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TRECIOJI J1V. ARMIJA VISIŠKAI APSUPO METZ
Vyskupai Nori Laisvės Visom Tautom; 
Sako Komunizmas Pavojingas Taikai

Patton Šarvuočiai Įsiveržė Vokietijon; 
Naciai Sako 1,000 U. S. Tanku Puola

WASHINGTON, lapkr. 
19. — Amerikos Romos' ka
talikų vyskupų metinis sei
mas priėmė pareiškimą, ku
riuo reikalavo laisvės vi
soms tautoms pokariniam 
pasaulyje.

Pareiškimas siūlo: 1. Lai
svę nuo neapykantos ir go
dumo; 2. Atlanto Čarterį 
įgyvendinti be jokių rezer
vacijų; 3. Jėga turi pasi
duoti teisei; 4. Pajėgingos 
tautos turi padėti silpno- 
jom; 5. Duoti “dantis” tar
ptautiniam teismui; 6. Pri
pažinimą žmogaus prigimtų 
teisių; 7. Laisvą žmoniją ir 
laisvas tautas.

Spaudžia Atkirstą Leyte Japonų Jėtją
LEYTE, lapkr. 19. — 

Amerikos kariai išlipo dar 
vienoj Mapia saloj, o lėk
tuvai atakavo ir suaižė ja
ponų kovos laivą ir kreiserį.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, lapkr. 
19. — Amerikiečiai tamp
riau suspaudžia artilerijos 
apdaužytą Limon tvirtovę, 
šiauriniam gale Ormoc ko
ridoriaus Leyte saloje. Ja
ponų garnizonas, nors at
kirstas nuo, savo didžiosios 
jėgos ir . reikmenų, labai 
priešinasi.

Amerikiečiai lakūnai ir 
. priešlėktuvinės patrankos

Lenkai Italijoje Užėmė Kalnų Miestą
ROMA, lapkr. 19. — Aš

tuntos armijos lenkai ka
riai, pasivarę pusę mylios 
per snieguotus kalnus prieš

t Po lauką, užėmė Fortino nuo Faenza, bet sutinka di- 
kalną, • penkias mylias į ' dėlę opoziciją.
pietus nuo Faenza miesto. 

Fortino krito tik po ar
šių grumtynių ir lenkai tu
rėjo atmušti dvi nacių kon-

Prancūzijos Laivai 
Kovoja Pacifike

’ PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Laivyno ministerija vakar 
pranešė, kad Prancūzijos 
karo laivai jau dalyvauja 
Pacifiko kovose prieš japo
nus.

Nors pareiškimas vardu, 
neminėjo Rusijos, nėra abe
jonės, jog buvo apie rusus 
kalbama smerkiant pavojin
gas idealogijas, kaipo pavo
jingas tarptautinei taikai.

Vyskupai sakė tautos vi
dujinė idealogija yra viso 
pasaulio reikalas, ir šito 
principo atmetimas reikštų, 
kad žmogaus teisių panie
kinimas savam krašte netu- 
retų jokios reikšmės pasau
linei taikai. Negalima tikė
tis, kad ta tauta, kuri ne
duoda savo žmonėms lais
vės, kooperuotų su kitom 
tautom taikos palaikymui.

numušė septynis iš 15 ja
ponų lėktuvų. Per lapkričio 
mėnesį iki šiol sunaikinta 
777 priešo lėktuvai.

Amerikiečiai suveržė ke
lio blokadą į pietus nuo Li
mon ir priešas negali sun
kvežimiais pristatyti reik
menis tame mieste apsup
tam garnizonui. Pirm to ja
ponų tankai buvo pasiekę 
savo karius.

Amerikiečiai pradžioje 
manė japonai apleido Li
mon, bet rado kelis šimtus 
jų stipriose pozicijose. Ja>- 
ponai matomai mano ten 
laikytis kol tik galės, o jų 
jėgos pietuose ruošiasi ki
tiems mūšiams.

tratakas, kad išlaikyti tą 
kalnų miestą.

Toliau į šiaurę kiti dali
niai randasi keturios mylios

Rytuose, britai kariai už
tiko stipriai įsikasusius na
cius, kurie yra tankų ir ar
tilerijos gelbėjami.

Lakūnai Sunaikino 
86 Naciu Lėktuvus

LONDONAS, lapkr. 19.— 
Amerikos naikintuvai, lydė
dami ir saugodami bombe- 
rius vakar, sunaikino bent 
86 nacių lėktuvus, jų tarpe 
daugiau negu 30 naujųjų 
rakietinių lėktuvų ant že
mės.

Lėktuvai iš vakarų ir pie
tų atakavo nacių geležinke
lius, aerodromus ir kareivi
nes 500 mylių fronte nuo dieny po pietų, Copenhage- 
Miunsterio iki šiaurrytinės j ne. Pasak pranešimo, pir-
Italijos.

Britų lėktuvai nakties ir 
dienos metu atakavo alie
jaus varyklas ir kitus mili- 
tarinius taikinius Reiche.

AMERIKIEČIAI SUAIŽĖ JAPONŲ JĖGAS PHILIPPINŲ JUROJE
T 1 y1:“1

Japonų bomberis dega vandenyje, o Amerikos lėktuvnešis sukinėja, kad išvengti 
kitų japonų lėktuvų, kurie matosi vaizde. Nors nuotraukoje nesimato, netoli nuo čia 
dega U. S. S. Princeton, kuris buvo šimtų japonų lėktuvų užpultas antroje Philippinų 
jūrų kovoje. (Oficiali U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Japonu Kariuomenė PRIĖMĖ AVIACIJOS Hitleriui Teikiamos 
Gręsia Burma Keliui KONTROLES PLANA Vien 'Geros Žinios'

CHICAGO, lapkr. 19. — LONDONAS, lapkr. 18.— 
Pakartotini raportai iš Eu-

CHUNGKING, lapkr. 18. 
— Japonai dasivarė beveik 
13 mylių arčiau Kweichow 
provincijos. Manoma jų tik
slas yra perkirsti Burmos 
kelią prie Kweiyank ir tuo 
panaikinti sąjungininkų li
niją Kinijon.

Spėjama, kad šiai ofensy- 
vai japonai turi apie 250,- 
000 karių pietinėj Kinijoj, 
kurie gręsia Chungkin- 
gui ir Amerikos Superfort- 
ress bazei vakarinėj Kinijoj.

Sulaikė Japonus į 
Vakarus nuo Ishan

CHUNGKING, lapkr. 19. 
— Kiniečiams atmušus ja
ponų bandymą persikelti 
per Lung upę, septynias 
mylias į vakarus nuo užim
to Ishan miesto, japonų ka
rių žygiavimas buvo sus
tabdytas.

Toliau į šiauryčius, kitas 
japonų dalinys užėmė Lun- 
gsheng.

(Tokyo radio sakė japo
nams teko didelis skaičius 
Amerikos lėktuvų, kurie 
buvę palikti Liuchow aero
drome. )

Nužudė Danijos 
Naciu Viršininku

NEW YORKAS, lapkr.
19. — Vokietijos radio sa
kė Kapt. Johan Stahl, Da
nijos nacionalsocialistų vir
šininkas, buvo nežindmų už
puolikų nužudytas penkta-

mieji šūviai buvo paleisti iš 
gatvėkario. Jaunas vyras 
tuomet iššokęs, paleidęs dar 
kelis šūvius į kritusį Stahl, 
ir ant dviračio pabėgęs.

Britų delegacija į tarptauti
nę aviacijos konferenciją 
vakar pranešė, kad ji gavo 
iš Londono instrukciją pri
imti kompromiso planą dėl 
organo civilės aviacijos 
tvarkymui. Tą pianą išdir
bo Amerikos, Anglijos ir 
Kanados delegacijos.

Konferencijos eiga laukė 
to klausimo išrišimo. Išdir
bus kompromiso planą, bri
tų delegacija pasiuntė jį 
Londonan užgyrimui.

Bus Nauja Submarinu 
Ofensyva: Doenifz

NEW YORKAS, lapkr. 
19. — Nacių DNB agentū
ra sakė Vokietijos vyriau
sias Admirolas Kari Doeni- 
tz vakar pareiškęs, jog Vo
kietija ir vėl pradės varto
ti submarinus atakuoti są
jungininkus.

Japonijos Kabinetas 
'Ruošiasi Kovoti'

SAN FRANCISCO, lapkr. 
19. — Tokyo radio citavo 
laikraščio Asahi žinią, kuri 
sakė Japonijos Premjero 
Gen. Kuniaki Koiso kabine
tas yra pasiruošęs “lemian
čiai kovai.” Anot praneši
mo, belieka tik vykdyti ka
bineto padarytus nutari
mus.

KALENDORIUS 
Lapkričio 20 d.: Šv. Fe

liksas; senovės: Kurbautas 
ir Andė.

SAUSRA AUSTRALIJOJE
MELBOURNE, lapkr. 18. 

— Dėl nepaprastos -ausros 
Lapkričičo 21 d.: ftič. Pa- |goutj, Wales srityje Austra-

nos Marijos Atnašavimas; 
senovės: Vygandas ir Eitė.

ORAS
Šaltoka. Bus liet&us.

ropos sako Adolfas Hitleris, 
netekęs diktatoriaus galios, 
gyvena “sapnų pasaulyje’’ 
Berchtesgadene, aptarnauja
mas nacių propagandistų, 
kurie teikia jam vien geras 
žinias apie karo eigą ir na
mų frontą, kad palaikyti jo 
nesveikuojantį protą.

Apart kitų kraštų, pačioj 
Vokietijoj skleidžiami įvai
riausi gandai apie Hitlerio 
pradingimą. Sakoma naciai 
stropiai cenzūruoja vidaus 
paštą, kad sulaikyti gandų 
skleidimą.

Ul/I

Vokietijoje Prasideda 
Gyventoju Sukilimas

LONDONAS, lapkr. 18- 
Keturioms sąjungininkų ar
mijoms kovojant Vokietijos 
teritorijoje, Londono laik 
raščiaį raportuoja vis didė 
jančią civilinę betvarkę pa
čioj Vokietijoj. Anot Tape
tų, milijonai svetimšaliu 
darbininkų Vokietijos fab
rikuose vis labiau sūky!.* 
prieš nacius engėjus.

London Evening New~ 
nranešė apie aukilimą cer 
ralinėj Vokietijoj, kuris .tę
sėsi kelias dienas.

Didžiausias jų buvo M; 
nchene, kur tūkstančiai mo 
terų, kare sužeistų ir sve
timšalių darbininkų demo~f
stravo.

lijos javų derlius labai su
mažės ir dėl tos priežasties 
gal priseis nutraukti eks
portą Anglijon.

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Gen. Patton trečioji armija 
baigė apsupti Metz tvirto
vę! Amerikiečiai perkirto 

paskutinį nacių pabėgimo 
kelią iš to miesto.

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Keturios sąjungininkų ar
mijos, iš apie pusę milijono 
karių, kaujasi su naciais 
Vokietijoje, ir veržiasi į Ru- 
hro, Reinlando ir Saaro 
sritis.

Britų antroji armija susi
jungė su Amerikos pirmąja 
ir devintąja armijom už Aa- 
cheno, o trečioji armija į- 
ėjo į Vokietiją žemiau Liu
ksemburgo.

Raportai iš fronto sakė 
nacių kariuomenė traukiasi 
atgal iš trečios armijas 
fronto, palikusi tik mažas 
saujas karių pastoti ameri
kiečių kelią. Mūsų lėktuvai 
nuolat atakuoja pasitrau
kiančių nacių eiles.

Amerikiečiai įsiveržė iki

Abu Okupantai Naikina Lietuvių Tautą
WASHINGTON, lapkr. 

18. — Lietuvos pasiuntiny
bė Washingtone pranešė, 
kad pasitraukią naciai ir 
atžygiuoją rusai naikina 
lietuvių tautą.

Anot pranešimo, rusų J 
enkavedistai seka rusų ar
mija ir žudo bei deportuoja 
visus jiems nepatinkamus 
lietuvius.

Besiruošdami išsinešdinti 
iš Lietuvos, pasiuntinybė j

Rusų Tankai Baigia Apsupi Budapeštą
LONDONAS, lapkr. 19.— 

Rusų, tankai ir pėstininkai 
pasistūmėjo keturias mylias 
per vokiečių linijas 15 my
lių į šiaurryčiu^ nuo Buda
pešto vakar, ir randasi 19 
mylių nuo Viena kelio, ku
ris eina pagal Dunojaus 
upę į šiaurę nuo puolamos 
Vengrijos sostinės.

Artilerija šaudo į Hat
van, Aszod ir Godelio susi
siekimų centrus, kurie ne
užilgo kris rusų jėgoms.

Vokiečiai Apleido 
Albanijos Sostinę

LONDONAS, lapkr. 18.— 
I Naciai pranešė, kad jų gar
nizonas apleido Tirana, Al
banijos sostinę, po aštrios 
kovos su partizanų daliniais, 
kurie buvo laikinai apsupę 
nacių garnizoną. Praneši
mas iš Jugoslavijos sakė 
tos grumtynės tęsėsi kelias 
dienas.

17% mylių Vokietijos gilu
mom

Įsilaužę į Metz iš pietų ir 
i šiaurės pusių, trečios armi- 
; jos kariai randasi tik kelis 
šimtus jardų nuo to miesto 

j centro. Per praeitas 24 va
landas sąjungininkai užėmė 
daugiau negu 20 Vokieti
jos kaimų ir miestelių.

Berlyno pranešimas sakė 
vien pirmoji ir devintoji ar
mijos vartoja 1,000 tankų. 
Suvirš 1,000 patrankų ir 
1,450 Amerikos lėktuvų 
praskynė kelią į Aachen- 
Geilenkirchen sritį, 25 my
lias nuo Reino.

Pietiniam fronto gale 
prancūzai kariai veržiasi 
per Belfort perėją ir dasi
varė iki keturių mylių nuo 
Belfort miesto. Naciai trau
kiasi atgal šioj srityj.

Šiaurėje, JAV septintoji 
armija užėmė dar devynis 
nacių išdegintus kaimus Al- 
sace, prie Vosges kalnų per
ėjų.

sakė, naciai pradėjo masi
niai žudyti Lietuvos gyven
tojus, ir išveža viską ką tik 
gali iš Lietuvos fabrikų ir 
krautuvių.

Rusai praveda pogromas 
jų užimtuose miestuose. Pa
bėgėliai sako rusai giriasi, 
jog jie išžudys visus anti- 
sovietinius elementus, pirm 
negu sąjungininkai galės 
juos išgelbėti.

Vienas rusų dalinys pa
sistūmėjo iki trijų mylių į 
šiaurryčius nuo Hatvan, 
kur užėmė Hort. Kiti dali
niai atakuoja iš rytų ir pie
tų.

Penkias mylias į pietva
karius nuo Hatvan kitas 
rusų dalinys perėjo per Tu
rą, o trečias vienetas užė
mė Valko kaimą, tik 15 my
lių į šiaurryčius nuo sos
tinės ir septynias mylias 
nuo Godollo.

Regentūra Valdys 
Jugoslaviją, Raportas

j LONDONAS, lapkr. 18.— 
Čia sakoma jugoslavų iš’ai- 
svinimo Komitetas ir Ju
goslavijos vyriausybė Lon
done sutiko Jugoslavijoje 
įsteigti regentūrą, kuri val
dytą kraštą iki po karo, 
kuomet plebiscito būdu bus 
gyventojų nubalsuota ar 
grąžinti Karaliaus Petro re
žimą, ar ne.
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kiolika žmonių susimokėjo mūsų patriotingų lietuvių1 lė bus palikta skyriaus vei- 
po du dol. metinių duoklių, jausmais dabar naudojasi kimo pradžiai.

Visi nariai užbaigę susi
rinkimą, linkėjo gražių sek- 

valdybą sudaro sekami na- gam tikslui, negalima ilgiau I mių darbui, reiškė pasižadė- 
riai: pirm. Augustas Freu- laukti ir leisti, kad mūsų į jimą kuo vieningiau sugy- 
zelis, vice pirm. Antanas Či brolių aukomis būtų keliami' venti ir niekad nereikšti tar- 

ir ugdomi svetimos šalies
interesai, tykojantys paverg 

drelienė, ižd. Jonas Mankus. ti mūsų šalį. 
ir du kontrolės kom., Stasys Šio skyriaus pasekmėmis 
Taurinskas ir Jonas Marge- ir darbuote, visad su visuo- 
vičius. Taipgi liko išrinkta mene bus dalinamasi per se- 
ir rūbų komisija, kuri rinks kančius laikraščius, kuriuos Kuopos narių geri darba., 
taisys, prosys ir tinkamai numatė ir nutarė laikytis gražūs troškimai ir jautrūt 
— saugiai juos prirengs siu- steigiamasis susirinkimas, norai, privalo būti visų, vie- 
ntimui. Rūbų kom. sudaro: Būtent: “Naujienos”, ‘Drau- nodai vertinami, nežiūrint 
Elzė Frenzelienė, Ona Tau-* gas’, “Vienybė”, ir “Nepri- kokią pareigą narys eina. 
rinskienė, Ona Margevičie- įklausoma Lietuva.” Taipgi, kad abejingumai,
nė, Jonas Indrelė ir Ona In- j Susirinkimas numatė, dar be rimtų pamatų ir nepasi

prieš Kalėdas turėti vieną tikėjimai kitokių įsitikinimų1 
viešą parengimą, kurio pe> nariais, šiame skyriuje ne-

TORONTO LIETUVIŲ GYVENIMAS po du dol. metinių duoklių, jausmais dabar naudojasi
diečiai, išeiviai, viaad žiūri- iš b“vo 8udary‘a, ir mūsų tautos atskalūnai, rink

' me su džiaugsmu, vienok, valdyba Dauguma , balsų, darni aukas griežtai skirtim
i kartu ir apgailestaujame, 
kad likimas nelėmė mūsų 
niūrioje padangėje apsigy
venti, bent porai gabių vi-

. . . suomenininkų - inteligentų,auotiną vajų gausingesmo , . ’ .4._____ kun® sugebėtų ir mus su-

ĮSTEIGTAS BALF 
SKYRIUS

Visu vieningu rimtumu į- 
gyvendinus oficialų veikimą 
minimo fondo Jungtinėse 
Valstijose ir paskelbus vi-

darbo delei, fondo pareigu 
nai paskleidė širdingus atsi
šaukimus į lietuvių išeiviją, 
jautrius raginimus kuo sku
biausiai prisidėti darbui ir 
aukomis gelbėjimui nelaimės 
paliestiems, kuriems sku
biausiai pagalba reikalinga.
BALSAS NEBUVO 
GIRIOJE

Ir, kaip jau matome, dar
bo pasekmės plinta visu 
smarkumu. Visur, kur tik 
randasi lietuvių, steigiasi 
skyriai burdami visus kil
naus tikslo darbui. Turbūt,•
dar nei viena Lietuvos nelai
mė ir tautos skaudi buitis 
praeityje, nebuvo taip jaut
riai suprasta ir užjausta, 
kaip dabartinio karo nelai
mė, kuri iš dviejų galiūnų, 
malonės, pasikeičiant, tram
doma ir naikinama.

Suprantama, kad lietuvis, 
sugebėjęs savara n k i š k a i 
tvarkyti savo reikalus, suge
bėjęs įrodyti pasauliui, sa
lo šalies ūkio, pramonės, kul 
tūros ir mokslo plėtimosi 
progresą — ramiai, be siel
vartingo skausmo žiūrėti, 
kaip virsta pelenais jo gim
ta sodyba, kaip naikinama 
tautos prakaitu įsteigti gra 
žieji šalies įstaigų rūmai 
kaip beširdžiai išniekinami 
ir deginami taip brangiai į*- 
gyti meno ir kultūros loby
nai. Pagaliau, kaip be jokios 
kaltės žudomi ir tremiami 
tautos vaikai — ateities kū
rybos žiedai, negali.

Todėl kiekvieno gero lie 
tuvio nežiūrint, kur jis ne
būtų, jei tik jo sąžinės bal-

runas, sekr. Stasys Balčiu 
nas, spaudos sekr. Ona In-

leruojami.
Visa tai, ką čia, iš steigia 

mojo susirinkimo turėjai 
malonumo perduoti visuome 
nei, širdingai linkiu, kad 
kuo vaisingiau prigytų mū
sų darbe ir tarpusaviam su-

pusavės neapykantos ir as- gyvenime.
meniškų užgauliojimų. Čia,1 Reiškiu nuoširdžią padė-
privalome būti visi lygūs i* 1________ ________________
vienteisiai. Vargas, skurdą-jungti bendram darbui. Gru 

pelėmis susiskirstę, kad ir 
dirbame neva, bet toks dar 
bas, labai mažai teneša nau
dos, nes nesutvirtintam vi
suomeniniais pamatais dar
bui mažai tėra ir pasitikė
jimo.

Todėl, kai iš BALF pas
togės atsišaukimai pasiekč 
ir mus, į tai tapo skubiai 
atkreiptas dėmesys ir pasi
dalinimas gauta informaci
ja. Po trumpo pasikalbėji
mo keliolikos asmenų, susi
darė vieninga mintis — rė- 
mti BALF. Kadangi; kelio
likos asmenų valia, reiškia 
daugiau negu pavienių as
menų rėmimas, todėl duvo 
pasiūlyta atsiklausti BALF 
pareigūnų, ar skyriaus įstei
gimas Toronte būtų įmano
mas ir, ar tai nesudarytų 
kliūčių pačiam fondui? Į tai, 
buvo gautas skubus atsaky
mas ir sutikimas skyrių 
steigti, kurs gražiais linkė
jimais užgiriamas.

drelienė. Pastaba: šią komi
siją reikės papildyti, išren 
kant dar kelis asmenis atei
tyje. Smagu paminėti, kad 
šios kom. moterys, jau tur 
įvairių drabužių, apie pen 
kis šimtus kavalkų. Visi dn 
bužiai geroj tvarkoj. 
EINAM Į DARBĄ

Su sekančiu susirinkimu, 
kurs įvyks 26 a. lapkričio 
mėn., naujoji vald. pradeda 
savo rimtą pareigą, rrime- 
nama, kad sekantis susirin
kimas bus šaukiamas viešai

nas eis BALF ir maža dale-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mas* M metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optonetrically 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-ir įvyks, toj svetainėj, kuri romas su elektra parodančia ma- 
bus lengviau prieinama. Jo-
mis pasirūpinti pavesta A. Kreivos skys atitaisomos. 
Frenzeliui ir St. Balčiūnui. pSu*,^
Tiksli vieta bus pranešta vėd
liau. Tuo tarpu, šis naujas I bs akinių, r a f— pigina kaip

« “ “S 4712 South^hland Ar.

to laiško, neatidėliojant (kolI vius, be pažiūrų skirtum0 
vajus nepasibaigė) tapo su- dgtis j taIką įr

, kviesti tie, kurie pareiškė! ankst0 paramai ku.
• norą savo kuklia talka pri- ri nepaprastai akubiai tur& 

sidėti prie minimo fondo pas , bati 8uteikta 0 jei> atg>
Frenzelius, rimtai apkalbėti galimybei siųatii dar blai;

STEIGIAME SKYRIŲ

skyriaus steigimo reikalin
gumą. Tai įyyko 15 d. spa
lių. Susirinko arti dvide
šimts asmenų, kurie visą po
pietį rimtai gvildeno šį klau 
simą ir reiškė savo nuomo
nes kiekvienas atskirai, pa
liesdami nekurias praeities

me nepasiruošę — bus mū
sų pačių kaltė. Matant, kaij

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

ir ašaros mūsų tautos — 
privalo būti aukščiau visku

sireikštų, nes jie nebus to-

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

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

YARDS 1371
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (colorj 
blindness), kreipkitės prie manęs., i 
Apsiimu išgydyti. į

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

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

JOHN A. KASS
pnm.RV — VVATCHMAKER 

— MUŠIU
<216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (16) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

ką BALF pareigūnams už 
suteikimą progos ir galimy
bės prijungti mūsų kuklią, 
bet nuoširdžią talką, prie 
jūsų galingo ir garbingo dar 
bo, o skyriui linkiu aug; 
nariais ir bujoti sėkmingais 
darbais! Ona Indrelienė,

Spaudos sekr. (

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKU) SUKNELIŲ PRIEINAMOMS*KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
<645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Offlee TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Tai. YARds 2246

DR. C. VEŽKIS
DANTISTAS

S*. Ashlaad Awnm

Rdt vaL

Bes. 6968 So. Talman Ava 
Bes. TeL GROveMl) 0617 
Offlee TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I 1 CHIRURGAS 

2423 West Mar*iuette Ros^|

OFISO VALANDOS 
TrečiadL ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

80 nevarzo varzUl' klaidas, taipgi ir dabartines
jei, žodžio laisvės sparnai yda3 k,Jrios trukdo Ren
dar nepakirsti, jo prievolė kia tendrai veiktj j 
ir pareiga yra, keiti balsą Į galutinoa jįvad BAL
žodžiu ir darbu įrodyti, kad p akyriua batinas 
Lietuva yra verta būti leis- „ nea tik j (f<md
va. ’ I

’ . . , I i tai mus bendrai jungs ir ne-
Jungtinėse valst. mūsų pa- leis tarp rieti8 vjgi

tnotingoji inteligentija, tai, pabr8ždami pareišk8| 
pagrindais ir veda šį prakil badami fondo nariais

Tik vien* per* bk ij Įsam gyveni
mui. Seufoklte Jas leisdami Ueg- 
išminuoti Jaa modernUklsuala 
metodą, kurią regljlmo mokelaa 
gali sutelkti.
I M METAI PATYRIMO

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

ReMdendjoc TeL: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGASuM.: rai U; su 6 JSS J6

CANai 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CTTIRURG

2201 W. Cermak RA.
1—3 popiet ir 7—8 ▼. v 
Trečlad. ir Šeštadieni*

oflaaa uždarytaa. 
REZIL-LNCUA

3241 West Gfith Place 
TeL REPnbUe 7868

TeL CANai 0257
Re*. Tek: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORISą
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. H&lsted St 
Reoddeneija: 6600 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p

6 Od 9 vaL vakare.

VaL YARda >146

K. Y. A. SIMKUS

nų darbą. Jų pareiškimai 
visad būna išklausyti šalies 
pareigūnų. Suraminimas, už
uojauta ir viltis suteikiama. 
Tad, tik ir lieka, ruoštis at
statyti Lietuvą naujam gy
venimui, ištiesti parblokšta! 
tautai duoenią ranką ir bre 
lišką širdį naujai Kūrybai
KAIP MES, KANA
DIEČIAI ŽIŪRIME

besime glaudžiau tarp sa
vęs sugyventi, nes ji sudaro 
įvairių srovių ir tikybinių 
įsitikinimų žmonės, kuriuos 
visi įvertina ir brangina, to
dėl daugumos nuomone ir 
liko, “jei mūsų vadai suge
ba tarp savęs sugyventi, tai 
mes, privalom imti iš jų pa
vyzdį ir šio brangaus tikslo

1801 Bo. AahUnd Aveniu
SsapM 1I-«M

TeU-fonaar GAVAI MM, Oblcsge
anao valairmmii

Kasdien •:»• a. m. Iki p. m. 
~ , ir leatad. a. ra.uu vtee a «.

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

Trečiadienio ir Sečtadlenlo vakarai* 
Ofloee yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

delei, pamiršti senas klai-, 
Į šį kilnų darbą mūsų bro- das ir šiame darbe, būti tik J 

lių amerikiečių, mes kana- gerais lietuviais.” roto, pp:

f

KLAUSYKITE—
VISLIAUSIŲ ŽINIIJ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS-™1PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,S’

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

4*

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Tel. YARds 4641

J. R1MDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 
4649 So. Ashland Avė. 

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa dienų.

3310 WE8T ROO8KVILT KOAD

■I AKUOTOS PRITADCO 
*M4 West S5tb Street

U-12; 2-4; ir 6:30-8 » 
w 2-4 Ir 6:30-8:30

tvuntadienlala—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurių uždirbama savo ranko-

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

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6156 So. Kedzie Avenue 

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CTORURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečlad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Yaįąodoa^ 3-8 jįopiat.

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. n'to. nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8-30 vai vak 
'k'kmad. nuo 10 Ik’ 1? vol d'ena

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avennc
Ofiso Tel. -LAFayette 3210 

Bes. Tel. REPubiic 0054
Jnlgu neatsiliepia. —
Sauk KEDzie 2868 £

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pairai nutarti

Nebūk vergu, bet^ viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi paai<
ki5U — Vydūną*
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

P “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS i HFI.P VVANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

“IlRArOAS” HELP WANTED 
ADVFRTIHING DEPARTMENT 

117 No. Deorborn Street 
Tel. RANdolBh O488-B48S

HELP WANTED — VYRAI

PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRUDTNĮ MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas
H. C. KNOKR & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd.

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi (laibai prie Aluminum 
eastings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišauki t darbo dienomis nuo 8 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

Dirbtuvės
Darbininkų

GENERAL MACHINE 
SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ

MATERIOLO IŠDALINTO JŲ

★ ★
100% KARO DARBAI

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

FINISHER IR
SEAM PRESSER

Pastovūs darbai. Apmokamos 
atostogos. Aukšta mokestis.

DURO BROS., INC.
105 W. Monroe — 5th Floor.

DŽENITORIŲ
Lengvi darbai, abelno valymo. Gera 
mokestis. 5% dienos, šventadieniais 
nereikia dirbti. Turi būt alsako- 
mingi.

MATYK IT MR. 11A VIS 
Y. M. C. A.

3210 W. Arthington

DALINIO LAIKO
DIRBTUVĖS DARBAI 

★ ★
Patyrimo Nereikia

Pasirinkimas%
Valandų

Puiki Mokestis
ATSIŠAUKIT

MAREMONT
1925 S. 54th Avė.

CICERO
TOOL IR DIE MAKERS

Turi bOt patyrę prie die casting mol- 
dų Pastovūs darbai, užtenkamai vir- 
ftlalkio.
NATIONAL DIE CASTING CO.

TOFHY IR LAUNIIAI.E AVĖ. 
I4NCOLNWOOn, II.L.-

Pastovus Darbai Dabar 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

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

WAKEM & McLAUGHLIN 
225 E. Illinois St.

JCS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

Karo reikmenos yra labai reika
lingos GENEROLUI EISENHO- 
WER ir jo vyrams tai visuotinai 
ofensvvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

VYRAI IR MOTERYS

RANDASI

PO KARO ATEITIS
DIRBTI

KARO DARBĄ
PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

VERTINGAS DIESEL 
PATYRIMAS 
ATSIŠAUKIT

DABAR
ELECTRO-MOTIVE

Division

GENERAL MOTORS
Corporation

55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Towns ir Bluebird 
busais ptamavimas iki dirbtuvės.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”
VYRAI IR MOTERYS

GENERAL FOODS ,
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai švarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

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

ATSIŠAT'KIT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324

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.

SĄJUNGININKŲ ŽIEMOS OFENSYVA i DRAUGO KONCERTE AKOMPANUOS AKADEMI
JOS CHORUI JAUNA PASIŽYMĖJUSI PIANISTĖ

Žemėlapis vakarinio fronto, kur pastaruoju laiku są
jungininkai pradėjo didelę žiemos ofensyvą prieš vokie
čius. Visu frontu eina smarkūs mūšiai. (Acme-Draugas 
telephoto)

KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS
Buvęs nežinomas užkam-j Čionai ypatingai žmogui 

pis, U. S. vakarui žemyno senatvėj tai tikra poilsio

VIRĖJŲ IR 
COUNTER MERGINŲ
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama.
Gera mokestis ir darbo 

sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

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

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

AMPRO CORP.
2851 N. WESTERN AVĖ.

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

pakrintis pradeda būti dau
giau mūsų visuomenei žino
mas, daugelis jį pamėgo ir 
nuolatos daugiau apsigyve
na, o svečių niekad netrūks
ta.

Jau apie mėnuo laiko at
vyko A. šlapelis, ilgą laiką 
vargonininkavęs Norwood, 
Mass. Atvyko sveikatos tai
syti ir, sako, per žiemą čia 
gyvens, o jei jausis geriau, 
tai ir ant visados pasiliks.

Iš Chicago^Jll., lietuvis 
jaunuolis buvęs U. S. armi
jos karys atvyko čia lanky
ti California universitetą. 
Taipgi viena šeima iš Wor- 
cester, Mass., • atvyko ir ieš
ko vietos apsigyvenimui.

vieta; nereikia didelių šal
čių kęsti, sniego braidyti, 
krušų saugotis, kuru “ba- 
deriuotis”, nes čia jų niekas. 
nėra matęs ir nežino. Taigi 
lietuvių daugėja čia ir šv. 
Kazimiero lietuvių sostinė 
auga. Tikimės, kad išaugs, 
kaip ir kitos lietuvių para
pijos, kitose valstijose. Da
bar parapija rengia bazarą.i

Lapkr. 26 d., įvyksiančia
me Draugo koncerte akom
panuojant šv. Kazimiero A- 
kademijos chorą, pasirodys 
jauna, geniališkų gabumų 
pianistė Genevieve Aleksiū
nas, kuri yra Sulaukusi daug 
gražių komplimentų ir pa
gyrų už, kad ir jaunametyje, 
pasireiškusius talentus.

Turėdama 6 metus, Gene
vieve jau kūrė lengvesnes 
kompozicijas. Nuo pradžios 
savo lavinimosi muzikos sri
tyje yra daug progreso da
riusi kasmet. Ji kilus iš Šv. 
Antano parap., Ciceroje. Mo 
kykloje jos gabumus paste- 

i bėjo sesuo Salvatora ir per 
1 septynis metus ją mokino. 
Per tą laiką yra dalyvavu
si visuose mokyklos paren
gimuose. Yra akompanavus 
Festivalų Orkestrus, mokyk 
lų kontestuose. 1942 metais 
tapo dalyvė Chicago Youth 
Piano Symphony orkestro. 
Tai vienintelis toks orkest
ras pasaulyje, kur 19 mer
gaičių groja ant 12 pianų. 
Ji yra dalyvavusi to orkest
ro parengimuose Orchestra 
Hali, kur jai teko pildyti so
lo sunkų Mendelssohn kūri
nį Concerto in G Minor. Prie 
to jai padėjo prisirengti ži
noma muzikė Antoinette 
Rich.

Kritikas Felix Borowski 
Chicago Sun apie ją rašo:

, “G. Aleksunas parodė tik
rą gabumą prie piano pil
dant Concerto in G Minor.

Įima pastebėti interpretaci
jos ir kylančio supratimo ir 
išsireiškimo stiliaus.”

Aleksiūnaitė, laimėjusi 
stipendiją, dabar toliau la
vinasi po vadovybe Sesers 
Bernardos, šv. Kazimiero 
Akademijoje. Sr. Bernarda, 
vienuolijos viršininkių rū- 
pestimi skirta tęsti muzikos 
mokslus, šiais metais baigė 
De Paul Univ. su Mus. M. 
laipsniu.

Genevieve lapkr. 22 d., 
duoda privatų koncertą 
Akademijoje minint šv. Ce
cilijos šventę.

čikagiečiams, bus gera 
proga arčiau susipažinti su

Genevieve Aleksiūnas
f

Aleksiūnaite ir gėrėtis jau
nos, gabios pianistės daug 
ateityje žadančiais talentais.

N AP

kuris prasidės lapkr. 26 - , T. ,,. . . , . Ji tik 14 metų amžiaus, bet27 dienomis ir vakarais, ad- . ...... ...oe-n o -i . 'jau yra įgijus tikrai laisvairesu 2511 — 3rd Avė. plaukiancią tekniką, o leta-Čia jau irgi prasidėjo ly
no j antis oras. Tris, keturis 
mėnesius kiek palyja, o po 
to per 7-8 mėnesius nėra lie
taus lašo. Saulė kaip kitur 
vidury vasaros. Medžiai ir

me kūrinio dalyje buvo ga-

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria, bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėm — Goe 
the.

Atvyko (jau čia vieną žie- įvairios gėlės žydi, vaisme-
mą buvusi) ir Suzana Mar
kūnas iš Cleveland, Ohio,

džiai vaisius neša, taipgi lau 
kai, daržai žiemos metu gra-

veikėja ten moterų draugi- žiau atrodo, negu vasarą.
jose ir Raud. Kryžiaus vie
nete.

HELP UANTFD — MOTERYS

MOTERŲ
MERGINŲ

Geri nuolatiniai darbai. Įdomūs 
darbai. Užtektinai viršlaikio.

PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG. CO.
1417 W. JACKSON RLVD.

Taigi, norintieji pasislėpti 
nuo šalčių ir sniego, kiek
vienas gali čia rasti vietos 
ir ramiai sau ilsėtis.

J. K. Mikas

PARDAVIMm

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

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

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castings. Alga 
mokama laike lavinimo. 100% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE
Daug kas nori steigtj iš 

naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiuje

PARSIDUODA NAMAS
D«1 svarbių priežasčių parsiduoda 
narna. Town of bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų praSo- 
ml kreiptis anmenlRknl J:— Stefanija 
Mutantas. 4«3« Ko. Woo<l Street, ar 
telefonneklte TiAFavetto AOffft.
PARSIDUODA—4 fletų naujas kam
pinis mūro narnan, stokeris. platus 
lotas, mūro garadžlus. Woather 
atrlpped lankai, insulluotas stogaa. 
“Showers” kiekvienam flete arti 
gatvėkarių Ir parku. Kaina $1 fi.500.

Visokius Real Katate, Morgičių, 
Insurance reikalus padarau atsargiai 
Ir pigiai. Teisingas patarnavimas.

CHAS. FflNICH (Kazvs Feniksą) 
2.1OO W. 4Srtl St., 2nd Floor 
(Jčjlmaa nuo nsmpbell A ve.)

Telefonas: PROsnect

Žymus Crookston vys
kupas mirė

CROOKSTON, Minn. — 
Vyskupas John Hubert 
Peschges, žymus misijono- 
rius ir auklėtojas, mirė šio
mis dienomis, turėdamas 63 
metus amžiaus. Jis buvo 
Crookstone antruoju vysku
pu per šešis pastaruosius 
metus.

Vyskupas Peschges buvo 
gimęs gegužės 11 d., 1881 
m., West Aewton, Minn.

MTRRm«. KARO BONUS!

PATARNAVIMAI

PARSIDUODA — 2 fletų* mūro 4 ir 
4 kambarių namaa. šiluma au atoke- 
rlu. Apdengti norčlal. 2 karam ga- 
radftua. Kreipkitės adresu—4341 S. 
ARTESTAN AVĖ.

RENDUOJASI

RENDUOJASI — KEPYKLA Ir 6 
kambarių pagyvenlmaa. 33 metų iš
dirbtas biznis geroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia blznj IS prležaatica 
avelkatoa. Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės sekančiu adresu—1426 S. 
49th AVĖ., CICERO, ILL.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl* 
geratorlns, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.

EAROUTD
VIBN1NTBL1S AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

MFC - H50 kilos.
SEKMADIENIAIS — «uo 1 

Iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk- 

tadienials ano 7 Iki 8 v. v. 

"MARGUČIO ofiso adresas:

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

» r
n

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nnošbntj — be komUino 

PA8

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. ................. Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkaa
f

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
8TOUEB COAL, Ankštos rililes, £7 45
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................Sll 25
PETROLEUM OOKK (Conrse).-GI 9*50 

PETROLEUM CORE (File Rnn) ! JįQ*95 
W. VIRO. LUMP — Sijoti............Jjg gg
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5W34 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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by the
UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association 

.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago
Cicero; 3c percopy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

t “
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *....................................................................................... $7.00
Pusei metų ........................................„..............4.00
Trims mėnesiams •.................   2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................. 1.50

, Vienam mėnesiui ...................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:

Metams ......................................................................................... $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams .................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ..........................................  75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ....................s............................ ..................... 4.50
Trims mėnesiams .................. '............. ...................2.50
Pinigus reikia, siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, IH. 
Under-the Act of March 3, 1879.
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Komplimentuoja lietuvių spaudą
Patriotingoji Chicagos lietuvių visuomenė tikrai šau

niai pasirodė Community and War rinkliavoj. Lietuvių 
komiteto pirmininkei J. Daužvardienei vadovaujant, į 
tą kilnų darbą buvo įtrauktos organizacijos, draugijos, 
spauda ir lietuvių radijo valandos. Ypač didelį ir gar
bingą vaidmenį šiame vajuje suvaidino mūsų spauda. 
Tai pripažino ir komplimentuoja lietuvių laikraščius 
pats Community and W.ar Fund spaudos sekcijos ve
noj as M. B. Rotrnan. Iš to fondo centro esame gavę 
tokį raštą:

“Chicagos metropolijos Community and War Fund 
vadai giria lietuviui laikraščius už jų šaunų bendra
darbiavimą publikuojant vajų. Publikacijos efektin
gumas, kuris pasiekė ne tik Chicagos ir apylinkės 
lietuvius gyventojus, perėjo sienas ir net Kanadą pa
siekė, tai parodo lietuvių aukos, gautos iš klubų ir 
organizacijų. ”

Rašte pažymi tolimiausią punktą nuo Chicagos, iš 
kur gauta auka Community and War Fondui. Dvide
šimties dolerių auka gauta (per N. Gugienę) iš SLA 
kuopos, Toronto, Canada. Rašte pažymima, kad tai 
€ ąs įrodymas, jog Chicagos lietuvių laikraščiai turi 
skaitytojų toli už Chicagos.

Community and War Fund vajų stipriausiai ir dau
giausiai rėmė ir remia mūsų dienraštis “Draugas”, 
dienraštis “Naujienos” ir “Sandara”, šį vajų nuošir
džiai remia ir savaitraštis “Laivas“.

★

Anglijos parlamente apie Lietuvą « v ,

šių tėvynėje, ir kad nuomonės Tautinių Išlaisvinimo 
Komitetų, kur jie tapo suorganizuoti, privalo būti ima
mos domėn. Aš noriu užimti galimai mažiausia laiko, 
todėl aš paimsiu tik vienos šių Respublikų, būtent Lie
tuvos, reikalą.”

Toliau šis Anglijos parlamento narys smulkmeniškai 
ir dokumentaliai atpasakojo rusų bolševikų užpuolimą 
ant Baltijos valstybių, jų seimo “rinkimų” komediją, 
“prijungimo aktą“ ir t.t. Jis plačiai palietė ir tą, kad 
Jungtinės Valstybės sovietų smurto nepripažino ir ne
pripažįsta, kad pats Prezidentas Rooseveltas pareiškęs, 
jog Lietuva ir vėl būsianti laisva ir nepriklausoma. Jis 
nurodė ir buvusias tarp Lietuvos ir Rusijos sutartis, 
kurias Stalino valdžia sulaužė,
YRA IŠDAVYSTĖ NEPAREMTI KITŲ LAISVES

Savo kalbą p. Southby taip baigė:
“Nuo pat pradžios lietuvių tauta laikė Lietuvos so

vietizaciją ir jos inkorporavimą į Sovietų Sąjungą ne
galiojančia.

“Aš prašau gerbiamų Atstovų kantrybės, kol aš pa
cituosiu dar iš vieno dokumento. Š. m. vasario 16 d. 
Vyriausia Lietuvai Išlaisvinti Komitetas paskelbė atsi
šaukimą į lietuvių tautą. Tai yra atsišaukimas į visų 
politinių pažiūrų žmones Lietuvoje, ir jame pareiškia
ma, kad Lietuvos nepriklausomybė yra būtina* sąlyga 
tautos gyvavimui ir gerovei. Gerbiamieji atstovai te
pastebi, kad šie trys dokumentai, iš kurių aš esu cita
vęs, nėra pareiškimai bet kurio vieno Ministro, bet lie
tuvių tautas reprezentatyvių organizacijų pareiškimai, 
iš kurių yra aišku, be mažiausio abejonių šešėlio, kad 
įkalbinėjimai, būk Lietuva norėjusi patapti Sovietų Ru
sijos dalimi, yra visiškai melagingi.

“Aš menu, kad visi šie dokumentai yra Foreign O- 
fice’o rankose. Jeigu aš klystu, gal būt mano gerb. 
prietelius, Užsienių Reikalų Sekretorius, mane pataisys. 
Tas pats nenugalimai būtų galima priparodyti ir Lat
vijos bei Estijos byloje. Aš norėčiau užbaigti šią mano 
kalbos dalį pacituodamas Lordo Halifax, žodžius, ku
riuos jis pasakė Lordų Rūmuose, 1939 m. rugpiūčio 24 
dieną.

“Nesugebėdami paremti kitų laisvės, mes didžiai 
rizikuojame padaryti pačios laisvės principo išdavystę 
ir tuo patim mūsų pačių laisvės ir nepriklausomybės 
išdavystę.”

Iš to matome, kad ir Anglijoje Lietuva turi ne tik 
užuojautos, bet ir paramos savo pastangose ir kovose 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

"Vieni kala, kiti zalatija"

SIR SOUTHBY KALBA t

Brooklyno neva tautininkų laikraštis “Vienybė”, y- 
pač jo “kolumnistė” Tysliavienė, gerai pasitarnauja bol
ševikams. ,1 ’ ■' »

Patriotingoji lietuvių visuomenė puikiai žino, kad tra- 
gingoje padėtyje esanti Lietuva yra reikalinga jos pa
galbos. Bet kad toji visuomenė galėtų veikti ir veikti 
vieningai, yra reikalinga lietuvius vienijanti ir jų vei
kimą koordinuojanti organizacija. Tokia organizacija 
yra Amerikos Lietuvių Taryba, kuri tikrai rimtų, nau
dingų ir reikalingų žygių yra atlikusi Lietuvai gelbėti.

Bet toji amerikiečių lietuvių vienybė ir jos naudinga 
veikla nepatinka “Vienybės” Tysliavienei ir kitiems 
jos “rašytojams”. Tysliavienė ir kiti “manjdrie j i tauti
ninkai“ puola ALT. Suprantama, bolševikų laikraš
čiams — “Laisvei” ir “Vilniai” labai patinka, kad at
siranda talkininkų jų tautžudiškuose darbuose. Todėl 
čia ir galima pritaikinti senovišką lietuvių priežodį: 
“Vieni kala, kiti zalatija,” arba — “Vienybė kala, o 
‘Laisvė’ ir ‘Vilnis’ zalatija.”

Vis tik pasigailėjimo verta talka.

ANKSTYVOS IR PASKU
TINES KALĖDOS

1 ~ :

LIETUVA IR MONGOLAI
Rašo K. A. MATULAITIS

Jau buvo rašyta mūsų dienraštyje apie Commander 
S.r Archibald Southby kalbą, pasakytą Anglijos parla
mente rugsėjo 28 d. Jis kalbėjo po premiero Churchillio 
kalbos, kurią jis pasakė grįžęs iš Quebeco konferen
cijos. Sir Southby kalbėjo:

“Aš noriu dabar pasakyti keletą žodžių apie Pabal- 
tčs respublikas. Karo pranešimuose buvo sąmoningai 
vartojami toki išsireiškimai, kaip ‘Latvijos Sovietų 
Respublika’ ir panašūs atsiliepimai buvo daromi BBC 
p. įnešimuose. Pasaliai pakišinėjama mintis, būk šios 
trys nepriklausomos respublikos turi noro būti Sovietų 
S.jungos (Rusijos) dalimi. Tokiam manymui nėra jo
ki y pateisinimo ir mūsų tautos garbė reikalauja, kad 
te singi faktai būtų aiškiai pareikšti ir kad Britų tau
ta, kurią mes atstovaujame šiuose Rūmuose, sužinotų 
apie juos. Šios trys Respublikos turi šiuo metu tinka
mas teisėtai akredituotus reprezentatyvinius ministe- 
r.as šioje šalyje. Aš noriu paklausti Valstybės ^Sekre
torių Užsienių Reikalams, ar jis gavo, ar negavo, iš šių 
mnisterių formalių pareiškimų ta prasme, kad šios 
Respublikos pageidauja išlaikyti savo nepriklausomy
bę, o ne būti Sovietų Sąjungos dalimi.

.A
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Forest Hoffman. 3 metų 
amžiaus, iš Cheyenne, Wyo., 
serga tokia liga (bladder ail- 
ment), kurioj daktarų ma
nymu, jis nesulauks Kalėdų. 
Dėl to tėvai lapkričio 19 d. 
suruošė jam Kalėdas; ne tik 
tėvai, bet ir kaimynai ir jo 
tėvo darbdavis pripirko vai
kui įvairių dovanų. Vaikas 
nežino kas jo laukia; jis tik 
žino, kad yra Christmas ir 
džiaugiasi. (Acme-Draugas 
telephoto)

26 maži laivai išsta
tomi pardavimui

Washington, D. C. — Ka
ro Laivininkystės Adminis
tracija išstatė pardavimui 
26 mažus laivus, kurie jai 
nebebuvo reikalingi. Visi mi 
nėtieji laivai, atitekę Karo 
Laivininkystės Administraci 
jai karo reikalams, būdavo 
taikos metu naudojami pa
sismaginimo tikslams. Tai 
yra daugiausiai jachtos, mo
toriniai laivai ir pagelbiniai 
skūneriai. Norėdami gauti 
pakvietimą varžytinėms ir 
siūlymų blankus, rašykite 
šiuo adresu: Vice Admiral 
E. S. Land, Administrator, 
War Shipping Administra- 
tion, Commerce Bulding, 
Washington 25, D. C. Siū
lymus siųsti drauge su cer- 
tifikuotu čekiu ar kita kuria 
garantija, sumoje, lygioje 25 
nuošimčiiams siūlomosios su
mos. Siūlytojams neprivalo
ma Jungtinių Valstybių pi
lietybė, bet drauge su siū
lymu reikia pristatyti pilie
tybės pareiškimą. Pakvieti
muose randamas pilnas lai
vų aprašymas, drauge su jų 
buvimo vietd ir apžiūrėjimo 
nurodymais.

VORKSLOS MUŠIS

Vytautas sparčiai ruošėsi 
į didelį mūšį su totoriais. 
Buvo paskirta jungtinėms 
jėgoms susirinkti pas Kije
vą. Iš visų pusių Vytautas 
susilaukė pritarimo, tik Len 
kijia laikėsi nuošaliai, nes 
Jadvyga ir dalis lenkų ponų 
įtariamai žvelgė į Vytauto 
užsimojimus. Iš lenkų pu
sės dalyvavo vien mozūrai 
su podoliečiais, kurie ar
čiau giminiavosi su Lietuva. 
Vokiečių Ordinas atsiuntė 
komtūrą Marąuardą von 
Salzbachą su keliais tūks
tančiais kariuomenės, prisi
jungė Tochtamyšas su savo 
pulkais, bet kariuomenės pa
grindą sudarė lietuviai. 1399 
m. rugpiūčio pradžioje są
junginės karo jėgos susitel
kė kairiajame Vorkslos upės 
krante. Totorių vadas Edy- 
ga, norėdamas palaukti su 
mūšiu, kol atvyks mongolų 
Timur-Kotlogo kariuomenė, 
pradėjo derybas su Vytau
tu. Bet po trijų dienų, at
vykus mongolams, derybos
nutrūko. Kai kurie raginę 
Vytautą daryti paliaubas su 
totoriais, bet viršų paėmė 
karo šalininkai. Mūšis pra
sidėjo rugpiūčio 12 d. po 
pietų. Kurį laiką kova ėjo 
lygiomis. Staiga totorių rai
teliai apsiaupė Vytauto ka
riuomenę. Pasidarė sąmyšis. 
Iš karo lauko pirmasis pa
bėgo su savo pulkais Toch

tamyšas, susilpnindamas pa 
vojingą lietuvių padėtį. Apie 
šį mūšį plačiai rašo Simo
nas Daukantas savo knygo
je: “Lietuvos Istorija“, t. II 
p. 220: “Vytautas pats prie
šakyje skraidydamas vienus 
drąsino, kitus stiprino ir ne
prietelius skynė. Lietuvių 
nelaimei suniuko jų jotis su 
pėksčiaisiais, kurie nuo 
trenksmo žirgų nebegirdėda
mi nei savo vyresniųjų bal
sų, nei trimitų... išguro ga
lop.“ Vaivada Ščukovskis 
žuvo pirmasis, 74 kunigaikš-- 
čiai tapo užmušti kovos lau
ke, pats Vytautas, Lietuvos 
didikų įkalbėtas gelbėtis, 
bėgo ir Laimingai pabėgo iš 
mūšio su savo broliu Zig
mantu. Apie trys ketvirta
daliai lietuvių kariuomenės 
žuvo tame dideliame mūšy
je. Bet daug žuvo ir totorių. 
Nors jie tada nugalėjo lie
tuvius, bet savo pergalės 
nepajėgė tinkamai išnaudo
ti. Kijevas iš jų atsipirko 
o į Lietuvą totoriai lysti 
nebedrįso.

Vorkslos mūšis, be abejo, 
padarė Lietuvai nemažai ža
los, bet kartu parodė visai 
vakarų Europai Lietuvos jė
gas: ji drįso kariauti su to
toriais, kai kitos valstybės 
nedrįso totoriams priešintis. 
Maskva nepadėjo Lietuvai 
kovoti ir už tai po Vorkslos 
mūšio vergavo totoriams 
dar 80 metų.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wailboard — Piaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos __Vamišin — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Iiardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HABSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 

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

Su jais kas nors yra negero ( 1
St. Strazdas K-vyje taip rašo apie lietuviškus bolše

vikus: v
“1941 metų birželio mėnesyje pasklido žinios, kad 

Hitleris puls savo partnerį Staliną. Viena tokia žinia 
atėjo iš turkų sostinės Ankaros.

Birželio 11 d. “Laisvė” davė redakcinį straipsnį. Ji 
sakė: ,

“Tai bepročių pasaka! Jeigu Hitleris nedrįso Sovie
tus užpulti pirm šio karo, kada jį prie to kurstė An
glija, Francija ir Wall Stryto imperialistai, tai dabar 
jis nėra taip kvailas, kad padarytų tokią beprotystę”...

Bet už 11 dienų, birželio 22, Rusija jau buvo užpulta. 
Ir tą pat dieną komunistiški galvočiai prarijo ne tik 
“bepročio” epitetą, bet visą savo “liniją”. Nuo to lai
ko komunistiški auksaburniai jau neturi ko sakyt nei 
apie “imperialistinį karą”, nei Wall gatvę ir, pagaliau, 
nei apie “karo kurstytoją” Rooseveltą.

Mes nemanome, kad mūsų komunistai būtų tikri be
pročiai. Savo galvas jie da. nemuša į pirmą gal'.vės stul-APIE LIETUVOS ŽMONIŲ ATSIŠAUKIMĄ

“Apie priešo okupuotas šalis dažnai sakoma, kad jų P4-I kol kas, ir ant sienų nesikabinėja.
Valdžios arba jų Ministeriai, reziduojantieji Londone, Vis dėl to, su jais yra something wrong — leas?
ueregrezentuoja tiknj jausmu savo tautiečiu, petsiliku- Mūsij komunistai yra politiški nuts.’’ t ___

To the People
of this Community

The European war has been 
expens;ve. būt almost cverything 
in the Psciflc war will cost more. 
Take Transportation costs, for in- 

stance. Becausc 
of the longer dis- 
tances the šame 
s m o u n t of 
freight costs 25 
per cent more 
when shipped to 
the South Pa
cific than to Eu
rope. It takes 
twice as many 
cargo ships in 
the Pacific to 
support a task

force of a given size since turn- 
around time is twice as great!

In additlon. we will need more 
of cverything. More B-29 Super- 
fortresses that cost $600,000 each. 
More P-47 Thunderbolts that cost 
$50,000 each. More M-4 Tanks, 
witn bulldozer hiades, that cost 
$67,417 each. More amphibious 
tmks—more aireraft carriers— 
more supply ships—more gaso- 
line and oil than it took for the 
invasion of Europe!

And lest anyone forget, we wi11 
need more battalion aid stations 
—more clėaring stations—more 
evŠcuation hospitals—more con- 
vfllescent hospitals—more hos- 
pital ships. Your personai re- 
sponsibility in the Sixth War 
Loan in helping to pay for the 
Pacific war is to buy at least an 
extra $100 War Bond over and 
above your normai War Bond 
purchascs.

THE EDITOR.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. B0RCHERTA5
10546 S. Artesian, CED

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnraiture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MEROHANDISE MART
For appolntment rali — 

REPUBLIC 6051

£
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimo

Lapkričio 14 d., Aušros 
Vartų parap. mokyklos sa
lėj įvyko Vargdienių Seserų 
Gildos susirinkimas, kuris 
buvo skaitlingas nariais iš 
visų Chicagos kolonijų.

Susirinkimą pradėjo pirm.
A. Pukelienė, kviesdama sek
retorių perskaityti praeito 
susirinkimo nutarimus, ku
rie buvo užgirti su mažais 
pataisymais.

Į susirinkimą atsilankė 
kun. J. Augūnas, kuris pra
tarė keletą žodžių, džiaug
damasis gražia gildos dar
buote ir linkėjo kad ir atei
tyje taip gražiai viskas eitų.

Iš Vargdienių Seserų Gil
dos narių raportų po kolo
nijas, sužinota, kad visur 
rengiamasi stropiai prie ar
tėjančio metinio seimo.

Susirinkimas nutarė, kad 
seimą turėti panašiai tuo 
laiku, kaip ir praeitais me
tais, būtent balandžio 29-tą 
dieną. Organizacijos ir drau 
gijos maloniai prašomos į 
tai atsižvelgti, kad nepaken
kus vieni kitiems.

Seimui vieta pasirūpinti 
išrinkti į komisiją šie asme
nys: Anastazija Kilienė, Sa
lomėja Balsis ir J. Kulikaus
kas.

Šiame susirinkime du žy
mūs geradariai, būtent — 
Barbora Čepulienė aukojo 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
vienuolijos naudai karo bo- 
ną $50.00, o Simonas Pau- 
liukonis — $10.00 pinigais. 
Nuoširdžiai dėkojam mūsų 
geriesiems prieteliams ir rė
mėjams už aukas, ir pasiti
kime kad ir ateityje neuž
mirš.

Taip pat šiame susirinki
me gildos nariai atnaujino 
savo metinius mokesčius; 
prašome ir visus kitus tai 
padaryti.

Viso pinigų su karo bonu 
įplaukė $68.00, kuriuos fi
nansų sek r. Salomėja Balsis 
persiųs seserims. 
Pakvietimai

V. Mozerienė pakvietė į 
jų skyriaus rengiartią pra
mogą lapkr. 21 d., šv. An-

Naciai Sako Ligonių 
Laivas'Nuskandintas

LONDONAS, lapkr. 19.-- 
Nacių DNB žinių agentūros 
pranešimas sakė keturi bri
tų lėktuvai atakavo ir nus
kandino vokiečių ligonių! 
laivą Adrijos jūroje. Nėra 
sąjungininkų patvirtinimo 
šiam pranešimui.

tano parap. salėj Tėvų Ma
rijonų misijai Argentinoje 
paremti. Širvinskienė kvietė 
į jų rengiamą vakarą gruo
džio 17 d. 2 vai. p. p. Sese
rų Pranciškiečių naudai. M. 
Petkienė kvietė į parengimą 
gruodžio 10 d., TT. Pranciš
konų naudai. Visi kvietimai 
nuoširdžiai užgirti ir tuomi 
susirinkimas baigtas. J. K.

Iš BALF skyriaus 
veiklos

North Siae. — BALF 4 
skyriaus susirinkimas įvyko 
lapkričio 5 d.

Išrinkta komisija, drabu
žių' rinkimui nuo karo nu- 
kentėjusiems Lietuvoje šelp 
ti. Pirmininkas Karolis Ba- 
gentas, 1616 Wolcott Str. 
tel. Brunswick 7650), na

riai: Jonas Bardauskas, 
1905 Wabansia Avė.; Anta
nas Šakis, 1636 N. Marsh- 
field Avė.; ir skyriaus pir
mininkė V. Daugirdienė, ku
ri, yra dabar užsiėmus, bet 
vis gi pažadėjo automobilį 
suvežimui drabužių. Sandė
lis randasi seselių namuose, 
1641 Wabansia Avė. Jos pri
ima drabužius nuo 6 iki 8 
valandos. Taipgi ir sutvar

kys. Aukotojų prašoma kiek 
galima švaresnių rūbų ir pri 
statyti į viršminėtą sandėlį. 
Kurie negali pristatyti, pra
šomi kreiptis prie valdybos 
arba drabužių rinkimo komi
sijos.

BALF 4 skyriaus reika
lais daug darbuojasi mūsų 
klebonas kun. Petras Gašlū
nas, taipgi ir nariai: Vincas 
Rėikus, Jonas Lebežinskas, 
Volter Strioga, K. Juozaitie
nė, Jobas Bardauskas, Ka
rolis Bagantas ir kiti.

Per susirinkimą prisirašė 
4 nauji nariai: Aleksas Lau 
rinaitis, ne tik paaukojo $5, 
prižadėjo n- drabužių ir ba
tų. Be to, ji 4 skyrių įstojo 
šios draugystės: šv. Juoza
po — atstovas jos pirminin
kas Petras Sriubas; Lietu
vių Amerikos N. W. Side 
Demokratų Politikos klubas 
— atstovas jo pirmininkas 
Vincas Rėkus; Šv. Cecilijos 
dr-ja — atstovas jos pirmi
ninkas Jonas Ramoška.

Didelė garbė ncrthsaidie- 
čiams už dalyvavimą kil
niuose mįelaširdingumo dar
buose.

B. Tūbelis, sekretorius

Telefono Streikas 
Liečia Karo Centrus

CLEVELAND, lapkr. 18. 
— Telefonisčių streikas 
Ohio valstybėje išsiplėtojo 
iki Clevelando, Akrono, 
Cantono ir Youngstown. 
Maždaug 2,000 operatorių 
nubalsavo prisidėti pri? 
streiko.

Atrodo, jog valdžia per
ims Ohio Bell Telephone Co. 
nuosavybes, kadangi strei- 

i kas trukdo telefono patar
navimui keliuose Ohio ir 
kaimyniniuose Pennsylvani 
jos ir West Virginia mies
tuose.

Belgai Sakosi Vengs 
Vidujinių Kivirčių

LONDONAS, lapkr. 18.— 
Trys atsistatydinę Belgijos 
vyriausybės nariai sutiko 
padėti valdžiai vengime ne
sutikimų tarp partizanų jė
gų ir valdžios, kad nekliu

dyti sąjungininkų militari- 
nėms operacijoms Belgijoje

Nuskandino 2 Aliantų 
Submarinus: Japonai

NEW YORKAS, lapkr. 18. 
— Tokyo radio sakė japonų 
lėktuvai nuskandino vieną 
sąjungininkų submariną, o 
karo laivai nudėjo antrą.

Tikras Pamarginimų 
Vakaras

Cicero TT. Marijonų Ben
dradarbių 21-mas skyrius 
Pamarginimų Vakarą ren
gia rytoj, Lapkr. 21 d., 1944 
m., Šv. Antano parap. salėje. 
Pradžia bus 7:30 vai. vak., 
Bendradarbių vakaras bus 
pamargintas visokiais žai
dimais, laimėjimais, ir lie
tuviškomis vaišėmis.

Visi nuoširdžiai TT. Ma
rijonų rėmėjai yra kviečia
mi atsilankyti ir paremti šį» 
vakarą. XXX

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIdINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIE WICH, Pres. and Mgr.

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS kainomis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
*
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“Lietu vlAkM 
žrdukaa”

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

VAL : — nuo 9 ryto Iki 6:80 p.p. etvlr. Iki 9. šeštad 9 iki 12.
-/f

s GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriansfcu patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR ŠUTAU F f 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JUSU 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matorlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pUn^ patenkinimą

Didpb Ofln, Ii Dirbta v*:

VENETIAN
_______ MONUMENT CO.

paminklinių
DIDYSIS Oftaaa ir Dtrttavt: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6103

štai vienas ii mūsų grašių 
produktų. .

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Sumušė, apiplėšė
Misa Florence Buroker, 

35 metų, 1435 Astor str,, 
nursė (slaugė) grįžo namo iš 
darbo praeitą šeštadienį tuo
jau po pirmos valandos nak
tį. Prie jos priėjo keturi neg
rai priešakyje 3421 Astor 
str., vienas ištraukė jos ran
kinuką. kuriame buvo $7, ir 
laikrodį, o kitas ją mušė. 
Keturi banditai nuvažiavo. 
Ji pranešė policijai, kuri ją 
nugabeno į ligoninę.

Platinkite “Draugą”.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
SI Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

PERSONALIZEU MKMORIALS AT NO ADDITIUNAL COST!
I’ARTILLLAK I’EOPLfc I’RKFEK TROOST l’RODLCTIONS
D18TRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEUUO GRANITE

Most Hcautiful—Most Endurlng—Strongest—Best In The U'orld. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KREIPK ITfiS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio WGE8Programai 
(1360 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvlrtad.
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 L1TUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

L I. ZOLP
IfilB WES'f «6th ST._______ Phone VAItlIH 0781

MAŽEIKA ’EVANAUSKAS
3319 UTUANICA AVĖ. Phone YABds 1138-89

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L BUKAUSKAS
10831 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9B61
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Svajones apie dūmus..

Vargas suspaudė rūkytojus...
VIENAS KITAS ATSITIKIMAS IŠ CIGAKIECIŲ MĖGĖ

JŲ GYVENIMO. — VIENAM NOSIS NUBALNOTA, 
KITAS BEVEIK VALANDĄ LAUKE, IR NEGAVO 
CIGAKIECIŲ.

Ernest Booke, 22 metų, 
kuris kumštimis įtikinėjo 
kostumerį, kad neturįs par
duoti ciagriečių, praeitą 
ketvirtadienį buvo nuteistas 
Desplaines str. policijos teis
me $50 pabauda ir padengti 
išlaidas, kaltinant užpuoli
me ir muštynėse.

Jacob Silverstein, 58 me
tų, 3211 Cortland avė., pa
reiškė teisme, kad jis pralei
do devynias dienas ligoninė
je su aplaužyta nosimi, 
dviem juodom akim ir nu
braižytu veidu po to, kai 
Boone jį užpuolė. Boone, 
negras, tarnauja kaipo kler
kas vaistinėje, 1308 South
lalsted str.

* * *

furgio nuotykis
George Huppenbaur pa

skaitė apie 2,389 pakelius ci- 
gariečių pirkinį, kurie buvo 
parduoti pašto ofise iš var
žytinių. Ir jis sužinojo, kad 
nupirktos cigarietės randasi 
Wallgreen vaistinėje, Ran- 
dolph ir State str. Todėl jis 
praeitą ketvirtadienį (lap
kričio 16 d.) nutarė pirma
sis atsistoti prie vaistinės 
krautuvės, kai vaistinė ati
daroma 9 vai. iš ryto.

Štai ką Jurgis sako:
“Aš pabudau 7:30 vai. ry

te, ir išvykau iš namų, 608 
N. 7th avė., Maywood. Bet 
aš buvau pamiršęs apie ge
ležinkelio streiką, ir iš ga

Planuokit dėl švaraus 

elektra virimo ar kepimo
r

po karo jūsų virtuvėje

Be suodžių ... be dūmų ... be purvo. Tai elektra 
virimas ar kepimas! Svarus kaip elektros Šviesa. 
Tai labai svarbus dalykas kada jūs planuojat savo 
svajonių virtuvę visam gyvenimui.

Elektros pečius nepaliks biaurių juodų nuosėdų 
sugadinimui gražumą naujai-išdekoruotų .sienų ir 
lubų. Verankos ir langų užtraukos pasiliks Sva
rios ilgiau. Ir jūs turėsit nuolatines atostogas 
nuo Šveitimo puodų ir bliūdų... nes galėsit tik 
iSplauti kartu su diSėmis. O kas link pat to elek
tros pečiaus — jūs atrasit, kad taip pat lengvai 
valysis kaip porcelinis virtuvės stalas. Tik nuS- 
luostysit su drėgnu* skuduru ir Štai blizgės Sva
riai.
. Taip, Mrs. Modern, jūs gėrėsitės Svariu elektros 
virimu ar kepimu.... ir taip pat jo greitumu, 
lengvumu ir ekonomija. Tad dabar užsibrėžkite 
savo mintyje, kad “AS turiu turėti automatifiką 
elektros pečių pokarinėje savo virtuvėje.

C0MM0NWEALTH EDISON
COMPANY

vau kitą susisiekimą. Kai aš 
atvykau į miestą, bėgau į 
krautuvę iš stoties ir lau
kiau eilėje apie valandą. Kai 
aš priėjau prie pardavėjo, 
klerkas padėjo parašą: “nė
ra cigariečių” (“no eiga- 1 
retts”). Tai tada aš nusipir
kau maišelį tabokos”.

2,074 amerikiečiai 
sužeisti kovoje

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 17 dieną pranešė 2,074 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
frontuose.

Sužeistųjų karo fronte ka
rių skaičiuje 136 yra iš Illi
nois, iš jų 88 yra iš Chica- 
gos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Bruno J. Kalinauskas, 
jo tmotina Mrs. Tillie Kali
nauskas gyvena 6825 So. 
Washtenaw avė.; Tech. 5th 
grade Leo Zemitus, jo tėvas 
gyvena Belleville, III.; ir pvt. 
lst class Anthony Žibąs, jo 
motina Mrs. Mary C. Žibąs 
gyvena 322 E. Florence, 
Oglesby, III.

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

Skaitykite “Draugą”.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je ♦

30 dienų gavo
Norman Pinchard, 24 me

tų, kuris bandė apiplėšti 
George V. Haering, 82 metų, 
jo vaistinėje, 3408 Monroe, 
ir minimas vyrukas buvo 
gavęs nuo vaistininko per 
nosį, buvo nuteistas praeitą 
ketvirtadienį 30-čiai dienų 
kalėjiman.

* * *

Bevažiuojant
Viena moteris, 65 metų 

amžiaus, vairavo automobilį, 
ir ją ištiko širdies ataka be- 
važiuęjant. Ji praeitą ket
virtadienį mirė ligoninėje.

♦ * *

Pavogė mašiną
Helen Cowler pranešė po

licijai, kad siuvamoji maši
na buvo pavogta iš jos na
mo, 6019 So. Francisco avė.* ♦ ♦
Stotyje apvogė

Mrs. Frances Deam, iš San 
Francisco, Calif., pranešė 
policijai, kad jos rankinu
kas, turintis $120, buvo pa
vogtas 12-tos gatvės ir Wa- 
bash avė. stotyje.

NELAIMES
1

Šokant iš troko sutiko 
mirtį

Roger Nelson, 17 metų, 
1937 Estes avė., Sullivan 
high school mokinys, užsi
mušė praeitą penktadienį, 
kai jis iššoko iš einančio tro
ko, priešakyje 1629 North 
Shore avĄ, ir buvo sutriuš
kintas po ratu. Harry R. 
Carlson Jr., 17 metų, 6742 
N. Hoyne avė., vairuotojas, 
pareiškė policijai, kad jis at
sisakė keletą vaikų vežti, 
bet matyt Nelson buvo įli
pęs į troką.

Iškrito, užsimušė
Vyras užsiregistravęs kai

po Olaf J. Haralsen, apie 50 
metų, iš Kansas City, iškri
to iš šeštojo aukšto Victoria 
viešbutyje, 102 W. Van 
Buren str., ir užsimušė. Ne
laimė įvyko praeito penkta
dienio ryte.

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8. ILH

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:
ffCFL, 1000 K., Nedėlios 
vsfcsro — t:SO P. M.
WRFO, 14SO K., Ketvego 
vakare — 7lOO P. M.

AUKOJA KRAUJĄ GYVYBEI PALAIKYTI *

Sgt. Charles Parišę iš Detroit, Mich., kurio neseniai 
brolis ir sesuo mirė tokia pat liga — leukemia, aukoja 
kraujo Patricijai Attaway gulinčiai Aurora, III., ligoni
nėj ir laukiančiai tėvo parvykstant iš Pacifiko. žemiau 
nuotrauka atgabento Charles Parišę ligonei kraujo. Dvi 
oro linijos iš MacDill Field, Fla., kraują atgabeno dykai. 
(Acme-Draugas telephoto)

Iš katalikų gyvenimo

Penki nauji vyskupai paskirti
WASHINGTON, D. C. — 

Apaštališkoji delegacija lap
kričio 17 dieną pranešė, kad 
Popiežius Pijus XII paskyrė 
penkis naujus vyskupus Vi- 
durvakarinėse Amerikos val
stijose. •

Msgr. Michael J. Ready, 
katalikų veikimo generalinis 
sekretorius, paskirta vysku
pu Columbus, Ohio.

Msgr. John George Ben- 
nett, Šv. Juozapo bažnyčios 
klebonas, Garrett, Ind., bu
vo paskirtas pirmuoju vys
kupu naujai įsteigtoje Lafa- 
yette, Ind., vyskupijoje.

Banditai pačiupo 
$8,643 iš įstaigos

Du maskuoti banditai, ap
siginklavę, anksti praeitą 
penktadienį įvykdė apiplėši
mą (“holdupą”) Stone Park 
pinigų keitimo įstaigoje, 
3520 North avė., Stone 
Park, vakaruose nuo Mel- 
rose Park. Banditai pačiupo 
$8,643.

Edward M. Ambrose, 46 
metų, 5828 W. Madison str., 
kasininkas, pareiškė Morton 
Grove kauntės plačių kelių 
policijai, kad banditai jam 
sudavė per galvą su savo 
ginklais, grąsindami užmuš
ti, ir surišo su virve. Jis pats 
išsilaisvino ir davė aliarmą.

žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir suslpratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

Kas naujo kataliku 
gyvenime

Žuvo nuo oro atakos 
žymus vyras

STOCKHOLM —Preletas 
Theodor Hurth, katalikų 
Kolping draugijos generalis 
pirmininkas, buvo užmuštas 
laike sąjungininkų užpuoli
mo iš oro Cologne. Jo mir
tis įvyko, kai bombos palie
tė ir sunaikino organizaci
jos būstinę (namą).

Katalikų Kolping organi
zacija yra žinoma plačiame 
pasaulyje kaipo keliaujan
čių amatininkų organizacija.

Prelatas Hurth 1926 me
tais buvo atvykęs Chicagon 
į Eucharistinį Kongresą.

103 metų amžiaus
Mrs. Fouteen Kassab, gi

musi Mt. Lebanon, Sirijoje, 
prieš šimtą tris metus, da
bar gyvenanti Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kas
dien 6:30 vai. dalyvauja šv. 
mišiose, Šv. Panelės Marijos 
Pagalbos bažnyčioje, Det
roite.

Msgr. Henry Joseph Grim- 
melsman, kolegijos rekto
rius, paskirtas pirmuoju 
vyskupu naujai įsteigtoje 
Evansville, Ind., vyskupijo
je.

Msgr. William Theodore 
Mulloy, St. Mary’s katedros 
klebonas, Fargo, N. D., pa
skirtas Covington, Ky., vys
kupu.

Lapkričio 17 d. Vatikanas 
pranešė, kad Msgr. Ralph L. 
Hayes, buvęs North Ameri
can kolegijos Romoje rekto
rius, paskirtas Davenport, 
Ia., vyskupu.

Jr

Sužavėtas
Harold Tittman, Ameri

kos diplomatas prie Šv. Sos
to, Myron Taylor pagelbinin- 
kas, grįžo į Jungtines Ame
rikos Valstybes iš Italijos.

Diplomatas Tittman labai 
yra sužavėtas popiežiaus Pi
jaus XII gera širdimi, ir po
piežiaus veikla.

_____

Pasižadėjo negerti...
' Moterų teisme Mrs. Do- 
rothy Zielinski, 29 metų, 
2512 N. Washtenaw avė., 
pasižadėjo daugiau nebeger
ti, todėl ji laimėjo laisvę. 
Mrs. Zielinski buvo kaltina
ma, kad ji buvusi palikusi 
savo. tris kūdikius namie 
vienus, kai ji lankė North 
Sidės tavernus.

LONDONAS. — Romos 
radijas pranešė lapkričio 18 
dieną, kad 4,000 asmenų bu
vo užmušta prieš kelias sa
vaites sprogime, kai italų 
patriotai išsprogdino vokie
čių amunicijos krovinį La- 
terna urve, netoli Genoa.

DIENRAŠTIS "DRAUGAS’'
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ I

z

Polynos Sfoska-Stoškiufes
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 Avė., Chicago, III.

X Rapolas Baliauskas, at- 
jausdamas tragingą Lietu
vos būklę ir matydamas A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
darbus, jiems paremti auko
jo $75. Reikia laukt, kad ir 
kiti geri lietuviai paseks 
gražų R. Baliausko pavyzdį.

X Darius-Girėnas Postas 
271, American Legion dien
raštį “Draugą” jo 35 metų 
sukakties proga pasveikino 
stambia auka. Postas dėkin
gas “Draugui”, kuriame daž 
nąi aprašomas gražus legi- 
jonierių veikimas.

X Mikalina Genys, gyve
nanti adresu 3436 S. Her- 
mitage Avė., užprenumeravo 
“Draugą” į ‘“ugnies žemę”, 
tai yra į Chile respubliką 
Pietų Amerikoj, kun. P. M. 
Puščiui, Don Bosko kolegi
joj.

X Katalikų Spaudos para 
da Brighton Parke tikrai į- 
domi. Ypatingai “graždan
kų” (lietuviškų maldakny
gių rusų abėcėlė) ir pirmų
jų knygų bei laikraščių sky
rius.

X P- Daužvardis, Jr., stu
dijuoja chemijos inžineriją 
Illinois Technikos Institute. 
Jis yra Ateitininkų draugo
vės narys, tautinių šokių šo
kėjas ir tos draugovės B AL 
F skyriaus sekretorius.

X Sgt. B. Pikturna, iš
Town of Lake, yra labai pa- 

i siilgęs didesnio miesto. Ra
šo, kad New Guinea nieke 
daugiau, kaip tik žolė ir na
meliai, nameliai ir žolė.

X Vladui Daukšai pagerb 
ti jo 40 metų vargonininka
vimo Šv. Kryžiaus parapi
joj proga, parapija ruošia 
bankietą vasario 4 d., 1945 
m., parapijos salėj, V. Dau
kša yra seniausias iš Chi
cago lietuvhj vargonininkų 
ir Varg. Sąjungos Chicago 
Provincijos pakeltas į patri- 
jarkus.

X Community and War 
Fund vajuje Cicero, kaip 
pranešama, savo kvotos iki 
šiol neišpildė. Cicero mies
teliui kvota buvo $50,000, o 

> iki šiol sukelta tiktai 57 
nuošimtis tos sumos. Deda
ma pastangų kvotą baigti 
kad miestelio vardas palai
kyti garbingoj vietoj.

X B. Skirienė. Ateitinin
kų draugovės tautinių šokių 
mokytoja, kuri neseniai iš
vyko gyventi pas vyrą tar
naujantį kariuomenėj, džiau 
giasi Kalifornijos gamta ir 
vaizdais, bet, sako, pragy
venimas labai brangus. Gy
vena San Francisco mieste.

X “Muzikos žinių” dešim 
ties metų sukakčiai paminė
ti Varg. Sąjungos Chicago 
Provincija ruoš koncertą, 
kurio programą išpildys pi
anistas Bacevičius. Progra
moj dalyvaus ir žinomas 
Sasnausko vardo choras. 

Į Koncertas įvyks sausio m., 
1945 m. Komisija iš komp. 
A. Pociaus, muz. Mondeikos

i ir muz. Gaubio jau veikia.




