
Strąuss St., CE. 2649.

Mrs. Vera Količius, 1620 
Beaver Avė. CE. 8883.

Mrs. Ann Gutauskas, 2210 
Fifth Avė. CO. 9210.

Miss Antoinette Naujelis 
1617 Gable St. EV. 2274 ar
ba CO. 2369.

Mrs. Adele Gabaliauskis 
arba “Lietuvių Žinių” re
dakcija, 119 So. 22nd Str. 
HE. 3121.

Labai pageidaujama, kad 
rezervavusieji vietas pie
tums, jei dėl kokių nors prie
žasčių negalėtų dalyvauti, 
tai kad praneštų komisijai 
iki antradienio, lapkričio 14 
dienos.
PROF. KAZYS PAKŠTAS 
AALBBS PEB RADIO

Ketvirtadienį, lapkričio 16
I. , 11 vai. ryte, iš stoties 
WWSW, kalbės prof. Kazys 
Pakštas, atvykęs iš New 
Yorko. Jo kalba bus pakar
tota penktadienį, lapkričio 
17 d. 9:15 vąl. ryte, iš sto
ties WCAE.

Reikalauja geresnės 
priežiūros

Washington, D. C. — W.
J. Oumming, Apsigynimo
Transportacijos Įstaigos pa
laikymo skyriaus viršinin
kas. įspėjo sunkvežimių ir 
busų operatorius elgtis at
sargiau su sintetinėmis pa 
dangomis ir tūbomis, nei te 
reikalavo natūraliosios gu
mos gaminiai. (OWI)

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena porą n k ų įsam rrvenl. 
mat. Saugokite jas leisdami lleg- 
camtnuotl Jas modernliklauala 
metodą, kurta regSjimo mokėta* 
galt sutelkti.
t •• METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina riša ridų (tempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Aveniu 

Kampas K-tos
Telefonam GANAU MM, Chtoan* 

OFISO VALJLMDOSi
Kasdien »:!• e. m. Iki l:>« p. m. 

TraStoA Ir lettad. a. ak 
-—~ikl W as.

Tel. YARds 4841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtasir 
pndarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

I
Studlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURN1TURE COUIPANY

J316 WEST ROOSEVELT BOAD 
—

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIŪU PAS MUS -
Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui— AMT LENGVU MĖNESINIŲ UMOK&JIMUt

Panaudokite Proo* Dabartinėms 
Nuošimčio Ratoms.

lemoms

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE m Ibiu įstaigoje. Jthų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir 11(1 15,000.00 ap
drausti per Federal Savtngs and Ix>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSIN® IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavlmol —

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

-T
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARda 4787
Napių TeL PROspect 1930

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS 1 t CHIRURGAS 

2423 West Maruaette Roa^
OTISO VALANDOS

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

TtoL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

M4S So. Ashland A venas ■m «TCh Krest 
M:MBt«Li7toldlmLwk

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CKTRURG

2201 W. Cermak Rd. “ Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, » 
BskaMsL, Trefiad. ir šeštadienio virs n ii ofisas nfdarvtaa 

REzro?2rajA
S241 West 66th Place

TH. REPublic 7868

OOm N. TIBgMa MM
Beridendjoe TeL: BEVerly 8244 '

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian A\e 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p

6 tld 9 vai. vakare.

M. YARda MSI
Bes.: KKNveed 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

TbL YAKAi 1144

DR. Y. L SIMKUS■Ui hmm m onRiTRGArf - K AURIUS PRITAIKO W 
T44 Wmt 35th Street 

11-12; 2-4; ir 6:30-8 
Hi—iliizilzii 2-4 b- 6:30-8 30 

•ventadieniaie—11-12.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji 
kurią ušdirikaaia aavo ranko-

e
LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700 r\|> PIIIMrr frau
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

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

t
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik sus'tarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Vslandoa; 3—8 popisL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofise Telefonas: YARda 05.M 

Jei neatsiliepia šaukite—
Rm. TeL: MTDvvsy 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 va), vak 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną

DRTTmILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

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

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais Ir taipci

Sekmadieniais pacal sutart).

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemij jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" CHICAGO IR APYLINKĖSE
II “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
II HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
1DVEKTISISG DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolub 948S-B48S

HELP WA5TED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUDTNI MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas
H. C. KNOKE & CO. 
5728 VV. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
PRIE GELEŽIES DARBŲ

Patyrimo nereikia. Aukščiausia' 
mokestis ir viršlaikis. Taipgi rei
kia Layout vyrų ir Fitters.

CENTRAL ARCHITECTURAL 
IKON WORKS

3101-11 VV. 27th T
FINISHER IR

SEAM PRESSER
Pastovūs darbai. Apmokamos 

atostogos. Aukšta mokestis.
DURO BROS., INC.

105 W. Monroe — 5th Floor.

Papr. Darbininkų
REIKIA PRIE FOUNDRY,

Yarde ir Machine Shop Darbų. 
TAIPGI STEEL CHIPPERS.

CRANE CO
EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzie Avė.

ELECTRO MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Turi.
t

KARO DARBĄ 
Jums!

Su
PO KARO ATEITIMI

ATSIŠAUKIT Į

ELECTRO MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation 

55th IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
b*usais patarnavimas iki dirbtu
vės.

GENERAL FOODS
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai švarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

dirbtuvėje.
3 šiftai — 54 vai. į savaitę mo
kant laikų ir pusę virš 8 valandų 
į dieną ar 40 vai. j savaitę. Uni
formos duodama. Grupės ap- 
drauda. Atostogos ir kitokios 
naudos.

ATSIŠAUK IT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324 -

PATARNAVIMAI

TAISOME •
S kalbiam? s Mašinas, Refri- 
geratorias, Dulkių Valytu

vas ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47th St.
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

MES IŠMOKINSIM JUS

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Gelbėkite karių gyvybes — 
- aukokite savo kraują.

HELP WANTED — VYRAI

$40 IKI $55 Į SAVAITĘ
Ar Daugiau!

BUCERIŲ ------ VERŠIŲ ODOS LUPfiJŲ
PAPR. DARBININKU ------ RŪKYTOJŲ

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NEAR NORTH SFDEJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET 

(I RIokąs | šiaurę nuo Division St. “L” Stoties)

HELP WANTED — MOTERYS

S38 IKI»Į SAVAITE
AR DAUGIAU!

Pakuoti Dešrukes (Weiners)
Ir Kenuotas Mėsas

Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDfiJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGVVICK STREET 

(1 Blokas į šiaurę nuo Division St. “L” Stoties

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC VVELDERS „
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

you learn or demonstrate abdUtjĮL^
WEST TOWN BUSSES AND STREET C/ TO DOOR

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

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
1080 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

Akademike pasakoja
Vieną dieną Išėjau pasi

vaikščioti. Žiūriu, skersai 
gatvės vaikštinėja mano kai 
mynės mergelė ir skaito iš 
popieriaus.

Pradėjau žingeidauti ir 
nuėjau prie jos.

— Na, ką gi čia taip įdo
miai skaitai ar vėliausias 
politikos žinias?

— O ne, atsakė mergelė, 
— mokinu osi savo rolę. Mes 
turėsim grajų, o ne — vei
kalą kaip seselės vadina, dėl 
rėmėjų bankieto.

— Na, o kas per veikalas?
— Apie šv. Elzbietą, ži

nai, rėmėjos kaip šv. Elz
bieta, labai daug darbuojasi 
dėl mūs akademijos, jos duo 
da stipendijas mergaitėms, 
kurios neišsigali užsimokė
ti, ir aš esu viena iš tų.

— Ką gi daugiau turėsite.

Aš tikrai nežinau, bet ma
nau, kad bus ir gražių dai
nelių nes seselė kasdien mer
gaites mokina dainuoti. Aš 
ne choristė bet džiaugiuosi, 
kad seselė mane priėmė į 
grajų, nes ir mano mamytė 
rėmėja.

Dar pasidalinome keliomis 
mintimis ir atsiskyrėme. Pa
likau aš ją ramiai besimo
kinančią. Jeigu akademike 
taip noriai ir meiliai rengia
si tam vakarui, tai iš tikrų
jų bus kuo pasidžiaugti.

Kviečiame visus į Akade
mijos Rėmėjų Draugijos si
dabrinio jubiliejaus užbaigi
mo ir amžinų narių pager
bimo vakarą — sekmadienį!, 
lapkričio 19 dieną, 6:30 va
landą vakare, akademijos 
salėje. - J. U. R.

Dvasinė puota
Brighton Park. — Švento 

Vardo draugijos dvasinė puo 
ta bus sekmadienį), lapkr. 19 
d. 8 valandą ryto. Tikimės, 
kad “in corpore” šį sekma
dienį procesijoj dalyvaus 
virš 200 vyrų. šį kartą vy
rai per Mišias šv. melsis už 
mirusius artimus, gimines ir 
kareivius.

Vyrai turi susirinkti 15 
minutų prieš aštuntą valan
dą į mokyklos koridorių, iš 
kur maršuos į bažnyčią, kaip 
praneša kun. Stasys Valuc- 
kas, draugijos dvasios va
das. Po šv. Mišių visi susi
rinksim į parapijos salę, kur 
įvyks pusryčiai, susirinki
mas ir programa. Rap.

HELP WANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus dar
bus moderniškoje karo dirbtu
vėje. Gera mokestis ir bonai. 
Tiktai dienomis. Uniformos 
duodama. Dykai busais patar
navimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflson Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

UNITED 
AIRLINES
TURI DARBŲ 

COMMISSARY PADftJfiJOMS

Dirbant kompanijos oommissary 
dienomis ar naktimis. Veiklioms 
moterims nuo 30 iki 50 metų am
žiaus. 6 dienos—48 vai. savaitė. 
Valgis ir uniformos duodama. 
Pastovūs darbai su proga įsidir- 
bimo.

ATSIŠAUKIT I

5959 S. Cicero Avė

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi ‘'Drauge*’.

Pastovus Darbai Dabar i 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

Lipdant užrašus ant gėrimų 
bonltfų. Malonios darbo sąlygos. 
Ateikite prisirengusios stoti prie 
darbo.

WAKEM & McLAUGHLIN 
225 E. Illinois St.

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

AMPRO CORP.
2851 N. WESTEBN AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJŲ IR 
COUNTER MERGINŲ
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama. 
Gera mokestis ir darbo 

sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO 
Imkit Douglas Park “L” iki durų.

Netikėtas džiaugsmas, 
bet neilgam

Cicero. — šiomis dieno
mis Juozas ir Mykolina Vil
keliai netikėtai susilaukė 
brangių svečių iš Dėdės Ša
mo tarnybos.

Vilkeliai išaugino šešis sū
nus ir trys iš jų randasi ka
riškoj tarnyboj, gi trys na
mie. Tiesa, ir ketvirtas bu
vo pašauktas, vienok dėl ne 
sveikatos paliuosuotas.

Tėvai labai nudžiugo, kai 
netikėtai susilaukė atosto
goms sūnų Pijų, kuris tar
nauja U. S. armijoj Kali
fornijos valstijoj. O, štai, 
sakytum susitarę antrą die
ną parvažiavo sūnus Jokū-< 
has, kuris tarnauja U. S. 
marynuos So. Carolina val
stijoj, gi dar didesniam nu
sistebėjimui besirengiant pi
rmiesiems išvažiuoti, parva
žiavo ir trečiasis sūnus jū
reivis Aloyzas, kuris keliais 
atvejais buvo karo veiks
muose, ir pora sykių leng
vai sužeistas.

Tokį tai džiaugsmą susi
laukė nors trumpam laikui 
Vilkeliai, kurie išaugino gra 
žią ir pavyzdingą šeimą, ti
kėdamies paramos atėjus se
natvei. Gi dabar, Dievas ži
no, kaip viskas pasibaigs. 
Vienok turėkime vilties, kad 
tie karžygiai laimingai su
grįš nugalėję pasaulio de
mokratijos priešus.

J. Tarulis

Kas laimės tą didelį 
kalakutą Ciceroj?
Ciceroj, visi tik kalba apie tai 

kas laimės tą nepaprastai dide
lį ir skoningą KALAKUTĄ, ku
ris kybos pakabintas šv. Anta
no parap. salėje kitos savaitės 
trečiad. vakare — lapkr. 22 d. 
Mat, kas nemėgsta kalakutie
nos mėsą, ypatingai šiais lai
kais kada tų kalakutų yra sun
ku gauti? Padėkonės Dienoj ka
lakutai visuomet yra skonin
giausi !

Tą laimėjimo progą suteikia 
veikli jaunimo Lietuvos Vyčių 
14-toji kuopa, per savo nepap
rastai gražų ir įdomaus progra- 
mo tradicinį ŠOKIŲ vakarą, už
vardintu “GOBBLER’S HOP”, 
arba lietuviškai sakant KALA
KUTŲ ŠOKIAI.

Cicero Vyčiai netik kad kvie
čia jaunimą iš savo ir kitų ko
lonijų, bet ir savo tėvelius bei 
senesnius prietelius, kad jie ir
gi kartu su jais praleistų vieną 
iš linksmiausių vakarų kas ka-

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

da nors buvo rengiamą. Se
niems ir jauniems bus progos 
pamiklinti savo kojas prie la
bai šiaunios ir patraukiančičos 
muzikos grojama garsios Cam- 
pus Esąuires Orkestros. Šokių 
pertraukose yra rengiama kas 
nepaprasto — tikras surprizas 
— kas to, nesakysim, nes turi 
būti surprizas; atsilankusieji 
pamatys, pasiklausys ir gėrė
sis. Bus visokių skanių valgių 
ir gėrimų, o beje, prie baro į- 
vyks irgi ko tai naujo, kas dau
gumui labai patiks.

Visa tai gausite už tiktai 50c 
įžangos. Pasišoksite, pasilinks
minsite, pamatysite ir išgirsite 
ko tai naujo, ir turėsite dar 
progos laimėti tą ypatingai di
delį ir skoningą Kalakutą. Tad, 
visi ir iš visur esate kviečiami 
atsilankyti į Cicero Vyčių 14- 
tos kuopos “Gobbler’s Hop” pa
rengimą, prieš-Kalakutinės va
kare, lapkr. 22 d., Šv. Antano 
parap. salėje, 49th Ct. ir 15th 
St., Ciceroje.

Kviečia,
Rengimo Komisija ir 

Cicero Vyčiai.

ITIAPCUTIZ
VTENINTflLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAU 11, 1933 M.

WHFC - ŪSO kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

11d 3 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
0:30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk

tadieniai* nuo 7 Ud 8 v. v. 

"MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

«• *
a

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonas ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:80 p.p. etvlr. Iki 9. fiefitad 9 Iki 12.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda I 
namas Town of Lake kolonijoj. No- I 
rlntlejl pilnesnių Informacijų prašo- i 
ml kreiptis asmeniškai J*— Stefanija 
Nutauto*, 46811 So. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette 6098.

PIRKITE KARO BONUS!

Mieste apiplėšė
Horace Reed, 1067 Ainslie 

str., pareiškė policijai, kad 
du negrai apsiginklavę su 
peiliu atėmė iš jo $18, netoli 
Monroe ir Dearborn strs., 
Chicago, III.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS =*PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S - 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Noo 8:45-9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKŪNŲ” SEIMĄ «r JŲ Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

^1

—
PASKOLOS

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

ai pigesnį nuošimtį — be koml&lno 
PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................................................................Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKEB COAL, Ankštos rfliles,
t syk plantos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11 25
PETROLEUM COKE (Conrse). .P 19 (H 

L PETROLEUM COKE (PBe Run) £ĮQ*g5 
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... įg gg
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korespondencijos laikraštin nededamos.
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Albany laikraštis apie Lietuvos vyskupą
“The Evangelist“, Albany, N. Y., diecezijos katalikų 

savaitraštis, lapkričio 10 d. laidoje įdėjo LAIC žinias 
apie tragingą Lietuvos būklę. Žinias iliustravo vyskupo 
Teofiliaus Matulionio atvaizdais. Vienas jo atvaizdas 
įdėtas vyskupo rūbuose, kitas — tuose drabužiuose, 
(skarmaluose), kuriuose apsirengęs jis grįžo Lietuvon 
iš Sibiro.

Vyskp. T. Matulionis, kaip jau keliais .atvejais pra
nešta, esąs Lietuvos okupantų nužudytas.

Laikraštis nuo savęs pastebi, kad kai vysk. T. Matu
lionis 1934 m. lankėsi Albany, N. Y., jo atstovas turė
jęs platų ir nuoširdų pasikalbėjimą su garbinguoju sve
čiu, kuris daug įdomybių papasakojęs iš savo pergy
venimų Sovietų Rusijoj.

“The Evangelist’’ apgailestauja, kad ši nepaprasto 
kilnumo ir uolumo asmenybė turėjo žūti nuo žiaurios 
okupantų budelio rankos.

J. E. vysk. Teofilius Matulionis pastaruoju laiku bu
vo Kaišedorių vyskupijos ganytojom.

Įvairios žinios
BALF pašalpa
lietuviams

Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas spalio mė
nesyje pasiuntė Lietuvos 
žmonėms vaistų ir pabėgė
liams sušelpti sumoj $24,- 
250.00. Šiame mėnesyje di
desnės sumos pašalpai bus 
pasiųstos ir drabužių trans
portas yra rengiamas Lie
tuvos žmonėms. Visi lietu
viai nuoširdžiai yra prašo
mi aukoti rūbus ir pasidar
buoti Lietuvos žmonių su- 
šelpimui. Drabužių vajaus 
laiką savo mieste bei apy
linkei malonėkite sulig sa
vo nuožiūros ir reikalo nu
statyti.

Kun. dr. J. B. Končius, 
pirmininkas

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

BALF skyrių veikla

President Roosevelt and Prinic Mtntster Chtirchlll:
1. Their countries seek no ••ngrandizenient, tcrritorial or othcr;
2. Tliey desire to seek no tcrritorial oliangcs tliat <1o not accoiil 

witli tlie l'recly eipresscd wislies of the peoplęs eomręrnęd;
3. Tliey respect tlie right of all pcoplcs to Chose the form of go- 

vcrniiiciit under which tliey will llve; and the wisli to see sovci'ęign 
riglits and self-governnient restored to tlio.se wlio Iiave been forcibly 
depri'ed of ttiein.”

ATLANTIC CHA11TEK, August 14, 1941.

Cordell Hull
Valstybės sekretorius Gardeli Hull yra įteikęs Prezi

dentui F. D. Rooseveltui savo rezignaciją. Priežastis — 
senatvė ir, be to, nesveikata. Prezidentas jo rezigna
cijos nenori priimti.

Ir būt gerai, kad jo rezignacijos nepriimtų ir kad 
p. Hull neatsisakinėtų nuo to darbo, kurį jis sėkmin
gai dirba.

Reikia pripažinti, kad Cordell Hull iš visų p. Roose
velt o kabineto narių turėjo visuomenėj, ir taip pat už
sieny, daugiausiai pagarbos ir pasitikėjimo. Jo propo- 
nuojami planai pokarinei taikai atsteigti ir palaikyti 
visur rado palankaus pritarimo. Jo griežtas stovėjimas 
už Atlanto čarterio įgyvendinimą ir visų tautų, dide
lių ir mažų, išlaisvinimą, jo vardą aukštai iškelia. Tai 
yra rimtas, patyręs politikas ir diplomatas.

RusiĮ-japonu santykiai
Sovietų Rusijos diktatorius Stalinas, kalbėdamas ko

munistinio rėžimo Rusijoj sukakties proga, šį kartą 
nepalankiai atsiliepė apie Japoniją, su kuria ligi pat 
šiol palaiko draugingus santykius ir biznį daro. Stali
nas išdrįso pavadinti japonus agresoriais.

Tuo pačiu atsilygino ir japonai. “The New York 
Times’’ pranešimu, Japonijos radijo komentatoriai, at
sakydami į Stalino kalbą, Rusiją pavadino tuo pačiu 
\ardu — agresore.

Lyg atrodytų, kad santykiai tarp rusų ir japonų tru
puti į blogesnę pusę pakrypo.

Sąjungininkai seniai laukia, kad Rusija visai nutrauk
tų santykius su piktuoju Amerikos ir kitų priešu — 
Japonija.

Geras sumanymas
Jungtinių Valstybių subkpmisija proponuoja, nugink

luojant pokarinę Vokietiją, likviduoti vokiečių amuni
cijos pramonę, inimant materulgines ir chemines dirb
tuves. Tos dirbtuvės turėtų būti iškeltos iš Vokietijos 
į kitas Europos dalis. w

Neabejojame, kad taip ir bus padaryta. Juk viena iš 
fio karo priežasčių kaip tik ir buvo ta, kad tuoj po 
pirmojo pasaulio karo vokiečiai, kurių karo pabūklų 
dirbtuvės nebuvo likviduotos, turėjo galimumų rengtis 
prie naujo karo, ginkluotis.

Reikia laukti, kad po šio karo nei vokiečiai nei ki
tos agresinės tautos nebeturės galimumų apsiginkluoti 
ruo kojų iki galvos ir išstatyti pasaulio taiką į naujus 
pavojus.★

Community and War Fund vajus baigiasi, tačiau 
Chicagos miestas ir apylinkės savo kvotos dar neiš
pildė. Dar trūksta apie pora milijonų dolerių. Todėl, 
kas dar nesame aukoję, atlikime savo pareigą, kuri yra 
labai svarbi, aukokime.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

“Waterbury Evening Democrat” lapkričio 6 d. lai
doje turėjo platų raportažą apie to miesto lietuvių veik
lą nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimo sąjūdyje.

Iš to raportažo patiriame, kad Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo skyrius Waterbury, Conn., šauniai darbuo
jasi. Daug veikė tuo metu, kai ėjo National War Fund 
rinkliava, dabar plačiu užsimojimu dirba drabužių rin
kime.

Lietuviškieji komunistai, matyt, stengiasi ir Water- 
burio lietuviams, kaip ir visur kitur, trukdyti. Todėl 
pastebime, kad vienas žymiausių to miesto lietuvių 
veikėjų — muz. A. Aleksis tiems trukdytojams ir ko
munistų propagandistams davė gerą ir stiprų atsaky
mą.

šia proga tenka pažymėti džiuginantį reiškinį, kad 
kiek BALF centras, tiek skyriai išsijudina veikti pla
čiu mastu.

★
Korespondentu pasiaukojimas

John B. Terry, Chicago Daily News karo korespon
dentas Leyte salos fronte, mirė nuo žaizdų. Jis buvo 
skaudžiai sužeistas, kai japonai mėtė bombas įi ameri
kiečius. Tuo pačiu kartu buvo užmušti ir kiti du laik
raščių reporteriai — Stanley Gunn ir A. Bush. Kiti 
keturi Laikraštininkai buvo sužeisti.

Šiame kare jau yra žuvę kelios dešimtys karo repor
terių. Iš to galima suprasti, kaip aukojasi reporteriai, 
kad mus informuoti apie karo eigą. Kai skaitome dien
raščiuose visokius šiurpius karių pergyvenimus karo 
frontuose arba matome baisius karo vaizdus filmose, 
žinokime, kad tai yra drąsių, pasiaukojusių, savo gy
vybę į pavojų statančių laikraštininkų produktas.

Taip pat nereikia užmiršti ir to, kad tie drąsuoliai 
laikraštininkai Labai daug prisideda prie karo pastan
gų. Jų pranešimai spaudoj yra puikiu paskatinimu ir 
kariams karo fronte ir mums visiems namų fronte.

Kilnios širdies asmenybė
šeštadienį įdėjome puikų ir nepaprastai lietuviams 

palankų J. E. arkivyskupo Samuel Stritch laišką, ra
šytą kun. A. Briškai Lietuvos spaudos laisvės atgavi
mo sukakties minėjimo proga.

Šį gražų Laišką plačiai pakomentavo dienraštis “Nau
jienos“ ir savo pastabas taip baigė;

“Baigdamas savo Laišką, arkivyskupas Stritch iš
reiškia troškimą, kad, darant taiką, kuri seks po ka
ro pergalės, “ mūsų vadai nesuteptų aavo rankų pa
sikėsinimu nužudyti Lietuvą arka kurią kitą tauta, 
nežiūrint, kaip ji būtų maža arba kurioje vietoje ji 
gyventų.”

“Tokią karštą užuojautą mažai, skriaudžiamai tau
tai gali pareikšti tiktai žmogus, kuris turi tikrai kil
nią širdį”.

“Amerika” rašo:
“Maršalas Stalinas savo kalboje Lietuvą, Latviją ir 

Estiją vadino sovietinėmis valstybėmis, Sovietų Sąjun
gos dalimis. Jis negali nežinoti, kad jo vadovaujama 
raudonoji armija 1940 metų birželio mėnesį okupavo sa
vo kaimynes valstybes, kad Lietuva niekad nenorėjo ir 
jienori jokiam aavo kaimynui vergauti nei priešu būti.

Vilniun, Kaunan ir į kitus miestus Sovietai atvežė rau
doną vėliavą su kūju ir priekalu. Ten trispalvė negali 
pasirodyti. Bet Lietuvos trispalvė garbingai pripažįs
tama Waahingtone. Čia yra Lietuvos žmonių ir jos 
draugu Labai didelė viltis.”

Palengvintas
(stojimas

Wasbington, D. C. — Ka
ro Laivininkystės Adminis
tracijos pranešimu, Jungti
nių Valstybių Prekybos Lai
vynas nušmė kai kuriuos rei 
kalavimus neprityrusių ir 
prityrusių jūrininkų bei jū
ros karininkų samdyme. Iki 
šiol Prekybos Laivynas pri
imdavo jaunuolius tarp 18 
ir 25 metų tik tuo atveju, 
jei jie dėl fizinių trūkumų 
netikdavo karinei tarnybai; 
nuo dabar Karo Laivininkys
tės Administracija turės tei
sę priimti visus fiziniai kva- 
lifikuotup vyrus, prityru
sius ir ^neprityrusius, tarp 
17 ir 50 metų amžiaus. OWI

Antracito ir kokso 
kvota

Wašhington, D. C. — Vi
daus sekretorius, Harold L. 
Ickes, raginamas taupyti ku 
rą, pareiškė, kad nesitikima, 
jog šį rudenį sugrįžimas nuo 
šildymo anglimis į šildymą 
alyva padidintų šios žiemos 
kvotą antracitui ir rytiniam 
koksui, kuri yra nustatyta 
lygi septynioms aštunto
sioms normalaus kiekio.

(OWI)

LIETUVA XIII AMŽIAUS
Kaip žinome, mongolai pa 

sirodė rytų Europoje trylik
tojo amžiaus pradžioje. Lie
tuva tais laikais buvo dar 
padalinta į atskiras kuni
gaikštijas, kurios kiekviena 
tvarkėsi savistoviai, tarp sa
vęs nekariavo, bet dar ne
buvo sudaryta vienos lietu
vių valstybės. .

Šiaurės rytuose buvo su
sikūrusios dvi lietuvių pa
dermės, krėviečių kunigaikš 
tijos. Ten kur Palostė įteka 
į Dauguvą, jau devintame 
šimtmetyje buvo Palostės 
miestas. Jis vėliau buvo va
dinamas; P-olotesk, Polteskė, 
Poltesk, Polockas. Nestoras 
mini savo raštuose, jog 862 
m. Rurikas pavedė valdyti 
Polocką vienam savo paly
dovų. Toliau Polocko kuni
gaikštija tampa pilnai savi- 
stovė. 980 m. turi savo ku
nigaikštį Ragvaldą, sako 
Enc. Brit. 18. 177. Apie 1183 
m. Polocką valdė Voldema
ras, Heinriko kronikoje va
dinamas karaliumi. Tuo me
tu buvo atvykęs Latvijon 
pirmasis apaštalas kun. Mei- 
nardas iš Bremen, gavo Po
locko valdovo leidimą skelb 
ti Dievo žodį, Livonijoje, nes 
tais laikais livai ir latviai 
mokėję duokles Polocko ku
nigaikščiui. Per keletą me
tų pirm 1225 m; Polocką val
dė šv. Paraskavijta, vadina
ma Prakseda, kartu su sa
vo broliu, irgi šventai gyve
nusiu, Hlebu.

Antroji lietuvių padermės 
kunigaikštija šiaurės rytuo
se buvo Vitebskas. Senuose 
raštuose jis yra įvairiai va
dinamas; Dbesk, Vitebsk. 
Vitepesk. Vienuolikto am
žiaus pradžioje 1021 m. Vi
tebskas priklausė Polocko 
kunigaikščiui, bet 1111 m. 
ten buvo jau savistovė ku
nigaikštija. Ir taip išliko,

Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

JOS. F. BtlDRIK,
INO.

3241 & Halsted St
CHICAGO, 8, ILH 

TeL CALumet 7287

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

SUDRIKO RADIO VALANDOM:
WCFti, IOOO K., NedPUos 
vakare — • :30 P. M.
WHFC, 14SO K., Kctvcgo 

— 7:00 V. M.

kol 1320 m. susiliejo su Didž. 
Lietuvos kunigaikštija.

Į pietus nuo Nemuno bu
vo susikūrus galinga Nau
garduko kunigaikštija. 01- 
szewski-Chominski Kronika I 
rašo, jog didysis kunigaikš
tis MontviLas davė savo sū
nui Erdvilui kariuomenės da 
linį ir pridėjęs jam patarė
jus: Kolumnų herbo Kumpį, 
Ursinų herbo Julijoną ir 
Rasz Graušą, pasiuntė už 
Nemuno tvirtovę pasistatyt. 
Perėję Nemuną, jie ėjo ke
turias lietuviškas mylias, su 
rado gražų kalną ir ant jo 
pastatė pilį, pramindami vie 
tovę Naugardukas. Didysis 
kunigaikštis perkėlė ten sa
vo sostinę ir vadinosi toliau 
Didysis Naugarduko kuni
gaikštis. O iš ten, anot to| 
paties šaltinio, atvykęs at
statė Gardino pilį, o taip 
pat sugriautąsias Brastos, 
Drohočino ir Mielniko pilis; 
prijungęs tas žemes prie 
Naugarduko kunigaikštijos. 
Jo ainis kunig. Troinatas 
prijungė prie Naugarduko 
Palenkės kunigaikštiją, o to 
sūnus Algimantas pridėjo 
Sieversko ir Černigovo ku-| 
nigaikštijas. Jo sūnus Rin- 
goldas šias žemes sujungė su 
už Neries esančiomis lietu
vių žemėmis ir nuo 1236 m. 
ima vadintis Didysis Lietu
vos Kunigaikštis. Mindaugui 
ėmus Lietuvą valdyti, prisi
jungė iki tol savistovė že-( 
maitija ir tryliktame amžiu
je pasidarė galinga Lietuvos 
valstybė, kurios valdovui ap
sikrikštijus, popiežius sutei
kė karaliaus vainiką.

Lietuvos sostinė buvo ten, 
kur gyvendavo Did. Lieti 
vos kunigaikštis: Krėvė, 
Naugardukas, Trakai, Vii-1 
nius.

(Daugiau bus)

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

. mat?

:\s

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIO 6051

J

STASYS LITWINAS SAKO:
r>TX H “D H Tai Geriausias Laikas Pirkti

— VISOKIOS RCŠIES NAMAMS
REIKMENIS.”-------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų — YV&ilboard — 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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

tlio.se
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Šį vakarą labai 
svarbi tema
KALBĖTOJAS KUN. 
ANT. MICIŪNAS, MIC

Gausingas žmonių į paro 
dą ir į paskaitas atsilanky 
mas nustebino rengėjus. Vi 
są DSi-odą paruošė S v. Var 
do draugija (Holy Name So 
ciety) sv pagalbia “Draugo’ ,

Žymą veikėją 
palaidojus

Nors mirtie natūralūs ir

,bui. Užtat visuomenė, ir jo 
j artimi draugai, tinkamai a- 
tidavė paskutinį patarnavi
mą.
Liūdnai sugaudus varpams

dėtas ant duobės kranto, po 
ceremonijų slinko žemyn ža- 
liumyiais apsuptas, ir dan
gus pravirko kartu su lai 
dotuvių dalyviais.

Ir taip priėmė žemė į saveneišvengiamas dalykas, ta- J lapkričio 8 d., gausi laidotu-
“Ateitis Amerikos Lietu-! “Laivc” ir *Tbe New World’, jčiau skaudu namiškiams, kai vių procesija pripildė Nekal- amžinam poilsiui daug nusi 

kurie turi parodoj gražius netenka mylimo žmogaus, giviii Katalikų Spaudos Ame- 
rikoj” _ tai tema svarbios' eksponatus, kaip senoviškas visuomenei gaila netekus
kalbos kun. Antano Miciū- laidas ir kitas knysa3' At’ nu“slrdaua velk«J°-
no, MA MIC “Laivo” re-' silanko žmonis iš visų ko-j Tą skaudų liūdesį pergy-
daktoriaus, Lietuvių Kata- lonijų ir nua,attbl pamatę , veno Brighton Park koloni- 

tiek daug visokių rinkinių Ja ir vlsa Chicagos visuo
menė netekusi veikėjo Ni
kodemo Klimo.

to Prasidėjimo Panelės šv. pslniusį Tautai ir Bažnyčiai 
parapijos bažnyčią, kur at- sūnų, o namiškiams žmonai 
laikyta gedulo pamaldos ir Vincentai, dukrai ir trim'

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1ŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

likų Spaudos Savaitėje ši 
vakarą. Prelegento kalba ivairių-įvairiausių senoviškų 

knygų ir paveikslų, ypač pa
veikslų iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo. Teisėjas Jonas

Pasiges jo Kęstučio klu
bas, kuriam velionis suma-

Zūris, vienas is daugelio at- niai pirmininkavo per kele-
silankiusių, pastebėjo:

“Ir aš pamačiau istoriš
ką paveikslą net iš mano 
gyvenimo, tai mano inves
titūra į teisėjus. Čia pama
čiau ir kitų mūsų veikėjų 
atvaizdus, kaip kun. Linkų, 
monsignorą Krušą, kun. Al- 
havičių ir visų kitų kunigų. 
Labai patiko ypač setas pa
veikslų iš Dariaus-Girėno 
istorijos. Sveikinu rengėjus 
šios istorinės parodos.“

Paroda užsibaigs 3 vai. 
popiet (ateinantį sekmadienį

iš kurios išlydėtas į kapus 
Neužmatoma eilė automo

bilių iŠ8ivingiavo vieškeliu
Šv. Kazimiero kapų link. At
sivėrė mirusiųjų miesto var
tai ir varpo garsai pasitiko 
savo naują narį. Visa diena 
aptemusi, saulė debesyse pa
skendusi, rodos, kartu liūdė
jo su laidotuvių dalyviais. 

Kada velionio karstas pa-

Gamybai teikiama 
pirmenybė

sūnums (iš jų dviem U. S 
tarnyboj) paliko širdyje nie
kad neužgydomą žaizdą.

O. Aleliūnien-

UNDEK U. S. GOVERNMENT SUl’ERVISION

Iksu*

tą metų. Nematys nariai šyp 
sančio veido, kuris visuomet 
maloniai atsiliepdavo net ir 
an; tų, kurie netaktiškai iš
sišokdavo. Užtat klubas bu
vo sutvarkytas pavyzdingai 
ir patriotiniai nuteiktas.

Pasiges jo Kęstučio cho
ro nariai, kur savo jauna i Washington, D. C. — “Pą- 
dvasia buvo vadas, patarė- skutimų jų savaičių laikotar- 
jas pyje buvo dažnai minima

Kun. Ant. Miciūnas, M.I.C.
prasidės 8 valandą Nekalto 
Prasid. Šv. parapijos salėje.
Paroda yra mokyklos kam
baryje. | j

Praeitą vakarą kalbėtoju j 
buvo kun. dr. Kazys Gečys.
Kalbėjo “Katalikų Spauda 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Metuose.“

Pirmadienio vakare kalbė
jo Stasys Pieža, Chicago He 
rald-American koresponden
tas apie spaudos laisvę de
mokratijoj ir diktatorių val
stybėse. Jis, tarp kitko, pa
sakė:

“Diktatorių šalyse spauda 
groja kaip orkestrą dėl dik
tatorių; demokratijoj, spau~ 
da yrc. žmonių balsas.’-

Ketvirtadienio vakaras: 
spaudos savaitėje paskirtas 
Draugo dienraščio korespon
dentams (DKK), kurie su
sirinks 8 valandą. Prelegen- Į 
tu bus Ignas Sakalas, Drau , 
go” redakcijos narys.

Penktadienio vakaro kal
bėtojas bus kun. kleb. An
tanas Briška, ir šeštadienio 10546 S. Artesian, CED 
vakare kalbės kun. Edward 
V. Daile;/, “New World” re
daktorius.

THE WEATHER
COLO WITH 

DIMINISHINO 

WINDS - Būt 

don't diminish

your used 
fot savingt —r į“

Pasiges ir visa Chicago 
visuomenė, kuriai velionis 
buvo taip artimas. O labiau
sia pasiges Brighton Park 
kolonija, nes jo rankose bu
vo vairas įvairaus veikimo.

Patarlė sako: “Nesvarbu 
kiek gyvensi, bet svarbu 
kaip gyvensi“.

Amžinos atminties Niko
demas Klimas, nors palygi
namai jaunas paliko šį var
gų pasaulį, tačiau daug, 
daug nuveikė visuomenės la-

GABV nųOiANA LAIDOTF^TT IPTAIG*
PRUZJN FUNERAL HOME

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

Platinkite “Draugą’ PETER TROOST MONUMENTS
t

(Įstengta 1889 m.)

Apvogė restoraną
Vagys, kurie jėga atidarė 

restorano užpakalines duris, 
1164 N. Clark str., paėmė 
$600 ir už $300 vertės ciga
rų ir cigariečių.

įįį

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

ANI)
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICHt Pree. and Mgr.

permainų tema”, pasakė J. 
A. Krug, Karo Gamybos Va
dyba turėjo galimybės duo
ti medžiagų ir palengvinimų 
civilių darbams, bet aš no
riu pabrėžti, kad mes sta
tome pirmoje vietoje* kari
nę gamybą, o ne sugrįžimą 
prie senųjų normalių papro
čių. Šiandieną, kai Siegfrie- 
do Linijos puolimas varo
mas visu įnirtimu ir didy
sis Japonijos mūšis dar sto
vi prieš akis, visų namie pa
silikusiųjų amerikiečių pa
reiga į frontą išsiųstiems 
kariams yra varyti karo ga
mybos darbą visu smarku
mu.“ (OWI)

Pakliuvo motina pali
kus vaikus

Mrs. Helen Korzen, 32 me
tų, buvo kaltinama dėl pali
kimo kūdikio. Ji buvo užda
ryta į Cook kauntės kalėji
mą praeitą sekmadienį po to, 
kai Willow Springs kauntės 
plačiojo kelio policija rado 
jos'tris vaikus vienus jos 
name, 7223 So. Harlem avė.

John, 9 metų ir Paul 7 me
tų, buvo nugabenti į jaunuo
lių namą, ir Georginna, 9 
mėnesių, buvo nugabenta į 
ligoninę.
Mrs. Korzen. karo darbi

ninkė, kurios vyras George 
dirba Seattle, paliko namus 
penktadienį, policija pasakė 
ir sugrįžo sekmadienį 6:30 
vai. iš ryto. Ji pareiškė, kad 
buvusi pašaukta aplankyti 
draugės ligoninėje.

■M

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTU KOMIJA

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Mat/jriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENET1AN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

. paminklinių produktų.
DIDYSIS Oftaas Ir Dirbtuve*. 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEKLEY 610S

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

SI. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

MARCELE VITKUS
(po tėvais Kuzminckaitė)
Mirt“ lapkr. 14<1.. I!il4m., 

|(i:15 vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoj”. Kilo ifi 
Tauragės apskričio, Laukuvos 
parapijos, Girvainl;, kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Izidorių; dukterį Eleną. 
Itons ir žentų Harry (V. 8. 
Navy); sūnų Alfonsų: seserį 
Marijonų Moderienę ir jos vy
rų Povilų ir jų Seimą; 4 pus
brolius Juozapų, Antanų. Igna
cų ir Mykolų ir jų žmonas ir 
jų Beimąs; Svoger) Antanų Si
monų Raudon) ir jo moterį 
Barborą ir.Jų Seimų; Svogerką 
Marijonų Radonaitę ir daug ki
lų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 3 sese
ris ir brolį.

Velionė priklaus? prie Chi
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
BOth Avė., Cicero, III. Laido
tuvės įvyks SeStad., lapkričdo 
18d. 15 koplyčios 8:»0 vai. ry
to liūs atlydėta į Švento Anta
no parap. bažnyčių, kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų Po pamaldų bus 
nulydėta j švento Kazimiero 
kapines.

NueSirdžIai kviečiam* visus 
gimines, draugus ir pažįatamuo 
dalyvauti Šiose laidotuvė'je.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, sūn
us Žentas. Sesuo, Pusbroliai. 
Ir visos kilos Gimines. t

Mid. dlrekt.: Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

Ii?

AM
Pa

k

AMBULANCE
Patarnavimąs

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661

ANTANAS ML PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone VARds 4908

I. L1ULEV1ČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 357!

P. J. RIDIKAS
PERSONALIZEO MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!

PARTfUVTAK I’EOPLE PKEFER TKOOST PROOLOTIONS 
D1STRIBUTOR8 OF THE FAMOUS MOMELLO GRANITE 

Most Reauttful—Mos t Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KHEIPKlTfcS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Mcmber of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—0 v. vak.; SeStad. ir Sekm. 9—6vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREE’l 
____  Telephone VARds 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST._______Phone YARDS 078

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone VARds 1138-3

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman L270

i
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Kas Girdėt*^ 

Chlcagoje ♦

Šaunus banketas
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugijos Jubilie
jaus Užbaigimo ir amžinų 
narių pagerbimo bankietas 
įvyksta sekmadienį, lapkri
čio 19 d., 6:30 vai. vakare, 
Šv. Kazimiero Akademijos 
salėje. Visi esate kviečiami
į šį įdomų ir gražų banketą.

* * *

Dalyvaus
“Draugo” koncertas įvyks

ta lapkričio 26 dieną, Chica- 
goje, Orchestra Hali. Kon
certe dalyvaus Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų or
ganizacijos visos centro val
dybos narės.

* * *

Apvogė namą
Edwin Pentland,. 6023 N.

Maplewood avė., pranešė po
licijai, kad vagys įsilaužė į 
jo namą, ir pavogė brangak
menių, rūbų ir šautuvą, vi
so už $350 vertės, ir $21.

* y *

Apiplėšė einant 
į namą

Iš Mrs. Letha Blanchard,
35 metų, 2153 W. Jackson 
blvd., buvo išplėštas ranki
nukas, kuriame buvo $65, 
deimanto žiedas už $400 ver
tės. Moteriškė buvo apiplėš
ta aukšti rytą, kai ji į savo 
apartamento duris taikė rak
tą.

* y

Iš namo
Joseph Barabas, 4725 Chi- 

cago avė., pranešė policijai, 
kad iš jo namo buvo pavog
ta trys sveteriai ir du žake
tai.

* * 5?

Darbininko kojas 
sutriuškino

George Kobelak, 52 metų, 
S. Francisco avė., Wabash 
geležinkelio inspektorius, bu
vo rastas be sąmonės ant 
Wabash geležinkelio bėgių, 
prie 79-tos ir Kedzie avė., 
abi jo kojos buvo sutriuškin
tos. Jis buvo nugabentas į 
ligoninę, kur gydytojai pa
reiškė, kad greičiausiai rei
kės amputacijos.

LEUKEMIA AUKA

Septynių metų mergaitė 
Patricia Attaway, serganti 
Lymphatic Leukemia, kovo
ja su mirtimi St. Charles 
ligoninėj. Gydytojai apeliuo
ja į žmones, turinčius type 
2 kraujo, paaukoti gelbėji
mui mergaitės gyvybės. Tuo 
pačiu sykiu Raud. Kryžius 
kreipės į Jūrų Departamen
tą, kad duotų furlogą jos 
tėvui parvykti namo. (Acme 
Draugas)

Brolis ir sesuo tą pačią
mirė

David Powers, 67 metų, ir 
jo sesuo 77 metų, mirė tą 
pačią dieną, trijų valandų 
tarpe. Miss Powers, buvusi 
mokytoja, mirė savo name, 
McHenry. Jos brolis, ūkinin
kas,'netoli Crystal Lake, mi
rė po pietų ligoninėje, Elgin.

VAGYSTES
Už $3,000 pavogė
Iš Lake Valley Farm Pro-

Karo frontuose

Žuvo 1,801 amerikietis karys
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS YRA 116 VYRŲ ŽUVUSIŲJŲ 

KARIŲ SKAIČIUJE. — YRA ŽUVUSIŲ LIETUVIŲ

Karo departamentas lap
kričio1 13' dieną paskelbė 
1,801 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivio pavardę, 
kurie žuvo Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos ir piet
vakarių Pacifiko apylinkių 
karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 116 vyrų yra 
iš Illinois valstijos.

Žuvusiųjų kareivių skai
čiuje yra pvt. Vito J. Maro
kas, jo motina Mrs. Petro- 
nella Bornakis Masokas gy
vena 8852 Houston avė., Chi- 
cago; pvt. lst class Frank 
Jasulaitis, jo motina Mrs. 
Eva Jasulaitis gyvena 110 
E. 107th str.

Iš Michigan valstijos žu
vusių karių skaičiuje šeši 
vyrai, iš Wisconsin — 51.

Senyvas žmogus

Sudrožė vyrukui per nosį su puodu
KAIP 82 METŲ AMŽIAUS VYRAS NUGALĖJO 24 ME
TŲ VYRUKU, KURIS BANDĖ APIPLĖŠTI VAISTINĘ

Nors ir senyvas žmogus, 
bet dar turi daug jėgos, ir 
banditą gerokai jis apkūlė, 
kai banditas bandė apiplėšti 
praeitą sekmadienį Eaering 
Pharmacy, 570 W. Madison 
str.

Kai Norman Pinchard, 24 
metų, keliaujantis darbinin
kas, bandė apiplėšti vaisti
nę, jis įkišo nosį kur nerei
kia.

George V. Haering, 82 
metų, vaistinės savininkas, 
gėrėjos sekmadienio grožiu 
ir dėjo sausainius į žemuo
gių puodą, kai Pinchard pa
reikalavo pinigų.

ĮtoIsIm*** {domios
....ŽINIOS

Rinkimų paseka
NEW YORK. — Pelėda 

buvo pabėgusi rinkimų die
nos vakare, kai buvo prane
šama rinkimų rezultatai. Sa
koma, jog pelėda pabėgusi, 
kad triukšmas nedavęs jai 
ramiai ilsėtis, kai buvo pra
nešama apie rinkimų davi
nius. Lapkričio 9 dieną pelė
da buvo išgelbėta iš medžio, 
Battery Parke.

“Tik minutę, jaunas vyre-
ducts, Ine., 533o'so Western “ pa3akS Haering’ Jr 

sviedė puodą į Pinchard ą. 
Smūgis apdraskė bandito 
veidą ir beveik jį pertrenkė 
žemėn. Jis pabėgo, bet buvo 
netrukus Sgt. Charles Lod- 
ding, Desplaines str. polici
jos stoties policininko, areš
tuotas artimame taverne.

avė. buvo pavogta 6,368 
svarai sviesto už $3,000 ver
tės.

gatvėje
Max Rubestein, Progress

ive skalbyklos vairuotojas, 
7300 Cottage Grove avė., 
pranešė policijai, kad neg
ras su revolveriu jį sulaikė 
Calumet avė., ir atėmė $75.

Už $1,324 pavogė
Iš Gerrick Jobbing namo, 

641 Roosevelt r d., vagys pa
ėmė sniego siutus ir paltus 
už $1,324 vertės ir $81. Va
dinasi, vagiliai ruošiasi žie
mai. i 7

Prieš du metus Haering 
panašų įvykį turėjo, kai 
banditas bandė jį apiplėšti. 
Jis tada irgi pasveikino ban
ditą su įvairiais vaistinės 
indais. Jis pareiškė:

“Aš esu senas žmogus, 
kad galėčiau nusigąsti.”

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

Skelbkitės “Drauge’

Ugnis sunaikino
Praeitą sekmadienį po 

pietų užpakalyje kompani
jos garažo. 2021 S. Morgan 
str., buvo kilęs gaisras. Gaiš- ’ 
ras sunaikino garažą ir ke-1 
turis trokus Gilbert Coal Co. Į 
kieme, 2013-21 So. Morgan 
str.

Domisi gėlėmis
Daugiau kaip 50,090 as 

menų atsilankė praeitą sek 
madienį į metines chrysan 
temų parodas, Garfield 
Lincoln parkuose.

7 vai. vakare į Garfield 
Park atsilankė 33,000 asme
nų, o į Lincoln Park — 20,- 
000 žmonių.

ir«

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Sloškiutės
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

Gandras pasirodė...
MJNNEAPotlS, Minn. — 

Baptistų maldos namuose 
buvo pamaldos praeito sek
madienio ryte. Kai pastorius 
sakė pamokslą, Mrs. Fred 
Parker apsirgo ir ji buvo 
nugabenta į basementą, kur 
ji pagimdė 5 svarų ir 10 un
cijų mergytę.

Sučiupo įsibriovėlį mo
ters kambaryje

Iš Lion viešbučio, 4250 W. 
North, anksti pirmadienio 
ryte, buvo patelefonuota 
Cragin policijai, kad mote
ris rėkdama šaukiasi pagal
bos. Policija pareiškusi, kad 
rado 23 metų vyrą moters 
kambaryje.

Moteris pareiškė, kad šis 
nevalyvas vyrukas įlipo į jos 
kambarį pro langą, iš pabė
gimo nuo ugnies, ir bandęs 
ją užpulti. Moteris griežtai 
gynė savo garbę. Kai vyru
kas jai sudavė, jinai suriko, 
ir įsibriovėlis pateko į poli
cijos rankas.

Minimo įsibriovėlio namai 
yra Sullivan, UI. Sakoma, jis 
dirbąs Dodge-Chrysler fab
rike, ir buvo nesenai paleis
tas iš laivyno.

1,913 belgų nušovė
LONDON..S. — Pary

žiaus radijas pranešė lapk- 
kričio 9 dieną, kad Belgijos 
teisingumo ministeris pa
reiškęs atstovų rūmuose, 
kad 1,913 belgų collaborato- 
rių (vokiečių bendradarbių) 
buvo nušauta ir 56,000 įka
linta kaipo apskųsti ar įtarti 
collaboratoriais (bendrinin
kais).

ŽUVĘS LAKŪNAS

Col. Hubert Zemke, pasi
žymėjęs Amerikos kariuo
menės lakūnas Europos fro
nte, iki šiol numušęs 28 vo
kiečių karo lėktuvus, prane
šama, yra dingęs vienoj mi
sijoj Vokietijai bombarduo
ti. (Acme-Draugas telepho- 
to)

Menkas juokas

9 metų vaikas už
rakintas sandėlyje 

7-ias dienas
PAGALIAU TRIUKŠMAS 
ATNEŠE VAIKUI 
IŠGELBĖJIMĄ

/ mus

Smarkus vyras!
WASHINGTON. — Tech. 

Sgt. Henry Schauer, auto
matiško šautuvo vyras, gavo 
garbės medalį už nušovimą 
septyniolikos vokiečių per 
septynioliką valandų, kai 
žengė šaltai į ugnį, kuri ėjo 
iš keturių priešo kulkosvai
džių lizdų, karo departamen
tas pranešė lapkričio 12 die
ną.

Penki žuvo gaisre
GRAND RAPIDS, Mich.— 

Penki asmenys mirtinai ap
degė lapkričio 12 dieną, kai 
gaisras kilo dvejų aukštų 
name, Grand Rapids, Mich. 
Gaisre mirė: Cecil Holcomb, 
45 metų, jo žmona, 37 metų, 
ir trys vaikai — Joseph 
Gvobeck, 16 metų, James 
Gvobeck, 7 metų ir Michael 
Gvobeck, 6 metų.

LONG BEACH, Calif. — 
Devynių metų amžiaus Da
vid Bourbonais, nusilpęs 
nuo alkio ir troškulio, buvo 
išgelbėtas vėlai sekmadienį 
(lapkričio 12 d.) iš užrakin
to sandėlio, septynių pėdų 
ilgio, apleistame traileryje 

į (gyvenamas namelis veža
mas troku). Vaikas išbuvo 
septynias dienas užrakintas 
sandėlyje. Jo ieškojo polici
ja, skautai berniukai ir lai
vyno sargybiniai.

Nors jaunuolis nukentėjo 
nuo sukrėtimo ir alkio, bet 
jo sveikata yra geroje padė
tyje, pareiškė gydytojai.
KĄ PAREIŠKĖ VAIKAS 
POLICIJAI

Jis pareiškė policijai, kad 
jis buvo užrakintas Los Cer- 
ritos trailerio kempės sandė
lyje senesnio jaunuolio, ku
rio vardo jis nežino, kuris 
buvo pažadėjęs grįžti atgal, 
bet savo pažado neišpildė.

Jis dažnai daužė sandėlio 
(trunk) šoną ir rėkdamas 
šaukės pagalbos, bet artimų
jų trailerių gyventojai neiš
girdo iki sekmadienio, tik 
Robert Brooks, trailerio gy
ventojas, išgirdo triukšmą, 
ir jaunuolį išgelbėjo.

Vaiko tėvas. A. C. Bour- 
bonnais, Tarava kovų vete
ranas, laukė čia operacijos, 
kai David dingo.

$100,000 nuostolių
Anksti pirmadienį buvo 

kilęs gaisras trečiojo aukšto 
name, 202 So. Genesee str., 
Waukeegano centro biznio 
sekcijoje. Namą buvo užė
musi Sample baldų krautu
vė ir West Tire ir automo
bilių atsargų krautuvė. Sa
koma, kad gaisras sukėlęs 
apie $100,000 nuostolių.

3-čią kartą dvynukai
KANE, Pa., — Mr. ir Mrs. 

Arthur Lindąuist tapo pra
eitą sekmadienį tėvais dvy
nukų vaikų — jau trečią 
kartą jiems gimė dvynukai 
per 13 metų.

Mirtis kelyje
Sgt. Glenn E. Smith, 2120 

Lincoln avė., atlikęs 30 bom
bardavimo misijų Europoje, 
buvo užmuštas sekmadienį 
East St. Louis, kai jo auto
mobilis, kuriame jis važiavo, 
susidaužė.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES

• BRANDES
• RŪMO

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN 
KANTER 

“Lieta vilką* 
trauka*’’ Phone: YARDS 6054

X Kun. A. šaullnskas pra 
neša, kad labai įdomi Visų 
Šventųjų parapijos metinė 
vakarienė bus sekmadienį, 
kovo 19 d., parapijos salėj. 
Gi programa bus da įdomes
nė. Visus kviečia tą dieną 
paviešėti Rožių žemėje.

X Boleslovas Palutsis, 
vice prezidentas M. Bom 
siuvyklos, paaukojo didelį 
pundą drabužių nukentėju- 
siems nuo karo Lietuvoj ir 
savo lėšomis pasiuntė į Broo 
klyn,- N. Y. Jis yra čia gi- 
m-s ir augęs, bet labai rū
pinasi Lietuvos reikalais ir 
jos šelpimu.

X Dr. Jonas Simonaitis 
uoliai ir sėkmingai darbuo
jasi, kad BALF 5 skyriaus 
stropiai rengiamas “Magi- 
kos Vakaras” pavyktų. Va
karas bus šeštadienį, lapkr. 
18 d., Gimimo Panelės šv. 
parapijos salėj. Programą 
išpildys profesionalai magi- 
kai. Visas pelnas eis nuken- 
tėjusiems nuo karo lietu
viams šelpti.

X Marijona Daunytė, Ci
cero jaunimo veikėja, per
rinkta L. Vyčių Chicago ap. 
pirmininke praeitą pirmadie 
nio susirinkimą. Sekretorė
mis išrinktos: S. Jesulaitė 
iš Town of Lake ir Aldona 
Sleinytė iš Cicero ir iždo 
globėja P. Zakaraitė iš Bri- 
ghton Park. E. Kandrataitė 
iš Cicero išrinkta korespon
dente. Kiti visi paliko se
nieji savo vietose.

X Pvt. Ant. Skirius, žino
mas laikraštininkas ir bu
vęs Ateitininkų draugovės 
veikėjas, rašo jau baigiąs 
apdirbti — taisyti knygą a- 
pie televiziją. Neseniai pas 
jį išvyko ir jo žmona Bro
nė. Dabartinis jų namų ad
resas yra toks: 833 Cabrielo 
St., San Francisco 18, Calif.

X Anna Keikus, 1226 So. 
49 Avė., Cicero, neseniai bu
vo išgazdinta jauno plėšiko, 
kuris prisiartinęs pagrobė 
rankinuką (purse) su pen
kiais doleriais ir pabėgo. Tai 
įvyko apie 7 vai. vakaro, 
prie 49 Avė. ir 13 St.

X Lakūnas K. Pūkas pra
eitą savaitę trumpam laikui 
buvo sustojęs Chicagoj ir 
susitikęs su pažįstamais. Jis 
yra kilęs iš Pittsburgh, Pa. 
Prieš išvykdamas į kariuo
menę buvo žymus jaunimo 
veikėjas.

X Frances Urnežiūtė, 
4618 S. California Avė., šio
mis dienomis savo gimtadie
nio proga gavo daug svei
kinimų ir dovanų. Ji yra ži
noma vietos jaunimo dar
buotoja, ypatingai parapijos 
chore ir vyčiuose.

X Konstancija Nenarto- 
nlenė, 1625 So. 49 Ct., žino 
ma Cicero veikėja, susirgus 
dvi savaites išgulėjo Billings 
Memorial ligoninėj. Dabar 
jau namie ir eina sveikyn.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamih 
ItLas. (Jablonskis)




