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TOKYO SAKO U.S. JĖGOS IŠLIPO PHUJPP1NU0SE
Amerikos Lietuviai, Latviai ir Estai 

Atsišaukė i Prezidentą Rooseveltą
Prašo Gelbėti Tautas Nuo Išnaikinimo
NEW YORKAS, spalių 18.— (LAIC)—Pirma Amerikos 

Lietuvių! Tarybos suvažiavimo diena pasiskirstė į dvi se
sijas. Pirma sesija buvo skirta bendrai padėčiai apsvars-' 
tyti, bei ALT vykdomojo komiteto pareigūnų raportams 
išklausyti.

ALT valdybos pasiskirstymas pareigomis liko užtvir
tintas tokiame pat sąstate dar vieniems metams. Smulk- J 
kesnis pranešimas apie ALT suvažiavimo eigą bus pas
kelbtas vėliau.

Spalių 17 d. vakare ALT antru kart buvo susirinkusi 
bendram posėdžiui su latvių ir estų jungtinių organizaci- 
jų atstovais. Kiek vieni, tiek kiti buvo skaitlingai atsi-' 
lankę, šios antrosios sesijos metu vienbalsiai buvo priim
tas sekančio turinio atsišaukimas į Prezidentą Roosevel
tą, kuris tą patį vakarą buvo persiųstas telegrafu į Wa- 
shingtoną:

THE HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEVELT
THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
WASHINGTON, D. C.
DEAR MR. PRESIDENT:

JAV LAKCNAI ATAKUOJA JAPONIJOS SALAS

Amerikos torpedo bomberiai iš lėktuvnešių dalinio Pacifike skrenda virš 'taikinių 
Okinawa saloje, Ryukyu salyne, tuo metu, kada amerikiečiai bombavo Formosa ir ki
tas baes. (U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Karo Laivai Įplaukė Leyte Įlankon; 
Kariai Išlipo Mažytėj Suluan Saloje

LONDONAS, spalių 19.— 
Nacių radio perdavė “ofici
alų” japonų pranešimą, ku
ris sakė, jog ilgai lauktoji 
Phiiippinų invazija prasidė 
jo amerikiečių sėkmingu iš- 
lipimu mažytėj Suluan sa
loj, Leyte įlankoje.

YOUR LOYAL CONSTITUENTS OF LITHUA- 
NIAN, DATVIAN AND ESTONIAN EXTRACTION 
FULLY REALIZE THAT YOU, AS A REPRESEN- 
TATIVE OF THE MOST INTEGRAL MORALLY 
AND MOST POWERFUL ,COUNTRY IN THE 
WORLD, ARE THE ONLY PERSON ABLE TO 
HELP THEIR RELATIVES IN LITHUANIA, LAT- 
VIA AND ESTONIA NOW FACING COMPLETE 
EXTERMINATION AND • DISPERSAL FROM 
THEIR HOMELANDS AT THE HANDS OF RUS- 
SIAN NKVD TROOPS FOLLOWING IN THE WAKE 
OF THE RED ARMY.

REGARDLESS OF THE INTERVENTION 
THAT MAY HAVE BEEN MADE BY THE UNIT
ED STATES. ALL NEWS ESCAPING THROUGH 
THE SOVIET-IMPOSED BLACKOUT OF ALL 
CONTACTS WITH THE OUTSIDE W0RLD DE- 
PICTS UNPRECEDENTED TERROR IN THE BAL- 
TIC STATES. THE BALTIC POPULATIONS ARE 
BEING MURDERED, TORTURED, AND DRIVEN 
TO DISTANT PARTS OF RUSSIA. SOVIET RE- 
GIMES ARE BEING BROUGHT FROM RUSSIA 
AND INSTALLED IN THE BALTIC STATES. RUS- 
SIAN SETTLERS ARE BEING COLONIZED ON 
CONFISCATED, DEPOPULATED ESTATES. NO 
ATTENTION IS BEING PAID TO THE COMMIT- 
MENTS OF THE ATLANTIC CHARTER, NOR TO 
ANY OTHER SUBSEQUENT DECLARATIONS.

THE CONTINUING TERROR CALLS FOR IM- 
MEDIATE INTERVENTION OF THE UNITED 
NATIONS TO GET RUSSIA TO CREATE CONDI- 
TIONS IN OCCUPIED COUNTRIES IN ACCORD 
WITH THE ATLANTIC CHARTER AND OTHER 
DECLARATIONS OF THE UNITED NATIONS. 
YOU, MR. PRESIDENT, ARE THE AUTHOR OF 
THE BASIC STATEMENT OF OUR WAR AIMS, 
THE ATLANTIC CHARTER.

WE FEAR, HOWEVER, THAT THERE WILL 
BE NO INDIGENOUS NATIVE BALTIC PEOPLES 
LEFT ON THE BALTIC SHORES UNLESS OUR 
GOVERNMENT, THE SAVIOR OF MANY ALLIED 
NATIONS, INCLUDING RUSSIA, INTERVENES 
IMMEDIATELY TO SAVE THE LITHUANIANS, 
LATVIANS AND ESTONIANS FROM EXTERMI- 
NATION BY RUSSIAN POLICE ARMIES.

WE ARE ONCE MORE APPEALING TO YOU, 
MR. PRESIDENT, TO RESTATE THE POLICY OF 
THE UNITED STATES INSOFAR AS IT AFFECTS 
THE BALTIC STATES AND TO INTERCEDE 
WITH THE RUSSIAN GOVERNMENT TO STOP 
THE TERROR AND DEPORTATIONS, AND TO 
PLACE THE OCCUPIED BALTIC REPUBLICS 
UNDER INTER - ALLIED CONTROL PENDING 
THE RESTORATION OF THEIR SELF - GOVERN
MENT AND INDEPENDENCE.

YOUR INTERCESSION WILL SAVE SIX MIL-

Rusai Veržiasi Gilyn j Rytprūsius; 
Nacių Kariuomenė Apleido Eitkūnus

LONDONAS, spalių 19.—
JRerlyno radio sakė rusų ka
riuomenė, 500 tankų lydi
ma, įsiveržė gilyn į Rytų 
Prūsiją, ir pranešė, kad na
cių kariuomenė jau: apleido 
Eitkūnus.

Eitkūnai yra 87 mylios į 
rytus nuo Karaliaučiaus, 
Rytprūsių sostinės, ir nacių 
submarinų įgulų lavinimo 
stoties. Eitkūnai apie 5,000 
gyventojų miestas.

Rusai per naktį praplėtė 
frontą iš 30 iki 45 mylių, ir 
dabar atakuoja nacius Su
valkų apylinkėje, Suvalkų 
trikampio vidury.

Pranešta taipgi apie stip 
rias rusų atakas į vakarus 
nuo Rygos it į pietryčius 
nuo Liepojaus, per kurį plo 
tą 10 Pabalty sugautų na
cių divizijų turi bandyti pa
sitraukti.

Vokiečiai taipgi pranešė, 
kad rusai praveda kitąofen 
šyvą 60 mylių fronte pagal

Narevo upę virš Varšuvos. 
Anot nacių, rusai šioj srity 
taiko į Danzigo uostą.

Šios ofensyvos pasiseki
mas atkirstų visą Rytprū- 
siją nuo pačios Vokietijos. 
Frontas dabar išsitiesia nuo 
Serocko, į šiaurę nuo Var
šuvos, iki Novgorodo, 15 
mylių į pietus nuo Rytprū
sių rubežiaus. Serockas yra 
160 mylių nuo Danzigo.

Nacių pripažinimas buvo 
padarytas po to, kaip rusai 
sakė jie įsilaužė į Čekoslo
vakiją, pietiniam fronto 
gale, kur jų jėgos susijun
gė su kitais rusų kariuome
nės daliniais, žygiuojan • 
čiais per Transylvaniją ir 
Vengriją.

NEW YORKAS, spalių 
19.—Šveicarijos radio sakė 
grafas Carlo Sforza buvo 
paskirtas vadovauti Italijos 
diplomatinei misijai Wash- 
ingtonan.

LIONS OF INNOCENT LITHUANIANS, LATVIANS 
AND ESTONIANS WHOSE ONLY FAULT IS THAT 
THEY ARE LOYAL PATRIOTS OF THEIR HOME
LANDS WHICH LIE IN THE PATH OF GERMAN 
AND RUSSIAN IMPERIALISM. THE AMERICAN 
PEOPLE ARE WITH YOU IN WINNING THIS 
WAR AND THE PEACE TO FOLLOW AND IT IS 
UP TO YOU TO SAFEGUARD THE TRADITIONAL 
BANNER OF PROTECTING THE WEAK BY SAV- 
ING THE BALTIC PEOPLES FROM ANNIHILA- 
TION.

UNANIMOUSLY VOTED AT THE CONFER-

Britai Kariai Užėmė
Japonų Tiddim Baze

KANDY, Csilonas, spalių 
19.—Britai kariai užėmė Tid 
dim bazę, iš kurios japonai 
pradėjo savo nevykusią in 
vaziją Indijoje. Japonų gar
nizono likimas nepraneštas.

Po pasitraukimo iš Indi 
jos, japonai pirmą kartą 
stojo ir bandė gintis Tid- 
dime. Jiems iki šiol padėjo 
tereno ir oro sąlygos.

Nacių Karo laivai 
Apleido Kiel Uosta

LONDONAS, spalių 19.— 
Daily Telegraph atspaude 
raportą iš Stokholmo, ku
ris sakė vokiečių laivynas 
evakuavo Kielą, ir išplaukė 
į Aarhus uostą Danijoje, 
kur per praeitas 10 dienų 
suplaukė suvirš 20 nacių 
submarinų ir du kreiseriai

Anglija Pasiruošusi 
I Pripažinti De Gaulle

LONDONAS, spalių 19.— 
Viena spaudos agentūra su
žinojo, kad Anglijo® vyriau
sybė nutarė pripažinti Gen 
Charles de Gaulle adminis
traciją kaipo laikiną Pran 
cūzijos vyriausybę.

Tas pripažinimas veikiau
siai būsiąs padarytas kar
tu su Gen. Eisenhower pra
nešimu, kad sąjungininkai 
paveda didelę dalį Prancūzi
jos prancūzų administraci
jai.

SAN FRANCISCO, spa
lių 19.—Japonų Domei agen 
tūra šiandien sakė, kad A- 
merikos jėgos pradėjo Plii- 
lippinų invaziją. Anot pra
nešimo, Amerikos karo lai
vai įplaukė Leyte įlankon, 
rytų centre Philippinuose, 
ir kariai buvo išlaipdinti 
Suluan salelėje.

Domei sakė Amerikos lėk 
tuvai iš Kinijos ir “visos 
laivyno jėgos Pacifike” iš
skiriant Vice Adm. Mits- 
cher dalinį 58, dalyvauja 
puolime.

. Tokyo radio pranešimas 
sakė Amerikos kariai išlipo 
Leyte saloje, tarpe Minda- 
nao ir Luzon.

Leyte apylinkės užėmi
mas perkirstų Philippinus 
pusiau, ir duotų amerikie
čiams aerodromus pačiam 
salų centre.

Po trumpos pertraukos, 
Domei pranešimas sakė 
•‘Mūsų armija ir laivynas, 
sutartinai veikdami, ryžtin 
agi sutinka priešo jėgas.”

Japonų pranešimas taip
gi sakė, kad 270 Amerikos 
lėktuvų atakavo Manila, 
okupuotą Phiiippinų sosti
nę, ir netolimą Nichols ae
rodromą. Japonai sakė jie 
19 tų lėktuvų1 numušę.

Iki šiol nėra sąjungininkų 
patvirtinimo tai žiniai apie 
invaziją.

Kaip tik prieš pranešimą 
apie invaziją, japonų radio 
sakė karo laivai ir lėktuvai 
smarkiai puolė japonų tvir
tovę Nicobar salyne, 1,900 
mylių į vakarus nuo Samar 
salos.

Amerikiečiai Valdo Pusę Aacheno; 
Nori Iki Kalėdų Sumušti Vokiečius

LONDONAS, spalių 19.— Į mylias nuo nacių pozicijų
Į Amerikos pirmos armijos Į prie Breskeųs. 
kariai jau valdo pusę Aa- r Nacių radio pripažino, 

j chen miesto, Vokietijoje, ir į kad britų ofensyva rytinėj 
i veržiasi į šiaurvakarinę mie Olandijoj, “padėdama ame- 
sto dalį. rikiečių puolimui Aachene,

Britai kariai ir Amerikos į labai padidėjo.” 
šarvuočiai atstūmė nacius Iš britų antros armijos 
atgal į Venio pusę, prie fronto pranešta, jog britai 
Maas (Meuse) upes, Olan-Į kariai iš užimto Venray 
dijoje. Atrodo, kad sąjungi- j pasivarė apie pusketvirtos 
ainkai pradeda naują oten- Į mylios į pietus, Amerika 
šyvą, kurios tikslas bus su- Į miesto link.

! triuškinti nacių jėgas pirm Vosges kalnuose sąjungi- 
Kalėdų. ninkai sukonsolidavo ir pa-

Į vakarus nuo Antverpo, gerino savo pozicijas kelio- 
Belgijoje, kanadiečiai pasi-! se vietose, nežiūrint priešo

Į varė iki mažiau negu dvi kontratakų.

Užėmė Daugiau Kalnu Prie Bologna

ENCE OF REPRESENTATIVE ORGANIZATIONS 
OF BALTIC AMERICANS AT THE McALPIN HO- 
TEL, NEW YORK, OCTOBER 17, 1944.

LEONARD SIMUTIS, PRESIDENT,
LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL

RICHARD HERMANSON, PRESIDENT, 
UNITED LATVIAN AMERICAN 
COMMITTEE

HARDY NURMSEN, IN BEHALF OF 
UNITED ESTONIAN AMERICAN 
COMMITTEE.

KALENDORIUS
Spalių ‘20d.: ftv. Jonas 

Kantietis; senovės: Geda? 
nis ir Saulė.

Spalių 21d.: ftv. Uršulė 
draugėmis, senovės: Turei- 
tis ir Gilanda.

ORAS
Giedra. Truputį šilčiau.

ROMA, spalių 19.—Penk
tos armijos kariai užėmė 
dar kelias kalnų viršūnes ir 
kaimus į pietus nuo Bolog- 
na. Smarkiai kaudamiesi su 
sustiprintom nacių jėgom, 
amerikiečiai įsisteigė San 
elemente kaime, prie Bo'og 
na-Rimini kelio šakos, de
vynias mylias nuo Castel 
San Pietro.

i Kiti penktos armijos dali
niai užėmė Vaglie, vakaruo
se, ir įėjo į,Castel Vecchio, 
pustrečios mylios į šiaurva
karius nuo San elemente, o 
amerikiečiai užėmė naujas 
pozicijas ant Highway 65, 
kuris eina iš Florencijos į 
Bologna.

Amerikos 92-os divizijos 
negrai kariai užėmė Castig-

,lione kalną.
S Britų aštuntoji armija į- 
steigė poziciją anapus Pis- 
ciatello upės, į šiaurę nuo 
Bologna-Rimini vieš kelio 
Adrijos srity. Ta pozicija 
yra tuoj į rytus nuo svar
baus Cesena miesto.

Aštuntos armijos indėnai 
kariai užėmė Acąuarola ir 
Roversano, į pietus nūs Ce
sena.

Vokiečiai Pasidavė 
Britų Karo Laivui

ROMA, spalių 19.—Nacių 
garnizonas Santorin saloj, 
70 mylių į šiaurę nuo Kre
tos, Candia jūroje, vakar 
pasidavė britų kreiseriui 
Aj.ax.
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IŠ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Iš Švento Rožančiaus

WHAT’$ WRONG WITH 
THIS PICTURE?

Draugijos veikimo
Ev. Rožančiaus Pašelpinė 

Moterų Dr-ja, šv. Antano 
parapijoj, gyvuoja nuo 1921 
metų ir yra viena didžiau
sių ir veikliausių toj para
pijoj dr-jų.

Yra gražiai pasižymėjusi 
rengimu šaunių bankietų ir 
vakarienių. Daug vakarie
nių buvo surengta parapijos 
naudai ir padaryta gražaus 
pelno. Vėliausiai buvo su
rengtas šaunus bankietas 
jauno kunigo Saplio pager
bimui, kuomet buvo jo pri
micijos.

Dabar draugija rengia 
metinį parengimą (Bingo 
Party) spalių 15 dieną, 8 
valandą vakare, buvusioj 
Lietuvių Svetainėj. Bus duo
dama daug dovanų. Prašo
ma visų atsilankyti.

Dar reikia pažymėti, kad 
dr-jos valdyboj yra visos 
jaunos Amerikos lietuvai
tės:

Pirmininkė Ona Ovens, 
fin nsų raštininkė Ona Mar
kevičiūtė, nutarimų rašti
ninkė Ona Banonis, ižd. Ma
rijona Borisienė. Visos jos 
pasišventusiai dirba kaip 
parapijos, taip ir draugijos 
gerovei. Jeigu imasi ką nors 
padaryti, tai nesigaili tam 
darbui nei laiko, nei savo 
lėšų; rūpinasi, kad būtų at
likta kuo geriausiai.

Garbė Šv. Rožančiaus 
Draugijai turėti tokią 
darbščią ir energingą valdy
bą. P. -B. *

tinas ir 11 rėmėjų. Iš jų jau 
dvi dėvi auksines žvaigždes.
Tai dvi motinos, kurios tik 
ašaromis bando nuplauti sa
vo mylimų sūnelių atmintis.

Kareivių Motinų klubas 
stoja į darbą bendromis jė
gomis. Jos jau išsiuntė vi
siems lietuviams kariams e- 
santiems užsienyje, šv. Ka
lėdų dovanas. Dabar jos iš
siųs ir tiems, kurie kol kas, 
yra Amerikos žemėje.

Laikytame spalių 15 d. 
susirinkime, pirm. Petronė-1 c^orų. Dabar yra vedęs lie-

Ev«n if Mrs. Neighbor interrupts while you ere 
selvaging Household feh. keep youc oyes on 
what you ere doing. Fet is to© precious to weste 
e single drop. Tl.e more used fet you turn m, 
♦h© more ex»ra ration points you got.

Teisėjo Jono T. Zurio Kalba, Pasakyta Per 
Budriko Radio Valandą, Spalių 12, 1944
Aš noriu j jumis pratarti ke

letą žodžių, kodėl mes lietuviai 
turime balsuoti už mūsų prezi
dentą, Franklin Delano Roose- 
veltą. Tam yra daug priežas
čių, ir visų aš čionai negalėčiau 
šį vakarą išvardinti. Aš tik ban
dysiu paminėti keletą dalykų.
Pirmiausia ir svarbiausia yra gerovei.

nes milžiniškų pelnų.
Ar jūs manote, kad Morgan,

Dupont, Pugh ir kiti milijonie
riai krauja sau milijonus, kad 
jums ir man tarnautų? Su
prantama, kad ne! Jie krauja 
sau turtus ir jie remia republi- 
konų kandidatą savo naudai ir

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

10,000 BONKŲ

lė Medonienė, trijų karių 
motina, sukalbėjo naują 
maldelę, kurią parašė spe
cialiai kareivių motinoms

tai, kad mūsų prezidentas, ku
rio užduotis ir teisė skirti ge
nerolus ir admirolus mūsų ka
riuomenei ir laivynui, turi pa
daręs planus, kaip geriausiai 
galima būtų nugalėti Vokietiją 
ir Japoniją, ir tie visi planai 
šiandien pildosi kuogeriausia. 

Visi atsimename, kaip prezi-
. . , , . , , , . dentas Rooseveltas sudarė pir-lankydamas high school u mus planQS užpulti vokiečiU6

tuvaitę ir augina dukrelę. 
Koincidentas. Gustaitis

universitetą laike atostogų

Mūsų prezidentas, Roosevel
tas, yra padaręs tiek daug ge
ro dėl didžiumos žmonių, kad 
šį vakarą aš negaliu visko iš- 
pasakuoti. Apie' tai pakalbėsi
me kitą vakarą. Baigdamas, 
kviečiu visus Lietuvius, Ameri
kos piliečius, balsuoti straight 
Democratic tikietą — Novem- 
ber 7-tą dieną. Ačiū ir laba va
karą.

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
o VYNO 

KORDIALŲ

j Detroito arkivyskupas Ed- Į dirbo toje pačioje dirbtuvė- 
wardas Mooney. Ši maldelė 
bus išversta į lietuvių kal
bą.

Tad, visi vyrai ir mote- Ja- 
rys, maloniai kviečiami at
silankyti į Kareivių Motinų Agnietė Gustaitienė pa- 
klūbo vakarą spalio 22 d. viešėjus Chicago ir Wes>.- 
Bus daug gražių dovanų, Į ville, III. skabiai grįžo. Mat 
malonus susiėjimas. ja* išvykus švečiuosna, jau-

K. M. Klubo valdyba nasis sūnus Volteris sava-
_____________ .j noriu įstojo į U. S. Mari-

time Service, Merchant Ma-

je, Fisher Body kompanijos 
už “stock boy”, o šiandien 
pavesta jam visa produkci-

rine ir jau išvyko į Brook- 
lyn, N. Y. studijuoti radio.

XX

Prie ko priveda 
beprotybė

LOS ANGELES, Calif. —
Prie apskrities šerifo aną 
dien sustojo automobilis. Iš-

Kareivių motinų 
bingo vakaras

Spalių 22 d., 5 vai. popiet, 
įvyks Kareivių Motinų klu
bo bingo vakaras, Šv. Anta
no parapijos mokyklos kam
baryje.

Kareivių Motinų klubas 
jau turi 97 nares karių mo-

Jonas Gustaitis 
žymiai pakeltas

Jaunas čia augęs inžinie
rius Jonas Gustaitis baigęs 
Detroit University pereitus 
kelis metus dirbo General 
Motors Co., Pontiac, Mich. 
už Tool Designer. Šiomis 
dienomis Fisher Body Co. 
atsiskyrus nuo G. M. perkė
lė Gustaitį į savo Detroit lipęs iš jo vyras 29 m. am- 
didžiausią dirbtuvę ant Oak- žiaus Charles McGuire įėjo 
land Avė. ir pakėlė į Pro- i šerifo ofisą ir tarė: 
duction Engineer. 1 “Aš nušoviau savo žmo

ną. Negyva ji guli automo-
Jonas yra rimtas jaunas 

čia augęs vyras. Mažas bū
damas buvo Lietuvos Vyčių 
79 kp. priaugamųjų skyriaus

biliuje.”
šerifas nuėjo pažiūrėti ir, 

ištikrųjų, rado automobiliu-
ir choro pirmininku. Užau-|je negyv4 moterį, 
gęs vedė L. Vyčių haseball "Mudu susibarėm”, aiški
komandą. Baigęs universi
tetą du metu gyveno Chica
go pas seserį ir priklausė 
prie L. V. “Daines” ir Gi
mimo Panelės Šv. parapijos

nARCCTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTJB, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 II.

WHFC - ICO kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniaia nuo 7 iki 8 v. v.

no šerifui McGuire. “Po to 
žmona ištraukė iš automobi
lio kišenės revolverį ir šovė 
į mane. Pataikė į ranką. 
Tuomet aš atėmiau iš jos re
volverį ir dviem šūviais nu
šoviau.”

Afrikoje, 1942 metais, lapkričio 
mėnesyje. Ir tas jo planas pui
kiausia pasisekė. Anglijos pre- 
mieras Churchill ir kiti viešai 
pripažino, kad užkariavimas 
Afrikos buvo Roosevelto plan
as. Užkariavus Afriką, Ameri
kos ir Anglijos kariuomenės 
persimetė j Italiją ir vėliau 
pradėjo pulti vokiečius iš visų 
pusių, ir galimas dalykas, kad 
šią žiemą Europoje užsibaigs 
karas. Vienu žodžiu, mūsų pre
zidentas yra puikiai patyręs vi
same kaslink karo greito užbai
gimo.

O ką žino ir supranta jo o- 
ponentas, Dewey, apie kariškus 
dalykus? Jis ir per jaunas už
imti prezidento vietą karės lai
ke ir jisai neturi mažiausio su
pratimo, kaip valdyti o dar ma
žiau kaip vesti šį milžinišką ka
rą, kuris eina visuose pasaulio 
frontuose.

Mažiausia klaida galėtų su
ardyti visus planus ir tuomet 
pailginti karą keletą metų. O 
tas gali kainuot daug mūsų jau
nų vyrų gyvasčių.

Visi pripažįsta, kad mūsų 
prezidento Roosevelto žingsniai 
sekasi kilopuikiausia, karės 
frontuose ir taikos reikaluose. 
Todėl, mes jį palaikykim ir to
liau.

Per praeitą karą Amerikoje 
atsirado milijonierių kaip gry
bų po lietaus. Jei mes .išrink
sim Rooseveltą prezidentu, tai 
po šio karo milijonierių neatsi
ras tiek daug.

Už tai šiandien visi turtuoliai 
ir visi milijonieriai eina prieš 
prezidentą Rooseveltą ir prieš 
Demokratų Partiją, kad prezi
dentas Rooseveltas neleido 
jiems darytis iš karės pramo-

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi Drauge.“

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ha.ii* 2t metų praktikavimas 

jūsų garantavimas 
Optometrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak, Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 
mes be akinių. Kainos pigina kaip

pirma.
4712 South Ashland A v.

'Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), Jkieipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

I

IK
r1

41IF
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehlU 2242

SS r i
STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos   V ar nišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!

STASYS L1TWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
0066:

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [x] DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenuo

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG LUMP — Sijoti...........$9 80
STOKER COAL, Ankštos rfišies,
2 syk plautes, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25

L? PETROLEUM COKE (Course). -J12.50 
PETROLEUM COKE (Pilė Bau) $1(^95

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lnam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami llėg- 
samlnuotl jai moderniškiausia 
metodą, kurią r egi Jimo mokalaa 
gali sutelkti.
P SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 
| na visą aklų (tempimą.

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

f orroMvntMTAi 
1801 So. Ashland Avenue

Kampan ll-toa
Telefonam OAK Ali 0533, Ohicago 

‘ OFISO VALANDOS:
Kasdien 1:11 a. m. Iki S:SO p. na.

Tročlad. Ir leltad. »:I0 a. m. 
'■“•-K. UU p. m.

^PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK 6.1 IMLI

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Baloms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mOsų įstaigoje. .I{Lmų Indėliai 
rOpesttngal globojami Ir Ilgi gft.000.00 ap
drausti per Fedcral Savinas an<l lx>an In- 
Mirance CorporMIon. JOoų pintimi boa greitai 
Išmokami juma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE ISTAIOA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO 5AVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 8226 S. HALSTED ST.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas’’

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TaL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4845 So. Ashland A vena* 
arti 47th Street 

YUL: mo I ryto U 8 vai vok.

Ofhm TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos 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 YARds SK1 
: KENveed 5107.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

vaL: ano VI; 000 <:30-t36

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Rėš. 6958 So. Talmaun Avė.
Res. Tel. GROveidU 0617 
Office Tel. HEMneb 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS

2423 West M&nnetto Road
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermnk Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 t. v

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublie 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakara.

TaL YARds 3146

DR. V. A. SIMK’JS
IR CRTRURG A8 

■t AKOCIDi PRITAIKO 
744 Weat S5th Street

11-13; 3-4; Ir 6:30-8 »» 
ir 6:30-8:31

ftventadienials—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo rauko 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HENlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

615fi So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik susitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-0 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDnay 2880

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

dr7emily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublie 0054
Jeigu ncutulllcplii —
Sauk KKDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet vieši 
čiu savo asmens žemų jėg 
Tai kiekvienas siekia ir n 
žiniomis. Tik ne visi pasi 
kia. — Vydūnai
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

5 “D R A U G O”
| DARBŲ SKYRIUS

•‘DRAUGAS” HF.IP WANTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearburn Street 
TcL RA Nilo lnh S4S8-S48S

HELP WANTED — VYRAI

STIPRIŲ JAUNŲ 
VYRŲ

HKI.P WAXTED — MOTERYS

Išleidimui laikraščių 
piovimo mašiną.

ir operuoti

Pokarinė ateitis ir proga įsidjr- 
bimo dirbant prie plačiai žinomos 
Research firmos.

Tek- SUPerior 5080
EXTENSION 26

VYRAI
Ar Ieškote Dalinio*

Laiko Darba? 
Toliau Neieškokite, 

Bet Ateikite į

UNITED
WALLPAPER, INC.
3330 W. Fillmore

Tinkamos Valandos: 
Galima sutaikyti tarp 7 ryto 

iki 10 vai. vakaro.

DIRRTfVRJE DARRINJNKIT— Die 
CastfTs. Orimlcrs. Shinping room. 
Taii'fri prie lenevu abelnn dirbtuvės 
darbu. 2510 W MONROE

V Y R A S
Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. VVILI.IAMS 
VlRginia 1500

VYRO prie abelnu darbų. Pastovus 
darbas e-'-ra mokestis.—- fĮItEEN 
PRESS PO., 229 S. MARKET ST., 
ar paSaukit DRAYborn 3S97.

VYRO
Surišti mažus shippintr rases in 
bandelius su mašina. Pastovus ir 

švarus darbas.
THOMSON * TAVIM DIV.

530 \V. CEfftMAK RD,

STOCK VYRŲ
Prie Commissary darbų.
80c i Vai. Pokarinė proga.

ATSIŠAIJKIT Į 

ROOM 310

135 E. llth PLACE

Illinois Central R.R.’
Į ką mažas įprasi, tai ir 

užaugęs atrasi.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 13:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJ®
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsl&aukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
309 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

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.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių sriūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR

★ ★ ★★ ★ ★ir ★ ★

★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Helpl
★ For Service I
★ For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Clthaanian Daily Newspapev 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

Puikiai pavykusi parapijos metinė 
vakarienė

INDIANA HARBOR LIETUVIAI GAUSINGAI 
DALYVAUS POLYNA STOSKA KONCERTE

Sekmadienį, spalių 15 d. kų darželio ir pradžios mo- 
šv. Pranciškaus parapija,' kyklos vaikučių vaidinimu. 
Indiana Harbore, turėjo sa- Tikrai buvo malonu klausy- 
vo metinę parapijos vaka- tis ir žiūrėti kaip gražiai 
rienę. Parapijiečių atsilankė lietuviškai taria žodžius ir 
labai gausiai. Dalyvavo ne nelietuviai vaikučiai (meksi- 
tik iš Indiana Harbor ir kiečiai, kurie lanko parapi- 
East Chicago, bet buvo at- jos mokyklą). Seselės Kazi- 
vykusių ir iš tolimesnių vie- mierietės turėjo įdėti daug 
tų: Crown Point, Ind., High- darbo, kad taip įvairų moki- 
land, Ind., Calumet City. III., ■ nių mišinį paruoštų vaidini- 
ir iš kitų vietų. mui ir dainoms. Po tokio
ATSKRIDO LĖKTUVU pUikaUS mok>'1“0S ir Vaikų

rinko vaidybą Community Kalbės Demokratų 
and War Fund: pirm. įėjo 
Juozas Bacevičius, vice pir- Radio Programoj 
min. Stasys Petrauskas, raš
tininku P. Deltuva, ižd. S.
Kasputis, iždo glob. P. Alek- IMK

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

sėnas, S. Keliotis, kun. K. 
Juozaitis.

Aukas ir drabužius jau 
pradėjo rinkti.

Nutarta atsišaukti į vi
sas draugijas, kad prisidė
tų prie prakilnaus darbo.

i

darželio vaikučių pasirody-
Vienas parapijietis, kad ! mo dar keletą grašių daine- na ,po $1Q 

galėtų dalyvauti parapijos Lų išpildė Sodaliecių choras,! , . . .
LITHUANIAN-DRAUGAS vakarienėje, atskrido net i kuriam vadovauja taip pat 0J° ‘__ ” .J?aS^.ir ,.T_e .a
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP WANTED — MOTERYS

lėktuvu, ir ta kelionė jam 
kainavo $127.00, tai buvo 
Mr.Ašminskas, kuris dabar 
yra armijoje. Klebonas la
bai džiaugėsi ir dėkojo vi
siems už tokį gausų atsilan
kymą, o ypatingai Ašmins- 
kui, kuris turėjo itek daug

seselė Kazimierietė.

ATSILANKĖ MAJORAS 
Į VAKARIENĘ

Miesto majoras negalėda
mas pradžioje dalyvauti va-

ABELNŲ COMMISSARY
DARBININKŲ ! pasidžiaugti kartu su visais sais ligi vėlumos

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA .. 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

Merginų - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
t Tek: PORtsmouth 6277

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

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

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO?

2487 W. FULTON ST. SEELEY 3200

Spalių 22 d. bus susirin
kimas Lietuvių Piliečių klū-
, r, , , , , , , Henry Sonnenscheinbo, 2 vai. mokyklos kamba
ryje- Visi nariai turėtų bū- Henry Sonnenschein, Klerkas 
ti. Supreme Court ir Edward

Kelly, kandidatas Į 3-čio Dis- 
trikto Kongresmanus, kalbės 
per radio penktadieni, spalio 20 
dieną, 10:15 vai. vak., iš stoties 
W.H.F.C. — (po Margučio va- 

nija Sanvaičiai, Ona Navic- landos). Lietuvių Demokratų 
kienė, Kazimieras ir Ella Į Lyga kviečia visus pasiklausyti. 
Makauskai, o Petras Matas Skelb.
$1.00.

LRKSA 137 kp. atnauji-

Makauskai jauni, čia gi
mę. Jie duoda gražų pavyz- 

karienėje, sugrįžęs iš Gary. i dį visam jaunimui būti tik- 
nors ir suvėlintai atsilankė, rais lietuviais. Kazimieras

pasišventimo kad atvykus i ir pasidžiaugė kartu su vi- per daug metų veikia para
pijos komitete ir buvo trus-

parapijiečiais. Navy-jūrinin- 
kus vakarienėje atstovavo 
Edw. Gužis, kuris tarnauja 
Amerikos laivyne.

Tą dieną į Gary, Ind., bu
vo atvykęs vice-prezidentas

Po sočios vakarienės ir 
įvairios programos susirin
kusieji galėjo gerai pasišok
ti, grojant puikiam orkest
rui.
PLATINA “DRAUGO”

Wallace, todėl ne visi vietos į KONCERTO BILIETUS 
politikieriai galėjo dalyvau-. Teko 8užinoti> kad Graži. 
t., nes jų pareiga buvo pri- na steikunait5 ir Mrs. Cath. 
imti aukštą pareigūną, ku-! Karvelis uoliai platina bilie. 
ris buvo atsilankęs į kaimy- tug . po|yna Stoska koncer.

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

ninės parapijos miestą.

Clean Home Products
1401 W. North Avė. 2ndfi.!

“Draugo” skaitytojų šei
ma Ind. Harbor liettuvių 
tarpe yra gana gausi. Gerb.

Pokarinė ateitis užtikrinta. Pa-1 klebonui kun. K. Bičkauskui 
stovūs darbai, Sekmadieniais j leidus, rašančiam šias eilu-
ir šventadieniais dirbti nereikia ^es teko prabilti į susirin

kusius, padėkojant už gausų
UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
160 N. STATE ST.

skaitymą “Draugo” ir pra
šant tuos, kurie dar neturi 
“Draugo” šia proga pasi
kviesti į savo namus. Tas

tą, kuris įvyks Chicagoje, 
Orchestra Hali, lapkričio 26 
d., paminėti 35 metų “Drau
go” įsteigimo sukaktį. Rei
kia tikėtis, kad susidarys 
gausus būrys muzikos mė
gėjų, kurie galės išgirsti ne 
tik Polyna Stoska, bet ir Šv. 
Kazimiero Akademijos mer
gaičių chorą, kuris dalyvaus 
programos išpildyme. A. D.

“BINGO” VAKARAS 
Šį sekmadienį, spalių 22

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. Y ARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Si.
PARDAVIMUI

PARSTDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai Į:— Stefanija 
Nutautas, 4«3fl So. Woml Street, air 
telefonuoklte IiAFayette A008.

PARSIDUODA — lavatorilos (Rath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed); 1 sleltinls laundry tub. Pigiai.
DPI informacijų ka.’llnk Šių dalykų, 
telefonuoklte — CANal 8010.

R E N D U O J A S I

RENDUOJASI — trys kambariai 
prieinama kaina. Pečiaus šiluma 
ir maudyklė. Randasi adresu — 
2138 W. Ooulter St. Pašaukit — 
LAF. 9686.

Nobelio dovana
Iš Bern’o, Šveicarijoj, pra

nešama. kad šių metų Nobe
lio dovaną laimėjo Alex- 
ander Fleming, išradėjas 
Penicillin vaisto.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

SKAITYKITE “DRAUGĄ’
LRKSA 137 kp. narys An

tanas Valis sunkiai serga, 
savo namuose, 2007 — 20th 
St. Prašomi kiti nariai ap
lankyti. Korespondentas

tisu. Jis niekada nepavarg
sta. Visuose parengimuose 
būna pirmutinis ir paskuti
nis. Prieš kiek metų vedė
farmerio dukterį Ella Pa- Iš Washington, D. C., pra-
rochka, tikrą lietuvaitę. Da- .nešama, kad iki šiol 750 fir- 
bar augina dukrelę. Ella Ma moms (kompanijoms) Karo

750 firmų civilinei 
gamybai

kauskienė daug veikia dėl 
Bažnyčios ir neatsisako nuo 
kilnių darbų; aukojo sene
lių prieglaudai; žada dar 
daugiau aukoti. Sveikinam 
tokius veikėjus.

Spalių 22 d. bus Am. Liet. 
Tarybos skyriaus didelis va 
karas-šokiai, parapijos sa
lėj. Komisijos nariai: Bace
vičius, širvinskienė deda vi
sas pastangas, kad gerai pa
vyktų. Bus geras orkestras 
ir vaišės. Visi kviečiami pa
remti. Pelnas eis nukentė- 
jusiems nuo karę Lietuvoj.

Produkcijos Bordas leido 
gaminti įvairius reikmenis, 
reikalingus namams ir dar
žams bei sodams. Geležies 
(hardware) kratuvėse nuo 
dabar pradės atsirasti tokių 
daiktų, kurių senai nesima
tė, bet kurie labai reikalingi 
namuose ir namų kiemuose.

paraginimas nepasiliko be dien* 7 vaL vakare- m“sų 
choras ir vyresnės sodalie- 
tės rengia “bingo” vakarą, 
parapijos salėje. Vakaro pel 
nas skiriamas parapijos nau 
dai. Sodalietės ir choristės 
yna labai energingos mote
rys, jų daromi parengimai 
visuomet labai sėkmingi.

pasekmių, ten pat vietoje 
užsirašė keletas asmenų, o 
kiti pakvietė atsilankyti į 
namus.
SKANI VAKARIENĖ

Šeimininkės tikrai turėjo 
daug darbo ir rūpesčių, kad 
pavalgydinti tokią didelę 
šeimyną. Bet jos tą užduotį 
atliko tikrai puikiai. Sve
čiai buvo patenkinti ne tik 
valgių gausumu, bet ir ypa
tingu skanumu. Dėkojo šei
mininkėms ir svečiai ir kle
bonas už jų pasišventimą 
parapijos naudai.
GRAŽI PROGRAMA

Skaniai pasivalgę, svečiai 
turėjo progos pasigerėti vai-

Paskutinę bazaro diena 
Domininkas Varašis tikrai 
vyriškai pasirodė. Kad ir 
seną “siūtą” aplaistė, bet 
ir “Draugo” korespondentui 
teko. Ačiū.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

I

Tad mes tikimės, kad ir šis 
vakaras duos gražaus pel
no parapijai.

šio parengimo pirminin
kės Mrs. S. Lukas ir Miss 
Iva Vaitkus kviečia visus 
dalyvauti, -o mes, įvertinda
mi jų darbuotę, turėtume 
gausiai dalyvauti. Tad, va
lio visi lietuviai į choro ir 
sodaliecių “bingo” vakarą' 

žaibukas

Kun. K. Juozaitis pama
tęs apgarsinimą pirmutinis 
nuvežė “siūtą” pas Naujo 
kus. Adelė Lukošienė skai
tanti Rockfordo žinias, neži
nojus ar ji stovėjus, ar sė
dėjus, tik pajutus, kad pa
likus 10 metų jaunesnė. Po
vilas Petrėnas pritrūkęs juo 
kų. Viskas gražiai buvo.

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

MIRGA - MARGA 6 ROCKFORD, ILL.
’ Y

Bazaras baigės labai sek- smuko, tai šiūsą nusimovus 
mingai. Įplaukas paskelbsiu norėjo kumštynes laimėti
vėliau. Paskutinė diena bu
vo biznierių. Tą dieną įplau
kų buvo 17-ka šimtų.

bet teisėjas sulaikė. Viskas 
gražiai, linksmai praėjo.

Biznierius paskelbsiu vė-
Daug dirbo klebonas, ko-Į liau ir jų aukas.

mitetas, draugysčių nariai. 
Paskutinę dieną daug žmo-

Paramai bazaro prisidėjo! 
prie biznierių ir j sunikai

nių sutraukta. Buvo sureng-iČiai po $10.00: Matas Jokū 
tos storų moterų kumšty- Į bas Jezukevičius ir k. 
nės. Jonas Milašis, parapi

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 specialybė.

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. Y ards 2588

=^1

jos trustisas, buvo teisėju. 
Vienai moteriai pirštinė nu-

Spalių 15 d. A. L. Tary
bos skyriaus susirinkime iš- Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
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Atsišaukimas į prezidentą dėl Pabaltijos 
valstybių padėties

Jau anksčiau huvo Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas Roosevelt informuotas apie baisią ir tra
gišką Pabaltijos valstybių padėtį, kai į tuos kraštus 
įėjo sovietų Rusijos armijos ir paskui jas atsekė bol- 
ševikų-komunistų slaptosios policijos būriai. Komunis
tų slaptosios policijos agentai smarkiai terioja, naiki
na ir gabena Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmones į 
Rusijos gilumą. Komunistų slaptoji policija pasiren
gusi Pabaltijos valstybių žmones išnaikinti. Tai bai
sus dalykas. Tai yra priešinga žmogaus ir tautos teisei.

Spalių 17 dieną, 1944 m., New Yorke, įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybas suvažiavimas, kuriame buvo 
svarstoma bendra padėtis.

Spalių 17 dienos vakare buvo A. L. Taryba susirin
kusi bendram posėdžiui su latvių ir estų organizacijų 
atstovais. Šios antrosios sesijos metu vienbalsiai buvo 
priimtas atsišaukimas į prezidentą Rooseveltą. Atsi
šaukimas tą patį vakarą buvo persiųstas telegrafu į 
Washingtoną, D. C.

Amerikos Lietuvių Taryba, latvių ir estų atstovai 
kreipės į prezidentą Rooseveltą, jog jis panaudotų sa
vo stiprią galią, kad Rusija Laikytųsi savo pažadų iš
laisvintose šalyse, prisilaikant Atlanta Čarterio ir ki
tų pareiškimų Jungtinių Tautų.

Amerikos Lietuvių Tarybos, latvių ir estų atsišauki
me į prezidentą Rooseveltą yra pasakyta:

We are once more appealing to you, Mr. President,
to restate the policy of the United States inaofar as 
it affects the Baltic States and to intercede with the 
Russian Government to stop the terror and deporta- 
tions, to place the occupied Baltic Republics under an 
inter Allied Control pending the restoration of their 
self government and independence.

Atsišaukimas į prezidentą yra gan ilgas ir jis nu
šviečia Pabaltijos valstybių tikrą padėtį.

Lietuva, Latvija ir Estija dabar kenčia tik todėl, kad 
tų kraštų žmonės yra geri patriotai, ištikimi Atlanto 
Čarterio dvasiai, ir tie kraštai guli Vokietijos ir Ru
sijos imperializmo kelyje.

Šis karas vedamas ne už Rusijos imperializmą, bet 
už demokratiškus principus ir pavergtųjų išlaisvinimą. 
Todėl mes turime stiprią viltį, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Roosevelt panaudos savo galią, 
kad Pabaltijos valstybių žmonės būtų išgelbėti iš su
naikinimo, ir kad Lietuva, Latvija ir Estija vėl atgautų 
laisvę ir nepriklausomybę. Tai turi būti, nes to reika
lauja teisingumas ir Amerikos demokratiška dvasia.

★

Karo frontuose pažanga
Visuose karo frontuose sąjungininkų jėgos vykdo pa

žangą. Sąjungininkų jėgos smogia priešui ne tik Eu
ropos fronte, bet taip pat priešas gauna nemažus smū
gius ir Pacifiko karo frontuose.

Vakar Tokyo radijas pranešė, kad Jungtinių Ame
rikos Valstybių laivai įplaukė į Leyte Gulf, Pilipinų 
salų rytų — centre, ir apšaudė pakrantės apylinkę. Taip 
pat Tokyo radijas pranešė, kad Manila buvo smarkiai 
bombarduota.

Sąjungininkų šaltiniai vakar tų žinių nebuvo patvir
tinę.

Ką pasakė anglų-amerikiečių korespondentai 
Maskvoje per susirinkimą

KAIP ANGLAI IR AMERIKIEČIAI GAUNA ŽINIAS 
APIE RUSIJOS KARO FRONTĄ

“Time” žurnalas, spalių 16 d., 1944 m., davė iš an
glų-amerikiečių korespondentų, esančių Maskvoje, gy
venimo įdomią apžvalgą.

AngLai-amerikiečiai korespondentai Maskvoje buvo 
pakviesti dalyvauti Rusijos draugijos dėl geresnių kul
tūrinių santykių su užsienio valstybėmis literatūrinia
me vakare. Ši rusų draugija vadinasi VOKS. Svečiai 
sutiko, ir išgirdo kalbant, žymius korespondentus. Ten 
buvo atsigaivinimo, ir gera draugystė.
PASAKĖ KALBAS

Po dviejų valandų rusiškų kalbų, Kurias pasakė ra
šytojas — korespondentas Konstantin Simonov ir Vse- 
voiod Vishnevsky, VOKS pareigūnai pakvietė kalbėti 
anglus-amerikiečius.

Pakilo kalbėti Philadelphia’s Inąuirer’s koresponden
tas Al Kendrick. Jis pareiškė, kad su įdomumu klau
sės per dvi valandas apie sovietų korespondentų gyve
nimą karo frontuose. Bet Kendrick pareiškė, kad jis 
per dvi minutes pasakys, kaip jie sužino apie Rusijos 
karą. Jis pareiškė rusų rašytojams, kad jie apie Ru
sijos karą sužino Metropole viešbutyje, kur pasiskai
to iš rusiškų laikraščių, ką parašo rusų koresponden
tai, ir pasiunčia tas žinias savo laikraščiams. Jis pa
sakė, kad jiems neleidžiama arti karo fronto, nors bu
vo bandyta gauti leidimas...
UŽVIEŠPATAVO TYLA

Po Al Kendrick kalbos užviešpatavo tyla. Ir tada 
pakilo kalbėti Londono Nevvs Chronicle’s koresponden
tas Paul Winterton. Jis pareiškė, kad jis norėtų ką 
nors pridėti prie Mr. Kendrick’s pasakymo. “Ne tik 
yra mūsų vieninteliai žinių šaltiniai apie Rusijos fron
tus ką mes paskaitome laikraščiuose iš jūsų korespon
dentų, bet mes manome, kad tai neturtingas šaltinis’ ’... 
Ir jis toliau pasakė: “Mes manome, kad mes daug ge
riau darbą atliktumėm, jei mus prileistų prie fronto’’

The New York Uerald Triimne’s veteranas Ed Angly 
pasakė, kad galimas dalykas, kad britų ir amerikie
čių valdžios turėtų būti dėkingos Rusijos užsienio ofi
sui, kad nėra nukentėjusių tarp korespondentų... 

BANDĖ PADĖTĮ TAISYTI
VOKS vedėjas, nerviškai bandydamas padėtį patai

syti, pareiškė, kad VOKS korespondentai yra bejėgiai 
pagelbėti korespondentams, ir kad jie turėtų kreiptis 
į užsienio ofisą. Korespondentai pasakė, kad jie jau 
kreipės į užsienio ofisą. Sovietų vaikų rašytojas pasa
kė: “Mes esame čia tik rašytojai; mes esame tik poetai; 
mes negalime jums pagelbėti...”

Išsiskirdamas iš savo draugų, Reuters’ koresponden
tas škotas John Gibbons pareiškė, kad jis nesutinka 
su Mr. Winterton pasakymu. Gibbons pareiškė, kad jis 
nemanąs, kad sovietų karo korespondentų darbas yra 
blogas... Girdi, jie buvę Leningrade ir Stalingrade... Jie 
gali aprašyti karo dalykus...

VOKS (Rusijos draugijos geresniems kultūriniems 
santykiams-su užsienio valstybėms) pirmininkas paša 
kė: “Mes norėjom, kad jūs susitiktumėte su kai ku 
riais rusų rašytojais. Mes to nesitikėjom. Geriau paim
kime ką nors atsigaivinimui.”

Susirinkimas baigės. Kitą rytą Rusijos koresponden
tai išskrido į Jugoslavijos frontą. Anglų-Amerikos ko
respondentai, kaip paprastai, skaitė Rusijos laikraščius

★
Kiek žuvo vokiečių generolų?

Berlyno radijas pranešė, kad šio karo fronte žuvo 
138 vokiečių generolai. Pranešimas pasakė, kad tie ge
nerolai buvo tarp 30,000 oficierių, kurie mirė kovos 
lauke.

Vokiečiai karo fronte neteko žymių vadų. žinoma, 
žymių vadų netekimas irgi sunkina nacių padėtį.

★
Karo ir politikos tiltas

Rusijos akmeninė politika kaslink Varšuvos sukėlė 
gilų nusivylimą. Sujungiant su kitais įvykiais, yra sa
koma, kad sąjungininkų vienybė gimusi kare neturi 
tilto kapitalizmo-komunizmo įfenkoje.

Kai kas mano, kad greičiausia Maskva pakurstė len
kų grupę, kuri yra komunistų įtakoje, kad ši grupė 
Varšuvos sukilėlius pavadintų išdavikais. Bet tai yra 
nesuderinama su Stalino pažadu, kad bus stipri nepri
klausoma Lenkija.

★

Suomijos padėtis
Suomija kovoja dabar prieš vokiečių kariuomenę. 

Bet Suomijai teks mokėti $300,000,000 reparacijų so
vietų Rusijai, pagal karo paliaubų sutartį. Kad tik to 
užtektų! Kad tik komunistai neišplėštų Suomijai lais
vę ir nepriklausomybę!

FF Ir ašara prie kanklių turi man 
saldybę"

(Pabaiga)
Ir mes, kaip tos muselės, 

voro jungą nešam,
Vienybėje ką gintis, vie

nas antrą pešam. .
Jis, kad ir atsargiai, netgi 
į kovą dėl tėvynės Laisvės 
bando lietuvius žadinti:

Malonus kanklių skambe
sys graudingas,

Širdies kai gydo žaizdas 
sopulingas.

Meiliau trimito balseliai 
suplaukia,

Kada, tėvynę į kovą pa
šaukia.

Ir lyg iš garsiosios praeities 
norėdamas naujo ryžtingu
mo įkvėpti jis sukuria lie
tuvių deklamuoti taip pa
mėgtą eilėraštį: “Gegutė”, 
kur jis apdainuoja apie pa
šauktus kovon su kryžočiais 
brolius ir jų seserį, kuri iš 
mūšio lauko brolių nesulau
kusi, pavirto į raibą gegu
tę, kad amžinai savo brolių 
mirtį kukuodami apdejuot 
galėtų. Eilėraštis prasideda:

Ko tie dunda miškai? 
skamba gaudžia ragai?

Per lygumą balsas jų 
plaukia...

lai Kęstutis narsus prieš 
kryžuočius — savus

Bajorus kvotojus šau
kia.

Laužai dega šviesiai, ren
kas vyrų apsčiai —

Bežiūrint pulkai susida
ro.

Nėr ko laukt, atidėt — 
tik šaukimas girdėt:

Vyručiai, į karą, į karą.
Sakmių kūrėjas

Daugelis Dagilėlio eilėraš
čių buvo spausdinama slap
tuose lietuvių laikraščiuose, 
kaif), pavyzdžiui, “Tėvynės 
Sarge”, spaudos draudimo 
laikais, bet jo kūrinėliai ma
žai teišskriejo dainomis į 
liaudį, kaip kad kitados 
Strazdelio ar Vienožinskio. 
Dagilėlis — tokį slapyvardį 
jisai buvo pasirinkęs slėp
damasis nuo rusų, mokėjo 
daug svetimų kalbų, daug 
skaitė ir yra padaręs verti
mų iš Puškino, Lermontovo, 
Krasickio ir kitų. Jis nema
žai garsus yra savo pasa
kėčiomis, sakmėmis. Tai są- 
votiškas lietuvių Ezopas, 
Krylovas, štai, paimkime 
“Musę”, sukurtą 1901 me
tais :

Pratėgu sukinkytas ket- 
Šauniai vežimą keliu

vertas sartokų 
traukė

Taip, jogiąi ratų, pasagų 
ir vokų

Aukštyn sukeltos dulkės 
plauk tinai net plaukė

Regėdama Musė, kas tai 
dedas,

(Mat ji ant arklio spran
do tuokart rados),

Pasakė su didybe:
Ot, kokią ašen dulkių pa

kėliau daugybę!
* ♦ *

Tos pasakos aiškint, man 
ding, neverta.

Juk girdžiam, kaip ne
kartą

Žmogus ant svieto amč 
nieko

Gero

Savo broliams nepadaro 
Bet girtis nesibijo grieko. 
Paskutiniu laikotarpiu Da 

gilelis buvo pasinešęs į po
litines pasakėčias. Cenzūros 
žirklėms karpant laikraščių 
skiltis, kai prasmukdavo Da
gilėlio ironiškas šyptelėji
mas, būdavo mielai skaito
mas. Tos rūšies galėtume 
prisiminti, nepasenusį ir da
bar, dalykėlį: “Lietuvis ir 
komunistas’ ’:

Lietuvis kartą klausė ko
munisto,

Įsikarščiavusio marksisto: 
— Kam jūsų mokslas yr

naudingas į
Čia komunistas iškalbin

gas
Sustojo,
Pagalvojo, sėdęs parymojo 
Gal kokią valąndą 
Ir sako: — Velnias jį ten

randa!
Bet žuvus carui,
Tikrai naudingas komisa

rui!...”
K. J. Prauskis

Penkiadienis, spal. 20, 1944

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

1945 metų daržų 
programa

Tautinis Patariamasis 
Daržų Komitetas įteikė Že
mės Ūkio Sekretoriui ir Ka
ro Maisto Administratoriui 
plačią namų daržininkystės 
programą 1945 metams, pa
kelti visuomenės sveikatin
gumui, ekonomijai, pagra
žinti apylinkėms ir piliečių 
pramogai.

Kaipo pagalbą milijonams 
miestiečių ir miestelėnų, ku
rie norės ir toliau tęsti dar
žų auginimą, komitetas pa
taria samdyti miestų darži
ninkystėje išlavintus agen
tus. i

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, RaStininkas 
s    —. , . ■ ■ ■  - . —-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnlture

AL C. ALLEN 
(Alešauskas)
Facto r y Representative

SHOYVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

10546 S. Arteslan, CED. 1739

, —
KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN

MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JCSŲ 
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
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bona* Ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 5:80 p.p. ketvlr. Iki 9. SeStad 9 Iki 12

________________
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RUSAI ĮSIVERŽĖ Į PRŪSIJĄ
Šiauliai •

'Palanga
Saduva*

lithuania
^Raseiniai

Vėliausiais pranešimais, vokiečiai pasitraukė iš Eidkū- 
nų ir rusų kariuomette juos tuoj užėmė. (Acme-Draugas 
telephoto)

PER VOKIEČIŲ KARIŲ LAVONUS

Iš P. Stoškiūtės gyvenimo

Darbštumas ir pamaldumas
NUOLAT LAVINAS — GERA KATALIKĖ — 
RENKA MADONNAS

Gyvenimas Polynos Stos- 
1 ka-Stoškiūtės, kurios kon
certas įvyks lapkr. 26 d.,
Drchestra Hali, sąryšyje su 
dienraščio “Draugo” 35 me
tų jubiliejumi, pasižymi ne 
vien užbaigtomis studijomis 
ir nuolatiniu lavinimosi ir 
praktika ilgam koncertų ir 
eperos. maršrutui šiems me
tams, bet yra pagrįstas ku
kliu, praktišku pamaldumu 
ir pasitikėjimu Dievu. Ji ge
rai supranta, kad žmogus 
ant vietos negali stovėti. Ji, 
kaip tas Lietuvos vėversė- 
lis, savo skambančia daine
le vis kyla ir kyla į padan
ges. Bet kartu ji supranta, 
kad už savo talentus ir do
vanas turi dėkoti Aukščiau
siam Kūrėjui ir Grožiui.
Darbas veda j aukštumas

Dievo dovanotu gražiu 
balsu ji pradžioje savo kar
jeros turėjo progos lavintis 
gerose mokyklose pas ge
rus artistus. Daug mokino
si, ilgas valandas praktika
vo ne tik čia, Amerikoje, Polyna Stoska, kuri dainuos

Gastrolės Amerikoj
Grįžus Amerikon ir grei

tai pasiekus aukštybes, ji 
stengiasi neatsilikti, bet vi
suomet tobulintis. Koncer
tus pildant reik didelį reper
tuarą turėti. Vis reik jį da- 
pildyti. Nuolat su naujom 
aplinkybėm reik susidursi.

Yorką mokytis, pašvenčiau 
mano balsą Šv. Jėzaus Šir
džiai. Tos Širdies atvaizdas Įi
prie mano stalo teatre. Tu
riu sesutę vienuolę. Iš vie - Į 
nuolių gavau rožančių, kurį 
vėliau palaimino pop. Pijus 
XI. Ir tas rožančius eina į 
drauge su manim į teatrą., 
Turiu sesers vienuolės man IGalima tvirtinti, kad sun . . ..

kiau dainuoti koncertuose ! dovanotą kry e į. a tj jis
negu operoje. Ant trumpo! Pr*e mano g*_V°8, C . ien^ 

i rankinukyje. Eidama j sce
ną jį pabučiuoju ir persi
žegnoju. Su tuo nesislepiu. 
Tuos mano nusistatymus pa 
gerbia ir kiti teatro ben
dradarbiai. Todėl aš nesi- 
nervuoju ir viskas man se 
kašl, “kalbėjo būsimo dnr. 
“Draugo” koncerto solistė. 
Tikrai žavingas darbo it 
maldos pavyzdys.

‘Draugo” koncertebet ir Europoje. Amerikoje j 
būdama įprato išmokti ope
rų roles originale kalba. Jai1 
daug padėjo ta aplinkybė, 
kad būdama lietuvaitė, leng 
viau galėjo įprasti prie sve
timų kalbų tarmės. Kuomet 
grįžo Amerikon 1940 m. jau 
buvo paruošusi 28 roles, kai 
kurias iš jų net keliomis kai 
bomis. Kii kurias roles ga
li dainuoti angliškai, itališ-

P. Stoškiūtė taip pat tu- i 
ri didelį pamaldumą prie 
Panelės Švenčiausios. Savo 
namuose turi didelę ir ver į 
tingą kolekciją Dievo Mo- Į 
tinos stovylėlių — Madonna j 
figūrines. Kada turi atlie
kamo- laiko nuo repeticijų, 
tai kur tik bebus, vis nuei-

pasirodymo priklauso pasi- i na į senienų krautuves su 
sekimas. Reik visuomet bū- j viltimi, kad dar kitą stovy-
ti prisirengusiai. Kelionės iš 
vieno miesto į kitą, daina
vimai kariuomenės ir laivy
no stovyklose, busimieji pa
sirodymai operose, nuolati
nės repeticijos senų ir nau
jų kūrinių, daug reikalauja 
iš žmogaus pasišventusio 
darbo. Mūsų artistė to visokai, vokiškai, o kitas pran- ...... ... . . nebijojo ir dabar nebijo. Uzcuziskai ir rusiškai. Anuo I . . ....................

metu turėjo savaitėje tris 
keturis kartus imti vaidy- 
bos-dramos praktikas, tiek 
pat kartų imti balso lavini
mo pamokas, lankyti tas o- 
peras kur kiti tas pačias 
roles atlieka, kurios jai tek
tų, teatre repeticijas lankyti 
ar tai dėl solo. ar kartu su

tai Amerikos lietuviai jos 
pasisekimu stebisi ir džiau
giasi.

i Pašv enčia balsą
Bet pati Polyna Stoškiū

tė šiaip mums išsitarė: “Ma

Suardytomis gatvėmis, pro namų griuvėsius ir vokiečių 
karių lavonais nuklotomis Aachen miesto gatvėmis eina 
pirmyn Amerikos kariuomenės daliniai. Miestas visai at
kirstas nuo vokiečių linijos. (Acme-Draugas telephoto)

JOS LIKIMAS DAR NEŽINOMAS

Šv. Dionyzo bažnyčia (lotynų apeigų) Atėnuose, Grai
kijos sostinėj. Nuo 1940 m., kuomet vokiečiai okupavo 
Graikiją, iki šiol nieko nebuvo girdėti, ar ji nenukentėjo. 
Dabar sąjungininkai laisvina Graikiją. (NCWC-Dr.augas) 

(Acme-Draugas telephoto)

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybe! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

KETURIŲ LAISVIŲ DOVANA

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas William Green 
įteikia prezidentui Rooseveltui metinę Luigi Antonini (iš 
Italų Amerikos Darbo Tarybos) Keturių Laisvių (Four 
Freedom) dovaną. Užnugaryje pats Luigi Antonini. 
(Acme-Draugas telephoto)

32nd DIVIZIJOS MASKOTAS

lėlę galės surasti.f
Nenuostabu tad, kad P. 

Stoškiūtei sekasi. Darbštų- •• 
mas ir pamaldumas kiek
vieną žmogų padaro laimin
gą ir sėkminga. Visi čika-1 
gos lietuviai turėtų atsilan- i 
kyti ir pasiklausyti šios 
gražbalsės artistės. Tai bus 
pirmutinis jos viešas pasi
rodymas šioj apylinkėj. Pa- 

I rodykime artistei, kad įver
tinam jos Dievo duotus ga- 
| bumus. Su ja kartu pra'eis- 
Ikime kelias gražias, links
mas valandėles. Tikietai par Į 
sidavinėja visose kslonijo- i

Šis šunelis tris metu išbuvo maskotu (maseot) Ame
rikos kariuomenės 32-ros divizijos, kuri randasi Pietų 
Pacifike, ir nesykį yra pasižymėjęs jam duotame įsaky
me. Pastaruoju metft jis parvestas į Mihvaukee, Wis. 
Nuotraukoj siuvėjas siuva jam žaketą, kad būtų prie ko 
prisegti dekoracijas už pasižymėjimus.

no gyvenimo kelias pagrįs
tas ne tik darbu, bet ir ieš-.ae *r ^raug° ofise.

. i N. Achoru, ar su orkestrą, ar tai kojimu Dievo palaimos. Kai 
dėl scenos repeticijų ir t.t. pirmą kartą važiavau į New Į

P.

Vajus nelaimėms 
namuose sumažinti

Lietuviai Kolumbijoje
Lietuviai saleziečiai gerai 

laikosi Kolumbijoje. M. Ta- 
Washington. — Federali- m°šiūnas šiais mokslo me

nė Apsaugos Agentūra ra- Jau 8aus kunigo šven- 
gina visuomenę kooperuoti! timus, Dubinskas irgi ruo- 
valdžios paskelbtam vajui ®’asi būti kunigu ir gaus 
sumažinti nelaimingų atsi- Pirm$ tonsūrą.
tikimų skaičiui namuose ir 
kitur, kad nebūtų darbinin
kų trukdymo, ypatingai dir
bančių karo pramonėje.

Agentūra pareiškė, kad 
dėl nelaimingų atsitikimų 
namuose ir kitur pereitais 
metais žuvo 6,000 darbinin
kų, o namų nelaimėse su
žeista 900,000, nuo ko ji?

! nesilankė darbe vieną, o 
kartais ir daugiau, dienų.

1943 metais Amerikoje 
nuo nelaimingų atsitikimų 
namuose žuvo 32,500 žmo
nių, kurių tarpe buvo minė
tieji 6,000 darbininkų, kas 
yra 7 nuošimčiais daugiau 
už 1942 metus, Tautinės Sau 
gurno Tarybos daviniais. Iš
tyrus nelaimių priežastis 
surasta, kad du trečdalius 
sudarė kritimai, kas yra 5 
nuošimčiais daugiau už 1942 
metus. Vienais ketvirtadalis

E. M. Mitutis irgi sek-

Laiškas iš tremtiniu 
stovyklos

Vienas lietuvis kunigas 
gavo laišką nuo Kazimiero 
Andriuškevičiaus, kursai iš 
Vilnijos buvo ištremtas į Si
birą, o vėliau su lenkais iš
ėjęs į laisvę pateko į sto-

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

. . . . , , , i vykią Meksikoje. Jis rašo,mingai mokinasi saleziečių , , . . . .. . . ,, . ... kad toje tremtinių stovyk-kunigų seminarijoje. Jam 
vienas geradaris išrašė ‘Dar1 
bininką’, kurį paskaito ir ki
ti Kolumbijoje studijuoją 
lietuviai. Jie džiaugiasi, kad 
gauna progos šį-tą sužinoti 
apie Lietuvą ir lietuvius iš

1 loję (Col. Santa-Rosat, Me- 
xico) lietuvių nėra, 
jis mano kad iš 
viso niekas iš ištremtų lie
tuvių nėra į Meksiką atvy
kęs. K. Andriuškevičius ra
šo. kad prieš išėjimą į lais-laikraščio. Nors E. Matu-1 . , _.. .. , ~ i vę jam teko sėdėti Rusijostis išgyveno net 9 m. Ekva-

toriuje. negaudamas jokio 
lietuviško laikraščio ir ne
turėdamas progos su nieku 
lietuviškai kalbėti, savos 
kalbos nepamiršo ir Lietu
vos meilė neišblėso, sąly
goms pasikeitus ruošiasi dar 
buotis Lietuvoje. Dabar, be 
to, dar mokosi anglų kalbą.

kalėjimo didelėje kameroje.
1 kur buvo laikoma 70 žmo
nių, iš jų visi lietuviai, iš
skyrus 3, kurie buvo len
kai. Tarp lietuvių buvo ir 
kapitonas Andriūnas. Kas
su lietuviais dėjosi, kai len 
kus išleido, jis nežino.

viso namų nelaimių skai
čiaus įvyko ant laiptų, kie
me įvyko vienas penktada
lis nelaimių, o virtuvėje —
kitas penktadalis. (OVVI) guodou.

Lenkai tremtiniai Meksi
koje, savo stovykloje turi 
bažnyčią, į kurią K. An
driuškevičius eina kas rytą 
ir kas vakarą į pamaldas, 
maldoje rasdamas daug pa-

Lt. Jaąueline B. Merot, katalikė, iš New Orleans, La., 
tarnaujanti kariuomenėj WACS, netikėtai Afrikoj susi
tikus savo brolvaikį kun. R. Poyto, narį Baltųjų Tėvų 
Kongregacijos, kuris iki karo darbavos tarp afrikiečių, 
o kilus karui įstojo j karinę tarnybą. (NCWC-Draugas)
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roseland lietuviu
žinios

Spalių 8 d. šv. Vardo Dr- 
ja ėjo bendrai prie Šv. Ko
munijos 9 vai. šv. Mišios? 
ir salėje turėjo pusryčius 
bei susirinkimą.

Pirmininkas Pr. Povilo
nis jju iš po ligos vedė su
sirinkimą. Visi nariai 
džiaugėsi, kad pirmininkas 
greit pagijo.

Kleb. kun. J. šaulinskas 
ragino šv. Vardo Draugij:* 
prisidėti prie Communit; 
and War Fund. Daugeli 
prisidėjo ir aukojo tam tik 
slui.

Mykolas Pavilonis patart* 
išrinkti komisiją. Tas irgi 
buvo pad aryta. Išrin
ktos komisijos pirmininką?' 
Petras Nedvaras kalbėjo ir 
ragino visus prisidėti prie 
to taip svarbaus tikslo.

Spalių 8 d. kun. B. Gri
niaus vakarienė buvo labn.’ 
sėkminga, šeimininkės, va
dovystėj Elenos Genienė* 
gardžią vakarienę pagami 
mino.

Programa buvo įvairi. 
Jaunųjų choras, gerai išla
vintas varg. K. Sabonio, su
tartinai dainavo. Vaikučiai 
artistiškai atliko savo role3 
ir prijuokino publiką. Tai 
dėka mokytojų. Garbė 
joms!

Moterų Klubo choras, a- 
kompanuojant varg. K. Sa
boniui, padainavo keletą 
dainų. Vyrų choras vado
vystėj varg. K. Sabonio, tik
rai žavėjo klausytojus. Kun. 
B. Griniaus tėveliai buvo ir 
jo brolis kun. J. Grinius; 
šis turiningai kalbėjo ir dė
kojo roselandiečiams, kad jo

visiems, kas tik kuo prisi
dėjo.

VIESULAS PRAŪŽĖ PER FLODIDA 
T

- v.*;
■t ’ ss .. .

* ■

Svarbus Visiems Chicagos Lietuviams 
Pranešimas ir Kartu Kvietimas

Spalių 8 d. kleb. kun. J 
Šaulinskas per visas Mišias 
ragino karštai parapijonus 
prisidėti prie Communit y ir ;
War Fund. Jo balsas nepa- j 
’iko kurčias: parapijonai įš
ildo ir darbuojas. Vieni au
koja rūbus, kiti pinigus. Ma 
yt, bus ger-os sėkmės.

Spalių 9 d. buvo susirin- 
’.imas Community and War 
?und. Kun. J. šaulinskui 
laaiškinus tikslą, pakvies- 
a kalbėti J. Daužvardienė, 
uri nupiešė tu fondo tiks- 
ą ir daug gerų patarimų 
'avė. Visi jai labai dėkingi.
Ikyriui valdyba išrinkta iš Vadinamas Kubos viesulas (Kuboj iškilęs), kurs Havanoje (Kubos sostinėje) pada- 
»erų darbuotojų: Petras Ne- r® daug nuostolių ir paėmė 20 gyvybių, vakar praūžė pro Floridą. Nuostoliai turtu 
Įvaras, pirmininkas; Alena gyvybėmis, dedant šią nuotrauką, dar nepranešti. (Acme-Draugas telephoto) 
Genienė, vice pirm.. ’ ------------------ ——- ------- ------------------------------ --- ------------------ ---------------------

,agarbGoesnienet Tyri X Kvieiiame i vakar3 Reikalingi parako ir m5ne8i milijonini šūvį mū8ų
West Side. — Aušros Var Xlstanti darbuotoja, kaip pa

tu ip ir tautos vei- tų Panelės švenč. Moterų ir šovinių dirbtuvėms
aprjos, XX ,^x Merginų draugija pastaram Washington. — Paul V.

T į. . susirinkime nutarė rengti McNutt, Karo Darbo JėgosJokimas Pivanunas, ant- , . v ... . . . , b
raštininkas vakar^ Vlce pirmininkės A- Komisijos pirmininkas, sa- 

L’ s b gotos Sinevičienės namuose. ko- kad nors sąjungininkų*as vice pirm.
Kaz. Rubinas; kleb. kun. J
Šaulinskas iždininkas. 6728 SaCampbe|, Ava., sna

Veikimo nariai: Liudvika h« 22 dien’’ 3 vat P°Piet
Paliulienė, Uršulė Matajū-
nienė, Marcelė Bružienė, Jo
ana Valantienė. Prisirašė 28 
nariai.

Tai yra labai prakilnus 
veikimas, nes stiklas van 
dens paduotas troškančiar., 
ir tai nebus užmirštas.

Visi turėtų prie to gra- 
žaus tikslo prisidėti, kas 
kuom gali, nes ir Lietuva 
bus sušelpta to fondo.

Jau laikas įsigyti 35 m. 
“Draugo” jubiliejaus kon
certo bilietus, nes tai bus
nepaprastas koncertas. Ar- 

broli taip gražiai pagerbė tigt5 p stoškiūtg yra ne.
paprastai atsižymėjus dai
nininkė. Ji dainavo ir toli-

varduvių dienoje. Kleb. kun. 
J. Šaulinskas vedė vakarą

Visas pelnas bus skiriamas 
Community and War Fund.

armijos ir įžengė į Vokie
tiją, bet, jei bus stoka dar
bininkų parako ir šovinių 
įkrovimu dirbtuvėse, 'mums

Kviečiame draugystės nares gręsia sprogstamųjų medžią
ir svečius atsilankyti į šią 
pramogėlę, gi komisija steng 
sis svečius pavaišinti.

gų trūkumas.
‘ ‘Šiame reikale svarbiau

sią vaidmenį vaidina lai-
Narių prašoma atnešti do kas”, sako McNutt. “Nese-

vanų žaidimui. niai, mūsų kariai Italijoje

kariai gal iššaus Vokietijo
je, o dirbtuvės, kurių tiks
las yra gaminti šovinius, ne
išgalės atlikti savo uždavi 
nio, jei nepadidės darbinin
kų skaičius.'

P. V. McNutt teigia, kad 
iš trijų pramonės šakų, ga
minančių sunkiajai artileri
jai šaudmenis — šovinių dė
žučių gamybos, sprogstamų
jų medžiagų ir šovinių įkro
vimo — tik dviems yra sun
ku gauti darbininkų, t. y. 
sprogstamųjų medžiagų ir 
įkrovimo. (OWI)

Komisija ir Valdyb; iššovė milijoninį šūvį. Kitą Pirkite karo bonus.

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

Ant galo pats kaltininkas mam Pacifike kareiviams ir 
kun. B. Grinius dėkojo vi- visi gėrėjosi jos artistišku- 
siems: komitetui, šeiminin- mu. Taigi ir mes. roselan- 
kėms, šv. Vardo draugijai, diečiai, turime nepamiršti 
sodalietėms, chorams, varg. lapltr. 26 d. ir būti Orches- 
K. Saboniui, šv. Kazimiero tra Hali, 216 So. Michigan 
seserims ir visiems parapi- Avė., 3:30 vai. popiet, 
jonams. Tikietų Roseland galima

Trustisas Pr. Bružas, dau gauti visokių kainų pas J. 
giausiai pasidarbavo šiai M. Jagminą, 10608 Indiana 
puotai. Jis kalbėjo ir dėkojo Avc. Koresp.

PENKIOLIKA (15) MĖTĮ) SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Viso PrieA-kare Padirbtų Daiktų)

Mūsų pačiu padirbti gražiu* 
PARLOR SFTAT 
springsais 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie 1

HtiMlIo Domėta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT kO A D
J

POLYNA STOŠKIUTftS. Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chlcago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 120; 90c, su U. s7war Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

fe

Antanas A. Olis

Ateinantį sekmad., spalio 22 
dieną, pusę po dviejų po pietų, 
Darius-Girėnas svetainėje, 4416 
S. Westem Avė., įvyks pasku
tinis visų Chicagos Lietuvių 
Masinis Mitingas, rengiamas iš
rinkimui Adv. A. Olis j Munici- 
pal Court teisėjo vietą. Šiame 
sus-me nebus mėginama įsaky
ti ar liepti balsuoti už tą ar ki
tą kandidatą ar partiją. Vieton 
to, bus paaiškinta kaip apsieiti 
balsavimo dienoj nuo to laiko 
kada ineisite į “polling” vietą 
iki užbaigsite balsavimo parei

gas. Bus paaiškinta kaip gauti 
baliotą, nes kelis gausite, ir 
kaip savo balsą pareikšti, kad 
nepadarius klaidos ir nesugadi
nus sąvo balioto. Šiame Masi
niame Mitinge bus didelis balio
to atvaizdas ant sienos taip 
kad visi kurie dalyvaus šiame 
sus-me žinuos kaip baliotas at
rodys rinkimų dienoj. Bus pa
aiškinta lietuvių kalboje kur 
reikia dėti kryžiuką jeigu norite 
vienaip balsuoti, ir kur dėti tą 
kryžiuką jeigu norite kitaip bal
suoti. Bus paaiškinta kas dary
ti jeigu norite balsuoti taip va
dinamą “split” baliotą. Tai bus 
įdomi savo rūšies balsavimo pa
moka, kuri privalėtų būti svar
bi visiems, nepaisant ar esate 
Demokratas ar Republikonas. 
Žinoma, nevisi balsuosime vie- 
nuodai, bet visi norime balsuoti 
taisyklingai, .kad savo baliotus 
nesugadinus. Tad, šis sus-mas 
bus įdomus netik tiems, kurie
pirmą sykį savo gyvenime eina 
balsuoti, bet ir visiems lietu-

, viams kurie nori pagelbėti iš- 
1 rinkti dar vieną lietuvi teisėją.
Į Šiame sus-me bus ir linksmybės 
dalis, nes dalyvauja komikas

I “Baltramiejus” ir kiti “Margu- 
i io” stabo nariai.

Skeli).

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

JONAS REIKAUSKAS •
(REIKAS)

Kuris mirė rugsėjo 16d.. 1944m., ir tapo palaidotas rugsėjo 20d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilę,] ir negalėda
mas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą, ir 
palydėjo jį J tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mot, atmindami ir dpgailėddami tą jo prasišalinimą iš mūsą 
tarpo, dėkojame šv. Kryžiaus Uigoninės kapelionui, Kun. P. Juš
kevičiui, Kun. W. Urbai, Kun. A. Valančiui, Kun: B: Urbai. 
Kleb. Kun. Ign. Albaviėiui, Kun. E: Abromavičiui, kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldads už velionio sielą, ir taippnt Kleb. Kun. I. 
Albaviėiui, kuris pąnakė pritaikintą pamokslą. Taipgi dėkojame 
visiems kunigams dalyviams: Kun. Kiškūnui. Kun. Valuekui, 
Kun. Adominui, Kun. Mozeriui, Kun. Griniui, Kun. Paškaus- 
kui, Kun. Cinikui ir Kun. Silvijui, C. P.

Dėkojame Šv. Kazimiero senelėms ir Motinai Juozapai, taipgi 
nuoširdus aėių už atsiųstus užuojautos žodžius ir šv. Mišių 
aukas ir už dalyvavimą laidotuvinėse pamaldose.

Nuoširdus ačiū ir varg. A. Mondeikai, kuris pakvietęs kitus 
vargonininkus ir su jais jausmingai giedodamas papuošė laido
tuvių pamaldas. Karsto nešėjai taipgi priimkite nuoširdų ačiū.

Dėkojame ir šiom draugijom: Motini] Kareivių, ir šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 9-tam skyriui, kurios ne tik užprašė 
šv. Mišias, bet malonėjo in corpore dalyvauti laidotuvių dienoje. 
Aėių visiems dalyviam,a.

Taippnt negaliu praleisti nepadėkojus laidotuvių direktoriui. A. 
Petkui, kurio taip nuoširdžiai visur padėjo per tą laiką: malo-1 
niems giminaičiams, kaimynams ir visiems prietelingiems žmo
nėms, kurie telkinį gausiai a. a. Joną apdovanoti šv. Mišių auko
mis, ir kurie atsilankė bažnyčioje ir kapinėse. Nuoširdus ačiū 
jiems visiem*,. O tau, mylimas vyreli ir tėveli, lai Visagalis 
Dievas suteikė amžiną ramybę ir atilsi.

Nuliūdę:— MOTERIS, SFN'AI, MARTI IR ANTRAI.
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENG. P, MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS''

2384 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois
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Lietuva turi vėl būfi nepriklausoma valstybe!
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Iš Community and War Fund vajaus
žmonių, nelaimingų šeimų, 
kurios neteko pastogės ir 
atsidūrę kur svetimam kra
šte. Kas jų padėtį gali pil- 

abejonės, kad kvota naį 3Uprasti? O tikrai žino- 
and War Fund vajus čia me ięa(j ne šįmtaį, bet tūks-

Vajus įsisiūbuoja
Cicero. — Community 

įsisiūbuoja. Nėra mažiau-
S1OS

bus išpildyta su kaupu. Juo 
daugiau bus surinkta, tuo 
daugiau teks ir Lietuvos 
žmonėms.

Raud. Rožės Klubas aiu- 
kojo $25, SLA 301 kuopa 
$5. Kareivių Draugija taip
gi nepasiliks. Jos susirin
kimas bus sekmadienį.
B ALF (Bendro Amer. Lie 

tuvių Fondo) skyriaus su- 
sirinkimats įvyks penktadie
nį, spalių 13 d., parapijos 
salėj, tuojau po pamaldų. 
Visi kviečiami atsilankyti 
ir tapti nariais. Metinė mo 
kestis tiktai $2.

Bendras Amer. Lietuvių 
Fondas yra priimtas į Na
tional War Fund, todėl tu
rime parodyti, jog mes tai 
įvertinam ir atjaučiam sa
vo brolius ir seseris nuken-

tančiai šio baisaus karo pa 
liestų kenčia vargą, skur 
dą. Nemėginkime ieškoti
pasiteisinimų, kad išsisu 
kus nuo paaukojimo kelių 
centų. Tik pagalvokim: mes 
čia, kaip sakoma, viskuom 
pertekę. Supraskim, kad 
karo paliesti žmonės šian
die duonos kąsniu dalinas 
kad palaikius gyvastį. Tai
gi, būkim jautrūs dėl kitų 
nelaimės. Vienutė

Rinkliava davė $100
Tovvn of Lake. — švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Dr-jos 3 skyr. sus- 
mas įvyko spalių 15 d. Nau
ją narę Uršulę Rutkauskie
nę prirašė E. Gedvilienė.

Rašt. B. Cicėnienė per- 
eėjusius nuo karo, podraug skait« P^ėkos laišką nuo 
kovojamo už išlaisvinimą motinos Dovydos už gausią
pavergtųjų tautų, taipgi ir 
Lietuvos. Juk aišku gali 
būti kiekvienam, kad jeigu 
patys nesirūpinsim, tai ir iš 
kitų pagelbos nesulauksim. 
Tad, visi darban už savus 
reikalus ’. Svarbiausia aukos 
ir cli kartą aukos! Juk ir 
patarlė sako, kad: sauso 
niekas neklauso. D.

seimui auką
E. Gedvilienė1, pranešė, kad 

rinkliava bažnyčioj spalių S 
d. davė virš $100.00.

A.
.JONAS

Iš labdariu veiklos
Town of Lake. — Labda

rių Sąjung.3 1 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko spa
lių 15 d.

Iš centro pranešimą pa 
darė K. Plekaitė.

E. Gedvilienė pranešė, kad 
gavusi amžiną narį Saučiu- 
vėnus, kurie kugelio vaka- ■
rienėj įneš $100.00.

Plačiai buvo kalbėta apie 
rengiamą kugelio vakarie
nę lapkr. 5 d. parap. svetai 
nėj. Bus rodomi judamiej 
paveiks’ai iš labdarių ūkio 
paveikslus rodys S. Pučko 
rius. Dainuos Juozas ir Onj. 
Norkai; kalbės kun. A. Lin
kus, Cibulskis ir O. Jasper

Komisija daug darbuoja 
si vakaro pavykimui, kaip 
pirm. Helen Gedvilienė, O 
Vaznienė, A. Snarskienė, V. 
Maslauskienė, Doršai, Paukš 
tienė, S. Bartkienė, J. Ra
gauskienė, K. Plekaitė, Pi- 
litauskienė. Kugelio reika
lams aukojo Doršienė, Ra
gauskienė, B. Cicėnienė, S. 
Bartkienė. Perskaitytas pa
dėkos laiškas nuo seselių 
Pranciškiečių už dovaną sei
mui. Labdarys

PIRKITE KARO BONUS!

Tikisi republikoniškos 
valdžios

Brighton Park kalbėjo 
gub. Green politiškam susi
rinkime, kur daug ir lietu
vių dalyvavo. Gubernatorių 
perstatė 12 Wardo centro 
vedėjas Felix Kucharski, 
kurio salėj tas mitingas į- 
vyko.

Be kitko gubernatorius 
pareiškė, kad 1937 m. buvo 
8 republikonai gubernato
riai; 1940 m. — 18, o dabar 
yra 26. Dėlto jis mano, kad 
šįmet bus išrinkta republi- 
konų partijos valdžia Ame 
riko j.

Cicero. — Šv. Antano pa
rapijos Namų Savininkų 
labai svarbus susirinkimas 
bus spalių 18 d., 7:30 vai. 
vak. parapijos svetainėje. 
Visi namų savininkai kvie
čiami atsilankyti. Kaip pra
nešta, kad Giceroj yra 500
namų savininkų, tai ką mes r *galėtumėm padaryti, jei vi
si susirūpintų savais reika
lais. Juk tai yra didelė ga
lybė; 500 savininkų! Ger
biamieji, būkim organizuo
tais, daug naudos padary
sim savo miestui ir mums 
patiems bus daug naudos.

- gi lietuviai irgi daug gero 
galėsime padaryti. Visut 
prašau dalyvauti šiame su 
sirinkime. A. Valančius

Svarbi dirbtuvė
Potoskey miestelyje. Mi- 

chigan valstijoje, yra vie
nintelė visam pasaulyje dirb
tuvė, kuri iš pienės pūkų ga
mina šiltą audinį. Iš jo Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kariams yra gaminama 
“Tife jackets”.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

n

« i

DR. JONO STARKAUS

Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“

kalnuoja $1.00
(Pridėkite 10c persiuntimui)
šioji “Lietuvių Kalbos Gra

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

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

HIRJK1T?; KARO BONUS’

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

■■

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U, S. GOVERNMENT SUPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTLN MACKIEWICH. Pres. and Mgr.
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NARSUTIS

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustojh,

CEDERCREST -6 3 3 5

Aukų rinkimo taikai 
einant

Brighton Park — Prasi
dėjus Community and War 
Fund vajui, už dienos kitos, 
gal, jūsų duris pravers lan
kytojai, prašydami prisidė
ti auka.

Kiekvienas susipratęs lie
tuvis supras reikalą to va
jaus ir mielai paaukos. Šių 
dienų veiksmai Europoj 
duoda visiems suprasti, kaip 
ten reikalinga pagelba;
kiek ten karo paliestų žmo
nių ir kaip jie bus dėkingi 
išgirdę, kad, /štai, Ameri-J 
koje yra tokia organizacija, i 
kuri supranta jų padėtį ir J 
deda pastangų teikimui pa
gelbos.

Mes, lietuviai, šiame va
juje galime pasidžiaugti, 
kad turim progos prisidėti 
prie kimaus darbo — su- 
šelpimui nelaimės ištiktų

Mirė spalio 17d., 1944m., 4 vai popiet, sulaukęs 54 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos 
parap., Zudžiu kaimo. Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Salomėją (po tė
vais Ropiutė); 2 sūnus Joną ir marčią Oną ir jų dukrelę 
Virginia, ir Ipolitą (U. S. Army); pusbrolį Kazimierą Nar
sutį ir jo moterį ir jų šeimą; dėdę Antaną Stankevičių ir jo 
moterį ir jų šeimą; 3 pusseseres Kotriną Smigelskienę, Lava- 
noriją Podžiūnienę ir Adelę Dobarienę ir jų šeimas; tetą Kau
nienę ir jos šeimą; švogerį Juozapą Ropį ir daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko 4 brolius Liudviką, 
Stanislovą, Rapolą ir Motiejų ir jų šeimas; 2 seseris Kotri
ną Krikštapaitienę įr Prancišką Maruzienę ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Šv. Jono Krikštytojo drauguos, 
Proviso kldūbo, S.L.A., 125 kuopos, Melrose Park, ir prie 
Palaimintos Lietuvos draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 544 So. 22nd Avė., 
Bellvvood, Illinois. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 21 d., 
1044 m. Iš namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Mt. Carmel 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Mt. Carmel kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Marti, Anūkė, Pusbrolis, 
Dėdė, Pusseserės, Teta, jų Šeimos ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. B. Petkus, tel. Cicero 2109.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

I
KR

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO- 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Aye.)
PHONTG: SEKLEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, DLL.

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

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si 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. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

BtJDRIKO RADIO VALANDOS:

WCI-'L, 1000 K., NedCUoi 
vakare — »:30 P. M.
WHF0, 1450 K., Ketveco
vakare — 7:0O P. M.

FKRaONAUIZBD M SU ORIAU A.T NO ADDrriONAL COSTI PARTIOUIjAR roOPLB PREFRR PACHANKIS PBODUOTIONS 
DISTRIBUTORfl OF THB FAMOU8 MONTEUbO ORAMITH 

Mort neantirnl—Moat Fivlorln*—Utroncert—Beat la Tirt World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITSH PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of ths Lithuanlan Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4685 W. Washington Blvd. 6919 South Troy 8treet

Tel. ESTebrook 8646 Tel. REPublic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeAtad Ir Sekm. 9-6 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Telefonas:
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
**už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Broliai Mankai, kurių vienas žuvęs 

Prancūzijoj

T. SGT BRUNO MANKUS
Rugsėjo 28 d. iš Karo De

partamento gauta žinia, kad 
T. Sgt. Bruno Mankus, ka
riuomenėj tarnavęs Co. G 2 džios mokyklą tuojau pra-

PFC. STANLEY MANKUS
Pfc. Stanley Mankus yra 

gimęs vasario 13 d., 1920 
metais. Baigęs Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. pra-

Inf., kuri buvo pasiųsta į 
Europą, žuvo Prancūzijoj.

Bruno Mankus buvo gi
męs vasario 14 d., 1923 me
tais, Baigęs Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. parapijos 
pradžios mokyklą ir Kelly 
High School, buvo pasiruo
šęs gyvenimui. Buvo pavyz
dingas jaunikaitis, nes pri
klausė šv. Vardo Draugijai. 
Kilus karui į kariuomenę 
išėjo 1941 metais.

rr

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

dėjo savistovį gyvenimą, nes 
su tėvu pradėjo dirbti Camp
bell kompanijoj. Kilus karui, 
j kariuomenę išėjo 1942 me
tais, rugpiūčio 10 d. šiuo 
metu randasi Miami, Fla., 
stovykloj.

Velionis Bruno ir Stanley 
Mankai turi motiną, Barbo
rą, kuri gyvena adresu 4328 
S. Fairifeld Avė. Prieš išsi- 
kelsiant į Brighton Park, tė
vai buvo ilgamečiai West 
Side gyventojai.

Kaune gimęs Raud.
Kryžiaus direktorius
Iš Amerikos Raud. Kry

žiaus centro pranešama, kad 
pradėjus spalių mėnesiu A- 
merikos Raud. Kryžiaus lai
kinu direktorium paskirtas 
dr. Louis I. Dublin, antras 

įvice prezidentas ir statisti
kas Metropolitan Life In
surance Co. šias pareigas 
jis eis iki Raud. Kryžiaus 
pirmininkas Basil O’Connor 
sugrįš iš Europos po peržiū
rėjimo Raud. Kryžiaus vei
kimo Anglijoj ir Prancūzi
joj.

Dr. L. I. Dublin yra gi
męs Kaune, Lietuvoj, 1882 
metais. Per Pirmą Pasaulinį 
Karą jis buvo komisijos na
rys Amerikos Raud. Kry
žiaus Italijoj ir Balkanuose.

PELELIU SALA VALOMA NUO JAPONŲ

Penktadienis, spal. 20, 1914

Peleliu saloje, kurią pastaruoju laiku amerikiečiai užė
mė, kareiviai apžiūri visus “lapių” urvus ir kitas slėptu
ves. Japonams beliko tik viena išeitis: pasiduoti į nelais
vę, arba žūti. (Acme-Draugas telephoto)

Daily News" parduota J. S. Knight
Chicago Daily News, ku- Beacon-Journal 

rio leidėju buvo miręs Col. Herald.
Frank Knox, U. S. Laivyno 
Sekretoriuus (ministeris),

ir Miami

Spaliu 27 d. Cicero 
valdys moterys

Ciceriečiams tikra naujie
na. Spalių 27 d. visi gyven
tojai pateks po moterų val
džia. Tą dieną bus Moose 
organizacijos moterų 747 
skyriaus diena ir tą dieną 
joms nuo 10 vai. ryto iki 12 
vai. (pietų), bus pavesta 
miestelio valdžia. Jos užims 
šia3 vietas: prezidento, poli
cijos viršininko, ugnegesių 
viršininko ir kitas, net ir šu
nų gaudytojų (dog catcher).

Naujas De Paul Universiteto 
Prezidentas

Naujas leidėjas pareiškė,
parduotas J. S. Knight, žy- i įad „Ch!Cag0 . Daily NewB BLATZ PAUKO DAUG 
miam L bus ‘ pohtmuu nepriklauso-miam laikraščių leidėjui ir 
prezidentui Amerikos Laik
raščių Redaktorių Draugi
jos, už $2,151,537.88.

mas”. Dabartinis dienraščio 
pasisakymas už republikonų 
kandidatą gub. T. Dewey 

į bus tęsiamas.
J. S. Knight yra leidėjas Lietuva nenori nei naciui, 

Detroit Free Press, Akron nei bolševikų.

TURTO
MILWAUKEE, Wis. — 

Emil Blatz, bravorininkas 
ir filantropistas, mirė šių 
metų gegužės 15 d., turto, 
kaip dabar valstybė apskai
tė, paliko $2,048,073.

Kun. Oomerford J. O’Mal- 
ley, C. M., šią savaitę pra
dės eiti naujas pareigas, bū
tent pareigas De Paul Uni
versiteto Chicagoj. Jis pa
skirtas toms pareigoms vie
toj pasitraukusio kun. M. J. 
O’Connell, C. M., kuris pa
skirtas viršininku kongrega
cijos Misijų skyriaus. Kun. 
O’Malley paskyrimą jau yra 
patvirtinęs ir J. E. Chicago 
arkivyskupas Samuel A. 
Stritch.
ANTRU SYK
PREZIDENTU

Kun. C. J. O’Malley antru 
syk pradės eiti tas pareigas.

AMERIKONIZMO SĄSKRIDYS
CHICAGO STADIUME
DURYS ATSIDARO 7 VALANDĄ

★
Sekmadienį, Spalių (Oct.) 22 d., 1944 8:00 Vai. Vakare

-Rengta
ILLINOIS

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS KOMITETAS
Dėl

ROOSEVELT ir TRUMAN
182 N. La Šalie St., Chicago T 

Tel. CENtral 6858-5911

■■

WM. A. LEE, Chairman R. EMMETT KELLY, 
Secretary

JOHN R. ROBINSON, 
Dlrector ai Public Rclations

S

PROGRAMAS
U. S. SENATORIUS CLAUDE PEPPER 

Geriausias Senato Oratorius 
MRS ELIZABETH CONKEY

U. S. SENATORIUS SCOTT W. LUCAS

MRS. JAMES HAMILTON LEWIS 
REUBEN SODERSTROM 
THOMAS J^ COURTNEY

MAYOR EDVVARD J. KELLY

Didžiausias Programas Iki Šiol Buvęs Chicago Stadiume
WAI,TF.H DONAHl’E, “OklahomA” žvalgfctf 
RTCHARD GORDON. Cliunffn Clvlc Oncra 
PRAIRIE RAMBLERK. SU KALTA’ HO1.MF.S.

'VES linm Dancc lialgMht 
DOROTU Y RYTON IR lfl GRASIU

HOI,I,V\VOOI) fiOKft.IV 
NOVA K IR FAY, nuo Rr<Mulw*y 
12 STAILINOI DAINININKAI. pa«ar»fję VmidvIlAJ. 
InADD LYTON, Tiesiai nuo Downtown Teatro.

BLANCHE RRARLEY, Operos Prima Donna 
MILITARINIS VEIKAI.AS SU 40 AVA IG Jin P, M 
•IOE TVALLACE, sugTpes Ifi GuaHalcanal,

.TuokinKns Vakaro Veikalas. 
American Ixxlon Druni amt DurIc Oorps. 
Stoekyarfls Posto American I,eglon

Skotų Ra« Pipe Benas.
Federacijos Brass Benas.
Ir «1au« kitų didelių Ir įdomių pamarglnlmų.

DEL TIKIETV KREIPKITfcS Į 182 N. LA SALLE ST. AR TELEFONUOKITE 
CENTRAL 6858 AR CENTRAL 5911 IR JUOS APTURĖSITE PER PAAT£.

(Ms skelbimas yra apmokamas per “A Frlend of iAbor*’)

Ugniagesių viršininko 
namai nukentėjo

Anthony J. Mullaney, Chi
cago ugniagesių maršalo 
apartmentan. adresu 6836 S. 
Harper Avė., užpraeitą va
karą įsilaužė vagys ir išne
šė įvairių vertingų dalykų 
už $500. Aštuntą valandą 
grįžusi Mullaney žmona ra
do namus apiplėštus. Va
gys, matyt, labai skubiai 
darbavos, nes ant lovos bu
vo pamesta $20 banknote.

Prekės skrenda oru
Iki šiol civilinėj aviacijoj 

tiktai keleiviai buvo vežio
jami oru. Bet nuo praeito 
pirmadienio pradėta oru ve
žioti ir prekės. Vadinas, 
įsteigta prekiniai lėktuvai.

Pirmoji iš Chicagos oru 
gabenta prekė buvo kom
plektas Encvklopedia Brita- 
nica Meksikos prezidentui 
Avilai Camacho. Iš New

Pirmą sykį to universiteto York pirmoji prekė į Chica- 
prezidentu buvo paskirtas g-o fouvo moteriškos sukne- 
1935 metais. Jo prezidentą- igs
vimo metu universitetas bu
vo pasiekęs rekordinį stu
dentų skaičių, būtent 7,000.
Prieš tai, būtent 1932 me
tais jis buvo universiteto 
vice prezidentas ir istorijos 
profesorius.

Naujas De Paul Universi
teto prezidentas kilęs iš Chi
cagos. Jis yra vienas septy
nių brolių, iš kurių šeši yra 
lankę šį universitetą. Trys 
iš jų patapo kunigais, vienas 
daktaru, vienas advokatu ir 
vienas laikraštininku.

Jau surinkta pusė kvotos
Conti

nental Grain Co., $3,000; 
Vapor Car Heating Co., 
$2,000. and Reliance Mfg. 
Co., $7,500.

Clarence B. Randall, gene- vens & Co., $10,000; 
ralis pirmininkas Commun- 
ity and War Fund aukų va
jaus Chicago ir trijose ap
skrityse (Cook, Lake ir Du 
Page) praneša, kad iki va
kar dienos jau sukelta pusė 
aukų kvotos, būtent $6,655,- 
827 (Kvota yra $12,980,000).

Iš korporacijų, stambiau-

DIDŽIAUSIAS PRIE
AUGLIS 1943 METAIS

Įspėja gemblernes
Nubausdamas Albert Ca- 

baldon, operatorių gembler- 
nės adresu 938 Cambridge 
Avė., teisėjas Jay A. Shiller 
South State teisme pareiš
kė visiems gemblernių lai
kytojams, kad padarymui 
puolimo (raid) ant bet ku
rios gemblernė policijai ne
reikalingas varantas. A. Ca- 
baldon liko nubaustas $50 
ir konfiskuotus gemblerių 
$164 įsakė atiduoti ŪSO 
įstaigai.

Šeimos naveikslas 
išgelbėjo gyvybę

Pfc. Ray ErTer, čikagietis 
kareivis, praneša įdomų ir 
nepaprastą atsitikimą iš ka
ro fronto. Kuomet netoli jo 
krito ir sprogo šrapnelis, jis 
būt buvęs, ant vietos užmuš
tas, jei ne paveikslas tėvo, 
motinos ir keturių brolių-Amerikos Jungt. Valsty-

8!aS aukas lkl 8101 yra daVU" ,bių cenzo biuras paskelbė, [seserų, kabojęs ant kaklo 
kad nuo 1933 metų Ameri-j tįeg širdimi. Nors šrapnelis 

Musical Instru-įkoj pernai buvo didžiausias jam nukirto abi kojas, bet 
paveikslas sulaikė pavojin-

sios šios:
Chicago

ment Co., $1,000; Armour & gyventojų prieauglis. Rekor- 
Co., and Armour Leather dai rodo, kad pernai buvo gįausią skeveldrą ir tokiu 
Co., $120,000; Chicago, Bur- trys milionai gimimų, o būdu išliko gyvas, 
lington & Quincy Railroad,' 1,459,998 mirimų. Mirimų
$45,000; Dearborn Chemical skaičius buvo didžiausias 
Co., $10,000; Charles A. Ste- nuo 1937 metų.

Jr
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

Reta vagystė
Kane apskrityje, netoli 

Aurora, užregistruota va
gystė, kokios nebūta nuo 
pUgrimų laikų, būtent pa
vogtas arklys. Arkliavagiu 
oasirodė 16-kos metų far- 
merukas Robert Lee Green. 
Nujojės 50 mylių į Mason 
miestelį jis arklį pardavė 
farmeriui už $50.

Tona žuvies kaina 
pakilo

Kainų Administracija iš 
Washington. D. C., paskel
bė, kad dėl tam tikrų prie
žasčių pakeliama kaina ant 
tuną žuvies. Kainuos 3c sva
rui daugiau, negu iki šiol 
buvo nustatyta.

X Tarp sužeistųjų karių 
visuose frontuose naujau
siame sąraše randame šias 
lietuviškas pavardes: Pfc. 
Daniel Usalis, (4509 West 
End), Corp. Paul Bukantis 
(907 West 20 St.), Pvt. K 
Lucas (6229 S. Wood St.), i 
Sgt. Stanley Tamuliunas 
(1424 S. 50 Avė.., Cicero).
Iš jų Usalis sužeistas Paci- 
fike, o visi kiti Europos 
frontuose.

X Loreta žailis, bridge- 
portietė, Šv. Kazimiero A- 
kademijos studentė ir aka- ( 
demijos orkestro narė (smui 
ko) šeštadienį, spalių 21 d , 
turės surpryzą gimtadienio 
proga. Ji taip pat yra narė 
Šv. Jurgio parapijos Simfo
ninio Orkestro, vadovystėj 
komp. A. Pociaus. Keliuose 
smuikininkų kontestuose ji 
yra laimėjus dovanas. Į gim 
tadienio puotą sukviesta 
virš 50 draugų ir mokyklos 
draugių,

X Radavičiai. West Pull- 
man veikėjai, spalių 22 d. 
ruošia dviems šv. Pranciš
kaus Vienuolyno seserims 
išleistuvių vakarą Šv. Pet
ro ir Pauliaus parapijos 
salėj. Meninę programą iš
pildys K. ir L Saboniai, vy
rų choras vedamas K. Sa
bonio ir dain. O. Piežienės. 
Visos vietos rezervuotos. 
Tikėtų kaina $1. Norintie
ji dalyvauti išleistuvėse 
prašomi patelefonuoti:
Comm. 4367. Seserys išvyk
sta į Braziliją darbuotis. 
Beje, viena išvykstančių — 
sesuo M. Marija yra Rada- 
vičių duktė.

X Agnietė Gustaitienė, 
detroitietė, paviešėjus Chi
cagoj ir Westville, III., sku
biai grįžo namo, nes jai iš
vykus svečiuosna jauniau
sias sūnus Volteris savano
riu įstojo į U. S. Maritime 
Service, Merchant Marines, 
ir jau išvyko į Brcoklyn, N. 
Y., studijuoti radio.

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja, šiomis dieno
mis gavo iš Kalifornijos ži
nią, kad jos sesutė Helen, 
kuri yra ištekėjus už Sgt. 
Rapolo Fadner, susilaukė 
garnio dovanos — sūnelio. 
Tėvas šiuo metu randasi 
kur nors Italijoj.

X L. Sabonienė, Šv. Juo
zapo parapijos vargoninin
kė, turi sudarius ir gerai 
išmokinus merginų chorą; o 
K. Sabonis, Visų Šventųjų 
para p. vargonininkas, turi 
sudaręs ir gerai išlavinęs 
vyrų chorą. So. čikagiečiai 
labai didžiuojasi turėdami 
moterį vargonininkę.

X Labdarių Sąjungos 8-,ji 
kuopa, Brighton Park, pas
tarame susirinkime nutarė 
gražia auka prisidėti prie 
Community and War Fund, 
būtent iš iždo paaukojo $25.

X Barbora Daukšienė, 
1532 So. 50 Avė., Cicero, 
jau antri savaitė kaip sun
kiai serga. Randasi dr. J. 
J. Simonaičio priežiūroj.




