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NAUJAS BRITU IŠLIPIMAS ITALIJOJ
NACIAI TRAUKIASI Į LIETUVA

Rusai tik 25 mylios nuo Mogilevo
MASKVA, spalių 4.—Ru- 

sų kariuomenė žygiuoja va- 
karuosna per didelius rude
ninius lietus ir pasiekė iki 
25 mylias nuo Mogilevo, 
apie kurį sukasi visos nacių 
pozicijos Baltrusijoje. Pasi
rodžius ženklams,-kad naciai 
centraliniam fronte ruošiasi 
pasitraukti iki Lietuvos ir 
Latvijos sienų, pranešimai 
iš fronto sako rusai artinasi 
prie Gomelio ir Mogilevo ir 
gręsia nacių linijom plačiu 
frontu į vakarus nuo Smo
lensko.

Persikėlę per Pronya upę, 
Gen. M. M. Popovo motori
zuotos jėgos pradėjo trišaką 
spaudimą nacių Mogileve, ir 
jau pasiekė pozicijas prie 
pat tos svarbios bazės.

Bombavo laivus.
Didelis lietus ir didėjanti 

opozicija sulėtino rusų žy
giavimą, bet anot praneši- acijos 
mų, jie nuolat artėja prie didelės atakos sukėlė gais- 
savo objektyvo — Vitebsko- rus Melitopole ir Dzankhoi- 
Gomelio linijos.

ii

Rusų pranešimų, didelis 
skaičius lėktuvų atakavo 
nacių laivus ir kareivines 
Juodosios jūros apylinkėj, 
kur rusai stumia vokiečius 
atgal pagal Taman pusiau-. 
salį į Kercho prataką.

Vokiečių aukštoji koman
da sakė Taman, toliausias 
vakarų miestas to paties 
vardo pusiausaly, ir tik ke
lios mylios nuo Kercho pra
takos, buvęs nacių evakuo
tas po sunaikinimo visų ka
rui reikalingų įrengimų.

Rusai sakėsi jų lėktuvai 
nuskandinę tris kareivių iš- 
lipdinimo laivus ir kelis grei 
tuosius motorinius laivus, 
įšsklaidę 1,000 nacių bata
lioną, ir sudaužė 60 nacių 
sunkvežimius.

Rusai šeštadieny užėmė 
Starotitarovskaya, 21 my
lias į rytus nuo Taman. Avi 

komunikatas sakė

NAPOLI UOSTAS VO RIEČIAMS PABĖGUS

Bėgdami iš Napoli naciai jo dideliame uoste sunaikino ir paskandino įvairaus didu
mo daugybę laivų, kad tu-o būdu apsunkinus aliantams naudotis tuo uostu susisiekimui. 
Uosto krantai taip pat labai nukentėję nuo amerikiečių bombardavimo. (Acme-Drs 1- 
gas Telephoto)

je.

NACIAI PUOLA COS 

SALA DODEKANUOSE
CAIRO, spalių 4.—Vidu

rinių Rytų komandos prane
šimas sakė priešo kariuome 
nė išlipus Cos saloj;, Dode- 
kanuose, ir užėmė kelis svar 
bius punktus. Anot praneši
mo, kovos dar tebesitęsia.

Britai parašutistai užėmė 
Cos salą rugsėjo 22. Ši vo
kiečių ofensyva yra pirmas 
jų rimtas veiksmas prieš są
jungininkus salose Egi jos 
jūroje.

Britų lėktuvai visą dieną 
vakar atakavo nacių laivus 
prie Cos.

I
I Nesunaikinta nacių 

produkcija-Rogers
BEVERLY HILLS. Calif., 

spalių 4.—Atstovas W/ill Ro- 
gers Jr., grįžęs iš septynių 
savaičių vizito Anglijon ir 
Airijon, sakė neturime ma
nyti, kad britų ir amerikie
čių bombavimai sutriuškino 
Vokietijos karinę produkci
ją. Anot Rogers, Vokietija 
perkelia dalį savo dirbtuvių 
tuoj prie fronto, kad išven
gus transporto problemų, o
kitas dirbtuves išveža gilyn būsiąs 
Vokietijon išvengimui bom- jeigu nesustos nacių žody- 

Wii ma Olandijoj.

Naciai nušovė 50 
prancūzų "teroristų”
LONDONAS, spalių 4. — 

Nacių kontroliuojamas Pa
ryžiaus radio pranešė jog 
vokiečiai šeštadieny sušaudė 
50 prancūzų “teroristų,” ku
rie buvo nesenai areštuoti, 
“dėl naujai prasidėjusio te
roristų veiksmo.”

PERSPĖJA OLANDUS 
NEŽUDYTI NACIU

LONDONAS, spalių 4.— 
Reicho komisaras Olandijoj 
Arthur Sayas-Inquart šian
dien pareiškė, kad olandai 
naciai bus apginkluoti ir in- 
timavo, kad visas maistas 

iš krašto išvežtas

MIŠKU CAISRE žuvo JAPONAI GVINĖJOJ SPĄSTUOSE 
SEPTYNI MARINAI

SAN DIEGO, Calif., spa- • 
lių 4.—Padidintos ugniage
sių jėgos dirbo per visą nak
tį bandydami sulaikyti gais
rą, kuris jau užmušė 5 
rinus ir sužeidė 77 kitus 
menis.
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Sąjungininkai valdo visą Huon įlanką

ma-
rs-

Nuskandinta šeši 
submarinai-Tokyo 
LONDONAS, spalių 4. — 

Tokyo radio pranešimu, ja
ponų karo laivai rugsėjo nė 
nesy nuskandino šešis są
jungininkų submarinus “ar-

Mirė Brolis Jonas
Žebrys, M. I. C.

Chicago, spalių 4. — 
petto ligoninėj šiandien 
rė Marijonų vienuolijos
rys, brolis Jonas Žebrys, 
M.I.C. A a. brolis Jonas bu
vo Marijonas devynis metus.

I
I
1

>
i-
i-

SĄJUNGININKŲ ŠTA 
i BAS pietvakarių Pacifike 
i spalių 4.—Užėmus Finsch 
hafeną, sąjungininkai dabai 
visiškai valdo šiaurvakari 
nę Naują Gvinėją. Gen. Mac- 
Arthur pranešimas sakė te 
uosto užėmimas duoda 
mums kontrolę visos Huor 
įlankos. Japonai visai nesi
tikėjo tokių greitų sąjungi
ninkų laimėjimų, kurie ne- 
vien tik atpalaiduoja japo
nų kontrolę ant Naujo Gvi
nėjos. bet taipgi sudavė 
jiems didelius smūgius, ka
dangi japonai prarado daug 
kareivių, o sąjungininkai tu
rėjo nepaprastai mažus nuo
stolius.

Pranešimas sakė prastas 
oras kliudęs lėktuvu opera
cijoms Naujos Gvinejos-So- 
lomonų apylinkėje. Nežiū- 

jrint tot didieji bomberiai

PRALAUŽĖ NACIŲ CALORE LINIJA
Varosi pirmyn abiem Italijos kraštais
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Aldžyre, spalių 4.—Ame- 

rikiečiai kareiviai iš vakar užimto Benevento persikėlė 
per Calore upę ir pralaužė pirmą nacių liniją į šiaurę nuo 
Napolio. Tas pralaužimas gręsia k a iriąja m galui vokiečių 
linijos, kuri smarkiai kovoja nuo pakraščio tuoj į šiaurę 
nuo Napolio iki Benevento apylinkės, 35 mylias į šiaurry
čius. Amerikiečių greitas pasivarymas iš užimto Beneven
to sugavo vokiečius nepasiruošusius, ir pirm negu jie ži
nojo kas jiems darosi, amerikiečiai pavarė juos per Cale- 
ro upę.

Tiesiog į šiaurę nuo Napolio penktoji armija netoli nu
žygiavo, bet užėmus Benevento išrodo, kad sąjungininkai 
dabar galės greičiau varytis prieš nacius ir net a.psupti 
“kišenę” prie pakraščio. A- 
merikiečiai dabar randasi 
115 mylių į pietus nuo Ro
mos.

Britų išlipimas. i
Britų aštuntoji armija, lai 

vėliais plaukusi Adrijatikos 
' jūra, išlipo prie Termoli, 47 

; mylias į šiaurę nuo Foggia, 
tiesiai šalia didelio nacių 
lizdo. Britai atmušė visas 

į nacių kontratakas, 
i Termoli. Termoli 
! mylias į rytus ir 
šiaurę nuo Romos.

Didysis aštuntos armijos 
dalinys tuo laiku persikėlė 
per Fortore upę, 16 mylių į 
pietryčius nuo Termoli, ir 
tuoj susijungė su išlipdin- 
tuoju daliniu. Britai taipgi 
užėmė Motta, 8 mylias nuo 
Foggia, pro kurį anksčiau 
buvo praėję.

Oficialus komunikatas sa
kė abi armijos progresuoja

ir palaiko kontaktą su prie
šu. Suimta šiek tiek vokie
čių belaisvių.

Apšaudo nacius.
Amerikos Marauder bom

beriai sugriovė svarbųjį Ca- 
pua tiltą per Volturno upę.. 
Spėjama tuo sugauta kiek 
norint vokiečių. Mitchelllėk 
tuvai sunaikino svarbų kryž 
kelį prie Isernia, 55 mylias 
į šiaurę nuo Napolio, ir nu
šovė keturis nacių lėktuvus.

Visokių rūšių sąjunginin
kų lėktuvai bombavo ir ap
šaudė pasitraukiančius na- 

' cius -kareivius į šiaurę nuo 
Nhpolio. Vienas lėktuvų da
linys sunaikino 17 sunkveži
mių.

Britų Wellington bombe
riai vakar atakavo Civita- 
vecchia, 36 mylias nuo Ro
mos, kur numetė bent vieną, 
milžinišką bombą tiesiai ant 
geležinkelių centro.

ir užėmė 
yra 135 

truputį įNORI SUKELTI lO'/s BILIONŲ
DOLERIŲ NAUJAIS TAKSAIS

“income” j 
“vietory; 

panaikinimu “earned 
kredito, ir sumaži- i 

nimu vedusiems vyrams pa- 
liuos3vimo nuo $1,200 iki 
$1,100, ir nuo $350 iki $300 
už kiekvieną vaiką.
2) Surinkti $2,500,000,000 
pakeliant taksus ant tam 

! tikrų dalykų, pav.: 3 centus 
daugiau už pakelį cigarečių; 
$2.50 vietoj $1.50 taksų už 
kvortą degtinės; patrigu
binti taksus ant pasilinksmi 
nimų ir brangakmenių; už
dėti taksus, 1 centą nuo 
kiekvienų 5, ant minkštųjų 
gėrimų, saldainių ir kram
tomos gumos.

3) Surinkti $1,100,000,000 
iš korporacijų pakeliant jų 
taksus nuo 40 iki 50 nuo
šimčių.
4) Surinkti $400,000,000 
sumažinant paliuo s u o t a s 
nuo taksų palikimų sumas 
nuo $60,000 iki $40,000.
5) Surinkti taksus iš darbi
ninkų pilnumoje, panaiki-

1 nant dabar veikiantį 20 nuo- 
| šimčių taksą ir uždedant 
naujus taksus, pradedant 

j nuo 27 nuošimčių ir einant 
aukštyn pagal uždarbį.

Morgenthau siūlė, tačiau, 
kad dalis tų padidintų tak
sų po karo būtų grąžinta 
mažai uždirbantiems ir pa
siūlė planus tam įvykinti. 
Vienas planas sugrąžintų 
$2,270,000,000 kas metą 
kitas $3,510,000,000. Pirma
sis duotų taksų mokėtojui 
nedaugiau $250 kredito ant 
vienų metų taksų, antras 
duotų nedaugiau $400 kre
dito metams.

’>S o
WASHINGTON, spalių 4. Į dėlių pakėlimu 

—Iždo sekretorius Morgen- Į taksų, atšaukimu 
thau šiandien pateikė Kon
gresui naują taksų planą, 
kuriam pritaria ir Prez. Roo 

suvirs

tax,” 
income”

seveltas, sukėlimui 
IOV2 bilionų dolerių. 
Tas planas numato:

11) Surinkti $6,500,000,000
1 daugiau iš darbininkų, di-

dienos metu smarkiai ata- 
kavo Ambona, Amboina sa
loje, kur randasi didelė ja
ponų laivų ir lėktuvų bazė.

Vidutinieja bomberiai ap
šaudė priešo įrengimą Gas- 
matoje, Naujoj Britanijoj, 
ir artimas pakraščių apylin
kes, o žvalgybiniai lėktuvai 
bombavo Garove ir Rooke 
salas, toj pačioj apylinkėj. 
Sąjungininkai lakūnai nušo
vė japonų bomberius virš 
Naujos Britanijos.

Berlyno radio pranešimu, 
japonų lėktuvų ataka penk
tadieny nuskandinusi penkis 
sąjungininkų transportus ir 
krūzerį, ir sunaikinusi de
šimts lėktuvų prie Velia La-
vella salos. Japonai prisipa- smarkiai kovoja prieš na- 
žino praradę penkis savo cius.

I

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
IŠ WASHINGTONO. — 

Laivyno pranešimu, dar nie
ko negirdėta apie dingusį 
laivyno lėktuvą, kuriuo va
žiavo devyni laivyno žmo
nės. Lėktuvas kiek laiko tam 
atgal dingo virš Meksikos 
įlankos.

IŠ LONDONO — Danijos 
patriotai, protest u o d a m i 
prieš nacių pravestą žydų 
pogromą jų krašte, išsprog
dino nacių kareivines, dvi 
elektros jėgos stotis, ir dvi 
karo dirbtuves.

IŠ CORSICA SALOS. — 
Prancūzai kareiviai jau įėjo 
į Bastia miestą. Visas orga
nizuotas nacių pasipriešini
mas jau pribaigtas.

IŠ DODEKANŲ — Vokie
čiai kareiviai atėmė iš britų 
kelias pozicijas Cos saloje.

IŠ ITALIJOS — Italų pra | 
nešimai sako naciai jau pa
siruošę sunaikinti Romos 
miestą.

IŠ LONDONO — Partiza
nų radio pranešimu, jugos
lavai partizanai užėmė Tuc- 
la Aplink Fiume partizanai

lėktuvus. Sąjungininkai kol 
kas nepatvirtino šią japonų 
žinią.

ORAS
Vis dar bus vėsu.

Rumunijoj siaučia 
organizuotas sabotažas

BERNAS, spalių 4.—Ži
niomis iš Budapešto, per 
praeitas penkias dienas Ru- 
minijos industriniuose mies
tuose siaučia sabotažas. Sa
koma sprogdinimai ir gais
rai beveik sunaikino svar
bią odos ir chemikalų dirb
tuvę.

11,5. bomberiai suaižė

Frankfurt uostą
LONDONAS, spalių 4. — 

Amerikos didieji bomberiai 
ir Thunderbolt lėktuvai šian 
dien skrido Vokietijon ir ata 
kavo taikinius Frankfurt. 
Vakar naktį anglų bombe
riai atakavo Kassel, tik 91 
mylią į šiaurryčius nuo 
Frankfurto.

Aviacijos ministerijos pra 
nešimu, britų Mosąuito bom 
bėriai puolė Hanoverį ir tai
kinius Rhinelande vakar nak 
tį, o kiti bomberiai išmetė 
minas priešo valdomuose 
vandenyse.

Britų pranešimas sakė ata 
ka ant Kassel buvusi labai 
didelė, ir pirmieji raportai 
parodo, kad dideli nuostoliai 
padaryti šiam svarbiam in-

1 Švedija priglaudė 1000

Danijos žydų
STOKHOLMAS, spalių 4.

—Čia sakoma bent 1,100 žy
dų iš Danijos rado prieglau
dą pietinėj Švedijoj. Žydai 
visokiais laiveliais ir valte
lėmis. kiti net patys plaukią, 
persikelia per siaurą prata
ką skiriančią Daniją nuo
Švedijos, ir rizikuoja prigė- dustriniam taikiniui. Kassel 
rimą ar nacių patrulių nušo- yra traukinių ir lėktuvų sta 
vimą, verčiau negu patekti 
į nacių rankas ir būti iš
siųsti į darbo stovyklas Len 
kijoje ar Pabalčio valstybė-

’ se.
1 Švedija šiomis dienomis 
siūlė Berlynui planą, pagal 
kurį švedai duotų prieglau
dą 8,000 Danijos dešimts 
tūkstančių žydų, bet naciai 
ignoravo tą pasiūlijimą.

tybos centras.
Frankfortas yra didelis 

uostas prie Main upės. Jame 
randasi 
didelės 
stotys, 
ir kitų
tuvės. šios dienos ataka bu* 
vo 37 šio karo metu.

Britai nakties atakose pra 
rado 24 bomberius.

geležinkelių centras, 
aliejaus perdirbimo 
chemikalų dirbtuves 
karo reikmenų dirb-

Split by PDF Splitter



2

MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Koncertas Lietuvos 
laisvei ginti

Philadelphia, Fa. — Čia

lėtų prisidėti prie to didin
go koncerto. Kai tik bus 
koncertas daugiau suorgani
zuotas, tai ir vėl spauda bus 
painformuota. Tai tikrai re-

vietinių lietuvių sumanymų u ir graži proga ptA^.
yra organizuojamas didžiu
lis koncertas. Koncertuos 
garsi solistė S. Griskaitė, 
Philadelphiįos operos solis
tė ir basas R. Juako. Kon
certas įvyks lapkričio mėn. 
14 dieną, Lietuvių Muzikos 
salėj, ant Allegheny ave. 
Norima, kad koncertas bū
tų tikrai įdomus ir naudin
gas kenčiančiai Lietuvai ir 
lietuviams. Mat visas pelnas 
skiriamas Lietuvos Gelbėji
mo Fondui. Be minėtų solis
tų, dar koncertuos Margare- 
ta Digrytė, smuikininkė iš 
New York, kad ir ji galėtų 
padžiuginti savo smuiko gar 
sais philadelphiečius. Be to 
dar ir vietinių muzikos mė
gėjų ieškome, kad ir jie g\

phijos lietuviams gauti tokį 
koncertą, ir tuo pačiu 
remti laisvos Lietuvos 
kalus.

pa- 
rei-

Remontas parapijoj
Pittsburgh, Pa. — šv. 

centro parapijos klebonas 
kun. K. P. Lunskis pasta
ruoju laiku daug darbuojas 
prie klebonijos remonto. Na
mas iš vidaus veik pagrin-

Vin

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, spalių 5, 1943

PRANCŪZŲ KARIUOME N® CORSICA SALOJE Pirkite Karo Bonus.

i

Res. 6958 So. Talman Ave.
Res. TeL GROvehfll 0617
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Priims Pacientus
Nuo Rugsėjo 13 d., 1943 m.

Valandos: 2—4 ir 7—9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus 
2423 West Marąuette Road

i vaikų krikšto tėvas. Kas tiki 
prašė jo būti krikšto tėvu, 
niekam neatsisakė. Sutikimą 
dažniausiai duodavo raštu, 
kad kunigas užrašytų met
rikų knygose.

V -

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS I 

Tik rtou por* aktų vtoam <j 
vsetiMai. Bancoktto jas. Įstodami 
iteasamlnuotl jaa moderniUdauto* 
metodą, kuria regėjimo mokslą* 

gali aateikti.
U METAI PATYRIMU 

pririnkime aktata, kurie pafeim» 
rto* akiu kempim*. ..

Dr. John 1 Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOftDKTRIOTAI
1801 So. Ashland Aveniu

Kampu lS-toe 
iv-to—> CAMAL OMU, CMeaai 

OFIBO VALAMDO8:
Kaadlm »:»• a m. lkl fclg p. m 

Trečiad. ir Mitai. a. m.
________ O« T:— a m.

Radio Programai leidžiami 
Bndriko Krautuvės per 14 metų: 
WCFL 1000 k. Sekmadienio va

kare 9 valandą.
WHFC 1450 k. Ketvirtadienio 

vakare 7 valandą.

Budriko Moderniška Krautuvą

Pilnas didelis pasirinkimas na
mams rakandų, gerų P?.rlor Se
tų, Pečių, Karpetų, Radijų ir 
didelė Jewelry Krautuvė sykiu 
su Rakandų Krautuve po vienu 
stogu. Taipgi Rekordai, Gaidos,

Vienam uoste Corsiea saloje išlaipinama atgabenta iš Afrikos prancūzų kariuome
nė, kad vietos partizanams padėtų greičiau galą apvalyti nuo vokiečių. Stela priklauso 

diniai perdirbtas. Miegamie- Prancūzijai. (Acme-Draugas Telephoto) 
ji kambariai įrengti ant ant- ♦ __________________
ro aukšto. Kiliuose kamba- kurįO3 vyras tarė padėkos čiurpytė ir Daknytė. šokia*

žodį, kad nepaisant lietaus, tęsėsi iki 3 vai. ryto, 
prisirinko daug publikos. j Liepos lg d

Karčiamninko rolę atliko jos patalpose Cerroje kul- 
Argentinoj gimęs jaunuolis tūriečiai Išeivių Dieną mi- 
B. Gavėnas, avansų vilioto- nėjo su sekančia programa? 
jo — A. Kalibatas, gi jo Komediją “ 
draugo K. Plepys, sukūręs 
tai rolei tinkamą tipą. Pub
lika aplodismentais dėkojo 
artistams. Sufleriavo L. Re- 
čiūnas, sceną tvarkė J. Sala- 
džius.

riuose įvesti šiokie-tokie pa
togumai. Nors viskas nėra 
taip puikiai, bet vis dailiau, 
neg i seniau buvo. Garbė kle
bonui.

F arapijos vyrai ruošias 
prie taip vadinamo “muš- 
ball” žaidimo. Rungtynės 
bus spalių 10 d. Po rungty
nių salėj bus pasilinksmini
mas, užkandis, muzika. Ti
kimės sutraukti daug žmo-į 
nių. Neteko girdėti, kad ki
tuose miestuose lietuviai do
mėtųsi tuo sportu. Koresp.j

I

los. F. Budrik, Ine.
3241 So. Halsted SI.
Tel. Calumet 7237—4591

Gražiai paminėta 
išeivių diena

Montevideo, Uruguay. — 
Liepos 17 cL, Ateneo Popu* 

I lar salione Lietuvių Pasto
gė surengė Išeivių Dienos 

1 minėjimą. Dalyvavo apie 
300 asmenų. Scenoje kalbėjo 
Juozas Musteikis, deklama 

žymėjo čiagimis jaunuolis J. vo Ortencija Bartnikaitytė. 
Ainoris, provincijos moky- Oliuipui Štabinskui režisuo- 
tojos rolę gražiai atliko Ar- Jant suvaidinta komedija

Gražiai vaidino 
"Avansus"

Berisso, Argentina. 
Vergdieniečių artistai 
kiai suvaidino komediją 
vansai”

pui- 
“A- 

. Tarno rolėje pasi-

gentinėje gimusi E. Šlepai- 
tytė, o telefonistė USA gi
mimo lietuvaitė A. Dulkienė.

“Kaip Romane”. Vaidino L. 
Abračinskas, O. Štabinskas,

Gražiausias Pasirinkimas Jaunavedėms!
K

Suknelių Prieinamomis 
Kainomis !

SUKNELIŲ, SERMĖGŲ, 
PILNAS PASIRINKIMAS 

SIŪTŲ IR KAILIŲ.

Jaunavedžiams Šyrai ir 
Suknelės—mūsų Specialybė. 

Labai geros riLHee moterų kailiniai, kailiukais papuoštais arta 
elotb kotai parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE tlAYDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė, savininkės

f

4

I

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Te) OANal 6122

DR. BIEŽIS

l

* — Edvardas Jusys pui
kiai progresuoja bronzos, ge
ležies, plieno ir vario išdir
binių srity. Jo fabrikas ran
dasi savuose namuose: 
deRaffo 473, Montevideo.

Mirta činičibi- 
rartė” labai gerai suvaidino 
J. Jazauskas, V. Krikščiū
nas, Juozukas, Čiurpytė ir 
Daknytė, kas įrodo, kad ko
lonijoje yra kultūringas lie
tuvių solidarumas.

— Marytė Kurklietytė 
šiemet baigs aku serijos 
mokslą vietinio universiteto 

f 

medicinos fakultete. Infek
cijomis (vaistų įšvirkštimus) 
ji jau praktikuoja.

f.

— Ildefonsas Lengvenis, 
aukštas “Swifto” kompani
jos pareigūnas, yra vienin
telis Urugvajaus lietuvis, 
priklausąs masonų ordinui.

Vokietijos fieldmaršalas
Hindenburgas buvo 3000

t P VARKALA
VALSTIJOS REGISTRUOTAS 

AUDITORIUS

4148 Archer Ave. 
TeL Virginia 2114 

Perkėlė savo Raštinę j 
BRIGHTON PARKĄ

Su Income taksais ir 'kitais rei
kalais kreipkitės viršminėtu 

antrašu.

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak 
Nedėliomis pagal sutartų.

Office teL YARda 4787 
Namu teL KROspact 1830

lai

DR. G. SERNER

GYDYTOJAS LR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. • 
Sekmad., Trečiad ir šeštadienir 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

TeL REPublio 7868

YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street

vaL: ano 9 vai. ryto iki 8 vai. vak 
Seredoj pagal sutartį.

TsL OAHal 0887 '
Rea. teL: PROepeet 665V

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Reddandja: 6600 Se. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3 p.p 

6 iki 9 vaL vakare

LIETUVIS AKIŲ GYDYTO' \S
25 metų patyrimas 

TeL: Yards 182S 
Pritaiko Akinius.

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso teL VIRginia 0036
ResidendjM teL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1-^3 Ir 6—8:30 P 

Trečiadieniais pagacr sutartį

Neišmeskite savo se»ų iėdėvėtų rakan
dų, bet paveskite mums juos perdirb
ti mūsų pilnai įrengtoje dirbtuvėje. 
Pirmiau dirbome aaujus rakandus, o 
dabar iš priežasties karo mes visą sa- 
perdirbimui senų rakandų, vartojant

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
Parlor Setų Išdirbėjai 

JUOZAPAS KAZIKAITIS — SAVININKAS
4149 ARCHER AVE. TEL: LAFAYETTE 3516

VISAS DARBAS
LB MATER1OLAS

PILNAI
GVARANTUOJAMAS
vo dirbtuvę pertaieėm 
vien tik geriausius materiotaa. Turime didelį pasirinkimą vi
sokių spalvų ir audimų aptraukiami materialų.

DAR TURIME DIDELĮ PASIRINKIMĄ NAUJŲ RAKAN
DŲ ir jūs galite išmainyti savo senu* ant naujų.

ALESAUSKAS
andSONS

Factory Representative.

SHOWROOMS IN 
MERCHANDCSE MAKT
For appointment eaR —

KKPUBUC 8061

Ofisas ir Aldai, Dtrbtnv* 

3401 80. HALSTED ST.
Kampas 34th Street 

Valandos nuo 10 Od 4; nuo 6 iki 8 
Nedalioj pagal sutartį.

: 1- ____—,.„-r — - -a.- . r

EXTRAl EXTRAl
W . Permatnytae

' M vardas !r
H B adresas

U et u viekas
Žydukas

-T*"® REMKITE
SENĄ

LIETUVIŲ
dr a na a

M. KANTEB, aav.

MONARCH LIQUOR
3529 So Halsted St.

PUodb YARDS «0^4

TsL YARda 5921.
Res.: KENwood 8107.

DR. A. J. BERTASH
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso vaL: kuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVest 35th Street

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Astradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniaia 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3 8 ponaet

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER 
Everythhig in the Hne of 

r urnrtare

ALEX

M

Tel YARda 3146

DR. V. A. SIMKUS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO

744 Wert Sdth Street
Valandos: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais — 2-4 ir 6:30-8:38 

šventadieniais — 11-12.

Skaniausia duona yra to
ji, kurią uždirbame savo ran
komis.

LIETUVIAI DAKTARAI
DR. CHARLES SEGAL

•YDYTOJAS IR CHIRURGAI-

4729 So. Ashland Ave.
(2-tras lubos)

TeL MUhray 2880 Chicago, £L
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 db 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki a^>'1 *al. vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki l2 vaL diena

Telefonai:
Ofiso — HEMku-k 5849
Rezid. — HEMlock 2324 

DR. PETER 1. BRAZIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave.
OFISO VALANDOS: 

Popiet nuo 1 iki 3 v*L: vak. 7-8: 
Trečiadieniaia ir Sekmadieniais 

nagai nutarti________
Ofteo TeL ,.............. VTRginia L88t>

DR. AL. RACKUS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAP 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kaedten nuo 2:00 iki 8.-00 vaL 
Trečiad. ir 8nknu tik puaitariu*.

DR. EMUY V. KROKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. TeL LAFayette 0094 

Jeigu Neatsiliepaina — 
Šaukite KEDrie 2888 

VALANDOS-
Pirm., Antr.. Ketv. 6 vak. iki 9 vak. 
Penkt., 8:30 vak. iki 9:30 vak.

. šeštad., 6 vak. iki 9:30 vakare. 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį.

*

Išmintis yra širdyje to, 
kuris turi supratimą.

Vaikas ima įr žvakės 
liepsną kad graži.

Split by PDF Splitter
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MOTERYS

BISMARCK HOTEL

“DRAUGO” DARBŲ 
SKYRIUS SCHLOSSER’S BAKERIES

4822 N. Lincoln

DUONOS PARDAVĖJŲ
Gvarantuoja 355.00 i savaitę algas. 

MAROZAS BAKING CO.
4646 W. 54th St. Portsmouth 9200

BLEKIŲ PLOVĖJO
Kodėl no dirbti svarbioj pramonėj? 
Mums reikia vvro niauti blekes. 
Patyrimo nereikia. Mokestis gera 
dabar ir po karo.

VYRAI IR MOTERYS

= r. H 4

“DRAUGAS” HELP VTANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph 9488-948*

SPRAYERS
Nereikia Pritaikyti

Randasi
Pastovių Darbų 
TARNAITĖMS

VYRŲ ir MOTERŲ
Prie

Abelnų Virtuvės Darbų

Iš SSSR išlaisvinti tremtiniai, kilę iš 
Lietuvos

(Tęsinys)

HELP VANTED — VYRAI

FREIGHT 
HANDLERS

Spalvų
Water Curtain—Stationery Booth.

100% KARO DARBAI

HF.T.P WANTED MOTERYS

$80.00 j Mėnesį.
Atsišaukite j 

PERSONNEL DEPT.
ROOM 200

GERA MOKESTIS
VALGIS DUODAMAS

NUOLATINIAM DARBUI
Mokam aukščiausią visam mieste 
mokestį. Viršlaikis virš 40 valandų 

LABAI SVARBUS DARBAI 
Atsišaukit asmeniškai į

NATIONAL CARLOADING 
CORPORATION

SVARBIAUSI KARO DARBAI
Vidur-Vakarinėse Valstijose

PATYRUSIŲ MOTERŲ 
Užbaigti sveterius prie Ix>oping ma
šinos. Gera mokestis.

ENGI.EWOOD KTG. MILLS 
6643 S. Halsted Went. 5920-

134 N. LASALLE ST.

Atsišaukite Valandomis 
Tarp 2 ir 5 popiet.

i
Alina, 1906, 
- Teheranas.

PO KARO ATEITIS
MATYKIT MR. HEALY,

Door No. 5, House No. S. 
13th & Clark Sts.

9:30 ryto iki pietų ar 2:30 iki
5:30 pp. bet kurią dieną išskiriant 
Sekmadienį.

MOTERŲ 
Patyrusių užbaigti sveterius 
mis darbi). Gera mokestis, 
dirbti dirbtuvėje ar namie.

ENGLEAVOOD KTG. MTI.LS 
6643 S. Halsted VVent. 5920

ranko- 
Galite

RADIO
galite prisidėti prie pro- 
kompanfjoa suturėdami 
kam ateiti. inocę, karo

Jūs dabar
gresvvės
puikia po .. ____
pramotu. Užsidirbkit kol Iftslmokfn- 
sit

CHEZ PAREE
247 E. ONTARIO

Teheranas.

1893,

1863,

Jadvyga, 1930, 
Teheranas.
Marija, 1928, 

Teheranas.
Jonas, 1934, 

Teheranas.

Vii

VU-

Vil-

1926.

1885,

LATHE OPERATORIŲ 
MILLING MACHINE 

OPERATORIŲ 
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

BENCH HANDS 
TURRET LATHE 

OPERATORIŲ

100% KARO DARBAI
56 VAL. SAVAITĖJE

PLANERT MFG. CORP.
2256 W. Walnut 
, 2nd Floor.

PLATER’S HELPERS 
KARO GAMYBAI

Lengvi švarūs Darbai 
VIRŠLAIKIS

PATYRIMO NEREIKIA 
Arti North Sidės 

Dieną ir Naktį šiftai
OAK MFG. CO.

550 Scott St.
(Blokas j šiaurę nuo Division St.

550 Wėst)

FIRECRAFT DOOR CO
3319 S. Wallace

■

BRASS ir ALUMINUM 
FOUNDRĖ
Reikalauja 

BENCH. SOUEEZE IR 
FLOOR MOLDERIŲ 

COREMAKERS 
GRINDERS IR 

PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Taipgi nekuriu pripratusių prie 

“Tabor Rollover Machines.”

DELTA STAR
ELECTRIC CO.

FOUNDKY DIVISION

2701 W. FULTON

MERGINŲ
Dirbti Huosu laiku vakarais, šešta
dieniais ir sekmadieniais. lengvas 
malonus darbas užbaigiant kalendo
rius.

B.TMGARTH CO.
120 N. Green Seeley 2860

FILE KLERKŲ 
IR ABELNŲ OFISO 

DARBININKŲ
Reikalingos moderniniam karo dirb
tuvės ofise. Gera mokestis. Air-con
ditioned ofisas su restaranu budin- 
ke. Station vagono patarnavimas.

RYTMEČIAIS MATYKIT 
MR. BRAASCH

J. H. STONE & CO
4200 W. 42nd PLACE 

VIRGINIA 3300

GUDRI MERGINA
Perskaičius šį Skelbimą 

Griebs šią Progą!

kaipo:

asskmbt.fr 
TNSPEKTORKA 

TESTER 
Taipgi dalinio laiko vakarais 

5—9 vai. vak.

MOTOROLA
Galvin Mfg. Corp. 4545 W. Augusta

šiftas

REIKIA MOTERŲ
Reiki* nrie darbu lankatvtl popieri
nius bnlrsns Reguliaris Algos pakė
limas. Diena Ir nnktj (Hftol. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHTCAGO
4200 S.

VYRŲ
Vilnoniu ir Trintming Stock Klerku, 
mokanli skaityti ir rašyti angliškai'

POĘTERIO
Lengviems naktimis darbams. Va
landomis tarp 4 popiet ir 12 vidur
naktį..

1934,

nuo 8:80 ryto iki

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

ar j Emplovment Ofisą nuo 9 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

ryto

MOTERŲ
INSPEKTORIŲ — SIUVIMO MAŠI
NŲ OPERATORIŲ — RANKOMIS 
SIUVĖJU — UTTLITY FLOOR DAR
BININKIŲ ir EXPEDITORS.

PATYRIMO NEREIKIA 
MES IŠMOKINSIM

Už knvgvedę 
būti patvrusi. 
south sidėje.

GREENHUT &

MERGINA.

(bookkeeper). Turi 
Patogu gyvenančiai

CO. 369 E. 61st St.

Laikas ir Pusė Virš 40 Valandų
Klauskite

BOLAS W. PALUTSIS

i

1928, 
Teheranas.

1924,

FOUNTAIN PORTERIŲ 
IR DIŠIŲ PLOVĖJŲ

Gera mokestis—geros valandos.
KESSEN DRUGS 

901 Wilson Ave.
Tel. ARDmore ]£00.

PORTERIŲ
DIENOMIS DARBAI

SCHWEFER'S BAKERY

REIKIA KLERKO

Maliavos ir Hardware krautuvėje. 
Turi būti patyręs.

GREENHUT & CO. 369 E. 6lst St.

Junior dress išdirbimo kompanija 
reikalauja merginų abelniems ofiso 
darbams ir prie typing. Nereikia 
būti knygvede bet. gabios prie skai
čiavimo. Puiki mokestis, 5 dienos 
savaitėje. Atsišaukite j

MOTERŲ
Naktimis. Bei kurio amžiaus nrie 
Canteen darhu Defense dirbtuvėie. 
Turi būt pilietės. Atsišaukite j 
f eteri jų.

CROTTY BROS.
FOOTE GEAR WORKS

5335 S. Westem

REIKIA

Ca-

M. Born & Co.
Vvru drabužiu išdirbėjai gamintojai 
Militarinių uniformų ir civiliams 
siūtu ir overkotų.

1060 W. ADAMS ST.

PARDAVIMUI

939 Armitage

Foundres
Darbininkų

MUMS .REIKIA
KELETĄ VYRŲ 

PILNO LAIKO DARBAMS 
GERA MOKESTIS

100% KARO DARBAI

2742 W. 36th Place
REIKIA TUOJAUS

TROKAMS MEKANIKŲ — Aukš
čiausia mokestis, geriausios darbo 
sąlygos, svarbūs darbai. Pašaukite 
HARP.Y MATSON—CHESAPEAKE 
3883.

SU AR BE 
PATYRIMO

NUOLATINIAI DARBAI 
GERA MOKESTIS 

MĖNESINIAI BONAI
SHOTWELL C AND Y CO

3501 Potomac

REIKIA VYRŲ
Reikia prie darbų lankstyti popieri
nius baksus. Reguliaris algos pakė
limas. Diena ir naktj šiftai. Atsišau
kite asmeniškai
5 popiet.

CHICAGO 
4200 S.

ar j Employment Ofisų nuo 9 ryto 
iki 12 popiet.

3959 W. Ogden — Room 302

nuo 8:30 ryto

CARTON CO. 
Pulaski Rd.

VYRAMS
Abelni Dirbtuvės Darbai

iki

va
inikas ir

Drilling, grindiny ir tt. 70 c j 
landą. 51 vai. savaitėje, 
pusė virš 40 valandų.

2242 W. BELMONT AVE.

i PIRKITE KARO BONUS!

100% DEFENSE DIRBTUVĖJE
— Reikia — ,

MOLDERIŲ — MOLDERIAMS PAGELBININKŲ 
Prie ALUMINUM ir BRESO

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS SU VIRŠLAIKIU

Atsišaukite j

OSCAR W. HEDSTROM CORP.
4836 W. DIVISION

PO PERGALES
Ar jus vėl ieškote darbo? Mes norim nuolatinių darbininkų darbams . - - • ... ( lrdabar ir po karo. Randasi dabar kaikurių gerų darbų berniukams 

suaugusiems vyrams.—Patyrimo nereikia.

Uždarbis Laike Mokinimo.
MIRROR FITTERS PORTERIŲ
ORDER FILLERS TROKERIŲ

WAREHOUSE PAGELBININKŲ
GERA TRANSPORTACIJA

Madison. Milwaukee, Division. Halated. Ogden, Randolph, T^ke__
gatvėkarių linijoms. I^ake St. "L.” Wa»hington Blvd. Motor-Couches. 

Netoli Northwe«tem ir Union stočių.

HOOKER GLASS & PAINT MFG. CO.
659 WASHINGTON BLVD.

KLAUSKITE MR. VIAL

st.

KORACH BROS.
913 W. Van Buren St.

Naktiniam Šiitam

MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams... 
Piece work ir time work. Bonai 
mokama. Patyrimo nereikia.

CAMERON SALES
1718 W. Division

VAL.: 4 pp. iki 12 vidurnakčio, 
12 vidurnakčio iki 8 ryto. 

ASSEMBLERS 
SEWING MACHINE

OPER<* PORTU
t • INSPEKįCORKŲ'

Pastovūs darbai gera mokesčta. 
ir proga isidirbim 100 nuoš. karo 
darbai. Patyrimo nereikia. Gausite 
mokėt laike mokinimo. Transnorta- 
cija veltui nuo ir iki gatvėkarių. 
Geriausis valgis -ruošiamas mūsų 
air-conditioned Cafeterijoje.

Johnson ŠL Johnson
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
Malonėkit atsinešti gimimo prirody

mus ir sočiai security kortų.

REIKIA
MOTERŲ

100% Karo Darbams
Amžiaus 20 iki 45

Svarbi proga pagelbėti laimėji
me karo atliekant svarbų darbą

Atsišaukit

2742 W. 36th PLACE

I

t
MERGINŲ. 18 iki 35 metų, ope
ruoti Specialty Paper Goods maši
nas. Dienų ir naktį, labai gera mo
kestis, pastovūs darbai.

932 WRIGHTWOOD AVE.

TIKRAS BARGENAS!
DIDELIS 2 AUKŠČIŲ 9 kambarių 
medinis namas, gero i padėtyje par
siduoda. Karšto vandens šiluma, sto- 
keris. moderniška maudvnė antram 
aukšte, ekstra lavatorija pirmam 
aukšte. 2 karam medžio garadžius. 
Arti Katalikų bažnyčios ir mokyklos. 
Netoli 55th ir EaSal 1 e St. Savinin
kas parduoda už tiktai $5.000. Są
lygomis galima susitarti. Pašaukite 
pasitarimui

JOHN E. O’CONNOR CORP.
2145 E. 79th SŲ

TeL; South Shore 7300.

— PARSIDUODA —
MŪRINIS NAMAS 2 fletų. 4 ir 2 
kambarių. Karšto vandens šiluma. 
Arti vienuolyno. Kaina $5.500.
45 AKRŲ ūkis, arti Chicagos. 8 
kambarių namas. Be gyvulių. Kaina 
$7.500.
5 FLETŲ mūrinis namas. karšto 
vandens šiluma. Kaina $17,000.

Kreipkitės prie

J. VILK ĮSIUS
4038 ARCHER AVENUE

Tel.: REPublic 6508

Godlevska Veronika, 1900, 
Vilnius — Teheranas.

Godlevska
Podkazupiai

Godlevskis Henrikas, 1888, 
Naumiestis — Afrika.

Godlevskis Jonas, 
Vilnius — Teheranas.

Godlevskis Juozas, 
Vilnius

Godlevskis Juozas, 
Prūdziškiai — Teheranas.

Godlevskis Justas, 1893, 
Dailidiškis. — Teheranas.

Godlevskis Vytautas, 1900, 
Vilnius — Teheranas.

Gogolinskžr* Irena, 1933, 
Vilnius — Teheranas.

Golub Bernardas, 1925, 
Vilnius — Teheranas.

Goscilovič Edvardas, 1926, 
Lyda — Teheranas.

Grocholska Elena, 
Marijampolė

Grocholska Katrė, 
Marijampolė — Teheranas.

Grocholska Paulina, 1898, 
Marijampolė — Teheranas.

Grocholskis Mikas, 1891, 
Marijampolė — Teheranas.

Grodzki Vytautas, 1892, 
Druskininkai — Teheranas.

Grošek Aleksandras, 1927, 
Vilnius — Teheranas.

Grumbinin Antanas, 1931, 
Švenčionys — Teheranas.

Grumbinin Antanas, 1874, 
Švenčionys — Teheranas.

Gruževska Zofija, 
Vilnius — Teheranas.

Griganiec Jonas, 
Lyda — Teheranas.

Grigas Julius, 1896, 
želiai — Teheranas.

Grigorcevič Veronika, 
1900, N. Vileika — Tehera- 
nas.
Grzelak Eugenijus, 1929, 
Vilnius — Teheranas.

Grzybovska Janina, 1912, 
Švenčionys — Teheranas.

G.ubskis Tadas, 1928, Die
na — Teheranas.

Gudalaitis Emilija,
— Teheranas.

Gusc Adelė,
— Teheranas.

Gusc Janina,
— Teheranas.

Gusc Marija,
— Teheranas.

Gutkovska Stefa, 
Vilnius — Teheranas.

Gutkovska Veronika, 1924. 
N. Švenčionys — Teheranas.

Janusik Petras, 
Liudvinavas

Januško Jonas, 1927, Vil
nius — Teheranas.

Jasinskis Andrius, 1927, 
Vilnius — Teheranas.

Krol Irena, 1935, — Af
rika.

Kuntaras Arsenijus, 1896,
— Afrika.

Kviatkovska Marija, 1908, 
Vilnius — Afrika.

Kviatkovska Regina, 1931, 
Vilnius — Afrika.

Korčak Kristina, 
šumskai — Afrika.

Koenikovska Zosė, 
Disna — Afrika.

Kovalevska Marija, 
Druja — Teheranas.

Kozak Emilija, 1899, Tra
kai — Teheranas.

Kozirekis Jonas, 1905, 
Pudliškiai — Teheranas.

Teheranas.
1930,

1892,

1891,

Dar-

MERGINŲ AR MOTERŲ 
Prie lengvų darbų mažoj maisto 
išdirbystėj. švarūs ir lengvi dar
bai. Arti gatvėkarių ir Illinois 
Centrai R.R. Gera mokestis 
viršlaikiu.

KIDD & COMPANY
2249 Calumet

80c Į VAL.
Mokama

CASING SELECTORS
Taipgi

CASING STRIPPERS
Mokama truputį mažiau

MEAT INDUSTRIES 
SUPPLIERS, INC.

4432 S. Ashland

su

MERGINŲ IR 
ŠEIMININKIŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
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Dienomis ar vakariniais siftais. 
60c Į VALANDĄ 

PASTOVUS DARBAI

Centrai Envelope &
Lithograph Co.

426 S. Clinton St.
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Tremtinių kančių 
aprašymai pasiekė 
Angliją

(LKFSB) Iš Londono pra
neša, kad ten gauta “The 
Nineteeth Century and Af- 
ter” žurnalas su straipsniu 
“Deportees”, kuriame pla
čiai atpasakoti dr. Devenio 
nuotykiai Sov. Rusijoje ir 
kuč daug kalbama apie Len
kijos, Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos tremtinius Sovietų 
Rusijoje.

1915,

1910,

1875,

1909,

Lyda

Lyda

Lyda

1930,

1926. 
Teheranas.

(LKFSB) Vilniuje, kaip 
rugp. 26 d. praneša “Pat”, 
vokiečiai paskelbė vyrų mo
bilizaciją, gimusių 1919-1924 
m. Vyrai galį pasirinkti — 
arba stoti vokiečių kariuo
menėn, arba vykti darbams 
į Vokietiją.

L

Laimė yra ne kas kitas, 
kaip tik sveikata ir proto 
tobulumas.

Palaikykite tuos biznie
rius, kurie skelbiasi “Drau
ge”.

Kas tikėjimo nustoja, tas 
didesnio dalyko nustoti re
gai!. (Seneca).

Koks paukštis, toks ir liz
das.

Kinaš
nius —

Kinaš
nius —

Kinas 
nius —

Kacmajer Zigmas, 
Vilnius — Teheranas.

Kamieniecka Juzė,
Šiauliai — Teheranas.

Kamieniecka Marija, 1923, 
Joniškis — Teheranas.

Kaminską Irena, 1922, Po- 
zorokai — Teheranas.

Kancas Romualdas, 1931,
— Teheranas.

Korbus Nina, 1895, Drus
kininkai — Teheranas.

Korbus Tadas, 1930, Drus
kininkai — Teheranas.

Kadaj Jadvyga, 1927, Vil
nius — Teheranas.

Kadaj Tadas, 1933, Vil
nius — Teheranas.

Kaduškievič Uršulė, 1924, 
Vilnius — Teheranas.

Kamieniecki Valdem, 1931, 
N. Vileika,

Kania Eugenijus,
Lyda — Teheranas.

Kimbar Hermegildas, 
1894, Vilnius — Teheranas.

Kleckis Aleksandras, 1928, 
Vilnius — Teheranas.

Kočan Zosė, 1925, Vilnius
— Teheranas.

Korsak Lydijia, 1917, Vil
nius — Teheranas.

Kovalska Marė, 1905, Vy- 
žainis — Teheranas.

Kozalska Vanda, 1916, Vil
nius — Teheranas.

Kozubska Irena, 1936, Vil
nius — Teheranas.

Krupa Marija, 1905, Tai- 
kūnai — Teheranas.

Kryvin Liudv., 1898, Rim
še — Teheranas.

Kačynska Alicija, 1937, 
Vilnius — Teheranas.

Kačynska Barbora, 1939,
Vilnius — Teheranas.

Kačynska Kazimiera, 1906
Vilnius — Teheranas.

Kačynska Miroslava, 1939 
Vilnius — Teheranas.

Kairis Andrius, 1887, Sen- 
kai — Teheranas.

Kairis Genovaitė, 1920, 
Senkai — Teheranas.

Kalicka Jadvyga, 1897, 
Lietuva. — Teheranas.

Kalinauskas Juozas, 1903, 
Ašmena — Teheranas.

Karasevič Jurgis,
Vilnius — Teheranas.

Karpinska Vasa,
Vilnius — Teheranas.

Karpinska Sofija,
Vilnius — Teheranas.

Karvovski Venslovas, 1937
Vilnius — Teheranas.

Kaziūnas Marija, ' 1883,
Vilnius — Teheranas.

Kinska Elena, 1902, Vil
nius — Teheranas.

Kirkillo - Stacevič, 1888, 
Druja — Teheranas.

Kirkillo - Stacevič, 1870, 
Vilnius — Teheranas.

Kubica Alicija, 1935, Vil
nius — Teheranas.

Kubica Jaroslavas, 1939, 
Vilnius — Teheranas.

Kubica Liudomira, 1933, 
Vilnius — Teheranas.

Kubica Marija, 1910, Vil
nius — Teheranas.

Korzeniovski Jeronimas, 
1879, Trakai — Teheranas.

1938,

1906,

1926,

1938,

1910,

1905,

I

(Bus daugiau)
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nė® ir prekybos), 7,890 pradžios mokyklų. Įdomu, kad 
vienoje Portugalijos ūkio mokykloje profesoriauja lie
tuvis salezietis tėv. A. Sabas, kurs šiemet turėjo ypa
tingai daug darbo, nes turėjo pavaduoti kai kuriuos 
portugalus profesorius. Pažymėtina, kad Portugalijoje 
jau keletas metų, kaip veikia darbo tribunolai, per ku
riuos darbo žmonės gali ginti savo teisę. Didžioji Por
tugalijos gyventojų dalis, arti šešių milijonų, yra ka
talikai. Paskutiniu metu Portugalijoje gyveno dar du 
lietuviai saleziečiai: kun. Pusčius ir kun. Maskolaitis.
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T laiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
k' .apondencijas sulis savo nuožiūros. Korespondentą prašome rašyti 
t> apai ir aiškiai (jei galima, rašomąją mašinėlėj, paliekant didelius 
t:, pus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asaieniškuuftn. Pasenusios 
ko. eapondenci jo* i&ikrašttn nededamos.

ZStered sis seeond-CIass Matter Mareh 31, 1916 at Chicago, HL 
U der the Aet of Mareh 3, 1879.

. ■ ■ ■ ■■ ■ — .11.—,1 rfj - IMI K -ir- -

Šalpos Lietuvai organizavimas
Dabar Lietuva yra reikalinga pašalpos, tačiau netu

rime galimumų tą pašalpą suteikti. Taip pat žinome, 
kad dešimtimis tūkstančių Lietuvos tremtinių kenčia 
skurdą ir badą, bet ir jiems ttfO tarpu negalime teikti 
p-galbos. Bet ateis laikas ir, gal būt, netrukus, kad ir 
Lietuvai ir jos tremtiniams šelpti atsidarys keliai. To
dėl šiam darbui turime būti susiorganizavę ir prisiren
gę.

Į šalpos reikalus rimto dėmesio atkreipė Amerikos 
Lietuvių Konferencija Pittsburghe, kuri padarė tokius 
nutarimus: —- --------

a) Surasti kelius ir būdus teikti Lietuvos karo au
koms pagalbą pinigais, drabužiais, avaline, vaistais 
ir kitokiomis priemonėmis bendradarbiaujant su A- 
merikos Raudonuoju Kryžium ir su atitinkamomis 
kitų tautybių įstaigomis;

b) Iš anksto ruoštis padėti Lietuvos žmonėms, kai 
tiktai atsidarys galimybė juos pasiekti;

c) Įsteigti Amerikos Lietuvių Tarybos priežiūroje 
centralinį šalpos fondą, kuris palaikys ryšius su Na
ilonai War Fundacija;

d) Atsišaukti į šiuo metu veikiančias Lietuvos šel
pimo ir tremtinių gelbėjimo komitetus, raginant juos 
rusispiesti sudaryti derinamąjį centrą, kaip kad yta 
padariusios kitų tautinių grupių organizacijos.

Kad greičiau šie nutarimai būtų galima pradėti 
vykdyti į gyvenimą, Amerikos Lietuvių Taryba savo 
ri virinkime, įvykusiame tuojau po konfereneijos, pa
skyrė tris savo narius, kurie turės paruošti tinkamą 
p Imą šalpos darbui ir sudaryti platų ir veikių komi- 
te.ą. Mūsų žiniomis plano ruošimas jau yra įpusėjęs 
ir netrukus jis bus baigtas. Tuomet, susižinojns su 
atitinkamomis valdžios įstaigomis, darbas bus pradėta 
organizuoti. Lietuvių visuomenė, neabejojame, Lietu
von ir tremtinių šelpimo darbą stipriai parems.

Portugalijos šventi
Spalių mėn. 5 d. pripuola Portugalijos šventė. LKFSB 

ta proga patiekia spaudai įdomių žinių.
Tas kraštas daugeliui Amerikoje gyvenančių lietu

vių pasidarė pažįstamas, nes per jį daugelis lietuvių 
vyko į USA. Portugalija turi dvigubai daugiau gyven
tojų, kaip Lietuva: septynis su puse milijono. Jos gi 
apimamas žemės plotas didesnis kokio pusantro karto 
už Lietuvos: užima 35.582 kvadr. mailias, Apie treč
dalis Portugalijos žemės yra dirbamos, daug yra kal
nu, nemažai miškų. Portugalija tūri ir gamtos turtų, 
ka p anglių, švino, vario, sieros ir kitų. Dirbamosios 
žemės daūg užsodinta vynuogynais ir tas kraštas yra 
garsus savo vynais. Portugalijos prezidentas yra Ant. 
O. de Fragoeo Carmona. Faktinai gi vidaus gyvenimo 
tvarkymas dauginusia yra Salazaro, ministerio pirmi- 
ni:ko, rankose. Jisai, dar būdamas finansų ministerių, 
pasižymėjo kaip gerta finansistas, išvesdamas Portu- 
ga ijos biudžetą iš pavojingo deficito ir valstybės ūkį 
tv rlcydamas su keliolikos milijonų svarų strelingų per
tekliumi. Lėšos, kiek galima, stengiamasi daugiau su
naudoti socialiniems ir švietimo reikalams. Per eilę pas
kutinių metų pastatyta daugiau, kaip tūkstantis pra- 
džios mokyklų. Portugalija dabar turi keturis univer- 
sit2tU8, tris aukštąsias (universitetines) mokyklas, 45 
licėjus, 54 technines mokyklas (agronomijos, pramo

Prieš didįjį koncertą, kuris buvo praėjusį sekmadienį 
Chicagos operos puošniuose rūmuose, šioje vietoje mes 
rašėme, kad Onos |Catkauskaitės ir Rapolo Juškos kon
certas bus vienas svarbiausių įvykių šiais metais. Ir 
nesuklydome. Jei šiais dainininkais artistais pirmiau 
didžiavomės, tai dabar jais dar labiau didžiuosimės. Jie 
savo gražiais balsais, muzikalumu, aukšta dainavimo 
teknika žavėjo tūkstančius lietuvių klausytojų ir ki- 

taterueius. Lietuviai klausytojai džiaugėsi tuo faktu, kad 
mūsų tarpe jau yra tokio kalibro dainininkų, kurie pri
lygsta pirmaeiliams pasaulio dainininkams. Tuo pačiu 
mes didžiuojamės ir Chicagos lietuvių visuomene, kuri 
įvertino savo tautiečių artistų pasiaukojimą atvykti 
pas mus ir surengti retą meno puotą. Tūkstančius klau
sytojų ir labiausiai išgarsinti dainininkai ne visada su
traukia. Į Kaskas-Juškos koncertą suvažiavo virš trijų 
tūkstančių žmonių. Be to, visus džiugino gausingosios 
publikos kultūringas užsilaikymas, šaunus reagavimas 
į artistų dainuotus kūrinius ir parodytas entuziazmas, 
kuriuo stebėjosi didžiųjų dienraščių muzikos kritikai.

Mūsų skaitytojams, be abejonės, bus įdomu kaip ver
tino didžiųjų dienraščių muzikos kritikai Kaskas-Juškos 
pasirodymą Chicagoje.

CHICAGO HERALD AMERICAN
Šio dienraščio garsusis muzikos kritikas p. Her man 

Devries mūsų artistus tikrai gerai įvertino:
“Anna Kaskas, contralto from the Metropolitan O- 

pera, always a weleome visitor here; and Rąįph Jusko, 
a basso from way dowtF"East, were the 'recitalists 
that made the conccrt for the benefit of the Marian 
Fathėrs a finaneial and artistic success.

The Civic Opera House—scene of the joint-recital— 
had very few vacant seats, and those attending were 
loud in their appreciation and loath to leave the 
theater at the elose of the first big music event of 
the eurrent season.

Miss Kaskas has appreciably advanced in the art 
of singing and her voice has taken on greater ampli
tude, whieh brought to the Georgės ‘Hymne au 
Soleil” a dramatic intensity, stirring in its power and 
iaeauty. Earlier Miss Kaskas offered the aria “Chefaro 
senza Euridice” from Gluck’s “Orfeo’’ with a smooth 
legato and velvety tone.

Mr. Jusko owns a basso easily comparable to that 
of Pol PLancon, and the newcomer needs brook no 
rival in the singing of oratorio arias, in which he 
excels; his account of the Lithuanian song literature 
that embellished his share on the program made 
more than one heart palpitate with emotion, for Mr. 
Jusko has the gift of expressing pathos and senti- 
ment with <a natūrai delivery, as though he lived in 
those ballads the bygone glories of his land, sure to 
arise to its former splendor again.”

CHICAGO DAILY TRIBŪNE
Plačiai žinomas Daily Tribūne kritikas p. Albert Gol- 

berg savo rašiniui davė tokią antraštę: “2 Lithuanian 
Artists Excel in Song Recital.” Patį dainavimą taip 
vertina: .• i ■ W J

“If all the events of the coming musical season 
attain the artistic standards of the recital given by 
Anna Kaskas, contralto, and Ralph Jusko, bass, at 
the Civic Opera house yesterday aftemoon, there 
will be much sweetness and light in this and similar 
corners.

Both Miss Kaskas, an American-Lithuanian in her 
fifth season at the Metropolitan opera, and Mr. Jus
ko, also Lithuanian būt of a past unknown to us, are 
artists as well as vocalists. Miss Kaskas began her 
program ftnder a certain amount of tension, and for 
that reason the broad ph rases of “Che f aro senza 
Euridice” from Gluck’s “Orfeo e Euridice” lacked 
something of the sustained smoothness which often 
made the latter part of the recital a bėnedietion to 
the ear. Būt speedily there was a sublle account of

PRO GATVES GRINDINI IEAKO VANDENS

Bėgdami iš Neapolio vokiečiai sunaikino centralinį van
dentiekį. Atvaizde matome, kaip gyventojai pramušę gat
vės grindinį iš požeminių vamzdžių semiasi vandens.

(Acme-Draugas Telephoto)

Faure’s “Apres un Reve” and Georgės’ “Hymne au 
Soleil” was brilliant.

The songs in English were enjoyable for their verve 
and clear articulation, tho at least two of them might 
better be left to the men. Būt with the Lithuanian 
songs, of which both artists provided choice examples, 
Miss Kaskas was relaxed and at her best, singing 
with caressing tone and simple feeling that endeared 
her to her hearers.

Mr. Jusko is a distinguished artist by any measure. 
His Handel w^.s of splendid breadth and integrity. 
tho we were a bit puzzled by his gentie invocation of 
the elements at the beginning of “Hear Me, Ye Winds 
and Waves . Lieder of Brahms and Wolf brought 
forth imaginative and poetically discerning interpre- 
tations, while his way with Lithuanian folk songs 
way haunting and deeply felt.

The conceYt enčfed wifh the two singers in rousing 
combination in the duet from the third act of “La 
Gioconda.” Archie Black was a musical būt some- 
times overdiscreet accompanist.”

THE CHICAGO SUN

The Sun muzikos rašytojas p. Felix Borowski šiaip 
Kaskas-Juškos koncertą aprašė:

“Anna Kaskas, contralto, and Ralph Jusko, bass, 
gavę a joint recital at the Civic Opsra House yester
day under the auspices of and for the benefit of the 
Marian Fathers. Miss Kaskas made her Lašt appear- 
ance here in operas presented by the Metropolitan 
Opera Co. in April and, more particularly, in the 
part of the nurse in “Boris Godounoff,> shcrwed a 
persuasive talent for the stage.

Concert singing is another matter and a more 
difficult one. It needs a finer taste, a larger distinc- 
tion of style, a more elusive characterization of mood 
and sentiment. Such things are bot often allied to 
an operatic gift and they were not always obvious 
in the singing of Miss Kaskas. The artist did her 
work, however, with beautiful tone and with a good 
idea of vocal produetion.

This reviewer came into touch with the program 
when Miss Kaskas was interprėting Tschaikowsky’s 
“Pilgrim’s Sbng”, a fine work and expressively sėt 
fdrth. A comic song, Russell’s “Tom o'Devcn”, did 
little to lend dignity to the concert, and Hageman’s 

• “At the Weli” not much more.
Flexible Voice Disclosed

There was an interesting group of Lithuanian songs 
by Gruodis, Dirvianskaite and Banaitis, and Miss Kas
kas excelled in her reading of them.

Ralph Jusko, bass. disclosed a remarkable veice, 
extraordinarily flexible, and an understanding of lead- 
er singing not often to be heard. His taste in music 
was on a higher level than that of his partner and 
in songs by Brahms and Hugo Wolf Mr. Jusko’s art- 
istry was something of a revelation.

A wcrd of admiration shculd also be given to Archie 
Black, who played ideal piano accompaniments. ”

Iš tokio puikaus didžiųjų dienraščių mūsų artistų 
vertinimo, visiems yra aišku patsai didysis koncerto 
laimėjimas: plačiai išgarsintas lietuvių tautos vardas, 
kas šiuo momentu Lietuvos žmonių žūtbūtinėj kovoj 
dėl išbilaicviuinio turį neįkainuojamai didelėm reikšmės.

Slaptos lenkų radijo 
stoties balsas j 
lietuvius

(LKFSB) Lenkijoje slap
ta veikianti- radijo stotis 
“Swit” praneša, kad vokie
čiai bent atvykstančius Rei
cho piliečius, savo žmones, 
norėtų įtikinti, kad ne oku- 
pantai-vokiečiai Lenkijoje 
žiauriai elgėsi, o kiti. Esą 
naciai atvykstantiems rodą 
sudegintus kaimus ir kitus 
barhariškumo ženklus ir sa
ką: “žiūrėkite, kiek yra 
Lenkijoje barbariško elge
sio žymių; — tai vis ukrai
niečių ir lietuvių darbai ” 
Slaptoji lenkų radijo stotis 
pakartotinai kreipusis į lie
tuvius tą pranešdama ir 
skatindama, kad nesiduotų 
vokiečiams suklaidinti.

Naciai sušaudė 
50 lietuvių ir 
ukrainiečių

(LKFSB) Rytinės Lenki
jos dalyje, ties Chajnowka, 
kaip praneša lenkų įstaigos, 
naciai suareštavę daugiau 
kaip 50 ukrainiečių ir lietu
vių ir juos sušaudę. Nelai
mingieji anksčiau nacių bu
vę pristatyti kaip sargybi
niai prie areštuotų lenkų. 
Tačiau jie perdaug žinoję 

♦ apie nacių juodus darbus. 
Dabar, kai naciai stengiasi, 
kiek galima, sunaikinti vi
sus savo kruvinų veiksmų 
pėdsakus ir liudininkus, • tie 
lietuviai ir ukrainiečiai ir 

'buvę sušąpdyti.

USA lietuviai kariai 
Londono lietuvių 
bažnyčioje

(LKFSB) Amerikos lietu
viai kariai: leitenantas Kaz. 
Lunskis iš Elizabeth, N. J., 
Juozas Kairys iš Clevelando, 
Ohio, Ant. Kampelis iš Brock. 
ton, Mass. ir pora kitų kar
tu su londoniečiu Įeit. J. Nai- 
keliu aplankė Londono lie
tuvių bažnyčią. Jiems ypač 
patiko Londono lietuvių ka
rių atvaizdų galerija. Pažy
mėtina, kad Įeit. K. Lunskis 
tarnauja Amerikos kariuo
menėje daugiau trylikos me
tų. Dabar jisai yra moky
tojas karo mokykloje.

Didžiausia Lietuvių 

Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Ziadua, RaioMM PiuaM- 
nas tr kitus 
visokius auk
sinius daiktus 
už PR1ENA- 
MIAUSIAS 
KAINAS.

Turime didelį 
pasirinkimą
MuzikaliAkų Instrumntų, Muzi- 
kalittų Knygų, Stygų, Rekor
dų ir kitų visokių muzikalių 
daiktų.

Taisom Laikrodžius, Laikro
dėliu*, Žiedus, Rąžomas Plunk
snas tr Muzikaliu* Instrumen
tus.

JOHN A. KA93
JEWKLRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Yiione: LAFAYETTE 8617 

■■■esą—
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Reik daugiau kraujo
Jau turime pora tuzinų 

pažadų aukoti po pantę 
kraujo. Reik daugiau.

Turbūt girdėjote, skaitėt, 
kad Chicago Lietuvių Krau
jo Legionas vėl maršuos į 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, 
5 No. Wabash Avė., penk
tadieny 8 d. spalių. Vieni 
legiono nariai aukos krau
ją trečią-ketvirtą sykį, kiti 
tik pirmą sykį. Visų tikslas 
— pasiryžimas duot pantę

kraujo, idant išgelbėjus gy
vastį Amerikos kareivio, ka
riaujančio už mūsų visų lais- 

! vę. Prisidėk ir Tamsta prie 
kilnaus žygio, paaukok pan
tę savo kraujo — tuomi dar 
labiau prisidėsi prie S. V. 
Am. karo eigos ir prie Lie
tuvos laisvinimo.

O. E. M. Grindė, 52 metų, 
2758 Giddings str., pereitą 
sekmadienį buvo nublokštas 
nuo arklio, ir jis mirė pake
lyje vežant į ligoninę.

Nelauk. Perskaitęs šį pra
nešimą paskambink-J. Dauž- 
vardienei Hemlock 7680 ar
ba O. Biežienei Republic 
7868. Jos suteiks pilnas in
formacijas ir įrašys Tams
tą į Lietuvių Kraujo Auko
tojų Legiono sąrašą.

Trumpiausias 
honeymoon

Point Pteasant. W. Va. — 
Iš šio miestelio pranešama, 
kad visoje Amerikoje trum
piausią honeymoon turėjęs 
vietos gyventojas Leroy Mil- 
ler. Jis 8 vai. ryto susituokė, 
9 vai. jau turėjo atsisveikin
ti su žmona ir išvykti į ka
riuomenę.

Greit kalbėsis su 
rusais karininkais
LONDONAS, spalių 1. - j 

Anot nebritų šaltinių, dėl 
nepaprastų rusų fcariuome- 

I nės laimėjimų, nutarta kuo- 
anksčiausiai laikyti Ameri- 
kos-Anglijos-Rusijca milita- 
rinių štabų pasitarimą, gal 
net pirm ateinančio tų tri
jų valstybių diplomatinio 
pasitarimo.

Londono spaudoje pasiro
dė raportai buk Gen. Mar- 
shall, numatytas sąjungi
ninkų kariuomenių viršinin
kas, gal atvyksiąs Londonan 
drauge su užsienių reikalų 
sekretorium Cordell Hull. .

Kaunas lėktuvų 
bombų apgriautas

(LKFSB) Šios vasaros 
pradžioje Kaune, kas liečia 
lėktuvų puolimus, gyveni-' 
mas nebuvęs baugus, tačiau 
prieš Velykas rusų aviacija 
Kauną yra apdaužiusi: Lais
vės alėja, Mickevičiaus gat ; 
vė, Vytauto prospektas, y-l 
pač stoties rajonas buvo ge
rokai bombų apmėtytj ir na- i 
mų gerokai apgriauta, žmo
nių aukų skaičius nežymus.

I
NATURALE IŠVAIZDA

Naujų VELVATONE
DANTŲ PDEJTŲ

I

I

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI;

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO ŽIOS

6812 So. Westem Avė- Chicago
Telefonas Gruvehffl 0143

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
Jttsų finansiškam stoviui prieinamas.

Padėka l

t

Telefonas SEELEY 8760

1

■ IJ

I I f

I
i

8945 W. 26th St. 2nd Fl. Lw. 2908
30 N. Dearborn Rm. 806. Sta. »S4#

Vidurmiesčio vai. 9—6. Antradieni ir 
ketvirtadienį nuo 9 iki T.

Darome p’eitas įspaustas ir 
gautas tik iš laisniuoti} dentlstij

1

r

i

/

Apie Lietuvos 
vienuolynus

(LKFSB) Sužinojome, kad
Lietuvoje tebegyvuoja vie- Cicero. — Tėvų Marijonų 
nuolynai tėvų marijonų, tė- Bendradarbių 21 sk. pikni- 
vų saleziečių ir kitų, tačiau; kas, įvykęs 19 d. rūgs., Šv.

Antano parapijos svetainėj, 
pilnai pasisekė.

Dėkui mūs klebonui kun. 
Albavičiui, kuris davė sve-

okupacijos metu jų veikimui 
plėsti nėra reikiamų galimy
bių.

Iš 
lių, 
anglies žemėje.

■■ «Hk
—---------------------------------------------------------------

visų penkių žemės da-: tainę; kun. E. Abromavičiui 
Afrikoj yra mažiausia už prisidėjimą su dovana, 

kunigams J. Jančiui, J. Dam- 
i bra.uskui, A. Sandžiui už at-

Pirkite U. S. Karo Bonus ■ silankymą; biznieriams; Ka
valiauskui, P. Putrimui, C. 
Bell už dovanas; darbinin
kams ir šeimininkėms už pa
tarnavimą prie baro ir ska
nius valgius; žodžiu, vi- 

i siems, kurie kokiu nors bū- 
I du prisidėjo prie pasiseki

mo. Rengimo komisija

Vienų Metų Mirties 
Atminimas

A A
DOMININKAS 

PETREIKIS
Avė

Gaidžių peštynės yra mė
giamiausias sportas Puerto 
Rikoj.

sū-

mes 
už- 

Dle-

gyveno 10914 S. Wabash

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 6 d., 1942 m., 10:30
vai. ryte, sulaukęs 23 m. am
žiaus, g.męs Ch.cago.. III.. par 
laidotas šv. Kazimiero Kapi
nėse Spalio 10 d.

Jau metai prabėgo kaip rnes 
netekome savo mylimo 
naus ir mylimo brolio.

Nora la kas tęsiasi, bet 
jo niekados negalėsime 
miršti I.ai gailestingas
vas suteikia jam amžiną atilsį.

M°s atmindami jo liūdną 
praaišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas metines 
šv. Mišias su egžegvijoniis už 
jo sielą Spalio 6tą d.. Visų 
Šventų pir. bažnyčioje (Rose- 
Jande). 7:30 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamos daly
vauti šiose pamaldose ir kar
tu su mumis pasimelsti už a. 
a. Domininko sielą.

Nuliūdę liekame:—Motina 
Petronėlė, Tėvas Domininkas, 
Sesuo Jadvyga, Dėdė Povilas 
Meškausk’s, jo žmona ir šei
ma. Kiikšto Motina Victoria 
Pučkorienc. Krikšto Tėvą- Ig
nacas Va'ČHlts ir Pusbrolis 
Vladas Aniaris.

lt
X

A
MONIKA 

LEVENDROV1CZ 
(po pirmu vyru Norvilienė, 

I <» antru Skti<iaii>k>enė)
Mirė Spalio 3 <1.. 1943 m.,

12:45 vai. ix>piet. sulaukus pu
sės amžiaus.

Gintus Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskr. Verlaukės pa
rap.. SvH'sėii; kaimo.

Amerikoje išgyveno 41 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Klemens;,, 4 sūnus Pet
rą. Juozapą ir Antaną Nor
vilus ir l’ov.lą Skudauskį. 2 
dukteris l’ranc<-s Dukes ir jos 
vyrą Stanley (Elint. Mich.) ir 
Helen Kunst ir jos vyrą 
Krank. IS anūką. 3 seseris: 
Marijoną Tamldienę. Pranciš
ką Mičienę ir Oną Domikai- 
tlenę ir ją šeimai krik.Ato sū
nų Pranciškų Kundrotą ir 
daug kilų giminių, draugi; ir 
pažįstamų.

Velionė priklausė prie Tre
tininkų draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
1077 West 123rd St . Caluni-t 
Park

laidotuvės Jvyks ketvirtadie- 
nj. Spalio 7 d. iŠ narnų 9:'<0 
vai. ryto bus atlydėta j šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiam visus 
gimines, draugiu-ge» ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse

Nuliūdę: Vy.*s. Stiliai. I»uk- 
tarts. Marčios. Zeniai. AbH- 
kai. Seserys ir Giminė*.

Laidotuvių Direkt. L. Bu
kauskas. Tel. 1’ulĮnian 5661

Mums Valdžia SAKO:
TAUPYKIT VISOKIUS DAIKTUS, ką tik galima. Ir jus savo ap
dėvėtą parlor setą nemeskite 
lauk, paduokite Roose- 
velt Furnitnre 
jai. Jie PER
DIRBS ir pa
darys jj ’kair 
NAUJA savo 
dirbtuvėj. Di
delis pasirin
kimas visokių 
spalvų apdan 
galų.

• • *

2-jų 
ŠMOTŲ 
Kainos

Kompaai-

6$
IR 

AUKŠ
ČIAU

SPRINGSAI jūsų parlor 
seto yra tokie, kaip ma
tote. Bet dabar tokių jau 
negautumėt.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Zį^VelvafaMse^s.
$12.50

IKI 839.50 UŽ KIEKVIENĄ
Neatsiduoda. Be skonio. Naturalės spal
vos. Neblunka. Visoj šaly žinomos dantų 
pleitos. Permatomos rrystal clear pleitos.

Plunksnos sunkumo, sanitarės, Patea- 
kinimas rar.intnotas. Mateviolas labai pa- 
aa*s> t g»mtiu|. Vienos dienos taisymą 
patarnavimas. Apskaičiavimas veltui.

I Darome p'ei tas įspaustas ir Į 
gautas tik iš laisniuotų dentistų (

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1724 S. Asiiland 2nd FL Mon. 9251
Atdara nuo 9 iki 8. šeštad. nau I iki L

KALBAME LIETUVIŠKAI

KREIPKITfiS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL
Geriausio Materiolo k Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą

Didyste Ofisas te Dirbtuvė:

VENETIAN
MONUMENT CO.Mūsų pastatytas

TĖVAMS MARIJONAMS
DIDYSIS Ofisas te Dirbtuve: 577 N. WE8TEBN AVĖ.

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

PASKUTINIS
PAGERBIMAS

JOHN F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius
AlffiULANCR KMmu ir

PACHAHKIS PAMINKLAI
PETER r

MAUZOLEJA1
ŽENKLAI

Rekordas—

MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI

Pasitikėjimo 
Mumis

PER80NAUZED MEMORIAL8 AT NO ADDHTONAL CO9T! 
PARTICVLAR PEOPLE PREFER PACHANKM PRODUOTIONS 

DI8TR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Most Bcautlful—Most Enduring—Strongest—Best In The Wor1i 

BŪT p. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREXPK1T£8 PRIE —*

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— z 

Member of the Lithuanian Chamber oi' Commerce
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubHc 4296
VALANDOS: 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

LAIDOTUVIŲ

3307 Lm ANICA AVĖ.

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

2314 WE8T 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laide tuvių 
Direktorių 
Asociacijos.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

v
i1

AMBU LANGE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 4903

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAI'. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Tetephone YAKDS 1419

L J.ZOLP
1646 WEST 4flth ST. 1Phone YARDS 0781

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—39

LACHAWICZ IR SUNAI
PboHM: CANAL 2515

COMMODORE 5765
PLLLMAN 1270

z
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Lietuviai kariai kovoje už U. S. 
laisvę ir pavergtųjų išlaisvinimų

Du broliai: vienas armijoje, kitas laivyne

Stasys Papievis
Stasys Papievis, gimęs Či

kagoje 1917 metais, sausio 
6 d. Baigė Dievo Apveizdos 
parapijos pradžios mokyklą 
ir vėliau Tilden High School.

Po Pearl Harbor užpuoli
mo Stasys nelaukė kol bus 
paimtas į kariuomenę, bet 
pats laisvu noru įstojo į ar
miją. Daugiau kaip metai 
laiko yra užjūryje. Čikagoje 
Stasys yra palikęs ne tik sa
vo motinėlę, brolius ir sese
ris, bet taip pat" ir žmoną 
Eleną su dukrele. Stasys Pa
pievis yra vedęs Eleną Me- 
leckaitę, kuri dabar gyvena 
pas savo tėvus ir laukia Sta
sio sugrįžtant. Stasio tėvelis 
mirė 1931 metais, ir jo mo- 

ė 

tina Ona Papievienė turėjo 
daug vargo ir rūpesčių iš
auginti skaitlingą šeimą: ke
turis sūnus ir vieną dukterį.

Stasio brolis Edwardas 
tarnauja Laivyne, o du yy- 
resni broliai, kurie yra vedę, 
Jonas ir Pranciškus gyvena 
atskirai nuo motinos Čika
goje, o sesutė Ona gyvena 
kartu su motina, 730 W. 18 
Str.. Čikagoje.

1 Edwardas Papievis gimė 
; Čikagoje spalių mėn. 28 d. 
i 1922 metų. Baigė Dievo Ap- 
veizdos parapijos pradžios 
mokyklą, buvo labai uolus

i narys Šv. Vardo Draugijos.
Ilgus metus ėjo tos drau

gijos kasininko pareigas. Nė 
vienas didesnis parengimas 
ar susirinkimas be jo neap
siėjo, Edwardas buvo visur 
pirmutinis.

Į laivyno tarnybą Edwar- 
das išvyko šiais metais. 
RugpiuČio mėn. buvo par
važiavęs aplankyti savo ma-, 
mytę ir Šv. Vardo dr-jos na- į 
rius, su kuriais taip nuošir
džiai anksčiau darbavosi.

VAIKAI VIS VAIKAI

i

p'b
* 
r 
JT

rsr j
įlykt i

Amerikos kariuomenės daliniams praeinant per Itali
jos miestus vaikai lydėdami kareivius tikisi gauti ameri
koniškų saldainių, kuriais kareiviai italukus dažnai pa
vaišina. (Acme-Draugas Telephoto)

Mėlyna ir raudona 
spalva pasakys

Dabar Edwardas vėl yra vičfnc
išvykęs į saulėtą Californi- ‘ VISKIS
ją, kur jisai dirba laivyne. Į 
Edwardas yra nevedęs, turi

Eduardas Papievis 
vieną brolį armijoje, kuris 
yra užjūryje ir du brolius 
vyresnius: Joną ir Pranciš
kų Čikagoje. Sesutė Ona gy
vena kartu su motina, 730 
W. 18 Str.

■

Nelaimių skaičius

nu-Vištos iš vieno kiemo 
ėjo į kitą kiemą, jos susi
maišė, ir dviejų šeimininkių 
tarpe kilo ginčas. Dvi šeimi
ninkės nuėjo ginčą spręsti į 
teismą. Teisėjas William D. 
Conway policijos teisme šį 
ginčą išsprendė. *

Teisėjas Conway įsakė 
šeimininkei Paulashinki jos 
vištoms kojas nudažyti bri- 
li j antiškai mėlyna spalva 
Teisėjas šeimininkei Novak 
nurodė, kad ji savo vištoms 
panaudotų raudoną spalvą.

Buvo ginčas dėl gaidžio. 
Gaidys buvo abiejų šeimi
ninkių padovanotas teisėjui, 
kiapo dėkingumui pareikšti, 
kad teisėjas jas sutaikė.

Vištų klausimas buvo 
sprendžiamas Springficlde.

Įspūdingas koncertas
v -

Anna Kaskas ir Rapolo Juškos kon 
certas labai gražiai pavyko, 

sutraukė daug publikos
PUBLIKA SUŽAVĖTA. KITATAUČIAI LABAI 
ATSILIEPIA APIE KONCERTĄ. MARIJONAI 
ATLIKO GRAŽŲ DARBĄ.

Pereitą sekmadienį Chica-. 
goję Civic Opera House įvy
ko Anna Kaskas ir Rapolo 
Juškos koncertas. Tojo kon
certo įspūdžiai, ir dainų ir 
arijų malonūs ir jautrūs ai
dai paliks ilgai ilgai mūsų 
širdyse. •

Koncerte lietuviai daini
ninkai — Anna Kaskas ir 
Rapolas Juška publiką suža
vėjo maloniais, meniškais ir 
įspūdingais balsais ir savo 
asmenybėmis. Jie parodė, 
jog lietuviai muzikos ir dai
nos mene stovi aukštai. Ne
tik solistai sužavėjo savo 
meniškumu, bet taip pat 
publika aiškiai parodė savo 
menišką jautrumą.
ANNA KASKAS

Anna Kaskas, Metropoli
tan operos dainininkė, savo 
contralto balsu visus suža
vėjo. Publika kėlė nepapras
tas ovacijas ir nepaprastą 
dainininkę privertė extra 
keletą dainų padainuoti. Ka
da Anna Kaskas dainavo 

: “Kur bakūžė samanota”, 
daugelis savo mintimis nu
bėgo į Lietuvos laukus, į 

pagelbininkų miesto tuos laukus,

ŠILTAI 
TĖVAI

Koncertas buvo 
įspūdingai sugiedant Ameri
kos himną.
PO KONCERTO

baigtas

Po koncerto Anna Kaskas 
ir Rapolui Juškai pagerbti 
buvo suruošta

X Auna Kaskas ir Rapo
lo Juškos koncertas paliko 
neišdildomų įspūdžių skait
lingai audiencijai. Po lietu
viškų dainų abu artistai bu
vo iššaukiami, o paskutinį 
pasirodymą dėl sukeltų ova
cijų turėjo net keletą dainų 
programon neįtrauktų pa
dainuoti. Po koncerto Morri- 
son viešbutyje arti pora

priėmimas šimtų koncerto dalyvių per 
Morison viešbutyje. Ten dai- bankietą turėjo progos as- 
nininkai irgi buvo šiltai pri
imti. Anna Kaskas ir Rapo- artistais, 
las Juška džiaugės lietuvių

menini susipažinti su abiem

Skolinam Pinigus 
Morgičiams

GREITAS IR MANDAGUS 
PATARNAVIMAS

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 

TAUPYKITE 
dėl

19 4 3
SUPREME

SAVINGS and LOAN 
ASSOCIATION 

PETRAS P. KEZON 
Sekretorius ir Iždininkas

DABARTINĖ
DrVTDENTŲ
RATA

A. F. Whitney, Brother- 
hood of Railroad Trainmen 
unijos prezidentas praneša, 
kad per pastaruosius devy
nis mėnesius geležinkeliečių 
tarpe įvyko daugiau nelai
mių, negu buvo per tą patį 
laiką 1942 metais. Jis aiški- 
na, jog nelaimių skaičius pa
daugėjęs iš priežasties dau
gelio nepatyrusių darbinin
kų, priimtų karo metu.

Papasakojo apie nariu 
brutalumų

LaSalle viešbuty pereitą 
sekmadienį kalbėjo norvegų 
žuranlistė Elsie Margrete 
Roed. Ji plačiai pasakojo 
apie nazių brutalumą oku
puotoje Norvegijoj. Ta tema 
ji kalbėjo ir kitose vietose. 
Prakalbas jai rengė Com
munity and War Fund of 
Metropolitan Chicago.

1,200 naujų policininkų
Grant parke praeitą sek

madienį parodavo ir buvo 
prisaikdinta 1,200 naujų po
licininkų — reguliarės poli
cijos pagelbininkų miesto tuos laukus, kur šiandie 
civilių gyvenimo pareigoms, lietuviai kovoja už laisvę ir 
Visa toji armija policininkų■ nepriklausomybę, kurią bol- 
per 28 savaites buvo apmo
kama reguliarės policijos 
mokykloje. Be šių parade

• dalyvavo dar 8.800 augzile- 
rių policininkų.

las JUSKH aziauge» lietuvių x Jonas Kamarauskas, 
vaišingumu ir pabrėžė, jog sulaukęs giiios senatvės, va- 
jie laiko sau už garbę, kad mjrg Velionis buvo tė- 
jie yra lietuviai. Po vaišių vas skaitlingos šeimos. Dvi 
buvo sugiedotas Lietuvos dukterys: Agnės Kuli- 

Į himnas. Į kauskienė, “Draugo” intėr-
DĖKINGI ! teipisto žmona, ir Brigyta

T . . . . , J Čižauskienė, žinomo mūs veiLietuviai yra dėkingi, kad . , . .. _ _. ° , keio žmona; keli sūnūs taip*Anna Kaskas ir Rapolas . -ta i /T v. . . . . *\ . | gi gyvena Chicagoj. Dukte-Juska atvyko i Chicagą dai- . _ .....x. . rims, sunums ir visai gimt-nuoti ir įskėlė lietuvių var- . , . .. ... .nei redakcija reiškia uzuo dą. Lietuviai taip pat dėkin
gi tėvams marijonams, ku- 

»rie ėmės iniciatyvos suruoš- 
j ti šį koncertą ir prisidėjo 
prie lietuviškumo sustiprini
mo, ypač publika dėkinga 
Marijinų provinciolui Kun. 
Dr. K. Rėklaičiui, Ku
nigui J. Jančiui ir Kun. Dr. 
J. Vaškui, kurie daug įdėjo 
energijos, kad šis koncertas 
pavyktų. Publika dėkinga 
ir Mrs. J. Daužvardis, Mrs. 
A. Pieža L Miss I. Aitutis, 
kurios rūpinos Anna Kaskas 
ir R. Juškos priėmimu.

jautos. Laidos laidot. direk
torius S. D. Lachawicz.

i

i 
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X Vincas Paukštis, vete
ranas Brighton Park dar
buotojus, su žmona, džiau
giasi sulaukę anūko, kuris 
praeitą sekmadienį pakrikš
tytas Richardu vardu. Jų 
duktė Elena yra ištekėjus 
už V. Balio. V. Paukštis y- 
ra savininkas geležies (hard 
ware) krautuvės, 2714 West 
47 St. E. ir V. Baliai jau 
augina vieną dukrelę.

X Ed. Vollenbergas šio
mis dienomis įsigija puikią 
rezidenciją Berwyne adresu 
6837 Riverside Drive. Ed y- 
ra vedęs vieną vestsaidiečių 
Jasnauskų augintinę ir pa
laiko ryšius su lietuviais, 
taip pat yra “Draugo” skai
tytojai.

X Radišauskienės, 1741 
N. Hermitage Avė., pasidar
bavimu, Šv. Mykolo parapi
jos seserims sudėta aukų. 
Aukojo: Kupčiūnai, Juškie
nė, Šimkienė. Būdvytienė, V. 
Rėkus, J. Lebežinskas, O. 
Kizelevičienė. šerpetis, Mrs. 
Kachinovani. Visiems nuo
širdžiai dėkojama.

X Kotrina Karvelienė iš 
Ind. Harbor, Ind., praeitą 
sekmadienį taip sakant nu
šovė du zuikius: dalyvavo 
Anna Kaskas ir Rapolo Juš
kos koncerte ir ta proga už
siprenumeravo dien. “Drau
gą”. Gražus pavyzdys.

X Tėvų Marijonų Bendra
darbių 10 skyrius, Bridge
porte, ruošia vakarą su pro
grama spalių 10 dieną para
pijos salėj. Vakaro komisi
ja prašo visų paremti va
karą marijonų vedamų įstai
gų naudai.

X Komp. A. Pocius priė
mė kvietimą suruošti prog
ramą Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Rėmėjų draugijos 
Chicago apskrities vakarui, 
kuris rengiamas spalių 24 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj seserų Pranciškiečių Bra
zilijoj naudai.

ševikai ir naciai yra išplėšę. 
Kitataučiams ( labai patiko 
Anna Kaskas dainuojamoji 
lopšinės daina.

Anna Kaskas parodė lietu
vių jėgą muzikos ir dainos 
mene. Jos dėka lietuvių var
das Chicagoje buvo gyvai iš
populiarintas.
RAPOLAS JUŠKA

Peršovęs du asmeniu -
Motina paliko vaikus

Dvi mažos mergytės, vie
na 17 mėnesių, o kita pus
antrų metų pereitą pirma
dienį buvo nugabentos į šv. 
Vincento našlaičių namus.

Užpereitą pirmadienį tų 
mergyčių motina Mrs. Vi- 
vian Fiese, 24 metų, paliko 
savo mažus vaikus nuomavi
mo name. 711 Gordon ter., 

I • V - .ir pažadėjo sugrįžti sumokė
ti nuomą vėliau, bet ji ne
grįžo. Namų savininkė sako, 
jog vėliau skambino tūlas 
“Maj. Smith” ir norėjo pa
imti vaikus, bet ji atsisakė 
juos atiduoti, kol grįš moti
na.

Policija ieško motinos.

I

Kalėdinės dovanos
užjūrin

norite, kad jūsų kalė- 
dovanos laiku pasiek-

Jei 
dinės 
tų kareivius, esančius užjū
ryje, tai siuntinius išsiųski
te iki spalių 15 dienos, o Na- 
vy vyrams turite kalėdines 
dovanas išsiųsti iki lapkri
čio 1 dienos.

pats nusižudė
“Drauge” jau buvo rašy

ta, jog Paul Topp pereitą 
penktadienį prie motinos ka
po, Ridgewood kapinėse, per
šovė savo brolį Arthur ir jo 
žmoną. Pereitą sekmadienį

Rapolas Juška yra muzi
kas ir dainininkas, jo balsas 
— basso. Jis savo balsu pub
liką sužavėjo. Sulaukė daug Evanston ligoninės gydyto-
ovacijų, užtat turėjo dainuo- jai dėjo visas pastangas iš- 

I ti keletą naujų dainų. Kiek gelbėti Mrs. Annyce Topp 
teko nugirsti, kitataučiams gyvybę.
patiko Juškos dainuojamoji 
daina — tykiai tykiai Ne-

I
Paul Topp. paleidęs šuvius 

į savo brolį ir brolienę prie 
motinos kapo, greitai pabė
go su savo automobiliu. Pe
reitą šeštadienį rastas nusi
šovęs Paul Topp netoli Me- 
nominie, Wis. Tarp jo ir bro
lio buvo ginčas dėl tėvo nuo
savybės pasidalinimo.

Paul Topp paliko raštelį 
ir jis ten parašė: “jei aš ne
galėjau teisybės rasti teis
muose, aš galiu gauti su 
ginklu”.

Baisus dalykas, 
sunku įsivaizduoti 
žmogus prieina, kai 
šalto proto.—

Sprogo bačka
Chicago, III. — Buvo vaį. munėlis plaukia.

šės 7325 N. Claremont. Bač- BENDRAS {SPŪDIS 
ka alaus sprogo ir sužeidė 
48 metų vyrą, jis mirė. Apie 
tai policija pranešė pereitą 
pirmadienį.

Šeši kariai iš vienos 

šeimos
Šiomis dienomis į Marine 

Corps laisvu noru įstojo šeš
tas Jenkins’ų šeimos narys 
Thomas, 18 metų amžiaus, 
902 Belden avė. Penki jo 
broliai jau tarnauja kariuo
menėj įvairiose dalyse.

I 
i

1751 W. 47th Street į
I

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ-PRANEŠIMŲ-MUZIKOS-DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS ’^pSama

l

-------------------
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
gerta ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. gis Altu yra pagamintas iš importuotų 
pirmo* rūšies produktų.

Iš Radio Stoties
|| W. G. E. S. — 1390 Kilocycles 
| KAS RYTA:-Muo 8:45 iki 9:15,

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
m VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTBIBUTOBOf 

Ambrosia & Nectar 
BEERS

kainomis pristato j alines ir ki-

i

Anna Kaskas ir Rapolas 
Juška dainavo įvairias dai
nas. Kiekviena jų dainuoja
moji daina ar arija buvo iš
pildyta gerai, gyvai, jaut
riai, tiesiog pasakyčiau, tai 
buvo muzikos deimančiukai.

Labai gražiai pasirodė 
prie piano Archie Black, ku
ris akomponavo lietuviams 
dainininkams.

Publika gražiai ir gyvai 
reagavo į kiekvieną Anna 
Kaskas ir Rapolo Juškos pa
sirodymą scenoje. Daininin
kai jautės geriausiai, nes tu
rėjo daug klausytoj ų, daug 
gražios publikos, kuri šiltai 
ir jautriai sveikino daininin
kus delnų plojimais ir kul
tūringa laikysena. Publika 
savo menišku reagavimu pa
rodė aukštą kultūrą muzikos 
ir dainos srityje.

I

Tiesiog 
prie ko 
netenka

I

Urmo (vholesale)
tas įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur 11 
gausite greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808 ||

v --............

Naziai Benton Harbor'e
Prieš porą dieną į Benton 

Harbor, Mich., specialiu 
traukiniu atgabenta keletas 
šimtų vokiečių karo belais
vių, kurie skiriami darbinin
kais į vynuogių perdirbimo 
dirbtuvę.
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