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S ĮMUŠĖ JAPONU LAIVYNĄ!
Sako Naciai Apleidžia Karaliaučių; 

Dideles Kautynės Gumbinės Srity
MASKVA, spalių 25. — 

Rusų ir nacių aukštosio 
komandos siuntė šviežiu 
rezervus ir šarvuočius » 
grumtynes Rytprfls i u o s e 
Kovos vyksta 150 mylių il
gio frontu, nuo Nemuno žio 
čių prie Raitijos iki pietva
karinio krašto Suvalkijos 
trikampio.

Vienas rusų koresponden
tas pranešė iš fronto, kad 
naciai matomai pradėjo e v? 
kuoti Karaliaučių, Rytprū
sių sostinę ir submarinų 
įgulų lavinimo bazę.

Nakties metu rusų lėktu
vai atakavo Gumbinę, Įsru- 
tę ir Angerapą. Maskva kol 
kas nepatvirtino nacių pra
nešimo, kad rusų kariuome
nė pasiekė Angerap upe. 17 
mylių į vakarus nuo Gelda
pės.

Maskva taipgi nieko ne
sakė apie kovas prie apsup
to Klaipėdos miesto ir apie 
Ti’žę, kurią rusų artilerija 
jau kuris laikas apšaudo.

Pietiniam fronto gale rū
tų kariuomenė užėmė Au- 
justavą, ir 50 kitų apgyven
tų vietų 20 mylių fronte nuo 
Augustavo iki Suvalkų, jv 
tarpe Sabale vą, Placezną, 
Baka niūkūs, Juozapavą, Al- 
šenalę, Gainą, Naujonėlę, 
Brizgilus, Velnius, ščebrą, 
ir Studėničną.

Sakoma Įsrutė padengta 
dūmų nuo rusų lėktuvų su
keltų gaisrų.

Atrodo, kad Hitlerio jė
gos sustojo traukusios at
gal ir smarkiau priešinasi 
rusų kariuomenėms, bet ru
sai sakė jie užėmė bent 14 
daugiau Rytprūsių miestų, 
ir atkirto kitą 750 my^ų 
plotą Vokietijos žemės.

Smarkiausios kaut y n ė s 
Prūsuose vyksta aplink 
Gumbinę, kur rusai randasi 
tik šešias mylias nuo to 
svarbaus miesto.

Oficialus pranešimas sa
kė rusai randasi tik šešios 
mylios nuo Gumbinės ir 15 
mylių nuo Įsrutės.

RUSŲ ŠARVUOČIAI VERŽIASI PER PRUSUS
S hMtfttOl •

Viena didžiausių šarvuočių jėgų rytiniam fronte šiuo 
laiku veržiasi per Rytprūsius ir taiko į Karaliaučių. Trečioji 
rusų armija įsilaužė į Rytprūsius pagal 87 mylių frontą ir 
jau randasi apie 40 mylių gilumoje.

(Acme-Draugas telephoto)

U. S. Laivai, Lėktuvai Sumušė ir Pavarė Japoną Laivus;
Nuskandino ir Sužalojo Kelis Kreiserius ir Naikintuvus

' _ „ 'Nuskendo JAV Lėktuvnešis, Įgula Išliko
KAUTYNES PRASIDĖJO WASHINGTON, spalių 25.—Prez. Kooseveitas šiandien

PIFTINFl KPANIIO! laikraštininkus ir pranešė jiems, kad jis turįs
labai svarbią žinią. Prezidentas tuomet sakė jis sužinojęs

LONDONAS, spalių 25. | į- ia|Vyno departamento, kad Amerikos karo laivai ir lėk-
Ispanų Nacionalinės Unijos tuvai sumušė, sužalojo ir pavarė Japonijos karo laivus 
viršininkas Paryžiuje sakė Philippinvose.
susirėmimai tarp ispanų __________

į respublikonų partizanų ir I WASHINGTON, spalių 25.—Laivyno viršininkas Adm. 
i Gen. Franco karių vyksta King anksčiau šiandien pranešė laikraštininkams, kad 
net pietinėj Ispanijoj. j jūros kovose Philippinuose dalyvavo beveik visas japonų 

į Jau anksčiau buvo pra> laivynas. Jis sakė priešo karo laivai Sibyuan jūroje buvo 
nešta apie ispanų partizanų smarkiai sužaloti.
atakas iš Prancūzijos į šiau
rinę Ispaniją. Raportas iš 
Madrido sakė valdžios ka 
riai išmušė beveik visus iš 
Prancūzijos įsiveržusius par 
tizanus.

Unijos viršininkas, Pulv 
Paz, sakė 40,000 nacių iš 
Prancūzijos subėgo į, Ispa
niją ir dabar padeda Fran- į 
co kariuomenei.

Jis taipgi teigė, kad Ispa- . 
nijos katalikai didžiumoje 
yra priešingi Franco vel-

GEN. MacARTHUR ŠTABAS Philippinuose, spalių 25. 
—Gen. MacArthur sakė Japonijos Laivynas nukentėjo iki 
šiol didžiausį smūgį, ir kad ateity jis tegalės kovoti vis 
mažėjančiom jėgom.

Rusai Norvegijoj Užėmė Kirkenes ą
LONDONAS, spalių 25.— 

Nacių pranešimas sakė vo
kiečių kariuomenė, “ sunai
kinusi visus militarinius 
įrengimus,” apleido Norve
gijos Kirkenes uostą ir 
miestą.

Iš Maskvos atėjo Stalino 
pranešimas, kad rusų ka
riuomenė jau okupavo tą 
submarinų ir lėktuvų bazę, 
kuri pastojo kelią konvo
jams vykstantiems į Mur
manską.

Kirkenes yra 30 mylių į 
vakarus nuo Petsamo, Suo
mijoje.

Balkanuose, anot Berly
no, rasai atakavo Kraljevo, 
Jugoslavijoje, 75 mylias į 
pietus nuo Belgrado.

Vengrijoje rusai užėmė 
Kiskunhalas, 70 mylių į 
pietus nuo Budapešto, užė
mė Hušzt (Chust), didelį 
Čekoslovakijos miestą, ir 
su rumunų pagalba įsilaužė 
į Satu-Mare, Transylvanijoj.

Naciai Pasitraukė už 'SHertogenbosch
LONDONAS, spalių 25.— 

Britai kariai, atsukę lieps- 
nosvydžius prieš nacių kul
kosvydžių ir “bazooka” liz
dus, perėjo per ‘S Herto- 
genbosch, didelį Olandijos 
susisiekimų centrą, o vokie
čiai pasitraukė atgal 15 mv 
lių* ilgio frontu virš ir že
miau to svarbaus miesto.

‘S Hertogenbosch buvc 
britų okupuotas. Jame ran
dasi tik keletas priešo liz
dų, kurie buvo izoliuoti. Ke
liai vedantieji į šiaurę ir 
pietus nuo to miesto taipgi 
buvo perkirsti.

Kanadiečiai vakarin i a ra 
krašt- pasivarė dviejose 
vietose arčiau savo taikinio 
—Antverpo uosto.

Vienas kanadiečių dali
nys žygiuoja į Roosendaal 
ir Bergen Op Zoom, Į, šiau
rę nuo Antverpo. Raportai

sakė naciai pasitraukė že
miau Breda ir Tilburg. Ki
tas dalinys pasivarė t o1 y n i 
South Beveland salos vak° 
rinį galą.

Kanadiečių-britų ofensy- 
va gręsia visai nacių pozi
cijai žemiau Maas upės.

lakavo Vokietijos
Geležinkeliu Centrus

LONDONAS, spalių 25.— 
Suvirš 1,700 Amerikos lėk
tuvų, 1,200 jų bomberiai. 
"iandien puolė taikiniu0 
Hamburgo ir Hamm apy
linkėse.

Lėktuvai atakavo Vokie 
tijos didžiausius geležinke 
lių centrus prie Hamm, ir 
Ruhro bei Einlando srityse, 
90 mylių į šiaurryčius nun 
Aacheno. Taikiniai Hambur 
ge buvo aliejaus varyklos.

JAV-Rusija Nesutinka 
dėl Taikos Vengrijai
WASHINGTON, spalių 25. 

—Sužinota, kad J.A., Vals
tybės ir Rusija nesutinka 
dėl paliaubų sąlygų Vengri
jai, ypatingai dėl rusų rei
kalaujamo mokesčio.

Sakoma, kad rusai reika 
'auja iš Vengrijos $400,000.- 
000 medžiagomis, kuri turi 
būti sumokėta per keturis 
metus. Amerika neva įsa
kiusi savo atstovams Mas
kvoje protestuoti prieš tokią 
aukštą sumą.

Iš Vengrijos reikalauja
ma $100,000,000 kasmet su
ma būtų du kart didesnė 
negu ta, kuri buvo reikalau
jama iš Suomijos ir Rumu
nijos.

Naciu 'Vidaus Armija'
Kovos Prieš Sukilimą
STOKHOLMAS, spalių 25 

—Vokiečių darbininkų laik
raštis Der Angriff vakar 
apibudino galimybę svetimų 
darbininkų sukilimo Vokie
tijoje, bet pareiškė mintį, 
kad naujai sudarytoji “vi
daus sargyba” apsidirbtą 
su tokiais sukilėliais, ka 
atvyktų Vokietijos kariuo 
menė.

Laikraštis rašė, kad sve 
timšalių darbininkų tarpt 
yra avanturistri, kurie ra
gina darbininkus suki’ti, 
bet svetimšaliai darbininkai 
—kurių yra apie 12,000,000 
—esą “perdaug išmintingi.” 
kad sekti tuos išsišokėlius.

PEARL HARBOR, spalių 25.—Amerikos laivai ir lėk
tuvai užtiko tris japonų laivų dalinius plaukiančius Phi
lippinų vandenyse ir pradėjo juos pulti.

Pirmas Adm. Nimitz ra-
portas sakė japonų lėktuv
nešis, du kreiseriai ir keli 
naikintuvai buvo nuskandin 
ti, ir keli lėktuvnešiai, krei-

džiai^ dėl ‘‘diktatoriškų veik [8eriai ir kovos laivai buv0 
sužaloti.

Amerikos lėk t u v n e š i s 
Princeton buvo sužalotas ir 
turėjo būti nuskandintas, 
bet visa jo įgula buvo išgel-

smų.

Užėmė Kalną Pakeliui i Bologna
sitraukti į naują apsigynimo beta.

suko ir bėgo vakaruosna. 
Japonų laivynas matomai

norėjo padėti savo jėgoms 
Philippinuose, kur lameri- 
kieeiai tvirtai įsisteigė Ley- 
te saloje ir varosi pirmyn 
prieš nedidelę opoziciją. 
Amerikos lėktuvai užtiko jį 
tarpe Philippinų ir Formo- 
sa ir tuoj pradėjo priešo 

j laivus atakuoti. Amerikos
kad septintasis laivyno dalinys 

tuoj atplaukė ir pradėjo 
bombarduoti priešo laivyną.

Orinėse kovose numušta 
150 priešo lėktuvų.

liniją. »
Aštuntoji armija, pasiva

riusi pusketvirtos mylios, 
pasiekė Savio upę, keturias 
mylias į šiaurę nuo užimto 
Cervia. Į rytus nuo Savio, 
kuri teka į šiaurę nuo Cese- 
na iki Adrijos, beveik visa 
nacių opozicija baigėsi.

(Japonai pripažino, 
du kreiseriai ir vienas nai
kintuvas buvo nuskandinti, 
bet kitų laivų neminėjo.)

Japonų laivai tuomet pa

Stumia Japonus Atgal Leyte Saloje

ROMA, spalių 25.—Penk
tos armijos amerikiečiai ka
riai, po kelių dienų kruvinų 
kovų miglotose Apeninų 
kalnų viršūnėse, užėmė Bel
monte kalną, kuris pastojo 
kelią į Bologną.

Rytinėj fronto pusėj, pa
gal Adrijos krantą, matėsi 
ženklų, kad naciai mano pa-

Prašo JAV Paleisti KINIEČIAI ATSIĖMĖ 
Prancūzijos Auksą SINNING MIESTĄ

WASHINGTON, spalių 25 CHUNGKING, spalių 25. 
—Gen. Cbarles . de Gaulle —Kinijos komanda prane- 
vado va ujama laikinoji Pran šė, kad kiniečiai kariai at- 
cūzijos vyriausybė yra pra- Į siėmė Sinnįng, žvarbų punk- 
šiusi Amerikos vyriausybės Į tą japonų linijos dešinėj pu- 
paliuosuoti Amerikoj laiko- Į sėje, 90 mylių į šiaurę nuo
mą prancūzų auksą. Suma 
niekuomet nebuvo paskelb
ta, bet spėjama, kad yra 
apie $1,700,000,000.

Iždo departamentas ir 
State Departamentas nori 
kaip galėdami padėti Pran
cūzijai atsisteigti ir, jei tik 
galėtų, tuoj grąžintų pran
cūzams jų auksą. Nutari
mas tuo reikalu matom:? i 
priklausys nuo to, ar laiki
na vyriausybė gali reika
lauti to turto išdavimo.

Kweilin.
Pranešimas sakė supliekti 

japonai pasitraukė į Tun- 
gan, prie Hunan-Kwango' 
geležinkelio, 90 mylių į šia” r 
ryčius nuo Kweilin.

Kiniečiai taipgi padar 
progresą atakuodami japo 
nų pozicijas 12 mylių į piet
vakarius nuo Hingan ir 21 
mylią į šiaurę nuo Kweilin.

MacARTHUR ŠTABAS 
Philippinuose, spalių 25. — 
Atremdami visą opoziciją 
ir atmušdami visas japonų 
kontratakas, amerikie č i a i 
kariai išlaisvino dar 14 mie
stelių ir kaimų, užėmė tre
čią aerodromą ir pasistūmė
jo iki Tabontabon pakraš
čių, aštuonias mylias į šiaur 
vakarius nuo Dulag.

Pasivarymas iki Tabon-
tabon yra iki šiol didžiau- Dulag.

sias nuo invazijos pradžios. 
Visu 30 mylių frontu ben
drai pasivaryta pirmyn.

MacArthur komunikatas 
pranešė apie San Pablo ae
rodromo užėmimą. Tas ae
rodromas randasi septynias 
mylias į vakarus nuo Du
lag. Kiti du amerikiečiams 
tekę aerodromai Leyte salo
je randasi prie Tacloban ir

ĮSPĖJO PARTIZANUS
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, soaliv
KARO BIULETENIAI

-Naciai sako rasai P™-! saukė į patriotingu. filipl- 
d«Jo naują ofe»- 4 j Man-j nie4i,J8 netoll kovOT l)nl1„ 
r» nuo Varfcivoa, prie Na ‘p.jIti japomls ir visaip jiemp 
revo upės. trukdyti, bet įspėjo tuos

—Prancūzijos laikinoji vy 
rlausybė prašo ginklų savo 
kariuomenei.

B 29 Lėktuvai Puolė Kyushu Taikinius
WASHINGTON, spalių 25. j salos. Apie jį pranešė Gen. 

—Amerikos B-29 Superfcrt į H. H. Arnold, armijos avi- 
ress lėktuvai šiandien ir vėl i acBos viršininkas, 
ataaavo strateginius militn-! Arnold neišvardino taiki- 
rinius taikinius Kyushu sa- n^us’ sakydamas tik, kad 
loję, kur randasi svarbūs lėktuvai puolė ‘strategines 
fabrikai, laivą statyklos ir aalos dalis.
laivyną bazės.

KALENDORIUS(Tokyo radio sakė maŽ-
25.—Gen. MacArthur atsi- daug 100 lėkt ivų ,ataka\ senovės: Nergis ir Pa-

Kyushu ir Saishu salas, , "

onalių 23d.: ftv. Evaris-

patriotus, kurie gyvena to
liau nuo mūšių lauko, laukti 
tolimesnių instrukcijų.

prie Korėjos pietinio galo. i 
ir pripažino, ktd bivo p? 
daryta šiek tiek nuostoliu

Tas puolimąs buvo 13-oTl 
B-29 lėktuvų misija ir penk 
tas puolimas ant Kyushu

gezanė.
Spalių 27d.: Sv. Sabina Ir 

šv. Fmmcuti’us; senovės. 
Ramojus ir liūtė.

ORAS
Giedra ir šilta.
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IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Zinių-žinelės

Kazimierui

Kazimieras Guest, B. M. 
j 2 C. sūnus Kazimiero ir Pau- 

Samsonui, ii- linos Guest-Gusčiauskų, ku-

NAMIE IR UŽSIENY
DETRO1T LIETUVIAI U. S. KARO TARNYBOJE

ganiečiui darbuotojui, būre- ris ^au trečias metais, kaippyT. jįJOZAS G. SACKLE : PVT. EDWARD SACKLE 
lis bruzdelninkų, baigiant ^rnauJa U. S. Coast Guard, 

laivui atplaukus į New Yor-'vasaros sezoną, suruošė sa
vybės išvažiavimą jo vasar
namy spalių 8 d. Palinkėta 
Kazimierui geros sveikatos 
ir nepaliauti ateityje dai- 
buotis lietuvybės reikaluose

ką gavo atostogų ir savai- 
i tę linksmai su tėvais, sesu
te ir broliu praleidęs vėl iš
vyko. K. Guest yra plačiai 
pasaulio kraštus apkeliavęs,

Vedusieji dar linkėjo, kad > uSesni laiką praleidęs Afri- 
šonkaulio pasiieškotų. Visų! ko3- dauS mat^s vi£oki4 b
dalyvių vardu jam įteikta I vyki^ ir dar’ tikisi daušiau 
dovana “dinner sėt”, kas 
puoš vasarnamį.

pamatyti.
Kareivių Motinų klubas

spalių 22 d., Šv. Antano pa-
Gimė 1916, bal. 30 d., De

troite. Lankė šv. Antano
rupijos mokykloj turėjo vi- parap mokyk|ą ir baig5
karėlį, kurio pelnas skiria
mas Kalėdų dovanoms. Gra
žus tikslas, dėl to ir žmo
nių skaitlingai dalyvavo.

Gimė 1922, birželio 8 d., 
Detfoite. Lankė Šv. Antano 
parap. mokyklą ir baigė

High School. Mėg'o sportą. I High School. Dar mokii.031

Viktorija nuo pat pra
džios susiorganiza vinto Šv. 
Rožančiaus Dr-jos yra na-

Susidaužė kai Illinois Central Loui- 
siana traukinys susida iže į 

NEW ORLEANS, La. — Southern Pacific Sunset 
rė; labai daug dirbusi para- (Daugiau kaip 80 asmenų bu- Laukinio užpakalį, esant 
pijos, draugijos ir kitokių Įvo sužeista spalių 24 dieną, miglai.
parengimų kaip gaspadinė 
kas jai labai gerai sekasi
Žodžiu, Sakalauskai visur ir I 
visada prisidėjo prie kilnių ! 
lietuvybės reikalų. Jų vien-! 
turte dukrelė Elena dabar 
yra vienatinė tėvelių pagao-! 
da; visur su tėvais daly
vauja ir, kiek gali, juos ra
mina.

Sakalauskai yra ilgame
čiai ‘ Draugo” skaitytojai.

^TRKilz KARC RONOS

10,000 BONKŲ
DEGTINES 
BRANDES 
RUM’O

• GIN
o VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

K. Samsonas, 4045 W.
Vernor Hwy., veda net du 
biznius: traukia įvairius pa- 
veiks’us, taiso ir parduoda 
laikrodėlius ir kitokius graž 
daikčius. Daug yri dirbęs
L. Vyčių 102 kuopos veiki- j ateina šaltesnis oras. Tai į 
me. Jo sumanymu, kuopos; ramiausia3 laika3 pra.ieisti | 
parengimai visados atnešda- nanrJose skaitant gerus laik 

raščius. Ypatingai lietuviųvo geriausias sėkmės. Da
bar, kiek galėdamas, daly 
va uja visame lietuvių vei
kime.

Prigulėjo prie L. Vyčių 102 į vakarais. Prigulėjo prie L.
Vyčių 102 kp. Mėgo veiki
mą, tik neilgai galėjo su 
jaunimu darbuotis. Į kariuo 
menę įstojo liepos 4, 1943. 
Kariuomenės pareigos jam 
sekasi.

šeimynoje turėtų rastis dien 
rastis “ Draugas ’ ’, kutis 
greičiausiai paduoda įvai- 

Nenuilstančiam darbuoto- riaušių straipsnių, kurie šei- 
jui linkime sveikatos ir ener j mai neša paguodą bei pasi- 
gijos dar dirbti lietuvybės: tenkinimą. “Draugas” daug

kp. Į U.S. kariuomenę išvy
ko kovo 10 d., 1942. Daly
vavo invazijoj Prancūzijoj. 
Vėliau buvo sužeistas. Da
bartiniu laiku atvežtas į 
U.S. ir jau baigia išgyti.

* *
SGT. ANTANAS J.
SACKLE

Ttl. YARds 4841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

- 19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQ UOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas’’

reikalams.

Pvt. Edmondas Petrėnas, 
349 Sq. 4 CCG., gavęs pro
gą, orlaiviu atskrido atlan
kyti motiną. Po šių atosto
gų keliaus už vandenyno su 
Air Corps, kaipo orlaivių 
mechanikas. Jo brolis T.Sgt. 
Albertas Petrėnas, fotogra
fas atrašė motinai laišką iš 
East Indijos, kad jam vis
kas gerai sekasi, tik nelabo
ji gyvatė išgązdinus. Bera
šant žmonai laišką atstu nuo 
kempės staiga pamatė už 
dviejų pėdų gyvatę, kuri bū
tų greitai jį apjuosus Pa 
šokęs ir su draugais nušo
vęs. Prisiuntė ir ataeizda 
Tai baisybė 12*/2 pėdų ilgio. 
Apsižvalgymas, sako, labai 
reikalingas tokiose vietose.

prielankumo teikia Detroito 
lietuviams suteikdamas pus
lapį Detroito žinioms, kur 
telpa įvairūs kolonijos ap
rašymai. Užsirašykit dien
raštį per korespondentus or 
siųskite tiesiog “Draugui” 
Metams kainuoja tik $6.00. 
Bus daugiau skaitytojų, 
tilps dažniau žinių iš De
troito lietuvių veikimo.

Koresp.
Platinkite Ąienraštį “Drau

gą”

Šie trys broliai yra pa
vyzdingi jaunikaičiai. Visi 
lankydami Šv. Antano pa
rapijos mokyklą tarnavo 
Mišioms. Visi mėgo lietuvių 
veikimą; kiek laikas leido, 
su lietuviais darbavosi.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

WOLK STUDIO
1945 West 35* Street

ADAANCED PHUTOGKAPH» 
LOWČsT I OSSiBLE PR.CKv

IPHONF L'.FAYPTTE 2*13

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. D/iubak ir Duktė — savininkės

ITIARGUTIJ'
VTR NTMTT.TR AMERIKO8 LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - U5fl kilos.
RERMADIEN1AIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EKTKA PROGRAMAS Penk 

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

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242 

:■ -- I- r—įrfJįF -  •££

Gimė 1918, sausio 27 d., 
Detroite. Lankė Šv. Antano 
parap. mokyklą ir užbaigė 
High School. Prigulėjo prie 
L. Vyčių 102 kp. Mėgo 
sportą. Į U.S. kariuomenę 
išvyko birželio 24 d., 1944. 
Įstojo į Signal Corps, kas 
jam labai patiko. Su pasi 
žymėjimu tas pareigas at
lieka.

Jų tėvai—Jurgis ir Vik
torija Sakalauskai - Sarki: i 
gyvena 2814 Vinevvood avė.; 
yra vieni iš pirmutinių or
ganizatorių šv. Antano pa
rapijos. Jurgis 10 metų ėjo 
parapijos iždininko parei
gas; daug sunkaus darbo 
padėjo besidarbuodamas pa
rapijos naudai.

Jr

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane M metų praktikavimas 
Jūsų garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

į 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- 

I žiaurias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. 

Kreivos akys atitaisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
vak. Sercdomis nuo pietų, • No-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atftalse-

plrma.
4712 South Ashland A v.

,Phone YARDS 1573

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregėsimo — (coior 
fclindnens), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ai , įsam gyveni
mui. Saugokite Jas h i3daml lleg- 
■aminuotl Ja« tnodernttkiausla 
metodą, kuria regSJtmo mokalai 
gali sutelkti.

Į 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praSali

ną visų aklų Įtempimų.

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

OnOKSTRlSTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Tampęs II-tos
Telefonas! GAN AL 0523, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki 1:10 p. ae 

Tročled. Ir Beltad. t: 10 a. m.
-------- - DU T.OO ». m.

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

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

Nedėliomis pagal sutarti
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 8a. Ashland Aram 
arti 4Ttk Street
• ryte U 8 vnL «k 

pagal eetartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Bes. TeL GRGvehiU 0617 
Office TeL HEMtoeh 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS « ’ CHIRURGAS 

2423 West Maroaette Road^
OFISO VALANDOS 

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Ofiso TeL YIRgtnla 60M 
Reridendjoe 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

Studio Oouoh

M. YARds am
SI 67.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

wL: am 1-1; no «:3O-RlRI

Tai. CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ** g 

2201 W. Cerrnak Rd. 1
1—3 popiet ir 7—8 ▼. v 
Trečiad. ir šeštadienio

ofisas nedarytas. 
REZIDENCIJA

S241 West 66th Place 
TeL REPublie 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 66'9

DR. P. Z. ZALATORISą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TsL YARds 1144

Dft. V. A. SIMKIJS
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
aenas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Tolefonas SEELEY 8760

Trečiadienio Ir Sefttadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas. B cunruRGAai 

- B AKZHiai PRITAIKO
744 Weat X5tt» Street 

▼aL: 11-12; >-«; b- 6:30-8 > 
Wi—<H<siIbIb 2-4 ir 6:3041 3u

Rrentadieniaie—11-12.

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toji. 
aavo rankn-

LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 ĮVEST ROO8EVELT ROAD

Tel. HEMloek 8700
Rez. tel. PROspect 0080 
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.

MSKOIOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmoi, Refinansavimui—
ANT ItUNGYU M £N t SI M v ĮAMUKLIIMUI

Panaudokite Proga Dabartinėms Žemoms 
NuoAluiėlo Ra tuma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. .Ifisę Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi 65,000.00 ap
drausti per Federal Savlngs and Uoan In- 
Mirance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
tftmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IK S YM JAUSI A LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

•— 47 Metai Sėkmingo Paturuavluiol —

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

Ofiso Tel............VIKginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

I 4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu:,.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 491 h 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-tr6s lubos)

Oflao Telefonas: YARda 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TeL: MII)way 2880

OFISO VALANDOS: (
Nuo 10 iki 12 va!, ryto, nup 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. va h 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai diena

drImily v. krokas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Res. Tel. REPublie 0054

J'-lgu ncatalllcpla —
Sauk KED/ie 2868

VALANDOS: ’
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal nutartį.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasi^ 
kia. — Vydūuatj



Ketvirtadienis, anai. z<i, įe-t-l 
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DRAUGAS, CHTCACld, ILLINOIS 3

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" i
ta;. i iii

“DRAUGAS” HFTjP WANTED 
ADVERTISING DF.PARTMTRNT 

III No. Pearborn Street 
T«L RARdoloh 8488-0480

HELP WAMTEP — VYRAI

HENRY PRATT CO.
Plieno Pleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA:—

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ .

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.
VYRAS

Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. WILLIAMS 
_________ VIRginia 1500_________

STOCK VYRŲ
Prie Commissary darbų. 
80c į Vai. Pokarine proga.

ATSIŠAUKIT Į 
ROOM 310

135 E. llth PLACE

Illinois Central R.R. 

VYRŲ IR MOTERŲ
Valymo darbams didelėje Kepy
kloje. 70c į valandą. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs darbai.

WONDER BREAD CO.
3015 W. Lake St.

HELP VVANTED — MOTERYS

ABELNŲ COMMISSARY 
DARBININKŲ

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

BUS GIRL
DfiL CAFETERIJOS
Modemiškoj Naujoj 

Dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos duodama

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th St. 
Portsnioiitli 8277

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

nrri P WANTFD — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakaro Ud 18:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai

Meaoa vakarais ar naktlntals

Atsliauklt

Illinois
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Ar ★ ★★ ★ ★ ★

★ For Salo I
★ For Rontl
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthnanlan Daily Netvsp&pev 
— ESTABLISHED 1909 — 
CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEE.— RANDOLPH 9488

LITHUANUN-DRiUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS North Side

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Pokarinė ateitis užtikrinta. Pa
stovūs darbai, Sekmadieniais 
ir šventadieniais dirbti nereikia

UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
160 N. STATE ST.

DŽENITORKA
Valyti ir Mopuoti

DARBAS NAKTIMIS
NUO 6 V AK. IKI 1:30 RYTO 
Lengvas darbas, gera mokestis.

I. S. BERLIN 
Prmting & Litho. Co.

426 S. CLINTON ST.

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Nereikia
Išmokti inspektavimo, assembly 
ir prie mašinų darbus. Gaminsite 
dalis dėl life rafts, flame throw- 
ers, orlaivių ir laivų.

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė. 
(Rusas iki Durų)

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47fh St

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nutsutas. 4088 So. Wood Street, ar 
telefonuokite LAFayette 0008.

Paragink savo pažįsta* 
mus, kaimynus ir drangos, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Drangą”.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC IVELDERS
IF NOT EKPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. 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 8266

PARSIDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) sinką; 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
DS1 informacijų kaslink šių dalykų; 
telefonuokite — ČANal 8010.

$900 ĮNEŠTI IR $40 Į MENESĮ
Arti 21st ir Wood St. nupirks 3-jų 
aukščių mūro namą 6 ir 4 kambarių. 
Nauji porčiai, pečiaus šiluma. Prieš 
galinis ir užpakalinis iščjimas. Tx>tas 
37% x 125. Geroj padėtyje. Rendos 
atneša $88. Vienam flete pirkėjas 
gali tuojau apsigyventi. Turi bflt 
parduota šią savaitę. DM platrontų 
žinių matykite STANLEY ROPA.— 
17f»0 W. 21st ST.—Tel. fanai 5482 
ar Secley 3849.

Visuose mūs darbuose 
reikalinga malda

(Kun. E. Rulevičiais pa
mokslas, pasakytas spalių 
15 d. šv. Vincento bažnyčioj 
Pgli., Pa katalikų seimelio 
proga).

Susirinkimo mes čia šį po
pietį šioj bažnyčioj, kad pra 
syti Dievo pagalbos ir pa
laimos, idant ši Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos konferencija būtų sėk
minga. Suvažiavę, mes čia 
esame iš įvairių miestų, bet 
visi turime tą patį tikslą 
mintyje, todėl yra girtinas 
dalykas, kad mes esame su
sivieniję ne tik pašaliniuose 
dalykuose, bet ir tikyboje ir 
maldoje.

Mus, brangūs klausytojai, 
liečia daug svarbių klausi
mų, ypatingai šiose karo ap
suptose dienose. Tėvynės ir 
bažnyčios reikalų nemaža. 
Mes tų visų klausimų šian
dieną, viena diena, neišsprę
sime; bet, kiek galėdami, 
svarstysime ir pasiryšime, 
su Dievo pagalba, veikti Baž 
nyčios ir tėvynės, mūsų nu
mylėtos Lietuvos, naudai.

Mums, Amerikos lietu
viams, yra būtinas reikalas 
remti žodžiais, darbais ka
talikiškas organizacijas, ka
talikišką spaudą ir katali
kiškas įstaigas. Geras lie
tuvis katalikas yra tas, ku
ris ne tik bažnyčioj, bet ir

’< jtuomet, kuomet jis yra už 
bažnyčios sienų, pasirodo 
katalikas ir lietuvis. Jis ka
talikybę kitiems parodo sa
vo gerais darbais, savo ge
ru pavyzdžiu.

Mums, Amerikos lietu
viams, širdis plyšta iš skaus 
mo, kuomet skaitome laik
raščiuose, kad ypatingai šią 
dieną vėl Lietuvos kraujas 
teka, kaip didelė upė. O del- 
ko? Ką toji Lietuva yra pa
dariusi, kad ji taip skursta, 
vargsta, taip sunkiai ken
čia ir jau taip daug nuken
tėjusi? Ji nieko niekam nė
ra padariusi, nieko nėra nu- 
skriaudusi, bet dėlto, kad 
nori būti laisva, nepriklau
soma; už tai šiandieną taip 
žiauriai yra budelių kanki-

narna. Nenustokime vilties, 
brangieji, nes tas pats Die
vas, kuris suteikė mūsų nu
mylėtai šaliai nepriklauso
mybę ne per daugel metų 
atgal, vėl, per mūsų darbus, 
per mūsij pastangas, per 
mūsų gražius užsimojimus, 
o ypatingai per mūsų karš
tas, nuoširdžias, ašarų pil
nas maldas, suteiks tai mū
sų tėvų šaliai, Lietuvai, lais
vę ir ramybę, gal, ne šian
dieną, gal, ne rytoj, bet vis- 
vien ateis ta diena ir Die
vas mūsų neapleis.

Viską mes apturėsime per 
maldą, nes vien tik malda 
yra visų Dievo malonių šal
tinis. Kuomet mes maldą 
apleidžiame, kuomet mes už
mirštame melstis, tuomet ir 
atšalame savo tikėjime. Šia
ndieną pasaulis nebūtų krau 
juose paskendęs, jei žmonės 
būtų daugiau meldęsi ir jei 
šias skausmo pilųas dienas 
daugiau melstųsi, žmogus 
metų bėgyje tapo per pui
kus melstis; pulti ant keliu 
ne vienam išrodė kaipo kū
dikiškas dalykas; puikybė 
apėmė platųjį pasaulį; tikė
jimas susilpnėjo; tikyba ta
po tik formališkumas ir Die
vas nubaudė ir Ameriką, ir 
mūsų šalį Lietuvą ir visas 
kitas pasaulio šalis. Todėl, 
melskite ir prašykite, idant 
Dievas šią taip skaudžią ka
ro rykštę nuo žmonijos ati
tolintų.

Per šias pamaldas, šioj 
mums taip įspūdingoj die
noj, pasiryžkime dirbti ne
pailstančiai Dievo ir Jo Baž
nyčios gerovei, pasišvęsti ir 
išvien dirbti tėvynės Lietu
vos naudai. Pasiryžkime bū
ti gerais lietuviais katali
kais per visas mūsų gyve
nimo dienas. Ir kuomet iš
siskirsime kiekvienas į sa
vo miestelį, į savo namus, 
gyvenkime sulyg tų gražių 
rezoliucijų, kurias šiandieną 
padarysime; gyvehkime su
lyg tų aukštų idealų, ku
riuos šiandieną sau prisi
minsime. Savo kasdieninia
me gyvenime remkime visa 
kas yra katalikiška ir lietu
viška. Prašykime Dievo tos 
pasišventimo dvasios, idant 
mes daug nusipelnytumėm

Visas Pittsburghas šian i 
dieną kvėpuoja šalpos Life , 
tuvai reikalais ir prisiren- j 
girnų prie drabužių rinklia
vos, kuri prasidės spalių 29 
ir eis iki lapkr. 12 d. “Com- 
munity Fund” rinkliava N. 
S. prasidėjo spalių 22 d. 
antrą valandą po pietų. Bu
vo prašoma nors šešios dar
bininkės nuo lietuvių kolo
nijos, teatsirado tik ketu
rios: J. Masadulskienė, F. 
Antanaitienė, G. Evans ir 
Mikalina Gelažauskiūtė. Rei 
kia tikėtis, kad drabužių 
rinkime North Side lietuviai 
uoliau imsis darbo ir savo 
pareigą link Lietuvos nuo
širdžiai atliks. Susiorgani
zavęs vietinis šalpos sky
rius, be abejo, drapanų rin
kime suloš svarbią rolę. Dra 
bužiams sunešti vieta laiki 
nai yra paskirta Dangun 
žengimo parapijos svetainė. 
Yra prašomi visi No. Side 
lietuviai jau pradėti drabu
žius nešti viršminėton sve
tainėn. Lietuvos žmonės šau 
kiasi į mus — išgirskime, 
atsiliepkime. Tegul niekas 
mus nesutrukdo ir nesulaiko 
nuo šio darbo.

savo aukas per Community 
Fund vajų skirti United 
Lithuanian Fund of Ameri
ca.

Spalių 18 d. pas mus bu
vo užvažiavęs kun. Pranas 
Garmus iš Easton, Pa. Kun. 
Garmus pirma priklausė 
Pittsburgho vyskupijai. Kle
bonaudamas Braddocke pa
statė kleboniją ir įrengė po 
bažnyčia salę. Jo gražius, 
turiningus pamokslus žmo
nės atsimena dar po šiai 
dienai.

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 dZIUUJUU
I

Spalių 29 d. >yra Kristaus 
Karaliaus šventė. Ji bus iš
kilmingai paminėta, mūs bai 
nyčioj. Prie tos šventės visi 
jau rengiasi: seserys, žmo
nės ir pats klebonas. Žmo
nijos viltis Kristuje. Sulen
kime savo kelius prieš Jį, 
nes puikybė paplukdė žeme
lę kraujuose.

Jūreivis Jonas Senulis, Jr. 
lankėsi pas tėvus. Sampson 
N. Y. stovykloj baigia jūrei
vio mokslą.

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

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

i JOHN A. KASS
VEWELRY — W4TCHMAKER 

l _ MiTsir

' 4218 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Bridgeville
Praeitą sekmadienį klebo

nas ragino žmones pasinau
doti “Designation card” ii

Dievui, Jo Bažnyčiai ir mū
sų numylėtai Lietuvai. Vi
sagalis Dievas mūsų neap
leis ir ąuteiks mums ir mū-* t
sų šaliai Lietuvai ramybę 
ir kas svarbiausia, laiko bė
gyje LAISVĘ. O mes, per 
mūsų gražų, dorą, pavyzdin
gą, katalikišką, krikščioniš
ką gyvenimą apturęsime am 
žiną laimę.

JOS. F. SUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
- - - - ★- - - -

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

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

REIKALE PASINAVDOKIT

RUDRIRO RADIO VALANDOS:
WCFL, l«OO K., Nedėlios 
vakare — 0:30 I*. M.
WHFO, 1450 K., Ketvcgo 
vakare — 7:00 P. M.

Nuteis Jūreivius už 
. {sakymų Neklausymą

SAN FRANCISCO, spalių 
25.—Karinis teismas rado 
50 negrų jūreivių kaltais už 
neklausymą įsakymų. Jiems 
buvo įsakyta krauti amuni
ciją į laivus po sprogimo 
Port Chicago uoste liepos 
mėnesį, bet jie sakėsi bijo
jo ir atsisakė tai daryti.

Už tokį neklausymą jie 
galėtų būti nuteisti mirti, 
tačiau manoma bausmė neb 
bus tokia griežta, ir jūrei
viai tik gaus kalėti.

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa 
prasčiausiu būdu. Emerson
MELSKITĖS U2 TAIKĄ!

SKUBIAI ATSTATOMI AERODROMAI

FANONIN' ' * * *

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės. sulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas *

Kariuomenės inžinieriai didele paskuba atstato sugriau 
tus Talcoban ir Tulag aerodromus. Tie aerodromai labai 
svarbūs tolimesniems gen. MacArthur žygiams išlaisvi
nimui visų Philippines salų. (Acme-Draugas telephoto)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKEB COAL, Ankštos rūšies, gy 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM COKE (Conrse). .g j 2 50 
PETROTJCUM COKE (Pfle Rnn) gĮfl’gj 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........jg gQ
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pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir' ypač 
korespondencijas sulig 'savo nuožiūros. Korespondentų' prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant. didelius 
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korespondencijos laikraštln nededamos.

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

Lietuva tebėra ir bus gyva
AR IŠDAVIKŲ TIKSLAS PASIEKTAS?

Chicagos lietuvių komunistų šlamštas įdėjo “edito- 
rialą”, pavadintą “Veltui laukia”. Editoriaias parašy
tas sąryšy su senatoriaus Pepper kalba, pasakyta pra
ėjusį pirmadienį Chicagos tautinių grupių laikraštinin
kams.

To “editorialo” autorius iškraipo šen. Pepper turi
nį. Bet dėl to ginčytis su bolševikų “rašytojais” neten
ka, nes jiems įprasta yra įdėti savo žodžius į kitų 
žmonių lūpas.

Mes čia tik norime parodyti skaitytojams, kaip bol
ševikų lyderukai yra giliai įsitikinę, kad jiems jau tik
rai ir aiškiai pavyko parduoti Lietuvą Sovietų Rusijai.

Šitokį savo įsitikinimą pakartojo, ir tai labai • stip
riai pabrėždamas, editorialo “Veltui laukia” autorius, 
kuris rašo:

“Lenkai, kaiū ir lietuviai reakcininkai veltui lau- 
kia, kbd jie galėtų būdami SSSR pašonėj taip elg
tis, kaip jie elgėsi pirmiau ir veltui laukia savo norų 
vykdymosi.

“To jau nebus. Jie gali tai atsisveikinti.”
Ką reiškia toks drąsus lietuvio bolševiko pasaky

mas?
Pirmoje vietoje, kas tie “lenkai ir lietuviai reakcinin

kai?
RUSIJOS IMPERIALIZMO GARBINTOJAI

Reakcininkais bolševikai vadina visus tuos lietuvius, 
kurie priešinasi Sovietų Rusijos užsimojimams pasi
glemžti Lietuvą ir kurie visu griežtumu stovi už at- 
ataigimą laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lie
tuvos valstybės.

Bolševikai, sakydami, kad tos tautos, kurios yra Ru
sijos pašonėje, “nebegalės taip elgtis, kaip pirmiau”, 
turi galvoje bolševikiškosios ir diktatoriškosios Rusi
jos imperializmą, kuris siekia praryti visus savo kai
mynus ir prieš kurį nieks nebegalėsiąs atsilaikyti. To
dėl lietuviai patriotai, anot drąsaus lietuvio bolševiko 
teigimo, “Veltui laukia savo norų vykdymosi”.

Vadinas, rusų gausingos anbijos, antru kartu atė
jusios j Lietuvą, nebepasitrauks ir todėl lietuvių tau
tos norai atsisteigti laisvą ir nepriklausomą gyvenimą 
jau yru palaidoti. Tai reiškia, kad lietuvis bolševikas 
redaktorius jau įsitikino, kad ne be Lietuvos žmonės 
bu3 savo krašto šeimininkai, bet rusai okupantai. Tai 
reiškia, kad, anot bolševiko redaktoriaus pasakymo, 
laisvės ir nepriklausomybės ištroškę ir siekią lietu
viai “guli tai atsisveikinti”.
BOLŠEVIKAI RAŠO LIETUVAI MIRTIES DEKRETU

Nebūtų taip liūdna, jei tokį, skaudų įsitikinimą reikš
tų imperialistas rusas bolševikas ar imperialistas na
cis. Bet tikrai yra skaudu ir liūdna, kad mirties dekre
tą Lietuvai išrašo jos sūnus lietuvis.

Bet geras, ištikimas Lietuvos sūnus savo broliui pa
laidūnui ir išdavikui (bolševikui) atsako:

Mūsų senoji motina Lietuva nėra minusi. Ji yra ir 
bos gyva. Todėl, brolau palaidūne, nerašyk jai mir
ties dekreto 1

Lietuva, pergyvenusi dvi skaudžias ir kruvinas > 
kupacijas, pergyvens ir trečiąją. Tiesa, dar daug kraujo 
jai nulies, tačiau ji išliks gyva. g

MES SIEKIAME TEISINGOS IR PASTOVIOS TAIKOS
Mes matome, kad šio karo gigantiškose kautynėse 

laimi tie, kurių pusėje yra teisybė, kurie karo pra
džioje pasisakė kovoją už išgelbėjimą demokratijos ir 
už diktatorių pavergtų tautų išlaisvinimą. Mes esame 
įsitikinę, kad ir prie taikos konferencijos stalo teisybė 
ims viršų. Atlanto čarterio dėsniai ię keturių laisvių 
doktrina turės būti įgyvendinta viso pasaulio tautose. 
Neturės ir nebus išimties nė SSSR kaimyninėms tau
toms, nebus išimties nė Lietuvai.

Jei būtų kitaip, taika nebūtų teisingai atateigta ir 
todėl ji nebūtų pastovi.

Mes esame tikri, kad mūsų kraštas — Jungtinės A- 
merikoa Valstybės, tiek daug vyrų gyvybių ir turto 
aukojančios, kai mūras stovės už teisingos ir pasto
vios taikos pasaulyje atsteigimą.

Svarbūs ALT suvažiavimo nutarimai
(REZOLIUCIJA)

Amerikos Lietuvių Taryba susirinko į savo metinį 
suvažiavimą New Yorke, McAIpin viešbutyje, tuo me
tu, kai Lietuva jau buvo baigiama apvalyti nuo Vo
kietijos ginkluotų jėgų. Sovietų Sąjungos Raudonoji 
armija įėjo į Lietuvos žemę.

Paskui ją tačiau sekė ginkluoti NKVD būriai, kurie 
tuojau ėmė siausti Lietuvoje, kaip barbarai, puldami 
ramius gyventojus, žudydami juos arba masėmis va
rydami į Rusijos gilumą. Pradėjo kartotis, tik dar bai
sesnėje formoje, bolševikų žiaurumai, kuriuos Lietuva 
pergyveno pirmosios sovietų okupacijos laikais.

Pabėgusieji nuo to baisaus teroro į Švediją žmonės 
šaukėsi mūsų pagalbos. Todėl Amerikos Lietuvių Ta
ryba atsikreipė į prezidentą Rooseveltą, ir valstybės 
departamentą Washingtone, prašydami užtarymo Lie
tuvos žmonėms, ir gavo valdžios užtikrinimą, kad ji 
dės visas pastangas apginti nekaltus žmones nuo per
sekiojimo.

Pagalbos akcija tačiau turi būti tęsiama toliau — tol, 
kol mūsų tėvų kraštui ir jo žmonių gyvastims nepa
liaus gresęs pavojus, šituo sumetimu Amerikos Lietu
vių Taryba sušaukė į New Yorką savo metinio suva
žiavimo proga Veikėjų Pasitarimą, kviesdama į jį ALT 
skyrių atstovus, draugijų sąryšių komitetus ir žymes
niuosius veikėjus iš kolonijų.

Šito Veikėjų Pasitarimo dalyviai dviejuose posėdžiuo
se, kurie buvo atlikti spalio 18 d., vienbalsiai pritarė 
padarytiems iki šiol Amerikos Lietuvių Tarybos žy
giams ir išreiškė pageidavimą, kad į Lietuvos gelbė
jimo bei jos teisių gynimo darbą būtų įtraukti kiek 
galint platesni mūsų visuomenės sluoksniai visoje A- 
merikoje.

Jie pasižadėjo patys darbuotis ir raginti kitus geros 
valios lietuvius savo kolonijose, ir nutarė, kartu su 
Amerikos Lietuvių Taryba, atsišaukti į visus Amerikos 
lietuvius, kurie geidžia laisvės ir gerovės savo senolių 
žemei, kad sukrustų ir imtųsi be atidėliojimo vykdyti 
sekančius sumanymus:

a) informuoti apie padėtį Lietuvoje vietinę spaudą;
b) susisiekti su savo distriktų kongresmenais ir sa

vo valstijų senatoriais, reikalaujant jų paramos 
nekaltai skriaudžiamiems Lietuvos gyventojams;

c) organizuoti masinius mitingus, kad jie įvyktų ne 
vėliau kaip šių metų lapkričio ir gruodžio mėne
siuose, ir atitinkamas rezoliucijas siųsti valdžiai, 
kongresmanams ir senatoriams į Washingtoną!

d) tuojau pradėti ruoštis iškilmingiems Vasario še
šioliktos minėjimams;

e) imtis energingo aukų rinkimo Amerikos Lietuvių 
Tarybos darbams paremti, Informacijos Centro 
veiklai išplėsti ir kitiems* būtiniems Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Iškilmėms ir bazarui praėjus

Veikėjų Pasitarimas išreiškė pageidavimą, kad iki 
ateinančio vasario mėnesio pabaigos būtų sukelta ši
tiems tikslams, per visas kolonijas, nemažiau, kaip 
$50,000.00.

Pasitarimo dalyviai, be to, vienbalsiai pasisakė už 
tai, kad ateinančiais metais tinkamu momentu būtų 
sušauktas visuotinas Amerikos Lietuvių Kongresas, ir 
įgaliojo Amerikos Lietuvių Tarybą paskirti jam laiką, 
atsižvelgiant į karo padėtį ir kitas aplinkybes.

Taigi visi stokime į darbą, kad būtų išgelbėti ir ap
saugoti nuo pražūties Lietuvos žmonės; kad greičiau
siu laiku būtų laimėtas kares; ir kad būtų atstatyta 
pastovi ir Atlanto Čarterio dėsniais pagrįsta taika; ir 
kad būtų atstatyta nepriklausoma, laisva ir demokra
tinė Lietuvos Respublika!

VEIKĖJŲ PASITARIMO PREZIDIUMAS:
L. šimutis — pirmininkas
P. L. Pivorūnas Ir J. V. Grinius — vice pirmininkai 
P. Grigaitis — sekretorius
J. Beley ir A. Deveniene — sekretoriaus padėjėjai
M. Vaidyia — iždininkas.

★
Viąiur organizuokime Bendro Am. Lietuvių Šelpimo 

Fondo skyrius. Tai yra ir skubu ir svarbu.

(Tęsinys)

LIETUVIŲ GRIPE
Lietuvių grupėje ėjo “Dai 

nos” draugijos nariai, Ka
reivių Motinų organizacija 
ir Amerikos Legiono Lietu
vių posto nariai, su Lietuvos 
vėliava priešakyje. Skelbė
jui tariant, kad eina lietu
vių grupė, kurių tėvynė var
gus kenčia karo sūkuryje, ir 
grojant Lietuvos himną, lie
tuviai — moters ir mergi
nos tautiškuose rūbuose, mi
šriems kaspinams plavenant, 
ir rūtų vainikams žaliuo
jant kasose — gražiai įžen
gė scenon ir užtraukė, “Lie
tuva, tėvynė mūsų, tu did
vyrių žemė!”

Ak, taip ir sugriebia šir
dį!... Ten, už jūrų, svetimų 
mindoma kruvinomis kojo
mis, Lietuva mirtinus var
gus kenčia, šiurkščiomis ran 
komis ją svetimi taršo. Jos 
padėtis kruvina; jos ateitis 
miglota.

Čia, laisvoj Amerikoj, lie
tuviai ir Lietuvos vėliava 
gauna nemažiau pagarbos ir 
trukšmingų plojimų už ki
tus. Gražūs mūsų žmonės 
skaisti mūsų vėliava, malo 
ni lietuvių tėvynė.

Vienok ir šioj laisvoj A 
merikoj yra išsigimėlių, ku
rie stato Lietuvą pigioj rin
koj ir trokšta ją svetimon 
vergi j on parduoti.

Perkūno trenksmu ausyse 
suskamba Kęstučio šauks
mas:

“Prakeiktas tas lietuvis
Kuris negins tėvynės sa 

vos’
Ar gi lietuviai ne žmo

nės? Ar jie neturi proto? Ar 
gi jie nemoka save valdyti? 
Ar gi Lietuvos dideliems 
kaimynams trūksta žemės ir 
turtų? z

Kodėl gi pasaulio tautos 
negali taip broliškai sugy
venti kaip šios tautinės gru
pės?

Kodėl yra lietuvių, kurie 
nori parduoti Lietuvą? Ko
dėl... kodėl...

Lietuviai baigę himną pa
silieka scenoje. Juos lydi 
gausūs plojimai. Ateina ki
tos grupės ir viską atlieka 
tokia pat tvarka. 
ĮSPŪDINGA valandėlė

Gub. C’Conor sveikina vi 
sug dalyvius.

Majoras McKeldin pareiš
kia, “Amerika nedraudžia 
savo piliečiams gerbti savo 
seną tėvynę, taip kaip gera 
moteris nedraudžia savo vy
rui gerbti savo motiną!”

Visi žiburiai užsimerkia 
Tik vienas didelis žibintas 
trykšta spinduliais į didelę 
žvaigždėtą Amerikos vėlia
vą, kuri randas* virš scenoj 
esančios tautinių grupių mi
nios. Maldinga tyla.

i <1

Gražu akiai, džiugu šir
džiai!

Salė pilna žmonių. Cere
monijoms pasibaigus, sekė 
linksmi šokiai, griežiant gar 
šiai Vincent Lopez orkestrai.

Tai taip buvo apvaikščio
ta “Maryland Day”.

* * *
Pirmadienį, spalių 9, bu

vo rusų, čekoslovakų, estų 
ir norvegų diena.

LIETUVIŲ DIENA
Antradienį, spalių 10, ki

nų, lietuvių ir norvegų die
na. Lietuvos Bakūžė jau bu
vo pilnoj tvarkoj. Viduje ir 
kieme buvo didelis rinkinys 
audinių, mezginių, medžio 
išdirbinių, lėlių, knygų ir pa
veikslų.

7 vai. vakare buvo bend
ras bankietas. Čia dalyva
vo Lietuvos pasiuntinys, Po
vilas Žadeikis, pasiuntiny
bės sekretorius, Rajeckas su 
žmona ir sūneliu; kinų at
stovybės nariai, norvegų ir 
ukrainų svečiai. Tarpe buvo 
ir buvęs Baltimorės majo
ras Broening, daug aukštų 
valdininkų ir karininkų, kun. 
Liudas Mendelis, adv. Na

f

das Rastenis ir daug kitų.
Po tokios gražios tarptau-

tiškos vakarienės prasidėjo 
vakaro ceremonijos. Čjo tau J 
tinių grupių procesija. Visi 
to vakaro dainininkai giedo
jo Amerikos himną.

Pirmą dalį programos pil
dė kinai. Po to buvo norve
gų pasirodymas, ir po to — 
lietuvių.

Lietuvių programą, vede 
grupės komiteto pirminin
kas, Antanas Miceika. Pir 
miausiai Šv. Alfonso para 
pijinės mokyklos mokiniai 
ir dainiečiai giedojo Lietu 
vos himną. Po to Miceik i 
perstatė Lietuvos pasiuntu- 
nį, Žadeikį, kuris sekamai 
prabilo.

(Daugiau bus)

UŽ ROOSEVELTĄ 
Minnesota valstybės sena

torius Joseph H. Bali, kuris 
pranešė, kad per prezidento 
rinkimus balsuosiąs už Roo- 
seveltą dėl jo užsienio poli- 
tikos.*

Meilė yra įstabi dorybė 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame 

(Šv. Pranciškus)

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

l

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSEAS, Raštininkas

Jr
Namų Taisytojas

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

GEO. BORCHERIAS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPU BLIC 6051

■1

Trimitas groja “Taps”. I 10546 S. Artesian, CED. 1739
Kitas trimitas tolumoje pa
kartoja, o trečias dar toliau 
pakartoja gęstančiu balsu.

Per tūkstantį tautinių gru 
pių giedorių, stovinčiu po 
minėta didele Amerikos vė
liava — ii vienos pusės U- 
nited States Coast Guard 
orkestrą, o iš antros, Mary 
land State Guard benas - 
visi bendrai užtraukia Ame
rikos himną.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JCSU 

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

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

S. J. Vondrak, na v Įninkąs Telefoną* LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p v etvlr. iki 9 fiefitad 9 Iki 12.

uflŠaliimiSdts
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Iš P. Stoškiūtės gyvenimo

Tikra Amerikos lietuvaitė
VISUR PASISAKO LIETUVAITE — SVETIMTAU
ČIAMS PATINKA LIAUDIES DAINELES.

Polyna Stoškiūtė, Draugo 
koncerto žvaigždė, yra pa
vyzdinga Amerikos lietuvai
tė. Tai liudija jos duoti kon
certai Pietų Pacifike Ame
rikos kariškų jėgų stovyk
lose ir čia Amerikoje U. S. 
O. centruose, apie kuriuos 
plačiau kitą sykį bus rašy
ta. Bet kartu ji irgi tikra, 
patrijotiška lietuvaitė.

Skaitant jos koncertų mu 
zikos kritikų įvertinimus, vi 
sur pažymėta, kad ji tipiš
ka lietuvaitė. Jos išorinį gro 
žį puošia ir vainikuoja pro
to gabumai. Kad prie tokios 
karjeros ir reikia daug kal
bų mokėti, visgi Polyna sa
vo gimtąją kalbą vartoja 
lyg kad būtų gimus Lietu
voj. Tiesa, jai ne vieną kar
tą teko lankytis savo tėvų 
gimtinėje. Lietuvą ji pami
lo. Ir dabar nesigėdi visur 
pasisakyti esanti lietuvaitė.

Būdama dar Europoje, 
daug padėjo , ir palengvino 
savo aukomis ir patarimais 
•užsienin pabėgusius lietu
vius. Keliaudama 20,000 my
lių Pietų Pacifike irgi su
tiko daug lietuvių, su ku
riais kalbėjosi lietuviškai, 
džiaugdamasi ta proga.
LIETUVIŠKA DAINA 
PROGRAMOSE

Koncertuodama dabar A- 
merikoje (šiais metais net 
jau 77 koncertai randasi 
maršrute) visuomet-Jbando 
programoje įterpti lietuviš
kų liaudies dainelių. Tą y 
pač pastebi muzikos kriti
kai, kurie sako, kad nors 
dainelių kompozitoriai jiems 
svetimi, vienok dainelės tik
rai gyvos ir visiems arti
mos. Vienam kritikui ypa-/ 
tingai patiko dainelė Stasys 
polkos ritmu. Kitas kriti
kas rašo, kad jos ištarimas 
toks aiškus ir jos perstaty
mas lietuviškų dainelių toks 
gyvas ir vaizdingas, kad pu- Į 
blika nors niekad gal nebu- j 
vo girdėjusi lietuviško žo
džio, vistiek jautė, kad juos 
suprato labai gerai.

Kelia tad ši lakštingalėlė 
Lietuvos vardą svetimtaučių 
tarpe savo muzikos pasau
lio srityje. Garbė Polynai, 
kad nesigėdi savo tautos. 
Garbė Amerikos lietuvaitei, 
kuri duoda tokį pavyzdį mū
sų čia gimusiam jaunimui.

Visiems lietuviams bus 
progos P. Stoškiūtę pama
tyti, ir jos pasiklausyti jos 
pirmame viešame pasirody
me Čikagoje, lapkr. 26 d. 
Orchestra Hali. Ji pasiekus 
aukštybes tapo pažiba ir mu 
zikos pasaulyje ir Amerikos 
lietuvių gyvenime. Atsilan
kant į jos koncertą bus ga 
Įima jai išreikšti jos meniš
kų gabumų įvertinimą ir 
kartu padėkoti jai už jos 
pastangas visur ir visuomet 
kelti lietuvių vardą.

Tikietai parsiduoda viso 
se kolonijose ir Draugo ofi 
se. N. A. P.

Mirtis gaisre
WARSAW, III. — Mrs. 

Eva Hamill, seniausia War- 
saw moteris, mirė gaisre 
praeitą antradienį, kai ugnis 
sunaikino jos penkių kam
barių napią.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

i i A
KAZIMIERAS URBUTIS
Mirė spalių 24d.. J944m., 10 

vai. ryte, sulaukęs pusė. arai.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Tauragėn apskr.. Girdiškės pa
rapijos. Paežeres kaimo. Ame
rikoje išgyveno &0 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterį Onų (po tėvais Degi- 
llkė); 5 dukteris Anna. Mary 
ir jos vyrų, Uarborų, Klzbietų 
ir Jot vyrų Jonų, Petronėlę 
Kerbs Ir jos vyrų Gus: brolį 
Juozapų; Augintinę Margaret 
Noceo ir Jos vyrų įloti |r šei
mų; 2 pusbroliu* Povilų l'rbu- 
tį ir Stanislovų Petrošių; 2 
puioeseres Elenų Stoekienę ir 
Ikunicėlę Ralemonienę; 19 anū
kų; 5 pro-a n ūkus; švogerkų 
Mary Mildašienę ir jos šeimų 
(Kenosha, Wls.); Ir daug kitų 
giminių ir draugų.

Kūnas randasi pašarvotas 
namuose, adr. 4138 So. Mnple- 
uood Avė. baidot u vė» įvyks 
šeštad.. Spalių 28d., 8:0(1 vai. 
ryto iš narnų ) Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios 
purap. bažnyčių. kurioje |- 

vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų Po pamaldų bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero ka
pines.

Vist a. a. Kazimiero Urbu- 
ėio giminės, draugai ir pašjo- 
tfcini esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiose laidotuvėse 
ir suteikti jaut paskutinį pa
tarnavimų tr utsi velktnimų.

Nuliūdę lieka: Moteris, »uk- 
terys. Žentai, Brolis, Auginti
nė. Pusbroliai, PtoMmiraSi s- 
tis<|v kitos (.iminės

I-aiM, dlrekt ; H. 
tel. MONroe 3377.

M. Skudu

|amm

Šaunios vestuvės
Bridgeport. — Spalių 15 

d. įvyko šaunios vestuvės 
Sgt. Vito Rumchek su Ade
le Kaminskaite, šv. Jurgio 
išpuoštoje bažnyčioje per šv. 

i Mišias kun. Gaučias suteikė 
šliūbą, o kun. P. Lukošius 
pasakė pamokslą.

Vestuvių puota buvo Lie
tuvių Auditorijoj.

Po vestuvių jaunieji iš
vyko į Abeline, Tesąs, kur 
Rumchek yra stovykla.

Jaunai porelei linkime Die 
vo palaimos. Dalyvi.-

susirinkti, nes turime kele
tą svarbių reikalų aptarti 
Taipgi, gal būt, šiame susi-, 
rinkime turėsime centro se
kretorių V. Kvietkų, kuris 
asmeniai paaiškins apie bu
simąjį vajų.

F. J. Bizauskas, pirm

Utenos Klubo susirinki 
mas įvyks spalių 26 d., 7:3C 
vai. vakare, Vingeliausko su 
lėj, 4500 So. Talman Avė 
Visų /torių pareiga atsilan
kyti sin susirinkiman.

Valdyba

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Šv. 

Teresės draugijos narėms ir 
visoms ir visiems, kurie pri
sidėjo prie “Pantry Show- 
er” mūsų naudai.

Dėkojame klebonui kun. 
V. Černauskui už malonų pa
raginimą.

Melšime Visagalį Viešpa 
tį, kad Jums ir visiems 
tiems, kurie yra Jums bran
gūs, gausiai palaimintų.

Šv. Kazimiero Seserys 
Šv. Juozapo parap.

DĖMESIO!
LRKSA Chicagos apskr 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, spalio 29 d., 2:30 vai 
p. p., Marąuette Park, Gi 
mimo P. Šv. parapijos sve 
tainėje. Kviečiame kuopų 
atstovus skaitlingai ir laiku

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

suvma 200 Paminklų 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo b* Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė;

VENETIAN
štai vienas Ii mūaj graiių MONUMENT CO.

paminklinių pradu Irtų

DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Ava.)

PHONE: 8EEUEY BIOS

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: I

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PBRSONAJLlZBr) MAMOBULLS AT NO ADDITIOMAL GOBTI 
PARTICUKAR PBOPtiR PREFRR PAC0SANKJS PHODUOTIONi 

DISTRIBUTORS OP TOT PAMOUS MONTKLiLiO BRAMITU 

BUY U. a. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

JOHN W?VaCHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithaaniaa Chanbar of Commeroe

MODERNI Uridtnė PARODA: RJDBDENCUA:
4535 W. Washington Blvd. 0919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; deitad. ir Sekm. 9-6 vaL

Kalbės Liet. Demokratu 
Radio Programoj

Sheriff Michael Mulcahy

Nepriims
SAN FRANCISCO.— Tris

dešimt trys San Francisco

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.

Al G. Kumskis, Preziden
tas Lietuvių Demokratų Ly
gos, praneša, kad Kevirtad., 
Spalių 26-tą d., 7 vai. vak. 
per W.H.F.C. radio stoty 
(Budriko Radio V alandą),

didieji viešbučiai pranešė. • kalbės Sheriff Michael Mul- 
kad jie nepriims daugiau re- cahy ir Lt. Antanas Paulus, 
zervacijų dėl suvažiavimų iš Sheriff’o ofiso. Svarbų vi- 
šiais metais ar 1945 m. siems Lietuviams pranešimą 

padarys Teisėjas John T. Zu- 
(Skelb.)Aukokite savo kraują su- ,ris' 

žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių. PIRKITE KARO BONUS!

Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

».... .1 flr ..I B I , ,H|

Platinkite “Draugą”. Skelbkitės “Drauge”.

Jhylttta Šiandie 

Sdtebuhlu, ?

len

*7 • /

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. 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"
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

I

GABY. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FU NE RA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. CalUornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Proi’rogramai 
(1390 k.)

WGES
Pirmadieniais ir Ketvirtad. 

8 vai. vak.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

: E

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflsi finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną Ii Makt|

Mes Turime 
Koplyčias

Yleose Mieste 
Dalyse

MAŽEIKA
ttU MICAMKM AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoae YARDS 1188—81

LACHAWICZ IR SUNAI
nu WEST 2Srd I’I-ACE 
U7M a. inomoAN avm Phones: CANAL 2515 

OOMMODORE 576fl 
PULLMAN 1271

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 960

ANTANAS M. PHILLIPS.
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CAUFORNIA AVfc. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18tta 8TREEI
____________ Telephoae YARD9 W9________

L I. ZOLP
1648 WEST 46th IT. Phone YARDS 0781
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ATYDA-Visiems Lietuviams Kvietimas-ATYDA!
Dalyvaukite Visos Chicagos Rengiamame - Subatoje. Spaliu 28-tg d., 6 vai. vak., Soldier's Field - Bendrame Pagerbime

PREZIDENTO F. D. ROOSEVELT
Visos draugijos, klubai ir visuomenė esate kviečiami dalyvaut šiame Istoriniame 

įvykyje. Matysit ir girdėsit Prezidentą. Bus ir įdomus programas: Hollyuood
žvaigždžių, Alice Stephens Choras ir Darius-Girėnas Drum and Bugle Corps. 

Kviečia: Mayor ED. J. KELLY ir LIET. DEMOKRATŲ LYGA, Cook County.
Tikietus galima gauti visose Lietuvių Redakcijose, prie Lietuvių Biznierių ir Lietuvių Demokratų Lygos Headąuarters, adr. 2422 W. Marąuette Road, tel. REP. 6608.- - - • » __ l

Iš teismo salės

Dvi susiginčijo dėl šunies
PANELĖ IR MOTERIŠKĖ NUĖJO TEISMAN DĖL 

ŠUNIES — ŠUO MOSIKAVO UODEGĄ
Chicagoje gyvena moteris Teisėjas liepė panelei vie-

ir panelė. Jos gerai gyveno 
ir buvo artimos draugės. 
Bet kovo mėnesį panelė su
sirgo ir vykdama ligoninėn 
savo šunį paliko draugei. 
Bet kai panelė grįžo iš ligo-

name suolo gale atsisėsti, o 
moteriškei kitame suolo' ga
le, ir įsakė, kad jos jokių 
ženklų šuniui nerodytų, šuo 
buvo paleistas tarp vidurio.

Ką gi daro šuo? Jis pamo-
ninės ir norėjo atgauti šunį, sikavo uodegą, ir šuo pribė- 
moteriškė pareiškė, kad vis- go prie panelės, ir laižė jos 
kas baigta, nes. girdi, tu šu- į ranką.
nį man atidavei. j -----------

Kai dalykai taip susipai
niojo — panelė savo draugę 
apskundė teismui. Ir šiom 
dienom buvo sprendžiama 
teismo byla.

I įvairios
Į....2]

Obuolys gali kaštuoti 
10,000 dolerių

Tiesiog į vidurį pataikė, 
bet Eugene Foley, Mineapo- 
lis-Honeywell Regulator Co. 
baseball tymo metikui (pit- 
cher), gali tekti sumokėti 
$10.000 už obuolio metimą į 
draugą, laike užkandžių, bir
želio 8 dieną. 1
Draugas pasilenkė, ir obuo- 

lis sudavė Mitchell Mockie- 
wicz’ui, 45 metų, 3024 N. 
Troy avė., į galvą. Spalių 25 
dieną buvo iškelta byla apy
linkės teisme.

Jo advokatas pasakė, kad 
Mackiewicz, dviejų vaikų tė
vas, tapo netinkamas dar
bui nuo to įvykio, nes sme
genys buvo sutrenkti.

Nubaudė
Fiore F. Sasso, 21 metų, 

buvo nubaustas 30 dienų ka- 
lėjiman už nudavimą mer- 
chant marinų oficierį. Tai 
įvyko Chicagoje.

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti
KAI KURIOS ŽINIOS APIE RACIONAVIMO DALYKUS 

TUOS DALYKUS PADUODAME JŪSŲ DĖMESIUI

ABU APDOVANOTI

Pavogė $300
Trys vyrai paprašė alaus 

Ponchione likerių krautuvė
je, 5100 Lincoln' avė. Kai
krautuvės savininko žmona• •
nuėjo į refrigeratorių, trys 
vyrai pabėgo su keturiom 
dėžėm whisky, už $153 ver
tės ir $300.

Apkraustė
Iš Van-Laflin Pharmacy, 

Ine., 1500 Van Buren str., 
vagys paėmė septynias dė
žes whisky. už $200 vertės, 
30 fontaninių plunksnų, už 
$30 ir $20.

♦ * *

_ X Šį vakarą visu £ v vuiuProcesuotas maistas. — I Vartoti riebalai — Kiek-! nirir • • ...__  4. .o , . . dkk narių masinis mitin-Melynos stampos nuo A8 iki vienas svaras vertas dviejų
raudonų racionavimo punk
tų ir 4 centų.

Z8, ir nuo A5 iki R5 (4 kny
gelėje), 10 punktų kiekvie
na, geros neribotam laikui.

* * *

Mėsa, sūris, riebalai, kenuo- 
tas pienas — Raudonos 
stampos nuo A8 iki Z8 ir 
nuo A5 iki K5 (4 knygelė
je), 10 punktų kiekviena, ge
ros neribotam laikui.

* y *

Cukrus. — Cukraus stam
pos 30, 31, 32?, 33 (knygelė
je). penki svarai kiekvienai, 
geros neribotam laikui. Cuk
raus stampa 40, 5 sv. ke- 
navimui, baigiasi vasario 28,

Prašo $10,000 už 
ausies sužalojimą

M Įdomios
2INIOS

Areštuoja
STOCKHOLM. — Iš Hel

sinki pranešama, kad suo
miai areštuoja “tikrus as
menis’’, kuriuos sąjunginin
kai laiko kaltais, papildžius 
karo nusikaltimus laike ko
vos prieš Sovietų Rusiją, 
ypač Karelijoje.

Vėl puolė
LONDONAS. — Praneša

ma, kad vokiečiai vėl palei
do skrendančias bombas į 
pietinę Angliją, įskaitant ir 
Londono apylinkę. Apie tai 
teko patirti spalių 25 dieną.

Apskundė
NEW YORK. — Mrs. Eli- 

zabeth Berson Gildersleeve, 
21 metų, buvo apkaltinta 
spalių 24 dieną, kad turi tris 
nedivorsuotus vyrus, ir pla
navo ištekėti už ketvirto. Ji 
buvo pasiųsta į kauntės li
goninę, kad ištyrus jos pro
tinį stovį.

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [xĮ DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

STASYS LITWINAS SAKO:
«T\ A D M D Tai Geriausias Laikas Pirkti VADaJi — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insnlacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insolnotų Plytų Išvaizdos fty- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos __Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

’ CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

Mrs. Edward Morrell iš 
Philadelphia, Pa., ir John L. 
Yancey iš Chicago Kristaus 
Karaliaus šventėje bus ap
dovanoti Katalikų Tarp rasi
nės Tarybos medaliais už 
pasižymėjimą tarprasinio 
teisingumo veikime per pas
taruosius metus. Abu asm? 
nys yra žymūs Amerikos 
katalikų veikėjai. (NCWC - 
Draugas)

gas, kuriam bus malonių ir 
nemalonių pranešimų, sa1- 
džių ir skaudžių prisipaži
nimų ir, ant gale, juoda len
ta. Nauji nariai kviečiami 
apsilankyti į tą baisų vaka
rą' ir užsiregistruoti.

X Daina ramina, daina
Naujai įtaisytas telefonas Ka*v*na- Tai,gi, visi ruoški- 

buvo pagrindu iškelti bylą m®s lapkričio 26 d. į Or- 
Aukščiausiame te;sme prieš H? 11 atsigaivinti lie-
Illinois Bell Telefone Co., tėviškomis dainomis, kuriu 
prašant $10,000^ nesigailės mums operos ar-

Mrs. Agnės Isabel Ward, tistg Polyna Stoškus. Kad 
41 So. Stone av., La Grange, vieta būtU užtikrinta, bi'ie- 
nareiškė byloje, kad netru- ,^as reikia iš anksto įsigyti, 
kus po įrengimo’ jos telefo- j x Klaidos pataisvmas> _Paskelbė

Mayoras Kelly praeitą 4945 m.’Extra 20 svarų, ke- ?°’ j0® kl^us^ buvo®uzalo- Vakar buvo pastebėta šioje
antradienį paskelbė, kad 
lapkričio 10 diena bus Jung
tinių Amerikos Valstybių 
marinų korpuso diena.

Nubaudė
Marshall St. Pierre,

navimo reikalui, galima gau- ta kl,u® t™ksmul te efo *•| vietoje, kad Šidlauskui iš 
Ji sako, kad svaigulys ją Erjdgeporto susilaukė žinia 

apėmė ir jai teko būti 20 iS Kar0 Deoartamento, jog 
savaičių ligoninėje. i juiu aūn,ls Alhertas SidU.,„.

ti su spare stampa 37. reikia 
kreiptis į vietos racionavimo 
boardą.

* # kas. TI. S. Armv. vra miręs.

Batai, _ Airplane stam-.SlS DUOtlaS dabai Oall °turėi° būti k’d.J • o zx v. . , dingės kur nors Prancuzi40 pos 1 ir 2 (trecioje knygę- » «« • i Į .
metų, 4316 N. Kilbourn avė., • Įėję) kiekviena gera porai K9lHB Yduinll JUOuU j 0
buvo nubaustas šimtu dole- Į batų neribotam laikui; air-

Nauji susirgimai
Praeitą antradienį praneš: 

ta, kad laike 24 valandų už
registruota aštuoni nauji 
susirgimai paralyžiaus liga 
Cook kauntėje, šeši susirgi
mai, įskaitant vieną mirtį, 
įvyko miesto ribose.

rių Shakespeare avė. polici
jos teisme, už mušimą savo 
64 metų amžiaus motinos.

plane stamp 3 įsigalioja lap
kričio 1 dieną.

X Cicero gyventojai nėr
pastarąjį kraujo vaju Ra’,d.

_ .Krvžiui yra suaukoię 898 ris 1930 meta’s sėdėjo me- ; , . . .' nuskvorčiu (pints) kraum

JACKSONVILLE, Fla. — 
Herbert Ellingham, Jr., ku-

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DAKTP PLUT\

▼ABTOJAMAS SAUJAS FLASTIO MA. 
TMKIOLAS MATVKALM 
■PALVOS BAJfTV

MATUOS Velvatone 
$12.50

DU $St.M UB KIEKVIENĄ

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO. 

1TM S, Udua tad n. Moa. MSI
M. • IM A MteA 

KAI RAMI IJTIiTIIltl

t»4t w a«th k*. tn<i n. imw mos 
«O M. Oe^.rbom Rrn •<>«, gta
ridumiMM. *—( .atradiMl Ir

BM • IM f.

Automobilis ant 
sienos užšoko

James Wells, 5450 N. La- 
mon avė., važiavo Columbus 
keliu, ir automobilis atsisto
jo ant nosies.

dyje 336 valandas, negali su
prasti tų jaunų mergaičių, 
kurios alpsta išgirdusios dai- 

riodo) geri iki rugpiūčio 31 nuojant Frank Sinatra, 
d., 1945 m. Kuponai 1 (1944- ! “Vietoje save kvailiomis ri b«aukoję 4,091 puskvor- 
1945 m. periodo) geri iki pasidaryti, jos turėtų visą tes kraujo, 
rugpiūčio 31 dienos; kuponai energiją įdėti, kad karas x Amerikos Ra id. Kry- 
2 ir 3 galioja nuo gruodžio greičiau baigtųsi”, — jis pa- ži,.s ieško Joe Grablun0> se.

sakė čia aviacijos centre, nįau gVvenUoj0 adresu 5358

Kuro aliejus. — Kuponai 
4 ir 5 (1943—1944 metų pe-

18 iki rugpiūčio 31 dienos.
♦ * »

Gazolino — Kuponai 13,

Nuo rugpjūčio 12 d. iki rug
sėjo 27 d., (šimet) Cicero 
gyventojai Raud. Krvžiui v-

kur jis lavinasi, kad taptų g Morf?an st Jam yra atė-
aviacijos elektriku. iaį§kaa įg Europos. Jis

Automobilis užšoko ant A knygelėse baigiasi gruo-' “Tos kvailystės man ligą nat8 ,,rba žinantieu kur d»u
11 — _ X. 2 — 1 C 4> 4- J Y? _ O-J V • «*šaligatvio, netoli 16-tos gat- džio 31 d.

vės, kai kitas automobilis _
artėjo. ' J)

Ir čia automobilis nurie
dėjo 20 pėdų per krūmus ir 
nriešakis užšoko virš sienos,
Illinois Central bėgiuose. 
Užpakaliniai ratai sulaikė 
automobilį nuo nukritimo.

Wells paraudonavo, bet 
nebuvo sužeistas.

Už $3,000 rankinį 
laikrodį pametė

Miss Renee Gordon, 19 
metų, 515 Briar pi., pranešė, ’ 
kad ji praeito antradienio 
vakare pametė deimanto ir 
sapiro rankinį laikrodį, ku
ris turi $3,000 vertės. Ji pa
sakė, kad laikrodis buvo šei
mos paveldėtas.

Paliko $100,000
I

' Adolph F. Kramer, Chica
gos realestatininkas, paliko 
$100,000 nuosavybės.

Įvaro.

, DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Stoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINI KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

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

216 S. Michigan Ave„ Chicago, III

bar gvvena, pr°5Omį at«i- 
bopti adresu: 616 S. MicM- 
•’an Avė. Telefonas: Hnrri- 
-on 5910, Extension 157.

X Marvtė žutautaitė. A.3SO 
Talman Avė., pirmininkė 

^ALF (Ateitininku drau^o- 
-’ės) skyriaus, iki Šiol yra
kimiausiai pasidarbavus 
"inkime drabužiu nukentė
si,šiems nuo karo Lietuvoj. 
T N. Klimo krautuve (Brieh 
♦-.n Parke) ii vra atKmbenns 
Hrš 300 dalių drabužių. Dar 
bą dar tęsia.

X Emiliia MoriAnienė pir
mą kartą aplankė n Drau
go” redakcija ir spaustuvę. 
Justini?s ir Emilija Morkū
nai seniau gyveno Bridge- 
porte, o dabar persikėlė į 
tolimą North Side. Morkū
nai augina gražią Šeimynė
lę: sūnų Raymondą ir dvi 
dukreles — Irene ir Lilliar. 
Morkūnai yra nuolatiniai 
dienraščio “Draugo” i" “Lai 
vo” skaitytojai.




