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JURU KOVOJ PRARASTA 6 AMERIKOS LAIVAI
Naciai Bėga iš Gumbinės, Konigsberg; 
Atrodo, Rusai Greit užims Gumbinę
LONDONAS, spalię 27.—Į čiaus geležinkelį užmušta

Iš naciu pranešimo, kad jie dar 2,500 nacių karių, 
iškelia civilius gyventojus! Berlynas teigė, kad rusai 
iš Gumbinės, daroma išva - per 10 dienų neteko 900 tan- 
dų, j«g rusai gali greitu lai- kų, ir kad rusų jėgos tik 
ku užimti tą Rytprūsių cen- “įlenkė” vokiečių linijas

kelią j keliose
fronte.

vietose 85 myliųtrą, kuris pastoja 
Karaliaučių.

Pranešimas iš Maskvos, Kiti rusų daliniai, žygiuo 
sakė rusų kariuomenė ūžė- darni per šiaurinę Suomiją, 
mė Grunweitšeną, keturias
mylias į pietryčius nuo Gum 
binės, ir Gudinę, širgalę ir
Amalinę, septynias 
mylių nuo į rytus.

Nepatvirtinti raportai iš 
Maskvos sakė rusai jau kau 
jasi Gumbinės priemiesčiuo
se.

Vienas amerikonas komen 
tatorius, kalbėdamas per 
Maskvos radio, sakė vokie
čiai civiliai jau nešdinasi iš 
Karabaučiaus.

Rusų komunikatas 
naciai smarkiai

uzeme sesias apgyventas 
vietas Petsamo apylinkėje, 
jų tarpe Pitkajarvi, 37 my-

ir 101 lias į pietryčius nuo Petsa
mo.

Pietiniam fronto gale ru
sai, kurie vakar užėmė Mun 
kacs (Mukačęvo) susijungė 
su kitais rusų daliniais, ku
rie veržiasi per šiaurrytinę 
Vengriją iš Transylvanijos.

VERŽIASI PIRMYN LEYTE SALOJ

Amerikiečiai kariai išlipo Samar saloj ir užėmė jos pie-
LONDONAS, spalių 27.— tinį krantą. Ta sala yra paskutinė barjerą prieš Luzon. Ki- 

Rusų kariuomenė Čekoslo- ti amerikiečiai kariai praplėtė savo poziciją Leyte saloj, 
sakė! vakiioje pasivarė 15 mylių (Acme-Draugas telephotoj

priešinasi ir užėmė Ungvar (Užorodą), ■ _ ■ <
Rytprūsiuose. Aršiose kovo- 160mylių į šiaurryčius nu° |\(||'|c|| p fcipICtč 1 LCyfC JC

Philippinų Jūrų Kovoj Nukentėjo 27 Japonu Karo Laivai; 
Du Trečdaliai Jų Laivyno Sunaikinta: Sekr. Forrestal

PEARL HARBOR, spaliu 27.—Trišakėj karo laivų kovoj Philippinų vandenyse, 
kuone visas japonų laivynas buvo sužalotas, o Amerika prarado šešis karo laivus.

Neoficialiai nustatyta, kad daugiau negu 27 japonų laivai buvo nuskandinti ar su
žaloti, jų tarpe didesnė dalis didžiųjų kovos laivų.

Amerikos laivyno pranešimas sakė apart lėktuvnešio Princeton nuskendo du nai
kintuvai, du pagelbiniai lėktuvnešiai ir pagelbinis naikintuvas.

Nepranešta kaip, kur ar kada tie laivai nuskendo, nei apie jų įgulų likimą. 
(Washingtone, Laivyno Sekr. Forrestal sakė du trečdaliai Japonijos kovos laivų 

buvo nuskandinta ar sužalota, ir kad mūsų laimėjimas Philippinuose sudarė japonų 
laivynui prastesnį vaizdą negu Amerika matė po Pearl Harbor.)

Japonų laivyno likučiams bėgant namon, suvedimas 
japonams padarytų nuostolių parodo, kad gal 30 priešo 
laivų, jų tarpe 27 pirmaeiliai kovos laivai, kreiseriai ir 
naikintuvai, buvo nuskandinti ar sužaloti.

Amerikos lėktuvai iš Kinijos bazių atakavo pasitrau- 
Kinijos komanda prane- kiančius japonų laivus. Grįžę lakūnai sakė jie nuskandino 

šė, kad japonai kariai ūžė-* ar sužalojo dar tris priešo nedidelius laivus. Dvi bombos 
pataikė į japonų transportą, o kita bomba padegė prekinį 
laivą ir pavertė jį ant šono. Priešo tankeris taipgi buvo 
padegtas.

Vėliausias japonų štabo 
pranešimas, perduotas per 
Tokyo radio, sakė 84 Ame
rikos karo ir kiti laivai bu-

Japonai Pasivarė 60 
Myliu per Kinija

CHUNGKING, spalių 27.

Churchill Sako Karas Eina Prie Galo
se pagal Kauno-Ka raižau- Budapešto.

------------------------- j GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, Leyte, Philippinuose, 
spalių 27.—Šios dienos ko
munikatas pranešė, kad a-

LONDONA spalių 27.— j Lenkijos-Rusijos problemos merikiečiai kariai praplėtė
Ministras Pirm. Churchill bet pareiškė, jog einama gavo liniją Leyte saloje iki 
šiandien pareiškė viltį, kad prie to klausimo išrišimo. 40 mylių, ir kad verždamie-
dabar eina paskutinės ko
vos Vokietijos sutriuškini
mui, bet įspėjo, kad reikia 
laukti daug aršesnių mūšiu.

Kalbėdamas į parlamentą 
Churchill sakė naciai turi 
tik dvi viltis—pirma, prail
ginti karą ir nuvarginti są
jungininkus, ir antra, sus
kaldyti sąjungininkus, An
gliją, J.A. Valstybes ir Ru
siją.

Churchill kalbos tikslas

Churchill sakė Anglija, 
j Rusija ir J.A. Valstybės vi- 
I sos sutinka dėl stiprios, 
laisvos ir nepriklausomos 
Lenkijos atsteigimo, ir jis 
viliasi, kad tos trys valsty
bės garantuos tokią Lenki
ją-

Jis pridūrė tai, kad Mas
kvos konferencijos rezulta
tai buvo geri, bet galutini 
rezultatai nebūsią atsiekti

si gilyn į salą išlaisvino dar 
15 apgyventų vietų.

Amerikiečiai varosi pir
myn nežiūrint padidėjusios 
japonų opozicijos į vakarus 
nuo Palo, ir priešo kontra
takos, kuri buvo atmušta 
Samar saloje.

Mūsų lėktuvai ir priešlėk-

tuvinėte patrankos numušė 
76 japonų lėktuvus, kuomet 
japonai keliais atvejais bar 
dė atakuoti mūsų konvojus 
plaukiančius į Leyte salą.

Amerikiečiai užvaldė ry
tinį Leyte salos krantą nuc 
šiaurinio galo iki Dulag. 
kuomet 10-tas ir 24-tas kor
pusai sujungė savo jėgas 
10 mylių žemiau Tacloban

Tarp užimtų vietų buvo 
Buri, kurio aerodromas bu
vo užimtas anksčiau, ir Ta- 
bontabon.

mė Ningyuan, susisiekimų 
centrą 110 mylių į rytus 

' nuo Kweilin. Japonai per 
astuonias dienas pasistūmė 
jo 60 mylių iš Kiyang.

Pranešimas sakė japonai 
atliko tą žygį, kad apsau
goti savo linijos kairįjį ga
lą prie Kwangsi. Kiniečiai 
ten puola priešo linijos de
šinį galą.

Iš atsiimto Kweilin kinie
čių kariuomenė pasivarė 
devynias mylias į pietus.

SUOMIAI OKUPAVO 
KITTILA, ARKIIKE

3 U.S. Laivai Nuskendo Italija Reikalauja
, , . . . . . . „. . ... Netoli nuo Australijos
buvo išduoti raportą iš 30 iki kito trijų _vadų suėjimo. CANBERRA, Australija,
nesenai turėtos konferenci-1 Churchill sake jis manąs, i __ _
jos su Stalinu Maskvoje jog toks suėjimas įvyks, f o._J 1-n , - .. A 1 - X X- X U • tin pranešė, kad nuo 1942Churchill sake jie neisnšo prieš šių metų pabaigą. f _J ______ ‘m. liepos men. iki 1943 m.

. gruodžio mėnesio prie Aus-

Naciai Smarkiau Ginasi Prie Po Klonio
ROMA, spalių 27. — Aš- penktos armijų frontuos" j tarpe trys Amerikos laivai.

tuntos armijos kariai, žy- trukdo greitesniam žygiavi-J ------------- --
giuodami vieškeliu 9 per Po j mui. Į vieną poziciją žemiai’ j K|[|\ MYLIU Į BERLYNĄ 
klonį į Bologna pusę, sutiko Bologna reikėjo reikmenis ' j I§ vakar|njo fronto 301

vežti jeeps’ais penkias my
lias, mulais penkias mylias 
ir paskui patys kariai turė
jo juos nešti keturias my
lias.

kitas buvo smarkiai užgau
tas.

LONDONAS, spalių 27.— 
vo nuskandinti, o japonai į Tokyo radio pranešimas na- 
praradę vieną lėktuvnešį, du cių Transocean agentūrai
kreiserius ir du naikintu
vus. Jie taipgi sakė, kad 
vienas jų lėktuvnešis buvo 
smarkiai sužalotas, ir 126 
jų lėktuvai dingo. Japonai 
pridūrė tai, kad vienas jų 
kovos laivas nuskendo, o

nakė japonų laivynas “pasi
traukė po atakos ant sąjun
gininkų laivyno dalinių” 
Leyte įlankoje. Pranešime 
taipgi pasakyta, kad japonų 
lėktuvai tęsia atakas prieš 
amerikiečius.

STOKHOLMAS, spalių 27 1 Naciai Pradėjo Puolimą Olandijoje
—!Suomių komunikatas sa LONDONAS, spalių 27.— i Kanadiečiai, kaudamiesi

Nacių Feldmaršalo Walter1 abiejose Schelde pusėse, 
von Model kariuomenė pra- kad atidaryti Antverpo uo- 
dėjo kontratakuoti britus stą sąjungininkų laivams, 
pagal 10 mylių frontą Olan- gavo paspirtį iš britų k?- 
dijoje. įrių, kurie išlipo South Be-

Nacių atakai buvo prade- veland saloj, į šiaurę nuo

kė Suomijos kariai pasiva
rė užpakaly vokiečių linijų 
ir užėmė Kittila, 80 mylių į 
šiaurę nuo Rovaniemi, Ark- 
tiko rate, tuo perkirsdami 
vieną svarbiųjų nacių pa
bėgimo kelių.

didelę nacių opoziciją dvi 
mylias į rytus nuo Forli.

Britai ir amerikiečiai ka
riai pasiekė Rongo upę ir 
keliose vietose patrulės per
sikėlė į kitą pusę, bet dėl
nacių kontratakų turėjo pa- NACIAI ^|(0 j|[ 
si t raukti.

Į pietus nuo Bologna-Ri- IŠSPROGDINS HAGA

mylią.
2. Iš rytinio fronto: 310 

mylių
3. Iš Italijos fronto: 558 

mylios.

BEAUMONT, Tex., spa
lių 21. — Anksti šįrytą ga- 
zo tankuose įvyko sprogi

mini vieškelio indėnai ka- NEW YORKAS, spalių mas- kurio kilęs gaisras 
27.—Britų radio sakė nacių padarė labai didelius nuos-riai taipgi pasiekė tą upe 

ir pasiuntė patruks į ana komandierius Hagoje pra-
pusę. Ta upė teka j Šiaure neS- miesto burmistrai kad 
ir eina j kanala j pietus nuo Į viai valdžios paatatai pa.
Ravenna.

Paliaubų Atšaukimo
ROMA, spalių 27.—Prem

jero Ivanoe Bonomi vyriau
sybė reikalavo, kad Itali
jai duotos paliaubos būtų 
atšauktos, ir kad sąjungi
ninkų kontrolės komisija 
būtų ištraukta iš Italijos.

Bonomi pareiškė pasiten
kinimą dėl jungtinių tautų 
suteikto pripažinimo, bet 
įspėjo, kad paliaubų sąly- 

! gos neduoda Italijai naudo
kis pilnu suverenitetu.

ta dideliu artilerijos bara-
KADA 2>|| II CITMIil žu’ tuomet kariai Pradėjo 
AAKU dIULlI£NIAI puolimą nuo Venio, prieVo 
—Japonų kabinetas suėjo kietijos sienos, iki Roer-

tartis dėl karo planų pakei- mond.

liūs.
Keturai vyrai, kurie ten 

dirbo, visiškai dingo. Vie- 
ruošti išsprogdinimui, irjnas ugniagesis buvo sužeis-

Aštuntos armijos priešą- pasitraukią naciai juos iš tas.
kiniai daliniai pasivarė dvi (sprogdinsią. Pranešimai ga
mybas arčiau Ravenna. kė visi civiliai gyventojai

Didelis lietus aštuntos ir buvo evakuoti iš miesto.

Liudininkai sakė įvyko 3 
sprogimai. Gaisras padengė 
pusantro bloką plotą.

KALENDORIUS
Spalių 28d.: Sv. Simonas 

ir Judas, apaštalai; seno
vės: Gaudvydas.

Spalių 29d.: 22-tas Sek- či^ tautofl^čklybę. 
madienis po Sekminių, Kris
taus Karaliaus Šventė; se
novės : Gelgudas.

Spalių 30d.: Sv. Alfonsas 
ir Sv. Rodrigas; senovės:
Skirgailis ir Validė.

tūno. Von Model desperatiškai
—Britai kariai Olandijoje atakuoja bandydamas išgel

užėmė visą ’S Hertogen- 
bosch, ir okupavo Tilburg 

—Nacių radio pranešimas 
sakė smarkios kautynės vyk 
sta prie Gumbinės.

—Nacių komunikatas sa
kė kanadiečiai bandė nanjjs
išlaipinimą South Beveland CHICAGO, spalių 27. —
■•Joja* ■ Community and War Fund

Gen. MacArthur sakė centre dabar einančio va- 
amerikiečiai kariai beveik jaU8 viršininkai šiandien pa 
visiškai valdo Samar salą. gerbė lietuvių skyriaus ve- 

—Nacių ministras Goeb- deją, p. Juzę Daužvardienę, 
bels sakė naciai kovos, kol, Lietuvos konsulo žmoną, ir 
išgaus taiką, kuri užtikrins į įteikė jai garbės atžymėji-
Vokietijos krašto ir vokie- mą »puo p3į kartu praneš

ta, kad p. Daužvardienė yra 
pirma moteris Chicagoie

Schelde žiočių ir įsteigė sep 
tynių kv. mylių poziciją.

Kanadiečiai jau pasiekė 
South Beveland kanalą.

Britai kariai, pasivarę 15 
mylių per penkias dienas iš 
savo Nijmegen fronto, su
spaudė nacius į kišenę ir

ORAS
Giedra ir šilčiau.

INDĖNAI ATAKUOJA
JAPONUS BURNOJE

KANDY, Ceilonas, spalių
27.—Penktos divizijos indė
nai kariai Burnoje užpuolė 
japonų Sialem stovyklą. į 
šiaurę nuo Fort White ke-

bėti savo jėgas, kurios yri 
spaudžiamos vakarinėj Olan j veržiasi arčiau Maas ir Hol- 
dijoj. ! landsch Diep.

Ponia Daužvardienė Gavo Garbės Pažymėjimą 
Iš Chicago Community & War Fund Viršininku

suorganizuojant lietu v i u s
šiam dideliam vajui.• _

Fondo viršininkai taipgi 
sakė kad lietuvių organiza
cijos pirmiausiai ir gau
siausiai atsiliepė į fondo at
sišaukimą.

Visi vajaus viršininkai 
žino anie beturiu darbšt i- 
mą ir aukojimą.

Japonai Organizuoja 
'Partizanu Armiją'

LONDONAS, spalių 27 — 
Berlyno radio sakė japonai 
dabar organizuoja savano
rių civilinę armiją, panašią 
į vokiečių partizanų ‘Volks- 
sturm.”

gauti tokį Honor Award šio 
vajaus metu.

Fondo vajaus vedėjai ta 
proga pranešė, kad iki šiol 
vajuje pirmą vietą organi- 
zuotoj veikloj Laiko lietu
viai. Tai yra p. Daužvardie- 
nės darbštumo nuopelnas,

' ' lio. Pranešimas sakė ten da- ' kadangi ji pašventė daug
PIRKITE KARO BONUS! bar vyksta aršios kautynės. , laiko ir energijos tinkamai
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Sekmadienio vakare Šv. 
Petro parapijos svetainėje į- 
vyks programa pagerbti mū
sų mylimą kleboną kunigą 
Pranciškų Skrodenį, MIC., 
jo varduvių proga. Nors var
duvių diena buvo pradžioje 
šio mėnesio, tačiau, dėl ba- 
zaro ir kitų priežasčių, pro
grama buvo atidėta iki šiam 
laikui.

Programoj bus “Stebuk
linga Radasta”, kurią su
vaidins parapijos mokyklos 
vaikučiai vadovystėj seselių- 
mokytojų. Didysis parapijos 
choras, vadovystė Pranciš
kaus Bujanausko, taip pat 
dalyvaus su gražiomis dai
nomis. Be to, mūsų parapi
jos žvaigždė, Genovaitė Kle- 
vickaitė, visus sužavės savo 
solo. Programa prasidės 6:30 
vai. vakare.

Visi parapijonai kviečia
mi atsilankyti ir parodyti 
mylimam klebonui dėkingu
mą už jo nenuilstamą rūpes
tingumą ir darbavimąsi pa
rapijos gerovei per eilę me
tų.
BAZARAS PASIBAIGĖ

Šv. Petro parapijos baza- Į 
ras, kuris tęsėsi penkias die- j 
nas, pasibaigė. Tikslas ba- 
zaio nebuvo pasiektas del
ta, kad mažai žmonių atvy
ko jį paremti. Nepaisant to. 
pelno padaryta $2,078.

Laimėtojai dovanų, pažy
mėtų knygelėse, buvo sekan
tieji:

1. $25 U. S. War Bond — 
Louis Hauser.

2. $25 U. S. War Bond — 
Kazimieras Lukauskas.

3. Mhg. Sewing Cabinet 
(M. J. Daczak) — Juozapas 
Gužauskas.

4. One Ton Coal (South
ern States) — Anna Laford.

5. One Ton Coal (Ecoąo- 
my Coal) — Sodalietės.

6. $5 War Saving Stamps
— Jonas Druktenis.

7. 100 lbs. Flour (Alex 
Mockus Bakery) — J. Vai- 
čeliūnas.

8. Photos (Sixth Avė. Stu- 
dio) — John Krosky.

9. $5 War Saving Stamps
— Tretininkai.

10. White Cross Coffer 
Va c (C. J. Werwie) — Albi
nas Luckas.

11. Coffee Vac (C. J. Wer- 
wie) — Jonas Klevickas.

Klebonas ir komitetas, ku
rie daug dirbo, dėkoja vi
siems už jų darbavimąsi. Y- 
patingai seselėms ir mokyk
los vaikučiams. Taip pat a- 
čiū sodalietėms, chorui, Gy
vojo Rožančiaus draugijai, 
šeimininkėms ir vyrams dar
bininkams. Nuoširdžiai dė
koja ir visiems, kurie ką 
nors bazarui paaukojo; pa- 
rapijonams, kurie atsilankė 
ir gausiai parėmė. 
APSIVEDĖ

Antanas Vitkauskas, Šv. 
Petro parapijos choro na
rys, apsivedė su Ona Kaz- 
ragaite. Šliūbas įvyko Pa
nelės Švenčiausios Gimimo 
parapijoje, Chicagoje, šešta
dienį, spalių 21 d. Jaunave
džiai apsigyvens Kenoshoj 
VIEŠĖJO

Kareivio jonas Dešris, C. 
O. P., buvo parvažiavęs na
mo. Gavęs aviejų savaičių 
atostogų, tuojau skubėjo at 
vykti į savo tėviškę, pavie 
šėti pas motinėlę, sesutę i. 
brolius, kurių buvo labai iš- 
silgęs. Ta pačia proga ap 
lankė ir savo ilgai nematy
tus draugus. Po to vėl grįžo 
į New London, Conn.
AM. LIETUVIU 
TARYBOS SKYRIUS

Neužilgo Kenoshoj bus Į- 
steigtas Am. Lietuvių Ta
rybos skyrius. Draugijos 
prašomos išrinkti delegatus 
Laikas ir vieta steigiamoje 
sus-mo bus vėliau paskelbta.

D. Britanijoj
Parapija mažėja

Nuolatiniam pavojui esant 
ir kasdien naujoms lietuvių 
šeimoms nukenčiant nuo vo
kiečių lekiančių sviedinių, 
kurie išsineša ne vien lan
gus ir duris, bet ir stogus 
su lubomis, daug kas yra ap
leidęs parapiją ir išsikėlęs 
karo metui į saugesnę vie
tą. Ir gerai daro. Savo baž
nyčią ir parapiją gali pa 
remti ir iš toli, ypač — gi 
kai sugrįš džiaugsmo dieną 
atgal į, savo namus. Liku
siems verta pasisaugoti nuo 
‘spangių’ — lekiančių svie
dinių, neg jie krinta ten, kur 
pakliuvo. Negalintieji išvyk

t i saugesnėsna vietosna dar
bo žmonės lietuviai nuošir
džiai remia savo parapiją. 
SUSIRINKIMAS .

Įvyko pusmetinis parapi
jos susirinkimas. Priėmus 
protokolą ir nutarimus, iš 
kasininko J. Lingio ir revi
zoriaus J. Kalinausko pra
nešimo paaiškėjo, jog perei
tą metų ketvirtį pragyveno
me be nuostolių ir nuo pa
prastų parapijos pajamų ta
me laike atliko nors nedaug, 
bet visgi baigta su pelnu 
Pas kasininką rankose pali- 

I ko šiam ketvirčiui apie 20 
svarų, o ir pas kleboną baž- 

I nytinių pinigų yra atlikę 
! nuo šio pusmečio per 16 sva

rų. Tad tikimasi ir trečią 
ketvirtį pragyventi be dide
lių vargų. Tik reikia, kad 
likusieji Londone parapijo
nai ir toliau savo dalimi dė
tųsi prie parapijos reikalų.

Šiuo laiku iš gyvųjų tar
po atsiskyrė Ant. Zakarevi
čius, 12 metų amžiaus, Elzb. i 
Urbonienė, 52 m. amžiaus ! 
iš Glasgowo, Juozas Liauba į 
ir Jonas Mikevičiug 66 m. 
Už mirusius susirinkime pa
simelsta. Tuo pat metu pa
krikštyta 4 kūdikiai: Reg. 
Baltrušaitytė, Pov. Barulis, 
Jon. Stokes ir Pov. Degėsis

PIRKITE KARO BONUS!

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVĮ

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

GARY, IND. ŽINIOS 
Bendroji šv. Komunijai

Spalių 29 u., 8:30 vai. ry
to Gyvojo Rožančiaus drau
gija “in corpore” priims šv. 
Komuniją. Draugijos interi 
cija bus ir pirmosios šv. Mi
šios. Tą dieną yra Kristaus 
Karaliaus šventė, todėl drau 
gija užbaigimui rožančiaus 
mėnesio, rengia tą dvasinę 
puotą.

Mikolaitienė ir Yurienė ap 
siėmė pasirūpinti darželių 
gėlėmis, kad išpuošus alto 
rius.

Serga Konstancija Radinh ; 
kienė po sunkios operacijos. Į 
Jau parvežta namo. Dar ne 
pasitaisė Gedvilienė, kuri il
gai sirgo. Yra ir daugiau 
sergančių.

Kai Jam* prikimba va________
kiatėjima* ir Jtta jaučitėa nuva»» 
ginti, nervuoti ir blogoje nuotaikai* 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — gaL 
vo* skaudėjimų, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų, neturėjimų apetito ir 
jūs skilvi, jaučiasi apsunkinta* dėl 
garų ir išpūtimo — jsigykite Dr. 
Peter’a daug metų išmėginto Gomozo. 
Daugiau negu liuosuotojaa, ji* taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudaryta* 
iš 19 pačio* Gamtos gyduolių 
šaknų, žiedų ir augmenų. Goriom 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas; pa
gelbsti prašalinti užkietėjime gazua, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutėa 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagalbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų akilvj, įsigy
kite Gemas* 
šiandien.

Mane 20 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 ▼. 
vak. Seredomis nuo pietų, • Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atttaise- 
mes be akinių. Kainas pigias kaip

4712 South Ashland At.
Pbase TARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Tel. YARds 4841

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora ak ų įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti jat moderniškiausia 
metodą, kurių regSJimo mokslas 
gali sutelkti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurte prašall- 
| na visų aklų įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.f

orroaarrKurTAi
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu ll-toa
Telefonas; CANAL 0523, Chicago

‘ OFISO VALANDOS;
Kasdien a. m. Iki l:>0 p. m. 

Trečiad. Ir Ieltad. •:$# a. m.
------ — iki !:•« ». m.

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

HIARGUTI/
VIENINTSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1939 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - ino 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Renk- 

tadlenials nuo 7 iki 8 V. v.
rUCIO ofiso adresas:

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

IB£

aegslit* uutipirMJeigu )«• —.------------------------------
kėj. siųskit prašym* dėl m&sų "susip. 
mu»" pakėlimo Ootnose ir gamit* —

60c verti*
Bandymui Bonkuteš

DR. PETTBR’g OLE J O LINIMENT — 
antiseptikss — kuris suteikia greit* ptleng- 
vinim* nuo reumatiškų ir neuralgiškų 
skausmų, muskulinio nugartkausmo, sustin
gusiu ir skaudžių muskulų, patempimų ia 
nykstelėjimų.
DR. PETER*8 MAGOLO — alkilinąs -« 
palengvina laikinai nekuriuos skausmingus 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rflkitiea 
aevirikinimss Ir rėmuo.

DYKAI

Paūū-
Dabar

Siųskit iį “Speciai 
lymo” Kuponų —

O Tdėtas $1.00. Atsiųskit man apmo
kėt* 11 nacijų Gomoso ir dykai — 
60< vertės — bandymui bonkuts* 
Olejo ir Magolo.

□ C. O. D. (Išlaidos pridėtos)

Vardas--------------------------------- -

Adresas. _______

Pašto Ofisas______________________ _______

DR. PETfR FAMRNEY l> 80NS C0.
Dspt. 671-11.

IMI Washlnqtoa llvd.. Chlca*. lt, AL 
15* Stanley St, Wtnnlp.ų. Man., Can.

PENKIOLIKA (15) METŲ Si KARTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtą Daiktą!

Bprlngalnlal
Matraaal

Mūsų pačių padirbti grąžto 
PARLOR SETAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
sena* setas 
ar matrasaa 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Studlo GODch

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231Š WE8T ROOSEVELT &OAD

'paskolos yra daromos ant pirmų morgičių pas mus -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MftNESINIŲ IŠMOK P-l I.VI tl 

1‘inaiutokltr Proga Dabartinėm* žemoms 
Nuošimčio Katonui.

TAPKITE F1NAN8INIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mlbių Įstaigoje. Jflsų Indeliai 
rflpCMttngal globojami Ir Ilgi IR.000.00 ap
drausti per Uederal Ravlngs and lx*an In- 
miranee Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jum* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FlNANSlNfi IŠTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Pa tarnu v im oi —

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

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • G1N
• BRANDĖS « VYNO
• RUM’O • KORDIAJLŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone; YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas’’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedčliomis pagal sutartį
Office TeL YARda 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
' DANTISTAS

4645 So. Ashland A venos 
arti <Rb Street 

• • vaL ryte *d 8 vaL vok.
pagal satartj.

Ofise TeL YIRgtola MM 
■eatdendjM 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

Rea. 8958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GRCvehUJ 0617 
Offir- Tel HFMlneb 4JMV

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS

2423 West Mai*juette Road
OFISO VALANDOS 

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

M. YARds 58X1 
: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•L: aa 1-3; ano O^GAJM

Trečiadienio Ir Šeštadienio vnka.ra.ia 
Ofisas yra uždarytas.

TeL CANal 8122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
YUaados: 1—3 popiet Ir 7—8 v. v 
Bekarai. Trettad. b- šeštadieni*

vakarais ofisas nldarytaa 
REZIDENCIJA 

S241 West 66th Plaęe
... Tel. REPublle 7888

TeL CANal 0257
Rey_ 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. vakare,

TdL YARda 3144

DR. V. L SIMKUS
vau i* cnncntoMB 

■ * AKUOTO PRITAIKO
744 Went 35th Street 

VWL: 11-1 J; JM; kr 8:30 8 3h 
PlnaaiTtoailabi—1-4 ir 6:30-8:30

šventadieniai*—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurių uždirbama aavo ranko 
mia.

LIETU VI AI DAKTARAI

Tel. HEMIock 8700
|Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzle 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 Rekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 491h Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos; '3—8 j?opk;L

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashinnd Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite —
Ros. TeL: Mlfhvay 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

dFemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFayette 8210 

Kės. Tel. REPublle 0054
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KKDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo fi Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutari)

Nebūk vergu, bet viespa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" KAS GIRDĖT WAUKEGANE DARO 1NVESTIGACIJĄ

IIIM “D R A U G O”
|||n DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT

127 No. Dearborn Street 
1-1 HANdolitli »1HK-»1M»

HELP VFANTFI) — VYRAI

HENRY PRATT CO.
Plieno Pleitų Išdirbė jai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA:—

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ 

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.

HELI* WANTED — MOTERYS

HELI’ WANTED — MOTERYS

REIKIA SKUDURIŲ SKIRfcJOS
Turi būt patyrusi. Aukšta mokestis.

YVEST END PAPER S'I'OCK CO. 
7336 Fullorton Avė.

DŽENITORKA
Valyti ir Mopuoti

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

I. S. BERLIN 
Prinling & Litho. Co.

426 S. CLINTON ST.

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

Patyrimo Ne/eikia
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.
(Husas iki Durų)

D2ENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:50 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinftmla 
valandomis

At*išaakit

X ILLINOIS 
BELL TELEPHONE

COMPANY
Employment Ofiaan Moterims 

Street floor
509 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu* 

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

lt ★ ★★ ★ ★ ★

★ For Sale 1
★ For Reni I 
★Jor HelpI
* For Service I
* For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dthuanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1900 — 

CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— BANDOLPH 9488

“PANTRY SHOWER ’
Šv. Baltramiejaus parapi

jos mokyklos mokytojoms 
seselėms “pantry shower” 
bus spalių' 29 d., 3 valandą 
popiet. Komisija kviečia at
silankyti visas moteris, ku
rios kokiu nors būdu prisi
dėjo prie šios “pantry”. Ga
lės pamatyti, kas buvo nu
pirkta seselėms ir tuo pa
čiu laiku galės su seselėmis 
pasikalbėti, “bingo” palošti 
ir dovanų išlaimėti. Po vi
sam dar bus komisijos pa
ruoštos vaišės.

Komisijoj yra sekančios: 
moterys iš Šv. Onos drau
gijos: Emily Kuzmickas,

LITHUANIAN-DRAUGAS ®zbietaPeters, Bronislava Nagode, 
Petronėlė Evins ir Mikalina 
Zavaskienė. O iš Mergaičių 
draugijos Alice White, E’e- 
na Jonaitis, Marijona Aikus. 
Marcelė Rutell, Jule Alek
soms ir Geraldina Burba.

THE LEADING LITHUANIAN 
ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP WANTED — MOTERYS

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D01 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No. 
Tintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai Į:— Stefaniją 
N u tau tas, 4036 So. Wood Street, ar 
telefonuokite LAFayette 6098.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
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 Oficieriama 

uniformų.

PARSIDUODA — lavatorifos (Bath- 
room) sinką; 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
Dčl informacijų kaslinlt šių dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

$900 ĮNEŠTI IR $40 Į MENESĮ
Arti 21st ir Wood St. nupirks 3-jų 
aukščių mūro namą 6 ir 4 kambarių. 
Nauji porčiai. pefiauo šiluma. Prieš 
galinis ir užpakalinis išėjimas. Lotas 
37% x 125. Geroj padėtyje. Rendos 
atneša $38. Vienam flete pirkėjas 
gali tuojau apsigyventi. Turi būt 
parduota šią savaitę. Dėl platesnių 
žinių matykite STANLEY ROPA,— 
1700 W. 21 st ST.—Tel. Ganai 5462 
ar Seeley 3849.

West Side Merginų 
Jaunų Moterų

$34.80 SAVAITĖJE
Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. Arti namų. Ateikite 
prisirengusios stoti prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4334 W. Fifth Avė.

MOTERŲ - MERGINU
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

e
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIKTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.

PARAPIJOS BAZARAS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras prasidės lapkri
čio 5 dieną. Bazaro gaspa-

vardas buvo ištrauktas kai
po laimėtojo dovanos.

Seselės ir vaikučiai labai 
dėkingi visiems už paramą.
SUVAŽIAVO VAIKAI

Uršulė Shaulienė, 664 S. 
Jackson St., spalių 21 dieną 
šventė varduves ir gimtadie
nį. Smagi buvo diena, nes 
suvažiavo visi vaikučiai sa
vo motiną pasveikinti. Ne- 
atsilankė tik sūnus kunigas 
Jonas Shaulis ir viena duk
relė vienuolė motina Aloyza. 
Negalėdami asmeniai savo 
mylimos mamytės pasveikin 
ti, laiškais atsiuntė linkėji
mus. Laiminga motina jau
tės tą dieną.
DŽIAUGSMAS NAMUOSE

Stanislovas ir Ona žyliai. 
736 So. Jackson St., labai 
smagūs, nes jų mylimas sū
nelis Stanislovas, Jr., pada
rė didelį surprizą: niekam 
nežinant spa'ių 15 dieną par 
vyko 24 dienoms poilsio 
Stanislovas yra A. B. Mer- i 
chant Marine. Įstojo kovo 
mėnesį 1944 metais. Yra bu
vęs Prancūzijoje, Škotijoj.

an 1

■ -- ! M

Dr. Bruce Trimble, Kan 
sas Citv, Mo., universiteto 
profesorius, pradėjęs inves- 
tigaciją Ku Klux Klan, kuo 
met spaudoje paskelbta, kar 
demokratų partijos kandida 
tas į vice prezidentus sena
torius Harry S. Truman yra 
narys tos teroristų negrams, 
žydams ir katalikams' per
sekioti organizacijos. (Acmt 
Draugas telephoto)

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

doriai sako, kad šįmet kiek-1 Indijoj ir kitur; parvežė 
vienas atsilankęs nesigailės. 1 daug suvenyrų iš tų kraštų. 
Kiekvieną nedėldienį bus kas

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

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

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

Keleivis užmuštas f roko 
nelaimėje

Anton Dabroski, 41 metų, 
1215 W. Chicago avė., Chi- 
cago, tapo užmuštas praeitą 
ketvirtadienį, kai kepyklos 
trokas apsivertė, Lake st. 
kelyje, šiaurėje nuo Elm- 
hurst. Joseph Wenda, 34 m., 
907 N. Washtenaw avė., tro
ko vairuotojas, su kuriuo 
Dabroski važiavo, gavo ma
žus sužeidimus.

nors naujo. Kleb. kun. J. ču- 
žauskas ir vikaras kun. A. 
Kiškūnas daug darbuojasi 
bazaro pasisekimui. Parapi
jos komitetas taipgi pašven
čia daug laiko eidamas rink
ti aukų ir atlikdamas kito
kius darbus — Jonas Ku- 
zinskas, Vincas Bukšas, Po
vilas Leonaitis, Pranas Zau- 
gra, Kazimieras Baronas, 
Pranas Dapkus ir Jurgis 
Petraitis.

Mokyklos vaikučiai para
pijos bazarui jau turi už
dirbę $110 už šilkinę kaldrą, 
kurią laimėjo Mrs. R. L. 
Jenkins, 825 So. Jackson St. 
Laimingas numeris buvo 
H. 609.

Buvo žadėta dovana vai
kučiams, kurie daugiausiai 
numerų parduos. Rožė Ai- 
dikonis pardavė 600 nume
rų, tačiau ji nelaimėjo do
vanėlės. James Nagode te-

Stanislovas, Jr., žylius y- 
ra baigęs šv. Baltramiejaus 
mokyklą ir Waukegan High 
School. Prieš išeidamas į 
kariuomenę dirbo Vascaloy 
Ra met įstaigoj.

Spalių 22 d. buvo atvažia
vę daug svečių pas Žylius 
pamatyti jų sūnų, būtent 
Stasio žyliaus mamytė, A- 
gota žylienė ir Onos Žylie- 
nėg mamytė, Ona širvaitie- 
nė, taipogi sesutės žylienės 
Julė Gapšienė su savo duk
rele Gloria ir Ieva Tarutis. 
Stanislovas, Jr., žylius tu
rėjo labai daug įspūdžių pa
pasakoti.
PRAŠOMOS NEPAMIRŠTI

Šv. Onos dr-jos narės pra
šomos neužmiršti atnešti 
aukų parapijos bazarui i 
svetainę, arba atiduoti Ve
ronikai Ivinskaitei ar Ievai 
Špokienei, nes daugelis na
rių dirba dirbtuvėse ir ne
turi kada eiti per namus

ko puikus blankietas, nes jo ( pas nares ir rinkti aukas

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT FA’PF.RIENCED 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 demonatrate ability.
WEST TOWN BUSSE8 AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.

Mirtis kelyje
Joseph G. Goodman, 43 

metų, 615 S. St. Joseph avė., 
Niles, Mich., tapo sutriuš
kintas po savo troku, kai 
trokas apsivertė Doty avė. ir

2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

INSPEKTORIŲ
MILUNG MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO?

2437 W. FUI,TON ST. SEELEY 3200

ką, kad randas Anglijoj. Ra
šo, jog laimingai nuvažiavo.
DRAUGIJOS PRAMOGA

Šv. Antano draugija ren
gia bunco ir card party Lie
tuvių svetainėj spalių 29 d., 
7 valandą vakare. Komisija 
kviečia visus atsilankyti. 
Turės labai’ puikių dovanų.

M. Z.

Narės neužmirškite! Kaip 
kas met, taip ir šįmet drau
gija nori pasirodyti su dide
liu uždarbiu dėl parapijos 
bazare.
MOKYKLOS PRAMOGA

Mokyklos mergaičių Soda- 
licija spalių 25 d. turėjo 
Halloween party, mokyklos 
kambary. Seselėms pade
dant, labai puikiai viskas 
išėjo. Vaišėse ir žaidime vi 
sos smagiai laiką praleido 
Į “DRAUGO” KONCERTĄ

Waukegano lietuviai irgi 
pradeda rengtis į dienraš
čio “Draugo” koncertą ir 
apie jį daug kalba. Ypatin
gai seselė Konradą, viršinin
kė, Šv. Baltramiejaus mo
kyklos, ragina visus važiuo
ti; ji pati žada važiuoti ir 
vežti daug mokyklos vaikų, 
kad pamatytų lietuvaitę ar
tistę.
GAVO LAIŠKĄ

Pranas ir Marcelė BujarJ 
nebuvo girdėję nuo savo rr 
limo sūnelio Raymundo per 
4 savaites. Dabar gavo laiš-

Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $1

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH. dantys
Sužeisti lietuviai karei- Į tusis, nuo Broadway Avė., 

viai. — Sgt. Edward J. Ku- buvo sužeistas Prancūzijoj 
činskas, 28 m., sūnus Liud- rūgs. 21. Jau metai, kaip 
viko ir M3rijonos Kučirifeku, randasi užiūry. Namie ran- 
nuo Davis A v., sužeistas lie- d? si jo žmona Dorothy su 
pos 25 d., Guam apylinkėj.
Kada jo “platoon” vadas 
tapo užmuštas, tai jaunas 
Kučinskas paėmė atsakomy
bę ant savęs ir išskirstė su-

130-toje gatvėje. Jis mirė žeistus draugus į saugesnes
praeitą ketvirtadienį beve
žant į Roseland ligoninę.

30,000 asmeny
KINGSTON, Ont. — Be

veik 30,000 asmenų dalyva
vo šventoje valandoje, kuri 
įvyko Leaf statiume, To
ronte.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietuva vėl atgautų 
laisvę Ir nepriklausomybę. 
Visur ginkite Lietuvos tei
ses į nepriklausomą gyveni
mą.

vietas. Būdamas dideliam 
pavojuj, pranešė tankams a- 
pie priešo pozicijas. Čia ir 
pats buvo sužeistas.

Jaunuolis yra baigęs U- 
nion High School. 1940 me
tais išvyko su National 
Guard. Prieš tris metus J- 
stojo į marines. Jau 1943 
teko būti užjūry. Jo du švo- 
geriai — Cpl. Everett Jen- 
drezak ir Wm, Kremm taip
gi Dėdės Šamo tarnyboj, 
kur tai Pacifike.

Pfc. Anthony Kailiūnas. 
sūnus Mr. ir Mrs. Bert Bal-

mažu sūneliu.
Shower. Keletas draugiu 

suruošė “wedding shower” 
Mrs. Edward Karolkiewicz 
buvusiai Ruth Ugenas, duk
teriai Juozo ir Malvinos U- 
genskų, nuo Crosby St. Jau
navedės kareivis šiuo laiku 
randasi St. Petersburg, Flo
rida, poilsiui. Kare Angli
joj yra atlikęs apie 30 mis- 
sions. ,

A. C. John Kamsicksis prs 
eitą savaitę tapo perkelta” 
iš Athens, Ga., į pre-mid- 
shipman mokyklą Asbury 
Park, N. J.

Linkėjimai. Mr. ir Mrs 
Anthony Masters (Melstas), 
kurie šiomis dienomis susi
laukė garnio dovanos — du
krelės. V. M. K.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Turime dideli
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir {vairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
TEYVELRY — WATCHMAKER 

— MUSIG

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237
- - - - A- - - -

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VAI.ANDOS:
WCFL, ĮOOO K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHF0, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:0O P. M.

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI

GRAŽINAMI
to

$97.50

PASAULIO OIDCIAUSI 
DANTŲ IADIIinP.IAI

ATVTKIT 
ŠIANDIE
kreditas 
Jei Reikia

Mntrklt

60-
O

Greit 
Talsom

' DIF.Ny OARANC1.1A
Dirhnm piritą*, kurią |n- IHmmIIruu Kitull tik nuo 
InlHninotą dentlntą.

PATOGIOS 
VIETOS

PASTABA Krikulanklt tlk- 
•‘P1T-RITK’ rfitten tik lįJllnivPIt.Mj

MII. Av.. 
H.Breidtnyt

4041.47th Struti
S447S. Hilttid St.l

100,600 Patenkintų Koatumerių Negali Klysti.
ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonę Avenue

Telefoną* — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankšto* rūšies, £7 45 
2 ayb plento*, Chemiškai prirengto*
BLACK BAND LUMP....................25
PETROLEUM OOKE •-J 50
PETROLEUM OOKE (PHe Run) £]Q*g5 

W. VIRG. LUMP — Sijoti.......... gQ
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Presklent Iloosevclt and Prlnie Mtnister Chiirvliill:
I. Tlicir countilcs seck no ciiKraiHlizciitciit, territorial or otlier; 
3. They tleslre to seck no territorial iJianges tliat do not aceord

tvitli the freely eapressed wMies of tlie peoplęts eoneęrnęd;
3. They rcspcct tlie riglit of all peoples to eitose the fonu of go-

vcriiniciit under wlitch they will live; and the wlsh to see sovcręign 
riglit* and self-government rcstored to those wlio liavc been forcibly 
deprPeil of them.”

ATLANTIC CHABTEIt, August 14, 1941.

Lemiamieji mūšiai Europoj
Didžiosios Britanijos premieras Winston Churchill, 

kalbėdamas parlamentui, konstatavo svarbų ir džiugi
nantį faktą, kad dabartiniai sąjungininkų mūšiai su 
vokiečiais yra lemiamieji ir kad vokiečiai ilgai negalės 
laikytis.

Tačiau p. Churchill perspėja nedaryti sau iliuzijų, 
kad dabar jau lengvu būdu pasieksime pergalę. Anot 
jo, vokiečiai žymiai suintensyvins savo pasipriešinimą. 
Esą jie siekia dviejų tikslų: kiek galint ilgiau išsilai
kyti ir nuvarginti sąjungininkų karo jėgas ir taip pat 
vis dar gyvena ta viltimi, kad sąjungininkai tarp sa
vęs ims ginčytis ir, pagaliau, skaldytis. Tai reiškia, 
kad vokiečiai vis dar tikisi separatinės taikos su Sta
linu. Bet p. Churchill užtikrina, kad to nebus, nes san
tykiai tarp Didžiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos 
dabar esą stiprūs ir net nuoširdūs.

Vokiečiai, aišku, dar mėgins sukaupti visas savo 
jėgas ir laikytis. Tačiau jiems nebeliko jokios vilties 
išsilaikyti.
NACIŲ DIENOS JAU SUSKAITYTOS

Vokietija jau yra priblokšta visais atžvilgiais. Ji ne
teko talkininkų. Ji neteko didžiųjų žaliosios medžia
gos šaltinių Rusijoj, Pabalty, Prancūzijoj ir Balka
nuose. Sąjungininkų jėgos jau kariauja Vokietijos 
teritorijoj ir Vakarų ,ir Rytų frontuose. Ir vienoj ir 
kitoj pusėj kelio į Berlyną mylios mažėja.

Reikia neužmiršti, kad 1918 m. apie šį laiką, Vokie
tija dar geresniame stovyje buvo. Karo frontas dar 
nebuvo jos sienas pasiekęs. Be to, būta tik Vakarų, 
frontas, nes Rusijos tuometiniai valdovai — Leninas 
ir Trockis buvo taiką užmezgę su kaizeriu ir nekaria
vo. Dabar padėtis yra kitokia. Vokietijos vaizdas vi
sais atžvilgiais yra liūdnesnis.

Todėl, nepaisant kaip užsispyrusiai vokiečiai mėgin
tų laikytis, jų dienos visvien jau yra suskaitytos.

Lenkų-rusu santykiai
Premieras Churchill anglų parlamentui pranešė* kad 

dėl Lenkijos klausimo paskutinėj Maskvos konferenci
joj su Stalinu nesusitarta. Bet jis priminė, kad pasi
tarimuose tarp Kremliaus ir Lenkijos vyriausybės už
sieny padaryta aiški pažanga. Esą Lenkijos draugai 
labai nusiviltų, jei premieras St. Mikolajczyk negalėtų 
sulipdyti Lenkijai tokį kabinetą, kurį pripažintų visos 
valstybės. Girdi, ir Britanija, ir Amerika, ir net Ru
sija stovi už atstatymą didelės ir stiprios Lenkijos.

Tas viskas yra gerai.
Bet kodėl Sovietų Rusijos čeką kišasi į tų Lenkijos 

teritorijų, iš kurių išvejami naciai, žmonių reikalus? 
Kodėl neduodama ten lenkams taip tvarkytis, kaip tvar
kosi iš nacių išlaisvinti Italijos, Prancūzijos, Belgijos 
ir kitų kraštų žmonės? Kuriems galams Mikolajczyk 
yra verčiamas vesti derybas su Maskvos sudarytais 
bolševikuojančių lenkų komitetais?

Tie visi klausimai laukia ir lauks tinkamo ir rimto 
atsakymo. Nedavus į juos tinkamo atsakymo, Lenki
jos ateitis pasiliks miglota.

Kristus - mūsų visu Karalius
Pasaulis šiame šimtmetyje ypač yra labai persiėmęs 

galybės idėja. Žmogus yra suskaitęs visus vabalus, pa
sikėlęs į tolimiausias aukštumas, išmieravęs giliausius 
vandenis, įkinkęs gamtos jėgas, kad jam ištikimai tar
nautų. Tas savaime gera; juk žmogui, kaipo\aukščiau
siam iš visų žemės sutvėrimų, kaip tik duota naudotis 
žemės gėrybėmis, ir turinčiam protą, jam skirta pa
kilti į aukštas paslapčių erdves.

Bet nelaimė, kad pasaulis tiek įgėręs £os galybės 
vyno, kad nuo jo apsvaigo. Dėl didelių savo laimėjimų 
žmogus pasidarė kas kart nepriklausomingesnis. Jis 
nepajuto, kaip jis pats pasidarė dievaičiu.
GALYBĖ GIMDO NELAIMĘ

Žmogus, imdamas sau už saiką dalykų praktiškumą, 
o ne teisybės dėsnius, visame kame ėmė Labiau žiūrėti 
savo naudos, o ne kitų gerovės. Laipsniškai tas galy
bės troškimas pavirto prievarta. Ėmė žmonės ir tau
tos tarp savęs varžytis, viens kitam nenusileisti. Pa
galiau atsirado taisyklė, kad galybėje teisybė; tvirtes
nis buri žengti į priekį, silpnesnis pasitraukti. Ir taip 
pasaulyje pasidarė suirutė. Tas pats buvo visais am
žiais. Juk ir šiame kare tik toks tėra skirtumas, kad 
žmogus yra išradęs ir panaudoja piktesnius pabūklus 
pergalei siekti.
KODĖL SUIRUTĖ, KARAS?

Už karą ir kitas pasaulyje nelaimes vieni kaltiname 
Hitlerį, Hirohito; kiti kaltę lieja ant vokiečių, japonų, 
ar pan., o dar kiti randa kitus kaltininkus. Taip yra. 
Bet tai ne svarbiausia priežastis

Pasaulyje šiandie virte verda kerštas, liejamas krau
jas, žudomi nekalti vaikeliai ir moterys, skerdžia bro
lis brolį DEL TO, KAD PASAULIS YRA PAMIRŠĘS 
KRISTŲ, o jo vieton žmogus pasistatė save patį. Nors 
būdami to paties dangiškojo Tėvo vaikai, nepalaiko
me kitų žmonių sau lygiais; nors tos pačios šeimos vai
kai, tautos nelaiko kitų tautų sau lygiom; valdovai, 
skirti Dievo vardu valdyti žmones teisybe, priskaitė 
sau tą galybę ir ją vartoja neatsižiūrėdami Dievo įga-- 
liojimų ir teisybės dėsnių. Klaidingas tautiškumas, ra
sizmas ir kitos panašios ligos aptemdė žmonių, tautų 
akis, kas prirakino juos prie savęs, o atitraukė nuo 
Dievo.
PRADĖKIME NUO SAVĘS!

Ilgus šimtmečius atmetęs Kristų ir jo karalystę, pa
saulis šiandie susilaukė karčių vaisių. Dėl to mirtis, 
badas, skausmas šiandie viešpatauja žemėje, vandeny
je ir ore. Žmogus atmetęs savo Sutvėrėją, būtinai turi 
paneigti ir Jo paveikslą — savo artimą, žmonės, tau
tos, to paties dangiškojo Tėvo vaikai, nesugyvena tuo
se pačiuose namuose.

Nesiskubinkime, dėl to, kitų kaltinti už betvarkę ir 
nelaimes pasaulyje. Kiekvienas prie to vienaip ar ki
taip prisidėjome. Gal patys nenorime valdyti pasaulio, 
bet kiek kartų savo kasdieniniame gyvenime pamiršo
me Dievą, tiek kartų pasidarėme nepriklausomi, paė
mėme savo likimą į savo pačių rankas.

Jei norime Kristų grąžinti žmonių ir tautų gyveni- 
man, turime pirmiausia kiekvienas savo širdyje Kris
tui Karaliui pastatyti sostą, ir Jam pripažinti pirmu
tinę galybę ir priklausomumą. Pasaulis iškelia garbę, 
prievartą, kerštą; Kristus mus kviečia meile, nuolan
kumu, kryžiumi. Mūsų Karalius negyvena puošniai, pra
bangoj, nuošaliai nuo savo vaikų. Jei Jis kviečia mus 
Jį sekti, Jis pats paliko pavyzdį. Jei Jis kviečia nešti 
paskui Jį kryžių, tai dėl to, kad pats per erškėčius pra
skynė mums kelią.

Jei kiekvienas padarysime intronizaciją savo širdyje, 
visą pasaulį grąžinsime Kristui Karaliui.

A. Miciūnas, M.I.O.
★

Rezoliucija dėl bendros akcijos
Amerikos Lietuvių Tarybos sušauktas Veikėjų Pa

sitarimas, 1944 m., spalių 18 d., Hotely McAlpin, New 
Yorke, išklausęs pranešimų apie bendrą lietuvių, lat
vių ir estų kilmės amerikiečių posėdį, ir pasitenkinęs 
bendrai atliktais jungtiniais žygiais, šiuomi nutaria or
ganizuoti suderinimo komisijas, tiek ALT Centre, kaip 
ir paskirose kolonijose, tikslu palaikyti glaudų bendra
darbiavimą ir jungtinę akciją ginant politines Baltijos 
valstybių žmonių teises ir remiant šelpimo teikimą tų 
valstybių gyventojams.

Vyriausiąją liebuvių-latvių-estų veiklos suderinimo 
komisiją sudarys skiriami po tris iš kiekvienos intere
suotų grupių. Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdomasis 
Komitetas įpareigojamas skirti lietuvių amerikiečių at
stovus toje komisijoje, ir palaikyti santykius su kito
mis Lietuvos Nepriklausomybei palankiomis tautinė
mis grupėmis.

L šimutis — pirmininkas
P. L. Pivorūnas ir J. V. Grinius — vice-pirmininkai 
P. Grigaitis — sekretorius
J. Boley ir A. Davenienė — sekretoriaus padėjėjai 
M. Vaidyla — iždininkas.

Kristaus Karaliaus 
šventės proga

Kristus prisipažino ~t?ilo- 
tui, ‘‘Tu sakai, Aš esmi Ka
ralius, bet mano karalystė 
ne šios žemės”, šie Išgany
tojams žodžiai duoda mums 
suprasti, kad Jis neieško to, 
kas laikina, greit praeina, 
bet siekia ir trokšta to, kas 
amžina, kas nepražūna.

Kiekviena karalystė turi 
savo įstatymus, pabarimus, 
taikomus pavaldinių naudai. 
Kristus Apaštalams pranešė, 
ko norįs iš savo pavaldinių, 
tikinčiųjų, kaip jie privalė
jo gyventi bei tvarkytis san
tykiuose su artimais ir sve
timais. Apaštalai tas visas 
žinias ir galias įpėdiniams 
paliko.

Žmogus pratęs gyvenime 
rinktis kas geriausia. Ste
bėtina, tad, kodėl šiame klau 
sime, apie amžiną laimę Dan 
gaus Karalystėje žmogus 
taip lieka suklaidintas. Ro
dos, išmintinga būtų visada 
pasiklausti kelio, jeigu jo 
nežinoma.

Jonas važiavo su šeima 
pas savo gerą prietelį Juo
zą. Tas draugas nepertoli 
nuo jo gyveno, bet Jonas už
sispyręs nenori nieko klaus
ti kaip pasiekti tą miestelį, 
kuriame Juozas gyvena. Žmo 
na pyko, vaikai erzinosi, Jo
nas visgi nemetė užsispyri
mo. Vieton valandos važia
vimo, reikėjo klaidžioti pus
dienį.

Gyvenime tokių atsitiki
mų dažnai pasitaiko; jų dar 
daugiau įvyksta dvasiniame 
gyvenime. Tikintieji, Kris
taus karalystės pavaldiniai, 
rodos, privalėtų klausyti va
dų patarimų, tačiau kaip 
apsigaunama. Gaila, bet ne 
ką galima padaryti su užsi
spyrėliais.

Tikrai skaudus reiškinys, 
kad katalikai, suprasdami 
aukštą savo pašaukimą vis
gi neįvertina visa to, kas 
jiems iš pat mažens teikia
ma. Žmonės stengiasi atneš
ti garbės savo tautai gra
žiu pavyzdingu gyvenimu, 
vengdami to, kas galėtų ter: 
ti tos tautelės arba karalys
tės gerą vardą. Jeigu vien 
pasauliniais sumetimais pa
doriai gyvenama, dėl savo 
amžinos la imės asmuo tu
rėtų ne mažiau dėmesio at
kreipti.

Jeigu norima parodyti, 
kad Kristus Karalius bran
ginamas, reik taip gyventi 
ir Viešpatį mylėti, kad kiti 
tą pastebėtų ir žinotų. Ka
ralystė tada stipri, kai visi 
pavaldiniai išvien dirba, gy
vena, veikia. A.B.C.J.

Po trijų metų
Andrew Bartkowski, 27 

metų, buvo sučiuptas FBI 
pareigūnų po trijų metų 
slapstymosi nuo kariškos 
tarnybos. Jis buvo sugautas 
Chicagoje. Liko patrauktas 
teisman.

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

Iš koncertų Pacifiko salose

Muzikos spauda apie Polyna Stoškus
‘‘Opera News”, žurnalas, 

kurį leidžia “The Metropoli
tan Opera Guild’’, New Yor- 
ko mieste, spalių 2, laidoje 
įdėjo aprašymą apie Polyną 
Sboškiūtę.

Rašoma, kad P. Stoškiūtė 
dalyvavo vienoje rimtoje 
muzikų grupėje, kuri aplan
kė pietines Pacifiko salas, 
kur buvo surengta koncer
tai vadovystėj “ŪSO Camp 
Shows”.

Ši grupė ten išbuvo de
vynias savaites ir keliavo 
dvidešimts tūkstančių my
lių (skrido oru). Iš viso jos 
koncertuose buvo apie šim
tas keturiasdešimtis tūks
tančių klausytojų — kari
ninkų. Mažiausia susirinku
siųjų vienam koncerte buvo 
dešimts, o daugiausia — de
šimtis tūkstančių jūrininkų, 
būtent New Hebrides bazė
je.

Ši grupė susidarė iš pen
kių narių ir ji vadinosi ‘ ‘The 
Camp Show Quintet”. Tarp 
jų buvo du Metropolitan O- 
peros artistai — Frederick 
Jogel ir Robert Weede. Po- 
lyna Stoškiūtė, soprano, bu
vo vienintelė moteris šioje 
grupėje. Isaac Stern buvo 
smuikininkas, o Alex Zakin 
skambino pianu ir grojo var 
gonus.

Įdomi yra ištrauka iš vie
no kareivio laiško, iš kurio 
galima matyti, kad grupės 
koncertai buvo labai sekmin 
gi. Taipgi paminėta šiam 
laiške apie P. Stoškiūtėr 
aukštumą, jos grožį ir kad 
ji labai sužavėjo savo klau

sytojus. Galima suprasti, 
kad P. Stoškiūtė labai, la
bai patiko mūsų amerikie
čiams anoje pusėje jūrų.

O, mes, čikagiečiai, turė
sim progos ją pamatyti ir 
išgirsti lapkr. 26, šių metų, 
jos debutiniam koncerte. Or
chestra Hali, vidurmiestyje.

L. Narmontaitč

CHICAGOJE
Ieškojo vyro su 

paišinu veidu
Craigin policija praeitą 

penktadienį ieškojo vyro su 
anglinotu veidu, kuris nesi
skundžia dėl likerio truku
mo.

Koks tai vyras įsilaužė į 
Frank Christman namą, 
3140 N. New England avė., 
per anglių • sandėlio langą, 
ir paėmė 16 dėžių whisky, 
kvortinių butelių. Christman 
pranešė policijai praeitą ket
virtadienį.

Vagis dar pavogė deiman
to laikrodį, branzaletą, ketu
ris deimantus, du laikro
džius. žebenkšties paltą, li
nines, senų Amerikos pinigų 
kolekciją ir šautuvą, — 
Christmrfn pareiškė.

Paliko $100,000
Thomas Ephrain McElroy, 

55 metų, William Cooper ir 
Nephews vice-prezidentas, 
paliko $100,000, kai jis mirė 
spalių 7 dieną.

UZDRAUSKIT PIKTADARYBE
Cook Apskrityje

Išrinkit

WILLIAM J. 
TUOHY 

U2

STATE'S

ATTORNEY

BALSUOKIT DEMOCRATIC

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybe.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth* kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
A
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Bltimorėj iškilmėms praėjus
able tovvard the victory of 
the Western Democracies. 

“Lithuania, who procLaim- 
Ryšy su šiuo dideliu pa- e(j her neutrality early in 

rengimu, buvo atspausdinta 1939, steadfastly refused to 
11 per 8'/g colių 68 puslapių accgpt Hitler’s offer to join 
programa. Viršų šio spauz- j įn the attack on Poland. 
dinio dabina didelė “.V rai-j unholy Berlin-Moscow 
dė, su laisvės žibintu apa- aiĮįa,nce spelled German ac-

(Tęsinys)
SPAUSDINTA PROGRAMA

čioje, o prie ‘‘V” Amerikos 
ir kitų programoj dalyvavu
sių tautinių grupių senų tė
vynių vėliavomis.

Pradžioje programos til
po Prezidento Roosevelto 
paveikslas su sekamu jo se
niau padarytu pareiškimu:

“Nations and groups of 
nations in all the oontinents 
of the earth have United. 
They have formed a great 
union of humanity, dedicat- 
ed to the realization of that 
common program of purpo- 
ses and principles sėt forth

ąuiescence in the invasion p 
and occupation of Lithuania 
by Soviet Russia in June, 
1940. One year of Soviet 
occupation left Lithuania ir. 
ruins. Tbousands of her best 
sons were imprisoned or de- 
ported to Siberia. Full scale 
Sovietization was introduc- 
ed, and all property nation- 
alized. In June, 1941, Lith
uanian patriots rose against j 
the invaders and proclaimed 
the restoration of the count- ! 
ry’s independence and all 
sovietization and nationali-

DIDELI JAPONAMS NUOSTOLIAI HONG KONG UOSTI Kiek lietuvių išvyko 
i j Pietų Afriką

“Common Sense” laikraš
tėlis Society of Jevvs and 
Christians leidžiamas Johan 
nesuurg, South Africa, pa
duoda šias žinias:

Lietuvių į Afriką atvyko: 
1931 — 452; 1932 — 288; 
1933 — 231; 1934 — 295; 
1935 — 263; 1936 — 256: 
1937 — 137; 1938 — 75;

1 1939 — 72; 1940 — 8; 1931
— 1940 viso 2,076.

in the Atlantic Charter, i zation decrees were declared 
through world wide victory! nuli and void. Būt almost 
over their enemies. Their immediately the heavy hand 
faith in life, liberty, inde- j of Nazi occupation ended i stem of passive resistance. 
pendence and religious free-' this shortlived respite. Un- Every manifestation of re-

U. S. karo lėktuvai Liberator ir Mitchell tipo puolime 
ant Hong Kong uosto japonams padarė didelių nuostolių. 
Nuskandinta ir sunaikinta 32,000 tonai krovinio (prekių). 
.Uostas taip pat padegtas. (Acme-Draugas telephoto)

40,500 pabėgėlių 
vidurinėj Europoj

Pagal United Nations Re- 
lief and Rehabilitation Ad- 
ministraticn, yra apie 40,500 
pabėgėlių stovyklose Viduri
nėj Europoj. Dauguma yra 
grekai ir jugoslavai mote
rys ir vaikai.

dom, and in the preserva- 
tion of human rights and 
justice in their own lands 
as vvell as in other lands, 
has been given form and 
substance and p o w e r 
through a great gathering 
of peoples now knovvn as 
the United Nations".

Statement by Franklin D. 
Reosevelt, August 14, 1942 
— the First Anniversary of 
The Atlantic Charter.

LIETUVOS PASIUNTI
NIO PAREIŠKIMAS

der the barbaric Nazi re
gime, Lithuania was subjec-

sistance was follovved bv 
vvaves of terrible reprisals.

ted to ruthless political and Thousands were executed or 
economic enslavement and i placed in concen t ra t i o n 
methodic exploitation of her camps. For one Nazi casual- 
resources. Lithuania was' ty the Germans executed 
proclaimed to be a part of i two hundred Lithuanians.
“Ostland.” Soviet nationa- 
lized property was not re- 
turned to its former owners. 
Over 150,000 Lithuanians 
were deported to Germany 
for labor purposes. At- 
tempts were made to force 
Lithuanians to serve in Ger-

Several villages were obli- 
terated and their inhabit- 
ants massacred. At least 
125,000 Lithuanian citizens 
including the massacred 
Lithuanian Jews. have pe- 
rished.

“The Lithuanian nation.man military units. Lithua-
Tuojau sekė tautinių gru- ’ nįa adopted an effective sy- 1 following a ,polįcy of pa:

pių, kurios dalyvavo šiame_____________________________________________________
parengime pasiuntinybių pa
reiškimai. Čia seka Lietu
vos Pasiuntinybės žodis:

Lithuanian Legation 
Washington, D. C.

LITHUANIA IN
\VORLD WAR II

“Though unjustly despoil- 
edof Klaipėda by 
Hitler’s Germany 
in 1939, Lithuania remained 
faithful to her belief in the 
peaceful settlement of dis- 
putes. Through no fault of 
her own, Lithuania fell a 
vietim to aggression in 1940. 
Since that time she has en- 
dured all the vicissitudes of 
not one. būt Severai ruth
less foreign occupations. De- 
spite tremendous losses. 
Lithuanians have not given 
up hope of regaining natio- 
nal independence.

‘‘Lithuania never forgot. 
that her postvvar indepen
dence, in addition to the de- 
termination of her own pe- 
op'e, was due to Allied vic
tory and the principle of 
self-determination proclaim
ed by President Wilson. Sur- 
rounded by giant and some- 
times predatory neighbors, 
Litjauania has always looked 
to the Western world. To
day, as in World War I, 
Lithuanians know that only 
the victory of Allied arms 
can restore their country’s 
freedom. Prevented by tra- 
gic circumstances from be
ing a member of the United 
Nations, Lithuania has con- 
tributed and is contributing 
her manpower and material 
resovrces as far as she is

sive resistance, obstructed 
Nazi efforts wherever pos- 
sible, being especially suc 
cessful in stalling Nazi mo- 
bilization plans. The Lith
uanian Home Army -of na- 
tional liberation replied vvith 
armed revolt against Nazi 
attempts to force them intc 
German service. Remnants 
of the Army are now active
in harassing the Germans. i 
Underground newspapers, 
eight in number, urged Lith
uanians to disobey Nazi oc- 
cupants and to have confi 
dence in Allied victory; the 
Atlantic Charter remains

popular there. The all-par- 
ty Supreme Committee of 
National Liberation, estab- 
lished in 1943, is further 
stimulating resistance.

“Such is the picture o' 
Lithuania ’s resistance 
which is her contribution 
toward the winning of the 
war.

“In July, 1944, Soviet 
troops reappeared in Litv 
uania. The Lithuanian na
tion hopes that the victo- 
rious Allies will not fail to 
obey the moral law and will, 
therefore, respect the rights 
and the will of the Lithu'1 
nian nation to full freedom.“

(Daugiau bus)

REKORDAS KALBA UŽ SAVE
ir lai saldi 

muzika

žmonėms

ILLINOIS
★ ★ ★

Kas nukirto perdide- 
les valstijos 
išlaidas?...
Kas parūpino daugiau pini
gų kas mėnesį mūsų sene
liams, akliems ir beturčių 
vaikams?
Kas įsteigė Pensijos Sistemą 
Valstijos Darbininkams?
Kas palaikė Illinois saugioj 
padėtyje?

Keturi metai atgal Illinois 
Kasa pasiekė bačkos dugną.

PRILYGINKIT SU 
ŠIANDIENINIU REKORDU

Šiandien mūsų Kasoje ran
dasi surplusas .

M-H1CT

GOVERNOR

$100,000,000 $ $ $
THAT 15 JIS RSfcORD OF ACHIIVIMKNT

Gov.Dwičht H. Green
;»cAT AR GOVS3NCR O- ILLINOIS

Vofe Republican Nov. 7th

KELIAS LIETUVA
Lietuva miela, tėvyne brangi,
Vėl raudonuoja tavo padangė;

Vėl kaimai dega ir miestai griūva,
Karo laukuose jaunimas žūva.

Ir vėl nelaimės tave užgriuvę,
Laukai ir pievos kraujais pasnuvo:

Visa Lietuva griuvėsiais virto; 
Geriausius sūnus kulkos iškirto.

Ir vėl granatos žemelę aria.
Šautuvai tarška, kulkeles bepa;

Kardai, durtuvai vėl sublizgėjo,
O nuo kanuolių žemė drebėjo.

Štai, baisus karas prie galo eina,
Broliai, užtraukim, liuosybės dainą:

Tauta mūs kelias, į kovą stokim, 
Laisvai Lietuvai himnus giedokim.

Pakilk, Lietuva, didvyrių žeme,
Matai jau švinta laikai aptemę.

Iš po griūvėsiu kelkis Lietuva,
Baisi vergija, matai, jau žūva.

Šauk savo vaikus į kovą stoti,
Už tavo laisvę visiems kovoti.

Nors daugel tavo vaikų jau žuvo.
Bet bus Lietuva, LAISVA kaip BUVO.

Lietuvytis

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namus, baldus, automobilius, 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsite jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters”

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams S t. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Šiū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

WHOLESALE
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Farnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE M ART
For appointment call — 

REPUBLIO 6051

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSŲ 

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

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

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

VAL.: — nuo » ryto Iki 5:30 p p. etvlr. Ikt 9. Seftt&d 9 tkl 12.
J
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A_' v PA-Visiems Lietuviams Kvietimas-AT YDA!
Dalyvaukite Visos Chicagos Rengiamame - Šiandien, Spaliu 28-ta 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: Hollyivood
žvaigždžių, Alice Stephens Choras ir Darius-Girėnas Drum and Bugle Corps. 

Kviečia: MAYOR ED. J. KELLY ir LIET. DEMOKRATŲ LYGA, Cook Cnty.
Tikietas galima gau'ii veltui visose Lietuvių Redakcijose, prie Lietuvių Biznierių ir Lietuvių Demokratų Lygos Headąuarters, adr. 2422 W. Marąuette Road, tel. REP. 6608.

s

01

CHICAGO IR APYLINKĖSE Bankiefo atgarsiai
Žodis Brighton Park 
lietuviams

Gyvename labai svarbu 
momentą, kuris reikalauja

Mūsų aukos kovos 
toli ir ilgai

Jeigu karas užsibaigtų Eli 
ropoję rytoj, yra užtikrinta.

mūsų didelio darbo ir pasi- J kad skurdas, badas ir var- 
šventimo. ! gas ten tęsis per ilgą laika.

Dabar eina Community Taigi, Community and War 
and War Fund vajus, b?t j Fund aukos kovos ten var- 
daugelis iš mūsų jau esame gą ir skurdą per ilgą laika, 
baigę savo darbą ir savo a- Šių fondų aukos yra ski- 
merikonišką užduotį su kau- riamos 187 sveikatos ir ge-
pu atlikę.

Tas darbas betgi nesibai 
gė. Dabar eina mūsų tauti

rovės bei labdarybės įstai
goms ir draugijoms ir 33 
organizacijoms; kurios pa-

• ,s;,, tarnauja kariškiams namienis vajus, tai yra drabužių _

Bridgeport. — šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Draugijos 1 skyriaus 20 me
tų sukakties paminėjimo ba- 
nkietas praėjo labai sėkmin
gai.

Programoj, kurią suruošė 
komp. A. Pocius, dalyvavę 
dain. I. Aitutytė, smuikinin
kės L. Žolytė, M. Balandai- 
tė, J. Lenskus, L. žilvitis ir 
moterų choras.

Progai pritaikintas kalbas 
pasakė T. Janulis, dr. A 
Stulga, laid. dir. A. Phillips. 
A. Valančius ir A. Snars 
kienė.

Skyrių pasveikinti sukak-' 
ties proga su pasveikinimu 
aukojo: ARD 2 skyrius, Šv 
Petronėlės draugija, Karei
vių Moterų klubas ir mote
rų choras. Be to, į amžinus 
narius įsirašė E. Gilienė su;j 
savo vyru, Ant. ir Antanina 
Obeleniai, Kaz. Šimkienė

Stephanie Urba, N. N., A 
Krasnauskas. Buvo ir dau 
iriau aukų, kurias surink' 
P. Gorbezaitė, O. Jackien> 
ir Antikauskaitė.

Bankiete šeimininkavo: O
Sekleckienė, Valangienė ir 
kitos, o joms padėjo O. An
tikauskaitė, C. Urbaitė, S 
Urbaitė, P. Katauskaitė.

I
Programą vedė kun. S.

Gaučias.

i Visiems, kurie dalyvavo 
programoj, kurie aukojo 
darbavos ir šiaip kokiu bū
du prisidėjo prie šio ban- 
kieto, komisija nuoširdžiai 
dėkoja. Komisija

ir užjūryje, ir pabėgusiems- 
nuo karo.

vajus nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvoj, kur daugelis 
gal, neturi kuo pridengti sa- j šįmet pirmą sykį dalis šių 
va nuogo kūno, kenčia šal- aukų bus skiriama ir Lietu
tį. badą, neišpasakytą var- vcg nau(jaį 
gą. Tad ištieskime savo ran
ką, pagelbėkime jiems per
gyventi tą baisų sunkų lai
kotarpį.

Tur būt, nei viena šalis 
taip nenukentėjo, kaip mūsų 
brangi tėvynė Lietuva. Tai-

Suprasdami svarbą šių 
fondų nei vienas iš mūsų 
teneatsisako aukoti, kiek tik 
gali.

Nei vienas neatsisakys au 
koti, žinodamas, kad jo do-

WOLK STLDIO
_ 1945 West 35* Street

(/’Vt&foy'i&ftrAesty

r'o

BBE

gi dabar ,per BALF einą 1 leriai bus sunaudoti svar 
drabužių vajus. Visa Ame- biems reikalams, 
rika išsijudino į tą svarbų
darbą: visur lietuviai stei- j Tad, aukokime šiandieną, 

nes tos aukos yra ypatingaigia BALF skyrius, renka ,6 . , , , V , reikalingos nepaprastai svarnarius, renka drabužius, de- , , ,
da visas pastangas kuo nors 
prisidėti prie gelbėjimo sa
vo brolių, sesučių, giminiu w , ■ j-»
Lietuvoje ir išblaškytų po į SirdlUCĮSi uSkOJaHIG 
visą pasaulį.

Sakau, visi dirba, kruta, o

biems darbams.
L. Narmontaitė

mes, brightonparkiečiai, ar 
jau pradėjome judėti? Taip

Town of Lake. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. turėjo rinklia-

jau pradėjome, tik ne visi . v4 Sv. Kryžiaus bažnyčioj. 
Kai kurie jau labai gražiai ' Širdingai dėkojame kun. 
pasirodė. Imkime pavyzdi iš j kleb. A. Linkui už leidimą 
jų, pirmųjų darbuotojų. No- rinkliavos bažnyčioj ir vi
riu čia paminėti keletą var-| siems aukotojams. Valdyba 
dų. M. Žutautaitė jau surin
ko virš 300 įvairių drabu
žių, Vyšniauskienė. E. Sa- 
mienė, Krasauskienė, Valan- 
tinienė irgi atnešė po dideb 
glėbį. Labai gnži praclžh 
Beje, S. Kresbes atnešė g'e 
bį gerų drabužių.

Tad, gerbiamieji, nelauk: 
te kol kas prašys; patys pa
žiūrėkite į savo drabužines 
ir, suradę jau nedevima šv- 
rų drabužį, kuris bereikalir. 
gai užima vietą, paaukoki! 
jį savo tautiečiams. Neškit'' 
į paskirtas vietas, nes vi
sose kolonijose yra p iškir
tos vietos (punktai). Brigh
tonparkiečiai turite savo sto 
tį: 4516 S. California Avė., 
galite nešti nuo 9 vai. ryto 
iki 5:30 popiet.

Tad visi, broliai, sesutės 
prisidėkime prie svarbaus 
labdaringo darbo!

N Klimas.
BALF 6 skyr. pirm.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONF 

DANTV PLikJII

VARTOJAMAS NAUJAS FLASTIO M* 
IOIUIJJ NATVtiAIAti SCN 
STALTOS »ANT« UJUTOIU

NAUJOS■varas Velvatone oant« 
r i Miros

l

$12.50
IKI tsa.50 UI KIEKVIENĄ

akasis. Katarai.* apsi- 
N.blanka Vlaaj St, MssmM .ant. 

Blattaa. Pamatoma* eryatal olaar pl.lta*
Plaskosa. ■■akame, aaaltarea. Pat* 

ktalmaa tarnstssts*. Matartalaa laksi ps- 
ssfca I pamilai Ttsaaa

l« |lktM Ikpaoataa Ir 
gautas tik Ii lAtonluottj d«atu«q

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1T«4 g. Aatilamrl lai F1 Mnn »)., 

Atkarę aao 1 IM p. taM*p aa. p iki a
kai.rami usnynui

Platinkite dienraštį “Drau
gą

Hi

»•<» W S«th « Jnd n Law SftOfl 
M N. Dearborn Rm SOS. gi* .«U. 
TlSsraiaaSi. ral. i—t Aatrakioel Ir 

MrlrtaAlaal ss. P Ik T

te

Iš LGF 1-mo skyriaus 
veikimo

Bridgeport. — šis sky
rius visuomet pirmutinis 
darbu tėvynės — Lietuvos 
labui. Daug yra suteikęs au
kų praeity, nebuvo nei vie
nos progos, kur nebūtų pri
sidėjęs.

Dabar, kada eina Commu
nity and War Fund vajus, 
paaukoji iš iždo $15.00.

Ateinantį sekmadienį yra 
rengiamas ** bingo’’ žaidimas 
tuoj po mišparų, parapijos 
mažoj salėj.

Komisija nuoširdžiai kvie 
čia visus atsilankyti ir pa
remti kilnią organizaciją 
kuriai rūpi Lietuvos reika
lai ir kiti kilnūs tikslai su
rišti su tėvynės reikalais.

Komisija

i Per šį mėnesį ypač mels
kimės prie Šv. Panelės, kad 
Lietuva vėl atgauti) laisvę 
ir nepriklausomybę.

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOŠKIUTES. 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., Chicago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c,- su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

- DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

SS

Budriko radio 
programa

Sekmadienį, spalių 29 die
ną bus leidžiama nuolatinė 
Budriko radio programa 
kaip 9:30 vai. vakaro per 
didžiąją radio stotį WCFL- 
1000-k. Dainuos geri daini
ninkai, bus solo, duetų ir 
smagios muzikos didžiulio 
radio orkestro. Kviečiame 
visus pasiklausyti.

Leidėjai šių įdomių prog 
ramų — Juozo Budriko ge
rų rakandų, auksinių daik
tų ir muzikos krautuvė, ad
resu 3241 S. Halsted Street, 
Bridgeporte.

Kita graži Budriko prog
rama girdima kas ketvirta
dienio vakarą kaip 7 valan- 
dą per WHFC Cicero radio 
stotį. Pranešėjas

PIRKITE r\R0 BONUS!
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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
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DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

V

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
Vttft W. CERMAK RD................... T©1. CANtl 8M81

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitlninkss

s/

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS
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šeštadienis, spalių 28, 1944

Susirinkimai
Dariaus-Girėno Kareivių 

Motinų klubo mėn. susirin
kimas įvyks spalių 31 d., 
7:30 vai. vakaro, Dariaus- 
Girėno svetainėje.

Motinų klubo “bunco” ir 
kortomis lošimas įvyks lap
kričio 8 d., 7 vai. vakaro, 
Dariaus-Girėno svetainėje. 
Visos narės kviečiamos a- 
teiti į susirinkimą, nes turi
me daug reikalų aptarti ir 
prisirengti prie parengimo.

Valdyba

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

I Gražių ir vertingų dova-|riaus Brolija rengia vaka- 
1 nų laimėsite ir gailestingam rienę su programa ir kito- 
darbui pasitarnausite, dėl kiais pamarginimais 29 d. 
tėvynės nuvargusios savo spalių, parapijos salėj, 6-tą 
doleriais prisidėsite. Žaidi- vai. vakare. 1
mas prasidės po mišparų. širdingai kviečia visus at-

Valdyba Slankyti. Linksmai laiką 
praleis.

Komisija visus užprašo.
Komisija

Marųuette Park. — Ro-į 
žancavos ir Puošimo Alto-

Marq'-ette Purk. — Lab
darių Sąjungos 23-čios kuo
pos susirinkimas įvyks sek
madienį, spalių 29 d., para
pijos svetainėje, 2 vai. po

piet. Visi kuopos nariai, na
rės ir labdarybės darbuoto 
jai kviečiami laiku susirink
ti.

Valdyba

PADĖKOS ŽODIS

A

SE
41

L3C_“

Cicero. — Kareivių Moti
nų ir Moterų draugija eis 
prie bendros šv. Komunijos 
sekmad., spalių 29 d., 7:30 
šv. Mišiose. Prašome susi
rinkti prie mokyklos 7:15 iš 
ryto. Po šv. Mišių turėsime 
trumpą susirinkimą.

Valdyba

Metines Mirties 
Sukaktuvės

A. a. Stanislovas 
Adašiunas

Bridgeport. — LGF 1-mo 
skyriaus susirinkimas įvyks 
spalių 31 d., 7:30 vai. vak. 
parapijos mokyklos kamba
ry. Nariai prašomi susirink
ti, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti.

Skyrius ruošia pramogą 
— bingo žaidimą ateinantį 
sekmadienį. Komisija kvie
čia susirinkti skaitlingai ir 
paremti šią patrijotinę drau 
gij4-

Stanislovas Adašiūnas, 4002 So. Brighton Place, persisky
rė su šiuo pasauliu Spaliu 29-tą dieną, 1943 m. Pačioj jau
nystėj, vos tik sulaukęs 24 metų amžiaus. Paliko dideliame 
nuliūdime moterį Kathleen, motinų Eleną, tėvų Jurgį, seserį 
Violet, pusbrolį £5. Paurazą ir jo šeimų (Detroit, Mieh), ir 
tetą Dauborienę, ir kitas gimines.

Liūdnai atminčiai bus laikomos Šv. Mišios Šv. Agnieškos 
Bažnyčioje, 29-tą dienų Spalių, 11-tą vai. ryte. Buvo palai
dotas Lapkričio 2-rą,> Švento Kazimiero kapinėse.

Mvl imas sūneli ir broleli, Stasyti, ilsėkis ramiai, o mes 
tave nepamiršime kol širdis plaks krūtinėje. Tavo kapų 
kvietkomis sodinsime ir ant Mišių aukų atminsime. 

NULIŪDĘ:—
t E VAI,“JURGIS IR ELENA, IR SESUO 
VIOLET ADAŠIUNAI.

Dvejų Metų Mirties Sukaktuves

PRANAS SIMONAS RIMKUS

Kuris mirė spalių 13 d., 1944 m. ir tapo palaidotas spalių 
17 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į tų neišvengiamų amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami tą jo prasišalinimą iš mūsų 
Ja rpo, dėkojame Kun. Edwardui Abromavičiui, kuris aplan
kė namuose ir ligoninėje aprūpino Šv. Sakramentais, did
žiai gerbiamam Kleb. Kun. I. Albavičiui už atlaikytas iškil
mingas Šv. Mišias, Kun. J. Griniui, Kun. Gečiui, širdingai 
dėkojam, Kun. A. Valančiui, velionio krikšto sūnui, už pa
sakytą pamokslą bažnyčioj ir palydėjimą į kapines; Kun. j. 
Griniui už pasakytą pamokslą kapinėse ir už atėjimų su 
Vyčiais ir atkalbėtų, rožančių koplyčioje. Taipgi dėkojame 
Kun. E. Abromavičiui už atkalbėjimų rožančiaus koplyčioje, 
ir Kun. D. Mozeriui.

Dėkojame Šv. Kazimiero seserims už atsilankymų ligoni
nėje ir dalyvavimų laidotuvėse, Sesutei M. Reparatai ir Se
sutei M. Clair.

(Nuoširdus ačiū ir varg. A. Mondeikai, kuris pakvietęs ki
tus vargonininkus ir su jais jausmingai giedodamas papuo
šė laidotuvių pamaldus. Dėkojame ir šioms draugijoms: 
Motinų Kareivių, Marijonų Bendradarbių 21 kuopai, Lietu
vos Vyčių 14 kuopai, ir Amerikos Dukterų Kliūbui.

Dėkojame karsto nešėjams ir Šv. Mišių aukotojams, kurių 
buvo suaukota gausį auka virš šimto (100) Šv. Mišių ir 
taipgi gėlių aukotojams. 0 visiems giminėms ir draugams už 
atsilankymų į šermenis ir dalyvavimų laidotuvėse. Taip pat 
negaliu praleisti nepadėkęjus laidotuvių direktoriui A. Pet
kui, kuris savo mandagiu ir teisingu patarnavimu padėjo 
mums praleisti liūdesio valandas. O tau mylimas vyre ir 
tėve, lai Visagalis Dievas suteikia amžinų ramybę ir atilsį.

Nuliūdę:— Moteris, $ūnus, Dukterys, Žentai, Anūkai ir 
Giminės.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

A. T
JONAS MALAUSKAS

Gyveno <>3rd Weęt of Uun- 
liaiii, Dou ners G rovė. III.

Mirė spalio 37 d.. 1944 m.. 
S vai. ryte.. sulaukęs puses 
amžiaus.

Gimė TJetuvoJc. Kilo iš Tau
ragės apskr., Pajuros parap., 
Daulaul.ės kaimo.

Palike dideliame nuliūdime 
moterį Klzbietą (po tėvais
Marcinkevičiūte), 6 sūnus:
Cpl. Willk.ni, Fvt. * John ir 
l’vl. Jos-pu '.visi V. S. Ai-ny), 
Krank, .' i>y ir Paymond; 
dukterį Jei.nie. 3 seseris. Ane 
lę Marcinkevičienę, Elzbietą 
Sutkus ir jos vyrą Krank, Jo- 
sephine -Bartkus it Jos vyrą 
Krank ir jų šeii..as, Svogerj 
Niek Janušką ir jo šeimą, bro
lienę Magdaleną Marcinkevi
čienę ii' jos šeimą ir daug ki
tu giminių, draugų ir pažįs
tamų.

tvanas pašarvotas Antano 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, iUlncls.

Laidotuvės įvykę pirmadie
nį, spalio 30 d. iž luplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Antano parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio _ sielų, l’o 
pamaldų buz nulydėtas į šv. 
Kazimiero Kapines.

Nuoširdžiai Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š.ose laidotuves©.

Nuliūdę: .'ilnli-ri*. Sūnal, 
Duktė, Scsery* tl.ulicnės, sto
gelis Ir Giminės.

Liidol iivių Girt kter j- An
tanas U. Petkus, Itl. Cicero 
2109.

A. t A.
MARIJONA ŠIMAITIENE

(|i<» Ičiais l.egeekaiti-)
Mirė spalio 26 it., 1914 iii., 

10 v. v., sulaukus 4f> m. amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Taura

gės apskr.. Šilalės pa r., Itaučkų 
km. Amerikoj išgyveno 15 m.

Paliko dideliame nuliūdime 
tyrą Petrą, 3 dukteris l.uey, 
l'imily, Helen Baker ir žentą 
Hrgt, Cha-les (II. K. Army), 2 
anūkus, pusbrolį Aleksandrą 
Gimbiit ii jo šeimą ir daug 
kilų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
ir 4 seseris

Velionė priklausė prie S.L A. 
134 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2421 Wi'st 45ih Place.

I.aidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 30 (I. iš namų M:30 vai. 
ryto Ims atlydėtu į Nekalto 
Prasidėjimo Svč. Pan. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks. 
gedulingos puiiiuldos už velio
nės sielą, l’o pamaldų Ims nu
lydėta | Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Niiiiuilę: Vyrus, llnktery-s, 
Stenias, Anūkai, Pusbroliai ir 
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Jobu 
K. Eudeikls, Tel. Yurds 1741.

ONA KASPARIENĖ (KASPER)
Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mirtjs atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą moterį ir motinėlę, Oną Kas- 
parienę.
. Netekome savo mylimos Spalio 30 d., 1942 m.

Nors laikas tęsias?, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną 
atilsį.

Mes atmindami jos liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po,. užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis 
pirmadienį, Spalio 30 d., Šv. Mykolo Arkangelo parap. 
bažnyčioje, 7:30 vai. ryto. s

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Onos sielą.

Nuliūdę:
Vyras, Dukterys, Sūnai, Žentai, Marčios, Brolis, 
Seserys, Švogeriai ir kiti Giminės.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KTT AGENTUI KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JUSV 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matorlolo 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 b* Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6103

NULIŪDIMO VALANDOJE

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

1 J

PEHSONAGIZB1D MBMORIALS AT NO ADDITIOIUL COSTI - 
I-Am K 1 I.Alt FBOPIjE PRKFER PACHANKIS raODTOTlONS

DISTRIBUTORS OF THB FAMOU8 MONTKLLO OILAMITB 
Mom lUmnUfnl—Mont HtedartBc—Mtr—get Bet ba Th« World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KItEIl'KITtH PRIK —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUAN1AN MONUMENT MAN—

Member,of the Llthuanian Chamher of Commarce

MODERNI Iividini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashlngton BlvdL 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnbUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-8 v. vak.; SeAtad. Ir Sekm. 9-6 vai.

a ii

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 GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
JAsg finansiškam stoviui prieinamas.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GeriaturiM patarnavimas — Moteris patarnauja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Jį? Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radlo Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—18

LACHAWICZ m SUNAI
Pbones: CANAL 2515 

OOMMODORE 5765 
PULLMAN 1178

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
___________________________________ Phone YARDS 4908

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAF. gfi71

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. I8th STREET
_______Totephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 ĮVEST 46th ST. Phone YARDS 0781

I
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dienraštis draugas, chicago, Illinois šeštadienis, spalių 28, 1944

Vaizdas iš karo gyvenimo

Melrose Park lietuvis jūrininkas du 
kartus išsigelbėjo jūrose

Iš teismo salės

JIS GRĮŽO VIENAM MENESIUI ATOSTOGŲ. — BUVO 
KARTĄ SUŽEISTAS. — ĮSTOJO Į LAIVYNĄ TU
RĖDAMAS 17 METŲ AMŽIAUS.

Melrose Park lietuvis du 
kartus išsigelbėjęs, nusken
dus jo laivui Pacifike, ir 
vieną kartą sužeistas, dabar 
parvyko vienam mėnesiui 
atostogų. Jis vadinasi Stan
ley Lesus, 1

STANLEY LESUS 
Stanley Lesus įstojo į lai

mėtai kaip yra laivyno tar
nyboje.

Jam teko dalyvauti kovo
se prie Bougainville ir Guam 
salų. Du laivai, kuriuose ji
sai buvo, kovose buvo prie
šo paskandinti, jam vis lai
mingai pavyko išsigelbėti. 
Vienas laivas paskendo 1943 
m., kitas 1944 m.

Iš tų visų pavojingų kovų 
jisai buvo tik vieną kartą 
lengvai sužeistas ir vėliau 
vėl grįžo prie savo pareigų.

Stanley brolis Jonas yra 
armijoje, o kiti 4 broliai gy
vena kartu su motina Petro
nėle Lesus, 103 No. 24th 
Avė., Melrose Parke. Jo tė
velis mirė prieš 7 mėnesius. 
Dvi sesutės yra ištekėjusios,

vyną (navy) turėdamas tik viena gyvena Melrose Parke, 
17 metų amžiaus. Jau du kita Čikagoje.

Europos karo fronte

2,228 amerikiečiai sužeisti
152 VYRAI SUŽEISTI Iš ILLINOIS. SUŽEISTŲJŲ 

SKAIČIUJE YRA IR LIETUVIŲ

Karo departamentas spalių 
26 dieną pranešė 2,228 Jung
tinių Amerikos Valstybių 
kareivių pavardes, kurie bu
vo sužeisti Europos karo 
frontuose.

Sužeistuių karo frontuose 
kariu skaič’uje 152 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, iš jų 
91 yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Yra tarp sužeistųjų ir šie 
kariai: pvt. Joseph A. Jan- 
kowski, jo motina Mrs. Ma
ry Josephine Jankowski gy
vena 8616 So. Houston avė.; 
pvt. William E. Janus, jo

brolis John E. Janus gyvena 
5019 So. Kolin str.; pvt. lst 
class Albert Jasulis, jo mo
tina Mrs. Elizabeth Jasulis 
gyvena 5632 W. 74th pi.; 
pvt. Victor A. Lukas, jo mo
tina Mrs. Barbara S. Lukas 
gyvena 3212 So. Halsted st.; 
Sgt. Adolph E. Norbut, jo 
tėvas John Norbut gyvena 
7359 So. Peoria str.; pvt. Joe 
B. Balskus, jo motina Mrs. 
Elizabeth T. Balskus gyve
na 205 E. 9th str., George- 
town, III.; pvt. Leo E. Žiū
raitis, jo motina Mrs. Anna 
Žiūraitis gyvena 1419 Front 
str., Grand Rapids.

5 vyrai sužesti
Penki tarnautojai buvo 

sužeisti, kai keltuvas nukri
to į basementą, keturių 
aukštų Tribūne Paper Box 
ir Specialties Co., 320 N. La 
Šalie str., praeitą ketvirta
dienį.

* * *

Apvogė
Iš M. Belson ir Co. ofiso, 

1044 Randolph str., buvo pa
vogta typewriter, radijas ir 
$150. ♦ * ♦
Rado negyvg

Gregorio Rodriguez, 38 
metų, meksikietis darbinin
kas, kuris gyveno darbo 
stovykloje, 134th ir Halsted 
sts., Riverdale pakraštyje, 
buvo mirtinai sužeistas, pra
eitą ketvirtadienį, netoli 
darbo stovyklos. Greičiau
sia, kad jis tapo traukinio 
auka. ♦ ♦ » 
Apiplėšė

Mrs. Sophie Becker, 2749 
Sunnyside avė., pranešė po
licijai praeitą ketvirtadienį, 
kad ji buvo apiplėšta, kai 
koks tai vyras sulaikė jos 
automobilį, Newport avė. ir 
Halsted str. Iš jos pagrobė ; 
tris deimanto žiedus, už 
$1,400 vertės, ir $10.

* # *

Perkeltas
Maj. gen. Henry S. Au- 

rand, 6-tos komandos, tapo

Ugnį beryjant

Ko tik nesudegino pats save
PITTSBURGH. — Profe

sionalas ugnies ryjikas ko 
tik nesudegino pats save. 
Kai pasilinksminimo centre 
visi žiūrėtojai buvo labai su
sidomėję, kaip artistas pui
kiai “valgo” ugnį, Guy Simp- 
son, ugnies ryjikas, persi
stengė. Pagaliaus užsiliep
snojo art’sto būdelė ir jo an
takiai. Gaisras buvo skubiai

užgesintas, bet ugnies ryji
kas sugruzdėjusiais anta
kiais buvo nugabentas į li
goninę.

Reikia
VVASHINGTON. — Pra

nešama kad laivynui reika
linga nursių.

Skelbkltės “Drauge”.

STASYS LTTWTNAS SAKO:
K TJ A T) Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VADnn — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMĖMIS.”---------£ GERAS PASIRINKIMAS:
Vtankiofl Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Komhinaci jos Dury — YVnllboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluoty Piyty Išvaizdos fty- 
dings — T .angy — Dury — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų ČHa.rdware) — Pleište rlo — Cemento — 8ruty 
Vamzdžiu ir tt_

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tog vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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Atvyko Chicagon laimės ieškoti, bet...
DVI MERGAITES, ATSIDURUSIOS TEISME, RADO 

KELIO STOTĮ Į NAMUS

Dvi jaunos moteriškės at
vyko į Chicagą ieškoti lai
mės, bet jos turi vėl grįžti 
namo.

Taip buvo teisėjo nutarta 
praeitą ketvirtadienį, kai 
buvo išklausyta tų mergai
čių bylos dėl paėmimo rūbų 
ir kitų dalykėlių, maždaug 
už $16.25, iš miesto krautu
vės.

Mergaitė, 22 metų, atvy
ko iš Clevelando prieš tris 
savaites, o moteriškė, 19 me- ti namo.

tų, atvyko iš Dalias prieš du 
mėnesius. Jos abi tapo ,‘dice 
girls”. Nė viena prieš tai ne
turėjo “triubelių”, bet kar
tą neatsilaikė pagundai ir 
“nukniaukė” kai kuriuos da-! 
lykėlius krautuvėje, ir pa
kliuvo į teismą.

Teisėjas joms pasakė: Jūs 
abi atrodote geros mergai
tės. Jūs turite gerus rekor
dus, kam reikėjo juos suga
dinti. Grįžkite namo.”

Abi mergaitės sutiko grįž-

Įdomus įvykis

Neregys ir jo vadovas šuo kino teatre

įvairios M įdomios

....ŽINIOS
9,000 svarų žuvies 

. trouf sučiupo
Devyni tūkstančiai svarų 

žuvies, ežero trout, sugautos i 
Michigan vandenyse, buvo 
konfiskuota Conservation 
departamento, ir valstijos 
medž’oklės ir žuvininkystės 
fondas gavo $4,300, pranešė 
departamento direktorius 
Livingston E. Osborne, pra
eitą ketvirtadienį.

Du vyrai buvo suimti su 
trout žuvimi prie 18-tos gat
vės ir upės. Kiekvienas bu
vo nubaustas po $300, vals
tija žuvį pardavė už $3,700.

WATERLOO, Iowa. — 
Paprastai nei neregys, nei 
šuo filmų (movies) nežiūri. 
Bet čia įvyko priešmgai, abu 
ir neregys ir jo šuo žiūrėjo 
filmą “Going My Way”. Ne

leido sėdėti teatre kartu su 
jo vadovu, bet taip pat ap
rūpino šunį “popcornu”, ku
rį jis labai mėgo. Neregys 
labai dėkojo ir dž’augėsi, 
kad jis pirmu kart turėjo to-

regys G. W. Day, iš Cedar kį malonumą klausytis gar- 
Rapids, pasiprašė, kad jam sinės filmos, kuri jam labai 
leistų įeiti į teatrą kartu su patiko, nors jis ir negalėjo 
šunim. Vedėjas ne tik jam jos matyti, bet vien girdėti.

Pavarčius istoriją

Aachen yra garsus miestas
ČIA BUVO 37 IMPERATORIAI KARŪNUOTI — ČIA 
VYKO KOVOS TARP PROTESTANTU IR KATALIKU-

Aachen. vienas iš garsiau
sių Reinlandijos miestų, da
bar guli griuvėsiuose.

perkeltas į Washington, D. Aachen buv° sraarkiai »P- 
naikintas 16 amžiuje, kai 
protestantai bandė įsistip
rinti. šiame mieste vyko ko
vos tarp protestantų ir ka
talikų.

Aachen garsus miestas, 
čia 37 vokiečiu ar šv. Romos 
imperatoriai buvo vainikuo
ti.

Aachen, stiprus katali-

Dvidešimt vieno 
vaiko tėvas

C.

APIPILSIMAI
Du vyrai sulaikė Nicholas 

Coleman, 909 W. Madison 
str., ir iš jo paėmė $100 ir 
rankinį laikrodį. Apiplėši
mas įvyko Devon ir Kimball 
avė.

Trys banditai pabėgo 
su $9,700

Trys maskuoti ir ginkluo
ti banditai įėjo į Continen
tal keitimo pinigų įstaigą, 
617 So. Kedzie avė., anksti 
praeitą ketvirtadienį, išmu
šė duris į kasininko būdelę, 
ir pabėgo su $9,700, kurie 
buvo tik ką atgabenti.

Andrew Provenzano, 55 
metų. įstaigos savininkas, 
pareiškė Marąuette policijai, 
kad banditai tuojau įsibrio- 
vė, kai tik ginkluoto auto
mobilio vyrai išvyko, atvežę 
pinigus. Holdapas buvo įvyk
dytas mažiau kaip per tris 
minutes.

Kiek numetė? '
LONDON. — Lt. Col. Earl 

J. Alber Jr., iš Racine, Wis., 
pranešė spalių 26 dieną, kad 
jo “žinių vyrų dalinys” 
(New8boy squadron) padarė 
1,135 skridimų lėktuvais, 
nuo spalių 4 d., 1943 metų, 
numesdami 908,000,000 pro
pagandos lapelių priešo teri
torijoje.

Už pusę milijono
Sidney M. Spiegei Jr., ku

ris buvo Essaness teatro 
korporacijos pareigūnas (ex-, 
ecutyvas), 540 N. Michigan 
avė., paliko už $50,000 nuo
savybės, kai jis mirė spalių 
19 dieną. Apie tai paaiškėjo 
praeitą ketvirtadienį.

Gaisras
BLAUMONT, Tex. — Spa

lių 27 dienos naktį iš explo- 
zijos gazo fabrike, prie Mag- 
nolia, kilo gaisras. Sakoma, 
kad gaisras sukėlė didelius 
nuostolius.

MAŽAS VAIKAS, MAŽAS 
PARŠASi S f ■ V,'” f.’.,’'»1 ’ a

INDIANAPOLIS. — Ro- 
bert F. Lucas, Bridgeport 
karo darbininkas, kurio de- 
vvni sūnūs vra ginkluotose 
jėgose, paaukojo Raudonojo 
Kryžiaus Centre pantį krau
jo, praeita ketvirtadieni. Lu- 1 
cas vra dvidešimt vieno vai- i 
ko tėvas, iš ju 18 gvvena. Jis i__ j

kais. prieš dabartini karą' du kartus vedes. Devyni, iš 5^
turėjo 165.000 gyventojų.. 

Aachen garsus taip pat ir
karštos sielos šaltiniais. 

Aachen miestas garsus
pasidarė, kai Charlemagne 
pastatė imnerator'ška namą 
ir koplyčia. Aachene yra 
parsi rotušė, kuri pastatyta 
14 amžiuje.

Sąjungininkai Aachene 
laikinu karišku gubernato
rių paskyrė maj. Thomą 
Lancer, kuris pirmiau gyve
no Madison, Conn. Jis yra 
katalikas.

13 sūnų, padeda laimėti ka
rą. Vienas yra vokiečių ne
laisvėje, kiti yra armijoje ir 
laivyne.

Pareiškė padėką
Chicagos pašto viršinin

kas Ernest J. Kruetgen pra
eitą trečiadienį išreiškė pa-1 
dėką pašto tarnautojams už 
išsiuntimą 11,172,706 siunti-

Dabi^r Los Angeles, Calif 
eina Didžiųjų Vakarų Gy
vulių paroda. Nuotraukoj 
grynos Hampshire veislė63 
paršas nufotografuotas 
kiu su trijų metu Bil.lv 
Rieks iš Artesia, California 
(Acme-Draugas telephotol

Bus Dovanu
Dievo Apveizdos Tetuvių 

parapijos bazare ateinantį 
nių kareiviams ir sailorams , sekmadieni. SDaiįu 29 dieną, 
į užjūrį. Pašto siuntiniai įVvks dideli laimėjimai. Visi
sveria 25,837 tonas. i dalyvaukite bazare. ir 

bandykite savo laimę!
pa-

GERKIT TlK GERA ALŲ. padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet. prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų. kuri užvardi
no NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš importuotu 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

4

Dingo rankinukas
Kflv Bart'ewe. 24 metu, 

^okvtojo. iš Rice Lake, 
Wisc.. aną diena atvvko į 
Chicagą pakeliui į Fort 
Benn’ng. Ga„ ir ios rankinu
kas. kuriame buvo $110. din- 
p'O. Ji grižo namo su savo 
drauge. Ji norėio aplankyti 
draugą Lt. Jack Souter.

Iš stalčiaus
Fred Juphing, 818 Hyde 

Park blv., pranešė Hyde pk. 
policijai, kad iš jo basemen- 
to apartamento stalčiaus bu
vo pavogta laikrodžių ir 
brangmenių už $463.

Polynos Stoska, lietu
vaitės dainininkės koncerto 
tikietai tirpte tirpsta. Kas 
nori gauti geresnių vietų, 
prašomas nieko nelaukiant 
kreiptis arba tiesiog į dnr. 
“Draugo” ofisą, arba pas 
savo kolonijos pardavėjus.

X DKK susirinkime, pra
eitą ketvirtadienį, išklausius 
malonius ir nemalonius pra
nešimus, iškilo vienas ma
lonus dalykas, kurį nariai 
sužinos sekančiam susirin
kime knygų parodoj per Ka
talikiškos Spaudos Savaitę 
Brighton Parke, parapiios 
mokyklos salėje, lapkriči' 
16 d.

X Ph. M. 3-c I. C. Kra
sauskas, dalyvavęs Marshall. 
Marianas kovose ir sužeis
tas Guam sa'os kautynėse, 
dabar parvežtas į, Amerika 
ir gydomas U. S. Navai Hos- 
pital, San Diego, Calif. Jo 
tėvai gyvena Brighton Par
ke, adresu 4520 S. Sacra- 
mento Av£. Iš profesijos I. 
S. Krasauskas yra farma
ceutas.

X Stasio Piežos, Herald- 
American korespondento i- 
niciatyva, lapkričio 12-18 
dienomis bus Katalikiškos 
Spaudos Savaitė Brighton 
Parke. Ruošiama didelė kny 
,gų paroda ir kiekvieną va
karą bus paskaitos apie 
'■naudą ir jos vystymąsi. 
Knygų kieskai užims visą 
parapijos mokyklos salę.

X S. Pieža, V. Balanda, D. 
Kaminskienė, O. Aleliūnienė. 
M. Pakeltienė, U. Galeckie- 
nė, “Draugo” bendradarbiai, 
DKK nariai, žadėjo savo at
siminimais papuošti dienr. 
“Draugo” 35-kių metų su
kaktuvių numerį, kuris išeis 
lapkričio 25 d. Be abejonės, 
tą patį padarys ir visa eilė 
kitų “Draugo” koresponden
tų.

X P. Staražinskaitė, 3336 
Lituanica Avė., buvo iškė
lus didelę puotą paminėji
mui 30 metų sukakties nuo 
atvykimo iš Lietuvos. Sykiu 
buvo kun. J. Prunskio išleis- 
'uvės. K1 dar gi šig įvykis 

i nebuvo “D. ” paminėtas, tad 
nors trumpai pažymime. P. 
Staražinskaitė yra žymi 
draugijų veikėja ir rėmėin 
ne tik organizacijų, bet ir 
studentų. Ji ne vienam jau 
nuoliui pagelbėjo išeiti ku 
nigo mokslus.

X Albertas A. Šamas, sū
nus žinomos Chicago lietu
vių veikėjos ir Federacijos 
Chicago apskrities sekr., šio 
mis dienomis Great Lakęs 
baigė jūrų signalisto moks
lus ir, kadangi pasirodė vie
nas gabiausių toje srityje, 
admiraliteto išrinktas sius 
ti į jūras ir laivyno stotis 
mokslui gilinti. Kiti trys E 
Samienės sūnūs taipgi ka- 

I riuomenėj. Vienas yra pri
skirtas prie konvojų lydėji
mo, kitas didžiųjų bomberių 
radio-gunner Indijoj, o tre- 

i čias mechanikas vienoj ka- 
, riuomenės stovykloj, Ame- 
į rikoje.




