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B-29 MILŽINAI VĖL PUOLĖ FORMOSA
Tokyo Kalba Apie Dideles Laivų Kovas
Naciai Pradėjo Ataka Virš Aacheno; 

Amerikiečiai Apleido Fort Driant
LONDONAS, spalių 16.— Didžiausias priešo puoli -

Amerikiečiai kariai šian- mas buvo sukoncentruotas 
dien baigė sujungti savo apylinkėje į pietryčius nuo 
jėgas aplink Aacheną ir vi- Verlautenheide, apie tris 
sai uždarė nacių pabėgimo mylias į šiaurryčius nuo 
kelią iš Aacheno. Aacheno.

Antra B-29 Ataka per 48 Valandas; 
Baigia Sunaikinti Okayama, Heilo

VYR. SĄJUNGININKŲ 
ŠTABAS, Paryžiuje, spalių 
16- — Raportai iš Aacheno 
fronto sakė vokiečių šar
vuočiai pradėjo didelę ata
ką apie keturias mylias j 
šiaurryčius nuo Aacheno. 
matomai norėdami pralauž
ti amerikiečių liniją aplink 
tą miestą.

Naciai veteranai, pasinau 
dodami dideliu lietum dėl 
kurio sąjungininkų lėktu
vai neskraidė virš jų, tre
čią kartą puolė amerikie
čius, bandydami atsiimti 
Siegfried linijos tvirtoves 
pagal Crucifix-Stoberg kal
nus. ' ■

Berlynas Duoda Suprasti, kad Rusai 
Įėjo i Rytprūsius iš Klaipėdos Krašto
LONDONAS, spalių 16 — j 

Pranešimai iš Berlyno davė 
suprasti, jog rusų kariuo
menė perėjo per Rytprūsių 
sieną 27 mylių fronte Klai
pėdos krašte.

Maskvos pranešimas sakė 
rtssų kariuomenė pasivarė i 
vakarus nuo Rygos, ir la
biau suspaudžia nacius su
gautus Latvijoje ir Lietu
voje, kuomet pirmoji Balti
jos armija pasiekė Baltijos 
jūrą j šiaurę nuo Klaipėdos.

Šiaurėje, 270,000 rusų ka

Vengrijoje Vyrauja Politinis Chaosas
LONDONAS, spalių 16.— 

Vengrijoje viešpatauja poli
tinis chaosas po to, kaip 
Regentas Nicholas Horthy 
bandė susitaikyti su sąjun
gininkais.

Stokholme gauti praneši
mai iš Berlyno sakė naciai 
kariai skubiai užėmė visus 
strateginius pastatus Bu
dapešte, ir kad nauja vy
riausybė tuoj “bandys įkal
binti vengrus karius kariau 
ti Vokietijos pusėje.”

Vienas raportas sakė 
Horthy paspruko iš nacių ir 
pasislėpė tvirtai saugomo’ 
pily, o kitas raportas sakė 
jis buvo nacių suimtas.

Berlyno rytiniai laikraš
čiai nei žodžiu neprisiminė 
Vengriją. Tas visai natūra 
lu, kadangi Hitleris ir jo 
gauja turi apgalvoti ką sa
kyti savo žmonėms—kaip

Lt. Gen. Patton štabas 
pranešė, kad amerikiečiai 
pasitraukė iš Fort Driant, 
Metz tvirtovių pozicijos, po 
trijų savaičių kautynių. 
Štabo narys sakė būtų bu
tų buvę galima užimti Dri
ant tiesioginiu puolimu, bet 

į tai nebūtų buvę verta kai
nos, kurią būtų reikėję su
mokėti.

Prancūzų-amerikiečių fron- j 
te rytinėj Prancūzijoj, pran i 
cūzai puolė priešą 60 mylių 
frontu, perėjo per sniegu 
nuklotus kalnus iki dviejų 
mylių nuo Remiremont-Ger 
rardmer kelio per Schulcht 
perėją virš Belfort.

rių varosi pirmyn iš užimto I 
Petsamo ir žada sugauti I 
apie 75,000 nacių jėgą Šuo-) 
mijoje.

Jugoslavijoje, rusai ir ju
goslavai baigia suvaryti na
cius j paskutinį trečdalį Be, 
grado miesto.

Kitur, rusai užėmė Kru- 
sevac, pietrytinėj Jugosla
vijoj, Dej, pagal Cluj-Satu 
Mare geležinkelio Transyl- 
vanijoje; Bulli, šešias my
lias į vakarus nuo Rygos.

KAUTYNĖS ANTVERPO
UOSTO ATIDARYMUI

LONDONAS, spalių 16.— 
Sąjungininkų patrulės per
sikėlė per Neder Reiną 
Olandijoje, užėmė pozicijas 
prie Antverpo žiočių ir da- 
simušė iki 32 mylių nuo 
Reino Vosges kalnuose.

Britų patrulės, perėjusios 
per Neder Reiną, sudarė 
pavojų naciams bešūkaujan
tiems vakarinėj Olandijoj.

Kanadiečiai kaujasi, kad 
atidaryti Antverpo uostą 
pirm negu ateis žiema.

SAKOMA RUMUNIJOJE 
POLITINĖ KRIZĖ

MASKVA, spalių 16. — 
Tass agentūros pranešimas 
sakė Rumunijoje susidarė 
politinė krizė. Pasak Tass, 
komunistų ir socialdemo
kratų sudarytas “nacional- 
demokratinis frontas” nori 
gauti Karaliaus Mykolo lei
dimą sudaryti naują vyriau 
sybę be ūkininkų ir libera
lų partiją paramos.

KARO BIULETENIAI
—Berlyno radio pranešė, 

kad visi naciai kariai buvo 
iškelti iš Graikijos.

—Britų karo laivai iške
lia daugiau kariui Piraeus 
uoste, Atėnuose.

—Girdėtas raportas, kad 
Vengrijos Regentas Horthy 
atsistatydino.

—Adm. Nimitz pranešė, 
kad didžioji ataka ant ja
ponų tęsiasi septintą dieną 
Sunaikinta ir sužalota sr- 
virš 100 daugiau japonų lėk 
tavų.

—Naciai parašytais nulrt 
džia reikmenis savo Aachefl 
apsuptam garnizonui.

—Rusų lėktuvai atakavo 
nacių pozicijas Karaliaučiuj

išaiškinti Vengrijos pasi
traukimą.

Pagal Budapešto ra d’* o 
pranešimų išeina, kad ven
grai šiuo laiku turi labai 
daug tarpusaviu rietenų.

Amerikos Lėktuvai 
Atakavo Salzburgą

LONDONAS, spalių 16.— 
Vokiečių radio pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai atakavo 
Salzburgą, pietrytinėj Vo
kietijoj, netoli nuo Hitlerio 
Berchtesgaden buveinės.

Naciai sakė Salzburgo 
katedra labai nukentėjo, o 
kompozitoriaus Mozart gi
mimo vieta buvusi visai su
naikinta.

Prieš aušrą britų lėktu
vai atakavo Wilhelmshaven 
ir Hamburg uostus Vokie
tijoje.

AMERIKIEČIAI APVALO AACHEN PRIEMIESČIUS

Amerikiečiai kariai, verždamiesi gilyn į Aacheno miestą, paliko šį būrį belaisvių vie
nam amerikiečiui sargui. Jie stovi prieš namus, kurie parodo Amerikos artilerijos šaudy
mo žymes. * (Acme-Draugas Telephoto.)

VVASHINGTON, spalių 16. 
—B-29 Superfortress lėktu
vai antrą' kartą per 48 va
landas atakavo Formosa. 
Taikiniai šį kartą buvo ja
ponų Okayama ir Heito ba
zės. *

Anot pranešimo, visi mil
žinai saugiai grįžo iš antros 
atakos.

Grįžę lakūnai sakė Oka
yama bazė beveik visiškai 
išnaikinta.

Iš keturių Superfortress 
lėktuvų, kurie negrįžo iš 
spalių 14 d. atakos, du jų 
saugiai nusileido 
dešimts iš 11

iš trečiojo lėktuvo taipgi 
išliko gyvi, kuomet jų lėk
tuvas buvo priverstas nusi
leisti nesavam aerodrome. 
Tad iš dviejų operacijų din
go tik vienas B-29 milžinas.

Heito randasi 17 mylių į 
šiaurę nuo Okayama, prie 
pietvakarinio F o r m o s o s 
kranto. Abu miestai randa
si Takao srity.

Iki šiol B-29 lėktuvai ata
kuodavo tik po dyiejų sa
vaičių protarpių. Dabarti
nių atakų dažnumas nuro
do, kad jiems pristatoma
reikalingi kiekiai gazolino, 

kitur, o, bombų ir kitų reikmenų iš 
įgulos narių Į Indijos į Kiniją.

NACIAI SAKOSI JIE 
APLEIDI GRAIKIJA

LONDONAS, spalių 16 — 
Berlyno radio vienam pra
nešime nurodė, kad naciai 
nutarė apleisti Graikiją.

Transocean ąge n t ū r o s 
transliacija sakė Balkanų 
frontas turės kitą išvaizdą 
iš priežasties vokiečių išė
jimo iš Graikijos.

Bulgarijos Taikos -
Delegacija Maskvoje
MASKVA, spalių 16. — 

Šį rytą oficialiai pranešta, 
kad Bulgarijos taikos misi
ja atvyko Maskvon. Mano
ma Bulgarijos pasidavimo 
sąlygos turės būti paruoš
tos ir įteiktos pirm negu 
Churchill grįš Anglijon.

Kas Mėnesį Parsiunčia 
30,000 Karių Amerikon

WASHINGTON, spalių 
16. — Karo Departamentas 
pranešė, kad kas mėnesį į 
šį kraštą parsiunčiama 30,- 
000 karių, ir pareiškė, kad 
tą skaičių negalima padi
dinti, jeigu norima grei
čiau karą baigti.

Raportas buvo išduotas 
Atstovų rūmų militariniam 
komitetui ryšium su padi 
dėfjvsia skaičium prašymų 
furlogų vyrams tarnaujan
tiems užjūry.

Robotinės Bombos 
Padarė Nuostolių

LONDONAS, spalių 16.— 
Civilės apsaugos būriai 
greit dirbo Londone ir pie
tinėj Anglijoj išgelbėti už
griautus asmenis. Nakties 
metu atskridusios roboti- 
nės bombos padarė gan di
delius nuostolius.

PENKTOJI ARMIJA
UŽĖMĖ LIVERGNANO

ROMA, spalių 16.—Ame
rikos penktoji armija Itali
joje užėmė svarbųjį Liverg- 
nano miestą, kuris pastojo 
kelią į Po klonį.

Kelis dienas smarkiai kau 
tąsi už tą įėjimą į Po klonį, 
apie 10 myiių į pietus nuo 
Bolcgna. Naciai per tą ’«?i- 
ką siuntė rezervus kovon, 
ka^l išlaikyti tą perėją.

LĖKTUVAI PUOLĖ 
CANTON: JAPONAI

NEW YORKAS, spalių 
16.—Čia girdėtas japonų ra 
dio pranešimas sakė sąjun
gininkų lėktuvai atakavo 
japonų okupuotą Canton, 
Kinijoje. Pasak pranešimo, 
iš 50 atakuojančių lėktuvų, 
japonai aštuonis numušė.

AFRIKIEČIAI UŽĖMĖ 
2 JAPONU. POZICIJAS

KANDY, Ceilonas, spalių 
16.—Vakarų Afrikos kariai 
užėmė dar dvi japonų pozi
cijas į rytus nuo anksčiau 
užimto Mowdok kaimo, piet 
rytiniam Indijos kampe, ne
toli Burmos sienos.

Praeitos savaitės gale 
britų lėktuvai atakavo ja
ponų pozicijas Tiddim sri
ty, Burmoje.

Gen. Marshall Išdavė 
Raportų Prezidentui

VVASHINGTON. spalių 16. 
—Generolui George C. Mar
shall, armijos vyriausiam 
viršininkui, grįžus iš Pran
cūzijos fronto, jis šiandien 
tarėsi su Prez. Rooseveltu. 
ir suteikė jam pirmarankį 
raportą apie vakarinį fron
tą. '

Japonų Laivynas Prisidėjo prie 
Trijų Dienų Laivų, Lėktuvų Kovu

JAV PACIFIKO LAIVY
NO ŠTABAS, PearI Harbor, 
spalių 16.—Oficialiai prane
šęs, jog Japonijos laivynas 
prisidėjo prie didžiųjų kovų 
Pacifike, Tokyo radio sakė 
penktadieny prasidėjus i o s 
laivij ir lėktuvų grumtynės 
tęsiasi trečią dieną.

Adm. Chester W. Nimitz 
vakar rytą pranešė, kad ja
ponų lėktuvų atakos prasi-' 
dėjusios penktadienio popie 
ty ir S3kė “ši kova tęsiasi.’’ 
Nimitz iki šiol nepatvirtino 
pranešimo apie japonų lai
vyno pasirodymą prie For- j 
moša salos.

(Karo Departamentas 
i pranešė, kad Flying Fort- 
iress lėktuvai šiandien puolė 
militarinius taikinius For
mosa saloje.

(Tokyo radio pranešima? 
sakė japonų lėktuvai išnešė 
smarkias atakas ant Ameri
kos laivyno dalinio į rytus

Mano Greit Susitars dėl Lenkijos Sienų
MASKVA, spalių 16. — 

Čia manoma, kad išrišus 
Lenkijos sienų klausimą 
bus pašalinta paskutinė kliu 
tis lenkų partijų susitari
mui. Tuomet bus galima 
baigti Lenkijos dalį Angli- 
jos-Rusijos konferencijų.

KIEK MYLIU I BERLYNĄ
Kiek mylių į Berlyną

1—Iš vakarinio fronto* 
302 mylios (iš vakarų nur 
Duren).

k,—Iš rytinio fronto: 316 
mylių (iš Varšuvos).

3—Iš Italijos fronto: 560 
mylių (iš Livergnano).

nuo Philippinų. Japonų šta
bo pranešimas sakė 50 Ame 
rikos karo laivų buvo nu
skandinta ar sužalota.

(Vienas Domei agentūros 
pranešimas palygino da
bartinę jūrų kovą su japo
nų laivyno laimėjimu prieš 
caristinės Rusijos Baltijos 
laivyną 39 metus atgal.

(Domei sakė jūrų kova 
prasidėjusi po to, kaip 60 
lėktuvų iš lėktuvnešių sek
madieny atakavo Manila.)

Amerikos lėktuvnešių lėk 
tuvai penktadieny atakavo 
Formosa trečią dieną iš ei
lės, ir Luzon, Philippinuose, 
šeštą kartą. Nimitz sakė 
amerikiečiai rado tik mažą 
priešo lėktuvų opoziciją.

Orinėse kovose ir ant že-.įh
mės amerikiečiai sunaikino 
kitą 91 japonų lėktuvą, tad 
Formosa apylinkėje iš viso 
sunaikinta 487 japonų lėk
tuvai ir nuskandinta arba 
sužalota 63 laivai.

Nors Lenkijos klausimas • 
iki šiol laikė pirmą vietą 
Churchillo>-I3italino pasitari
muose, yra ženklų, kad keli 
kiti klausimai bus iškelti 
kaip tik lenkų reikalas bus 
išrištas.

KALENDORIUS
Spalių 17 d.: Sv. Marga

rita Alocoųue; senovės: 
Saigunas ir Gytė.

Spalių 18 d.: Sv. Lukas 
Evangelistas; senovės; Liu
bartas ir Mylita.

ORAS
Dalinai ūkanota. Nešalta.
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I5MU5E VAIANDA!
A'Mleukirne Saviškius 
Lietuvoje

Lapkričio 5 d. pradeda
mas ir iki lapkričio 20-tai 
tęsis vajus nuo karo nuken- 
tėjtisiems Lietuvos žmo
nėms rūbus ir avalynę A- 
merikoje rinkti — Cipthing 
Campaingn for Lithuania. 
Tai Amerikos valdžios už- 
girtas vienas būdų nuken
tėjusiai Lietuvai gelbėti. 
(Kurie galite surinktuosius 
rūbus palaikyti iki lapkri
čio 1 d., vajų galite pra
dėti kada jums patogiau
sia).

Nuo karo nukentėjusioms 
kitoms valstybėms tų tau
tų žmonėms ir nuoširdūs 
amerikiečiai ta kryptimi 
jau senai veikia. BALF 
(Bendras Amerikos Lietu
vių Fondas) tėra jauna ša'- 
pos įstaiga. Bet jai lemta 
atlikti didelį darbą. Norint 
prilygti jau senai veikian-1 
čioms kitų tautų šalpos įs
taigoms, mums, lietuviams 
teks sunkokai padirbėt.

Darbas pradedamas spar- 
čai vystyti. Tai visų lietu-j 
vių darbas. Vi3ų grupių pa-' 
rama ir pagalba reikalinga. 
Dėl to bent dabar, išmušus 
valandai, kada Lietuvai rei
kia mūsų pagalbos, privalo
me jėgas sujungti ir dirbti 
bendrai. Lietuva kelis kar
tus matė aktualų karo fron
tą. Ir dabar Lietuvos žmo
nės yra karo ugny. Mūs se
noji tėvynė, mūs tėvų žemė, 
išnaikinta, jos žmonės iš
blaškyti. Jiems pagalba bū
tina!
Rinkime Rūbus Lietuvai 
Dabar

Tuo reikalu ir atsišaukia-! 
n f į kolonijų veikėjus. Pra
šome organizuoti rūbų Lie- i 
tuvai rinkimą. Surinktuo- i 
sius drabužius prašome lai
kyti savo parinktose patal
pose iki lapkričio 4 d. Vė
liau pranešime kur rūbus

išsiųsti ir patieksime smul
kias instrukcijas. Tuo laiku 
jau numatome turėti New 
Yorke sandėlį.

Nukentėjuslėms Lietuvos 
gyventojams amerikiečiai 
nuoširdžiai ir duosniai gel
bsti. Mūs giminėms Lietuvoj 
jie pasiryžę teikti visoke
riopą pagalbą. Mes, lietuvių 
kilmės amerikiečiai, tuo la
biau privalome atjausti sa
vuosius Lietuvoje, senojoj 
mūs protėvių, tėvų žemelėj, 
pilnoje kapų, vargo, ašarų 
ir kraujo... Ir daug galime 
gelbėti, jei ąuglausime jė
gas, sukaupsime energiją, 
ne dalj, bet visą energiją 
bent vajaus laiku, kad mū
siškiai Lietuvoje pajustų 
pagalbą.

Kaip Suorganizuoti Rūbų 
Rinkliavą?

Greičiausias ir kitų išmė
gintas būdas, organizuoti 
rūbų rinkliavą toks: tuo
jau organizuoti grupes, 
skyrius ar narius. Pavie
niai reikalingi savo įtakos 
organizuoti kitataučius. Pa
rapijų draugijos, klubai, ku
rie darbui užjaučia, galit 
skaitytis šios organizacijos 
skyriais. Svarbu organizuo
ti savo tautos žmones, bet 
ypatingai prašome pakvies
ti ir ne lietuvių kilmės a- 
merikiečius, kurie nori ir 
gali Lietuvai gelbėti. Už; 
megskim santykius su įta- 
sigali ir neri mums pagel- 
Vįngais žmonėmis, kurie iš 
bėti, kurie tik laukia kvie
timo. Šalpai neatsisakys.

Čia organizuojama Ame 
rikes pagalba Lietuvai, ne 
vien lietuvių pagalba saviš
kiams Lietuvoje.

Keli žmonės gali suorga
nizuoti skyrių. Tuoj gaukite 
patalpas rūbams. Atsišau
kite per savo apylinkės 
spaudą. Patiekite čia mūs 
paduotų minčių. Paprašyki
te automobilistų ir sunkve-

GRĄŽINTAS TĖVAMS jo kalbėtoją Joną Valaitį, 
kuris suteiks platesnių ži
nių apie rūbų rinkimą, 
tvarkymą, vajaus organiza
vimą ir siuntimą. Visais rū
bų vajaus reikalais malonė
kite kreiptis į

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND 
OF AMERICA, INC.,

19 West 44-th Street, 
New York 18, N. Y. 
Tel. MUrray Hill 2-8062

czo Jonas Valaitis. , 
Room 510.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KOKDIALŲ

fDARGUTIZ
VTBINTNTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAftTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ase 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v- v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242a. . r M*"""**|L-'. ‘ -1 B ' 1 "l ' I "

STASYS LITWINA8 SAKO:
uDABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti
REIKMENIS.”

VISOKIOS RCftIES NAMAMS 
---- GERAS PASIRINKIMAS:

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQ UOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER“Lietuviškas
žydukas”

Keturių mėnesių kūdikis Bobby King buvo pagrobtas 
iš namų Detroit’e, Mich. Moteris, kuri svetima pavarde 
buvo persisamdžius už tarnaitę Kings namuose, policijos 
sulaikyta, kaipo kūdikio pagrobėja.

(Acme-Draugas telephotol

žirnių (trokų) savininkų 
rūbus nuvežti. Nepamirški 
te pasidarbavusiems padė
kot. Įvertinkite talkininkų 
darbą aprašydami spaudo
je. Tiek lie.aviška, tiek a- 
merikiečių spauda mielai 
talkininkaus.
Atlikime Savo Pareigą!

Dirbkim turėdami mii 
ty ,kad kiekvienas gautas, 
rūbas apdengs mūsų tėvelį

Naujas knygynas
ST. PAUL, Minn. — Mi

nint Šv. Povilo seminarijos 
50 metų sukaktį, buvo pra
dėtas vajus, kad sukelti 
$100,000 naujam knygynui.

Mes jiems per metų metus Knygynas bus įstaigos įku- 
tą esame sakę ir įrodę. Mes , rėjo a. a. arkivyskupo John 
pereito karo laiku nuken- freland garbei įsteigtas, 
tėjusius Lietuvoje parėmė
me. Mes siuntėme pagalbą 
nepriklausomai Lietuvai.
Gelbėsim ir dabar, kada 
Lietuva jau trečią kartą ka
ro ugnies naikinama.

Alkaną papenėk, sergan
tį pagydyk, benamį pri- • 
glausk, nusivylusį suramink, 
o nuogą aprenk! Nelaimėj

w«lk STLDIO
1945 West 35* Street

Al)\ ANUED PHOTOGKM’HY 
LOVVEST POSSIBLE PRH ES
l’MOM I t > EI TE 2313

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

motinėlę, brolį, seselę ar gi- pažinsi draugą. Težino Lie- 
minę. Mes gerai žinome itųva, kad mes su ja! 
kad Lietuves žmonių viltys j Rūbų Lietuvai Vajaus
yra Amerikoje, mumyse. Jie 
žino, kad mes čia turime

darbui BALF Valdyba pa
kvietė žinomą visuomeni-

šiltą pastogę ir prieglaudą, i ninką, laikraštininką, radi-

REAL ESTATE-NOTARY PUBLIC-CUBRENCY EXCHANGE

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ-
Plačiai žinomas TEISINGO PATARNAVIMO 

REAL ESTATLNINKAS
SENIAUSIAS

CHARLES URNICH (Kazys Urnikas)
Perkėlė savo lirai Estate Ofisą ir Notary Public 

Raštinę- Į naują vietą adresu:—
7054 S. VVESTERN AVĖ. Tek: GROvehill 2721
Pirmo aukšto Krautuvėje, prie vakarų-šiaurės kampo — kur galė
site visad to rusite ('HA JtlJE UKNIKĄ. naujoj vietoj kasdien, vaka
rais iki 9-nių ir Sekpvaslieniais visą dieną.

Patarnavimas dėl mano kostumerių ir dėl visų patogumo, šia
me ofise galėsit iškeisti visokius čekius ir Money orderius, arba nu
sipirkti Money orderius. Galėsit apmokėti visokiai bilus: vandens, 
gaso. elektros, telefono ir tt.

šiame ofise rasit geriauoių pirkimų mažų ir didelių namų visur už 
teisingą kainą, ir užtikrmam dabar kaip buvo visados VIENOKI.š- 
K.Ą VISIEMS TEISINGĄ I’ATĄItNA VIMA. Kuri. norit parduoti 
savo namą mes jums parduosim greitai su draugišku ir teioingu 
patarnavimu. Padarom visogius Alorgieius, rašom viuokias Insuran
ce apdraudas.

Atsilankę Klauskite pasimatyti su
C H A R L I E u R N I K U

Išrinkite FRANKLIN DEL ANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

GRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. V1RG. LUMP — Sijoti........... <0 OQ
STOKER COAL, Aukštos rtšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BANO LUMP.................. $11.25
PETROLEUM COKE (Course). <12^50 
PETROLEUM COKE (Pilė Bu®) $10*95

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo IjingŲ 
— Kombinacijos Dury — Wallboard — Plast e r Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluoty Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Įrangų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enauieho — (•niežiaių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tL

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS HTWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. IIALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

1 Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora. ak ų .įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lieg- 
samlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

h SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 

i na visą aklą įtempimą.

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

( orroMETMarrAi
1801 So. Aahland Avenue

Rampas l*-tos
Tulefonaat CANAL 0528, Ohlcago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 1:10 a. m. Iki >:>0 p. m. 

TrofilaA. Ir Seitad. 8:10 a. m.
'----- ^Utl T:eo P. m.

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vuk. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namą Tel. PROspect 1930 

TbL YARds 2240

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A 
arti 47th Street

TaL: amo 9 vaL ryto Ud 8 vaL 
Tiaflailkaį pagal Betarti.

Ofiso TeL VIRginia 0030 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 8921 
: KENwaod 5187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

wL: asm 1-4; ano 8:30-8 JB

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Bes. 6968 So. Talmaa Ava.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS 

2423 West M&riuetto Road
OFISO VALANDOS 

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CniRURC. \s 

2201 W. Cermak Kd.
i: 1—3 popiet ir 7—8 v r 

Trečiad. ir šeštadieniu.
ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPuhlk 7868 |

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAT0RI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3144 |

dl v. a. Šimkus
IAB Ot CHTICROO 

K AKINTOS FIUTAIKO 
744 Wmt S5th Street

VaL: U-12; 2-4; k 6:30-8 30 
Krsrarftenbk 2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra to ji® 

kurią uždirbame savo ranko- 
; mia.

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAI 

10 metų patyrimai
-TeLi^Yardi 1829

Pritaiko Akiniu*
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvl 
1401 SO. HALSTED ST.

; Kampas 84th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki I 
J^Manadienyja^agMjiutartj^^

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6A80
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Paskolos yra daromos ant pirmų morgičių pas mus -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ IŠMOKTUM Ųt

Panaudokite Progą Dabartinėm* Zriuorua 
NuoiiuKSo datoms.

TAPICrra FTNANHIN1A1 NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE m Asų Įstaigoje. J ilsų Indėliai 
rfipestlngal globojami Ir ligi 15.000.00 ap
drausti per Eederal Havtnga and loan In- 
auranoe Corporation. Jūsų pinigai hm greitai 
temokanil jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfi IŠTAIGA

ss, 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik 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 
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bea. TeL: MJDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien lino 1-3 vai. popiet

Ir nuo H Iki 9 vai. vakare. 
Treiladionio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgij^ 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnaja

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

Galingai dirbkime ui Lietuvos neprikausomybę! 

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 1



Antradienis, spalių 17, 1944
. rudelį i ' ,

DIENRĄTOS DRAUGAM, tmCSTO,

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

Į1 “D R A U G O” jj 
U DARBU SKYRIUS |

"T1RAEGAS” HFT.P VPANTKD 
ADVKRTTSING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdolnh 1488-1481

HE1.P WANTED — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

DRILL PRESS
OPERATORIŲ

MILLING MAŠINŲ
OPERATORIŲ

TURRET LATHE
OPERATORIŲ

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division St.

Geri Darbai su Geru Mokesčiu

VYRŲ
ŠLAVĖJŲ

RANKINIŲ TROKERIŲ 
HEAT TREAT DARBININKŲ

ENGINE LATHE OPERATORIŲ
(Sėt up ir operuoti)

TOOL DESIGNERS«
TOOL GRINDERS

Puikios Darbo Sąlygos 
Vėliausi Itnisymni 

Naujos Dirbtuvės

F O O T E BROS. 
GEAR & MACHINE CORP. 
5219 S- WESTERN BLVD.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE
/ ★ ★ 

DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykaL
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis /
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★Ar ★ ★

* For Sale!
* For RentI
* For Help!
* For Service!
* For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dthuanian Daily Nevvspaper 
I— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LIIHUANIAN-DRAU6AS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★¥*****
HELP tt'ANTED — MOTERYS

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. RAOKUS 
4204 Archer Avinui, Ohlcago

BURBULIUO,MNTI
ŠIRDIS

Jei širdies viduje klapa- 
nas (valve) sugenda dėl ko
kios nors priežasties, tai 
širdis burbuliuoja-murma. 
Mat kai širdis’ pumpuoja 
kraują, tai sugedęs klapa- 
nas neuždaro sandariai šir
dies pertvaros tarpe kam
bariukų, ir kraujo geroka 
dalis grįžta atgal vieton 
spricuoties pirmyn.

Burbuliuojančią širdį tu
rįs žmogus gan blogai at
rodo, jo lūpos yra pamėly
navusios, ir dėlto, ligonis 
rūpinasi ir baugštinasi.

Pačioje šio straipsnio

kai ligonio kraujas nusilp
sta (anemija), ar dėl kito
kių funkcijinių priežasčių, J 
Taigi širdies burbuliavimas i 
ne kiekvienu atveju reiškia 
organišką širdies ligą. Ane- 
mikas, kai sustiprina savo 
kraują, tai širdies burbu
liavimas savaimi pranyks
ta.

Kam širdie burbuliuoja, 
tai neprivalo dėlto labai rū
pintis, nes rūpestis širdį 
tik dar labiau silpnina. Bet 
boti, kad širdies raumenys 
kompensuotų, tai labai 
svarbu. Reikia būti dakta
ro priežiūroje ir klausyti 
jo naudingų tavo sveikatai

pradžioje noriu pasakyti, nurodymų

HFI/P VVANTED MOTERYS

COUNTER 
MOTERŲ

MAŽOS DIRBTUVES 
CAFETERIJOJ

Patyrimas pageidaujama, 
bet nereikalinga

Gera Mokestis
Uniformos ir Valgis 

Duodama

CONTAINER CORP
404 E. NORTH WATER ST. 

TEL. VVHITEHALL 4000

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Kas Girdot^ 

Chlcagoje>

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 Oficieriams 

uniformų.

Merginų - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

Clean Home Products
1401 W. North Avė. 2nd fl.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus,ir Motorus 
TeL YARDS 1866.

kad daug žmonių su burbu
liuojančia širdžia gali išgy
venti iki 70 metų amžiaus 
arba net ir ilgiau. Tik rei
kia žinoti kaip užsilaikyti.

Burbuliuojanti širdis su 
“ varvančiais ’ ’ klapanais ne
reiškia didį pavojų, jei tik 
širdies raumenys yra geri. 
Taigi jei širdies muskulai 
pajėgia gerai dirbti, pajė
gia pumpuoti kraują tiek 
kiek reikalinga visoms kū
no dalims, tai žmogus ga
lės gyventi.

Bet jei širdies muskulai

D AKT AkiO ATSAKYMAI 
J KLAUSIMUS

Atsakymas K. T. — Ne
tikėk, nuo mėnesienos nuo
mario žmogus negauna. Bet 
miegoti tokioje vietoje kur 
mėnesiena į veidą šviečia, 
nervams nesveika.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PLATINKITE “DRAUGĄ” ; Tel.: PORtsmouth 6277

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guru For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC VVELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2160 R. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FUI.TON ST. SEELEY 3206

DARBAS GARANTUOTAS I nePaJėgia tinkamai špri- 
cuoti kraują į gįslas, jei

1649 West 47th St.

Atsakymas O. E. — Odos 
liga vadinama “acne” pa
prastai savaimi pranyksta 
po to, kai asmuo apsiveda 
ir gyvena normaliai taip 
kaip vedusiems pridera gy
venti. šiaip “acne” neleng
vai duodasi gydoma. Kar
tais nuo cukrinės ligos viso-

nepajėgia maitinti krauju kie spuogai ant odos atsi-

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefanija 
Nu tautas, 4638 So. Wood Street, ar 
telefonuokite LAFayette 8098.

PARSIDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma iovą (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
D51 informacijų kaslink šių dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

Popiežius Palaimino
Brazilijos Gyventojus
CIVITAVECCHIA, Itali

ja, spalių 16. — Popiežius 
Pijus XII, sveikindamas 
grupę Brazilijos aviacijos 
gydytojų ir slaugių spalių 
12 d., suteikė savo palaimi
nimą visiems Brazilijos gy
ventojams.

visas kūno celes oksigenu 
bei reikalinga medžiaga,—- 
tuomet tokią širdį vadina
me “dekompensojanti,” ir 
tuomet ligoniui gręsia pa
vojus. Dėkom pensuojančią 
širdį galima stiprinti ata
tinkamais vaistais, gydyto
jas gali prailginti ligonio 
gyvenimą. Bet su dėkom- 

i pensuojančia širdimi prog
nozė yra negera.

Kartais pasitaiko, kad 
širdis pradeda burbuliuoti

PATIKIMI NACIAI 
VALDO UŽ LINIJŲ

BERNAS, spalių 16. — 
šveicarų spauda pranešė, 
kad “politiniai vienetai,” 
sudaryti iš patikimų nacių, 
jau pasirodė Aachen ir Ko- 
eln srityste. Jų darbas yra 
paremti nacių vadų pastan
gas tuoj už kovos linijų.

Tarp kitko, tie vienetai 
turi prižiūrėti civilių darbą 
apkasų kasime ir dalykų ir 
gyvulių iškėlime iš gręsia- 
mų apylinkių.

Didelės iškilmės

randa. Patariu nueit pas 
daktarą.

Du Jūreiviai Prigėrė, 
Trečias Išsigelbėjo

EVANSTON, III, spalių 
15. — Trys jūreiviai, atle 
tikos instruktoriai Navy 
Pier stoty, vakar išvažiavo 
laiveliu į Michigan ežerą, 
apie tris mylias nuo Ha- 
milton st. pliažo. Pakilęs 
vėjas apvertė jų laivelį ir 
juos įmetė į vandenį.

WilLard Bell, 29, bandė
BOSTON, Mass.— Vysku- ii6elbsti sav0 dr!wgU3 John 

pas Richard J. Cushing bus Hare- 20' ir Jack Latimer' 
oficialiai įvestas į Bostono 30' Jia buv0 Mare užsidėjęs
arkivyskupo sostą lapkri
čio 8 dieną. Šv. Kryžiaus 
Katedroje. Jis dabar valdo 
arkivyskupiją nuo kardino- Pri&ėre 
lo O’Connell mirties. Vysk.
Cushing yra paskirtas arki
vyskupu.

100 metu amžiaus
WHITE CASTLE, La. — 

Mrs. Ponziana Gendura mi
rė turėdama 100 metų am
žiaus. Nežiūrint jos senumo, 
ji kiekvieną sekmadienį my
lią eidavo į bažnyčią daly
vauti šv. mišiose.

Gražus pavyzdys!
; MONTREAL. — Daugiau

. .. .......... ................... Į kaip 250 advokatų dalyvavo
Didžiausias išsilavinimo į-' ^v’ mišiose’ kurios buvo at

rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa
prasčiausiu būdu. Emerson.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

našaujamos Jėzaus širdies 
Koplyčioje, Notre Dame baž
nyčioje, Montreal mieste, 
pradedant Aukščiausio teis
mo rudens posėdžius,

ant savo nugaros ir atplau
kęs iki 200 jardų nuo kran
to kuomet Hale nuslydo ir

Žuvis nukenčia
Vasaros karščiai paliečia 

ne tik žmogų, bet ir žuvį, 
kuri vandenyje esti. Yra pa
tirta, kad sušilus upių van
deniui iki 70—80 laipsnių, 
žuvys stimpa.

Iš Šv. Teresės Dr-jos 
veiklos

Rrighton Park. — šv. Te
resės Draugijos mėnesinin 
susirinkiman spalių 10 d. 
atsilankė apie 50 narių. Be 
to, perstatytos da keturios 
naujos narės ir visos vien
balsiai priimtos.

Į šį sus-mą atvyko Dauž- 
vardienė, kuri aiškino apie 
Community and War Fund 
vajų. Papasakojo daug at
sitikimų, kuriuos girdėjo 
nuo iš užjūrio grįžusių ka
reivių. Ištikrųjų malonu bu
vo klausytis gražios kalbos, 
nors kai kurie atpasakoji
mai buvo baisūs. Man ro
dos, mums reikia daugiau
išgirsti tokių dalykų, nes Į 
daugelis mūsų neįsivaizduo
jam, ką reiškia karas, ką 
reiškia kentėti ir ką reiškia 
trukumas reikalingų gyve
nimui dalykų. Viešnios kal
ba ilgai pasiliks mūsų min
tyse.

Po kalbos įnešta paaukoti 
Community and War Fund 
$50.00. Visos narės vien
balsiai sutiko.

PRAMOGA
Po to apsvarstyta “varu 

and bunco party”, kurią 
draugija rengia spalių 22, 
2 vai. po pietų, parapijos 
salėje, vietos seselių nau
dai. Narės darbuojasi. Bus 
gražių dovanų ir gardaus 
užkandžio. Tikimės, kad 
mūsų parapijos žmonės 
skaitlingai atsilankys ir
prisidės su savo parama. 
PARAP BAZARAS

Kadangi dabar eina pa
rapijos bazaras, tad ir mes 
neiškenčiame neįkišusios sa
vo “trigrašio” ir neprisidė- 
jusios prie darbo. Daug bu
vo įnešimų, kaip paįvairin
ti bazarą. Spalių 22 d. vi
sos dalyvausime ir pasidar
buosime “extra special.” 
Tą vakarą bus daug naujų 
dalykų bazare; daug įvai

rumo ir surpryzų. Norime, 
kad visi atsilankytų ir tik
rai nesigailės. Negalima ai
škinti, kas ten bus, nes tai 
sekretas, kurį sužinos tik 
atsilankę. Prašome visų, 
senų ir jaunų, būti mūsų 
svečiais spalių 22 d.
DOVANOS KAREIVIAMS

P. Paulikienė išdavė ra
portą, kad pasiuntė dešimts 
“Christmas Packeges” į už
jūrį, narių sūnums ir vy
rams kariuomenėje. Turime 
kare ir vieną narę Sgt. Mar- 
garet, kuri yra WAC ir da
bar randasi Indijoje. Kita 
narė Helen Mikolaitė, yra 
Nurse-Cadet; mokinasi šv. 
Jono ligoninėje, Springfield,
m.
METINIS VAKARAS

Šv. Teresės Draugija ren
giasi prie didelio metinio 
parengimo, apie kurį bus 
parašyta vėliau.

Po susirinkimo pasivai
šinta namie pagamintais 
pyragais ir šilta kavute, 
pasikalbėta su Daužvardie- 
ne ir išsiskirstyta.

Garbė narėms, garbė mū
sų mylimai pirm. Onai Pie- 
žienei, kuri taip sąžiningai 
veda visus draugijos reika
lus, tuomi palaiko jaunes
nę katalikių moterų kartą 
gražioje vienybėje, Dievo 
garbei, Bažnyčiai ir tautai.

Ona Zylienė

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELBY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Studlo Ooncta

Maldos jėga
• Kunigas WiHiam R. Ar- 
nold, brigados generolas ir 
armijos kapelionų viršinin
kas, pareiškė, kad karo lau
ke kovojantiems vyrams 
malda duoda suraminimą ir 
stiprybę.

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — au 
springsais,
arba jūsų 
aenaa setą* 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Telefoną* SEELEY 8760

Ateikite šiandiel

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

1310 WB8T ROOSEVELT ROAD
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Generolas kalba

Prrskicnt Itoosevelt and Prime Minister Churehill:
1. Thcir countrles seek no cngrtUMUzemcnt, tcrritorial or other;
2. Tlicy deidrc to seefc no t cr riteriai cliangcs tliat do not acoonl 

nitli tlic freely espresscd wishes of the peopRv concęrnęd;
3. Tlicy resperi the right of all peoples to Chose the form of go- 

veranient under which they wiil live; auti the wish to see soveręign 
rights and seif-govemment restorcd to tliose who Iiave boen foreibly 
depri'ed of thein.'’

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941,

Vokietijos beviltiška padėtis
Jau esate skaitę žinią, kad mirė lauko maršalas Er- 

win Rommel, kuris vadovavo vokiečių korpusui Afri
koje, ir britus buvo nuvaręs į Aleksandrijos vartus, 
pirm negu kovos atsisukę britų naudai prie EI Ala- 
mein, spalių mėnesį, 1942 metais.

Berlyno radijas pranešė, kad Rommel mirė nuo 
žaizdų.

Pirmiau sąjungininkų žinios skelbė, kad Rommel 
mirė liepos 29 dieną nuo žaizdų, kurias gavo, kai jo 
automobilis įvažiavo į griovį, kai norėjo išvengti są
jungininkų atakų iš oro Normandijos fronte. Vokiečių 
žinios tada neigė šias sąjungininkų žinias, bet tik pas
tebėjo, kad buvo sužeistas automobilio nelaimėje. 
KADA PRAGARSĖJO?

\
Rommel tapo žinomas kaipo “tyrumų iapė” laike 

Afrikos kovų, ir kai jo Afrikos korpusas 1942 metų’ 
vasarą grąsino prakirsti kelią į Suezo kanalą.

Britai vadovaujami generolo Bernard L. Montgo- 
nery, sulaikė vokiečių ofensyvą, artėjant prie Aleksan
drijos, ir paskui britai pradėjo kontr-ofensyvas, kurios 
baigės Rommel jėgų sunaikinimu Tunisijoje.

Kai sąjungininkai pradėjo invaziją, Rommel Nor
mandijoje tuo laika buvo žemės vadu, ir jis bandė už
kirsti kelią invazijai. Bet jo planai nesulaikė sąjungi
ninkų.
DIDELIS, BET NE VIRŠŽMOGIS

Generolas Eisenhower mano, kad Rommel buvo “di
delis generolas,” bet “ ne viršžmogis.”

Pranešama, kad Rommel ir lauko maršalas* gen. 
Von Rundstedt, visų vokiečių vadas vakaruose, turėjo 
nesusipratimų dėl taktikos, kovojant sąjungininkų in
vaziją; ir liepos 6 dieną Berlyno radijas pranešė, kad 
Von Rundstedt buvo pašalintas kaipo vadas toje zono
je, ir jo vietą užėmė lauko maršalas gen. Guenther 
v:n Kiuge, kuris vedė vokiečius prie Maskvos vartų. 
Buvo manoma, kad šiame veiksme laimėjo Rommel. 
ARTIMAS HITLERIO DRAUGAS

“Tyrumų lapė,“ gimė Heidenheim, Wurttemberg, 
lapkričio m-, 1891 m., tapo lauko maršalu, turint 50 
metų amžiaus, tai buvo jauniausias vyras, kuris turėjo 
tokį laipsnį vokiečių armijoje.

Rommel pirmame pasauliniame kare buvo paskir
tai Alpių batalijonan, ir tada pasižymėjo.

Jis anksti prisijungė prie Hitlerio sąjūdžio, ir Hit
leris jį mėgo.

Laike invazijos į Lenkiją, 1939 m., Rommel pridėjo 
savo dalį. Jis vadovavo tankų korpusui, kuris įsibriovė 
Belgijon ir Prancūzijon, 1940 m. 1941 metais, kai ita
lai pateko į nelaimes Afrikoje, Rommel buvo pasiųstas 
juos gelbėti.

šiandien kad ir kažin kokius gabius Hitleris turė
tų generolus, jie jau nebeįstengtų išgelbėti sunkios ir 
beviltiškos Vokietijos padėties, nes naciška Vokietija 
pateko į pralaimėjimą. Taip rodo paskutiniai daviniai, 

šiame kare Vokietija neteko daug žymių karo va-
dij, tiek vakarų, tiek rytų frontuose.

Amerikos generolo pasakymas yra pakartojamas:
“Kai mes esame sulaikyti ir neišsklaidyti, mes kar

tais galvojame, kad laimėjom pergalę; ir kai mes su- 
duodame mažą smūgį, mes įsivaizduojame, kad tai le
miamas žygis ir laukiame, kad karas tuojau baigsis. Ši 
istorija karo yra klaidingų: vilčių ir laikinų įvykių is
torija. ”

Šie žodžiai buvo rašyti ne apie mūsų armijas, esan
čias Siegfriedo linijoje, bet kartais ir joms šie žodžiai 
gali būti pritaikomi. Prieš keletą savaičių daugelis a- 
merikiečių jau gamino “V—Day” (pergalės dienos) 
šventės planus, bet atrodo, kad “V—Day” šventė ati
dėta kuriam laikui. Paskui mes buvom sulaikyti prie 
Arnhem, prie Aacheno, prie Metz ir Belfort. Pergalės 
tose vietose vėl gali atnešti didelį optimizmą. *

Bet aukščiau paminėti žodžiai buvo rašyti ne šio 
karo metu. Jie buvo pasakyti generolo George Washing- 
tono laike revoliucijos, kuri tęsės su savo kovomis per 
8 metus, iki atėjo pergalė.

Tačiau tenka pasakyti, kad į šiuos žodžius atydą 
atkreipė Lordas Halifax, dabartinis britų ambasado
rius Jungtinėms Amerikos Valstybėms.

★
Matė Berlyno griuvėsius

Iš Washingtono gauta įdomi žinia. Sgt. James Wa- 
kefield, buvęs karo belaisvis Vokietijoje, pranešė spa
lių 14 dieną, kad karo belaisvių traukinys pravažiavo 
per Berlyną praeitą rugpjūčio mėnesį. Jis matė Berly
ną, ir Vokietijos sostinė atrodė kaip griuvėsiai.

Buvęs karo belaisvis lakūnas Wakefield pareiškė, 
kad jis važiavo per Berlyną dvi valandas, ir iš trauki
nio matė Berlyno vaizdą. Jis pareiškė, kad jis negalė
jo pamatyti Berlyne nė vieno pastato, kuris nebūtų bu
vęs paliestas. Visur matės griuvėsiai.

Sgt. Wakefieldo lėktuvas buvo nušautas užpuolus iš 
oro Schwenfurt, rugpiūčio mėnesį, 1943 metais. Bu-

IS
Springfield, III.

Šiomis dienomis Illinois 
sostinėje, Springfielde teko 
lankytis antru kart. Pirmu 
kart sustojau kovo mėn. 
grįždamas iš East St. Louis. 
Nors dar buvo ankstybo 
pavasario laikas ir dar snie
gas nevisur buvo nutirpęs, 
bet visas miestas darė gra
žaus įspūdžio. Ypatingai 
gražios yra Springfieldo a- 
pylinkės, kurias dėka Helen 
Marčiulionytės teko aplan
kyti. Aplankėme Šv. Jono 
Sanitariją (St. Johns Sani- 
tarium), kurioje vienas iš 
kapelionų yra kun. K. To- 
lušis. Čia ligoniai jaučiasi 
labai gerai geroje seselių 
priežiūroje, bet taippat ir 
gamtos gražūs vaizdai nu
teikia ligonį gaivinančiai ir 
leidžia greičiau jam pas
veikti. Nors tada Spring
fielde teišbuvau tik pusę 
dienos, bet teko daugiau 
Springfieldo įdomybių pa
matyti negu šiuo laiku per 
3 dienas. Tuo laiku liko ne
atlankyta tik Švč. Marijos 
Katedra, nes jau buvo už
daryta ir teko pamatyti tik 
iš lauko pusės, bet už tai 
šiuo laiku teko netik stebė
ti iš vidaus, bet ir daly vau-

Įdomi žinia iš Darbo Biuro

Nauja sistema veteranams padėti

vęs belaisvis pareiškė, kad belaisvėje valgis daugiausia ti pamaldose.
susidėjo iš juodos duonos, daržovės (rutabagas) ir sa
vaitinio R. Kryžiaus pakelio. Tas maistas jo ir jo drau
gų belaisvių gyvybę palaikė.

f^— ' ••••• =

APŽVALGA
Komunizmas bei nacizmas netinka

“įtakos sferos” 
kad Turkija ir 

So-

Kun. klebonas S. O. Yun- 
keris kovo mėn. buvo davęs 
savo parapijiečių sąrašus, 
kuriuos dabar būdamas 
stengiausi aplankyti. Jei ne 
pagalba seno “Draugo” 
prieteliaus A. Stanslovo 
nebūčiau turėjęs galimybės 
aplankyti Springfieldo lie
tuvių, nes jie išsiskirstę po 
Visas miesto dalis kaip 
“Grigo” bitės. Ir automobi 
liu važinėjant nebuvo gali
mybės visų aplankyti. Ka
talikiška spauda Spring- 
fieldiečių susidomėjimas y 
ra nemažas. Užsirašė ‘‘Drau 
gą,1.” keliasdešimt asmenų 
ir reikia tikėti, kad toliau

A. J. Valstybių Darbo 
Biuras pagamino sutrauką 
darbų visuose dideliuose 
pramonės centruose, kur 
randas 100,000 arba dau
giau gyventojų.

Sutrauka pavadinta La- 
bor Market Information for 
Veterans. Ji yra pagrysta 
informacijomis, gautomis 
nuo darbdavių, ir bus kei
čiama, kas du mėnesiai. Su
trauka parodys, ' kur bus 
reikalinga darbininkų, sako 
Paul V. MvNutt, pirminin
kas War Manpovver Com- 
mitee.

Pirmininkas Paul McNutt 
sako, kad reikia padėti ve
teranams rasti darbų. Kie
kvienas vietos darbo ofisas 
gaus sutraukas, kurios ne 
tik parodys darbo progas 
svarbiausiuose šalies darbo 
centruose, bet dar kitas in
formacijas. Šios informaci
jos bus ypatingai svarbios 
veteranams, kurie ieško 
darbų kitose apylinkėse.
SVARBIOS DARBININKUI 
ŽINIOS

Pranešimai parodys svar
biausias karo ir civiles pra
mones kiekvienoje vietoje 
ir pokarinius pakeitimus. 
Praneš vardus svarbiausių 
įstaigų, darbus, darbo va
landas, algas, apie gyveni
mo padėtį ,apie būtus, pra
gyvenimą ir informacijas 
apie mokyklas, ligonines ir 
transportaciją.

“Šie pranešimai,” sako 
p. McNutt, “bus vartojami 
Employment Service ofisų, 
kad duoti patarimų paliuo- 
suotiems kareiviams.

Armija, Laivynas, Mari
nų Korpusas ir Pakraščių 
Sargyba interesuojasi šio
mis informacijomis ir nau
dosis jomis įvykus mobili
zacijai. FLIS

Popiežiaus dovanos
WASHINGTON. — En 

Guardia, paveiksluotas žur
nalas, pažymi, kad popiežius 
Pijus XII per 17 dienų išda
lino 50,000 šv. rožančių ir 
medalikėlių sąjungininkų ka
riams, atsilankius jiems į 
Vatikaną. 1
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Londono laikraštis Times kelia 

klausimą po karo. Laikraštis mano,
Graikija turėtų likti britų, o kitos Balkanų šalys 
vietų Rusijos “įtakos sferom.”

Ta proga galima pasakyti tik tiek. Jei Balkanų kai 
kurios valstybės patektų į Sovietų Rusijos “įtakos 
sferą” tai reikštų, kad tos valstybės netektų savo lais
vės ir nepriklausomybės, nes Maskva tuojau pasisku- a£sįrašyg dar daugiau, kai
bintų ten įvesti komunistinę “tvarką”, kuri visai ne
tinka gyvenimui, nes komunizmas išplėšia pagrindines 
žmogąus laisves, kaip sąžinės laisvę, spaudos ir drau
gijų laisvę.

Suprantama, kad daug dalykų yra taisytinų Balka
nų valstijose. Bet galima drąsiai sakyti, kad komuniz
mas nė kiek nepagerins Balkanų valstybių gyvenimo, 
priešingai, žmonės bUs paversti komunizmo pastumdė
liais.

Komunizmas, kaip ir nacizmas, yra atgyvenę savo 
dienas, todėl žymūs vyrai turėtų dėti pastangas, kad 
Balkanuose nebūtų užmestas komunizmas prieš žmonių 
valią ir jų norą.

★
Ir vėl Hitleriui galva skauda

Šios savaitės pradžia į Hitlerio gyvenimą įnešė nau
ją staigmeną ir neramumą.

Vakar iš Maskvos pranešta, kad Adm. Horthy, Ven
grijos regentas, ieško taikos, karo paliaubų, šią žinią 
paskelbė komunistų laikraštis “Pravda,” kuris jokių 
aiškinimų nepridėjo.

Vokietija ir Hitleris vakar tiesiog desperatiškai ko
vojo, kad kaip nors galėtų sutrukdyti Vengriją nuo 
taikos pasiūlymų.

Pranešamai iš Budapest sako, kad Vengrijoje kilo 
visokių kalbų, kai Vengrijos regentas admirolas Hor
thy pareiškė, kad jis prašė sąjungininkų taikos sąlygų.

Naciai visokiais būdais vakar dėjo pastangas, kad 
taikos norai būtų užslopinti. Atrodo, kad naujai provo- 
kižka — fašistiška valdžia vakar buvo paėmusi valdy
ti Vengrijos sostinę. Sakoma, kad naujai valdžiai va
dovauja Perene Szalasy.

Vakar buvo žinių, kad vokiečių tankai saugojo Bu
dapešto gatves. Manoma, kad vokiečiai nori Budapeš
tą padaryti antru Aachenu.

Turėjo naciai nemažai sąjungininkų (žinoma iš prie
vartos), bet dabar paskutinis Hitlerio sąjungininkas 
traukiasi iš jo “globos.” Diena iš dienos Hitlerio karo 
popieriai blogėja.

‘.‘Drauge” pradės tilpti ap
rašymai iš vietos lietuvių 
gyvenimo. Žinias iš vietos 
lietuvių pažadėjo perijodi- 
niai rašyti Ver. Stimburie- 
nė. Reikia turėti vilties, kad 
ji savo pažadą tesės ir 
“Draugo” skaitytojai dau
giau sužinos apie Illinois 
sostinę.
Lietuviai pavyzdingai 
tvarko savo namus

Kaip jau ankščiau minė- 
’ jau, lietuviai Springfielde 
yra labai išsiskirstę. Ir kar
tais viename bloke gyvena 
dvi —< trys šeimos, o kar
tais tik po vieną. Jeigu ir 
neturėtum namo Nr., tai vi
suomet, pamatęs iš lauko 
gali pasakyti kur lietuvio y- 
ra gyvenama. Jeigu išlauko 
gražiai sutvarkyta žolė, ap
tverta tvorelė ir namas ge
rai aptvarktyas ir nudažy
tas, gali būti tikras, kad 
tai lietuvio gyvenama. Di
delė garbė lietuviams, kad 
jie taip pavyzdingai tvarko 
savo namuš ir tuo daro gar
bę netik sau, bet ir savo 
tėvynei Lietuvai. A. D.

19,000 tarnyboje
TOLEDO, Ohio. — Iš To

ledo vyskupijos yra daugiau 
kaip 19,000 katalikų Dėdės 
Šamo kariuomenėje.

BE
WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPLBLIC 6051

- r. . . a ^8 -J?
- - - - - ------------------
Namų Taisytojas

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS 8ULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETLAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
ltUtti W.»t 47th Street — arti Wood Street 

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

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:30 p p. ketvlr. iki 9. Seštad 9 Utį 13. Ji

Antradl.nl


Antradienis, spalių 17, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Polyna Stoškiutė Šįryt Chicagoje
Lankys Šv. Kazimiero Akademiją

Šįryt busimojo “Draugo” 
koncerto artistė, žymi ir pa
garsėjusi operos ir koncertų 
dainininkė, Polyna Stoska- 
Stoškiutė trumpai sustojo 
Čikagoje. Ji grįžta po sėk
mingų koncertavimų vaka
ruose į rytus, į Pensilvaniją. 
Šį sezoną p. Stoškiutė iš vi
so turi 55 koncertus. Iš jų 
bene įdomiausias bus jos pir
mas viešas pasirodymas Či
kagoje lapkr. 26 d., 1944 m., 
gražioje Orchestra Hali, mi
nint “Draugo” 35 gyvavimo 
metus.

Trumpai viešėdama Čika
goje, p. Stoškiutė aplankys 
savo seserę, S. M. Eucharis- 
tą, šv. Kązimiero Akademi
jos vedėją. Akademijoje taip 
pat tarsis su sr. M. Bernar
da, Akademijos orkestro ir 
choro vedėją kaslink akade 
miečių dalyvavimo minėta
me ,‘Draugo” koncerte. Da
lyvaus posėdyje ir “Draugo”'

ti Draugo ofise ir pas se
kančius veikėjus: V. Ba 
landą, Shopie Barčus, G. 
Borchertą, varg. Brazaiti 
Ciniką, A. Daugirdą. F. Gu 
bistą, J. Jagminą, S. Jurgai 
tę, B. Ivanauskienę, D. Ka
minskienę, B. Nenartonį, L 
Norvaišaitę, V. Rekų, E 
Samienę, S. Staniulį;

Melrose Parke: K. Kon- 
tautą, A. švilpauskienę; Ci
cero: A. Mondeiką, Moze- 
rienę, U. Petrauskienę; In
diana Harbor pas: Šv. 
Pranciškaus parap. klebo
niją ir Milwaukee: šv. Gab
rieliaus parap. klebonijoj.

N. A. P.

Džiaugiasi auksine 
sukaktim

Brighton Park. — Juo
zapas ir Marijona (po tė
vais Kupriutė) Šimėnai,

administratorius? Greitu“ Ui-'gyvenantieji 4220 S- Arte- 
siant Avė., spalių 7 d. šven
tė auksinį vedybinio gyve
nimo jubiliejų.

Puoton buvo susirinkę 
sūnūs. dukterys, žentai,

Kviečiame
North Side. — Dalyvau

kite Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo 4 skyriaus lin
ksmame vakare. Nepraleis
kit progos pasiklausyti — 
gražių liaudies dainų, ku
rias dainuos Suvalkiečių 
Mišrus choras. Bus sulošta 
juokinga komedija.

Įdomią kalbą pasakys 
kun. K. Barauskas. Taipgi 
kalbės E. Samienė. Vakaro 
vedėjas bus kleb. kun. P 
Gasiūnas. Programos įvai
rumas patiks visiems.

Rengimo komisija prašė 
visų nesivėluoti, nes prog
rama prasidės 6 vai. vaka
re punktualiai. Šv. Mykolo 
parap. salė svečiams bus 
atdara nuo 4 vai. Salės ad
resas 1644 Wabansia Avė. 
Įžanga 50c. V. Tubelienė

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.“

Kodėl mes turime balsuoti už Prezidentą K
Franklin Delano Rooseveltą?

Už trijų savaičių mes ture 
sime išrinkti šios šalies Prezi
dentą, galima sakyti, sunkiau
siose sąlygose Jungtinių Ame
rikos Valstijų istorijoj. Tai bus 
pirmą sykį, šios šalies istorijoj, 
Rad didžiausio karo metu mes 
turėsime išsirinkti sau preziden
tą.

Imkime kad ir tokią Britų 
Imperiją, kuri yra laikoma de
mokratiško valdymo motina 
moderniškoj žmonijos istorijoj. 
Ką ji padarė su savo rinkimų 
parlamento reikalu? Kaip tik 
šis karas prasidėjo rugsėjo m. 
1939 metais, tai Britų Parla
mentas paskelbė, kad pakol ka
ras tęsis, tai patol parlamento 
rinkimų nebebus.

Ji taip padarė todėl, kad ka
rės laike, valdžios permainos y- 
ra labai kenksmingos visam 
kraštui, o Svarbiausia pačiam 
karo vedimui ir jo laimėjimui.

Už tat, mes Amerikos pilie
čiai turime irgi gerai apsižiūrė
ti, ar apsimokės mums mainyti 
savo šalies patyrusį vadą, savo 
klesos draugą, darbo žmonių 
irmažų biznierių draugą, ant 
jauno ir nepatyrusio žmogaus.

Mūsų dabartinis prezidentas, F. 
D. Rooseveltas, yra netik prezi
dentas visos šalies, bet jis yra 
laike karo ir vyriausias vadas 
visų mūsų šalies kariškų jėgų.

F. D- Rooseveltas nėra 
diktatorius

Po 1940 metų rinkimų, kada 
Rooseveltas buvo išrinktas tre
čiam terminui už prezidentą, re- 
puhlikonaį ėmė visoj šaly skelb
ti per spaudą ir radio, kad F. D. 
Rooseveltas nori būti diktato
rium ir kad daugiau rinkimų 
Amerikoje nebebus. Tačiau, a- 
tėjo 1942 metai, įvyko kongres- 
manų ir senatorių rinkimai ir 
visose valstijose žemesnių val
dininkų rinkimai. Taip pat ir 
šį metą, prezidentas Roosevel
tas rinkimų nestabdė ir net ne
manė jų stabdyti. Todėl, visi 
tokie republikonų plepalai yra 
bergždi, nepamatuoti ir tik tai
komi darbo žmonėms suklai
dinti, kad jie nusisuktų nuo sa
vo draugo F. D. Roosevelto, o 
balsuotų už Dewey.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGA 
Iš Cook County 

(Daugiau bus)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

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.

ku bus paskelbta koncerto 
programa.

Šv. Kazimiero Akademi
jos 60 balsų mergaičių cho
ras jau 'pagarsėjęs išpildy
mu ir sunkesnių, gražių, 
klasiškų kurinių a capella 
stiliumi. Pernai choras tu
rėjo garbę padainuoti Či
kagos miesto majorui prie 
City Hali ir užsitarnavo 
tikrai aukštų komplimentų. 
Užsirekomendavo kaipo vie
nas iš geresnių Čikagos au- 
gštesnių mokyklų chorų. 
“Draugo“ koncerte šis cho
ras pasirodys visu savo pa
jėgumu.

marčias, anūkai, kviestieji 
draugai ir kaimynai. Susi
rinkusieji linkėjo jubilia
tams sveikatos, kad sulau 
k tų deimantinio jubilie
jaus.

Jubiliatai išaugino devy
nis vaikus: keturis sūnus ir 
penkias dukteris. Trys su
nūs ir visos dukteris yra 
vedę, o vienas sūnus dar 
nevedęs ir gyvena su tė
vais.

■ Jubiliatai yra pavyzdingi
Tikietai jau smarkiai katalikai, dėlto ir savo vai-

parsiduoda. Muzikos mėgė
jai teužsisako iš anksto. 
Visos vietos rezervuotos.

kus tokiais išaugino, išauk
lėjo.

Retas yra atsitikimas
Nelaukite paskutinės valan-, vedusiai porai lųinėti auk-
dėlės. Tikietus galima gau • į sįnį vedybinio gyvenimo su-
—"—-----------------------------  kaktį. To sulaukia tiktai

žmonės vedę dorą ir gražų 
gyvenimą. Prie tokių prik
lauso ir čia minimi jubilia
tai. Jų gyvenimas buvo tik
rai pavyzdingas.

J. Jusevičius.

Šiuomi pranešame, kad ant
radienio vakare, 8 vai., iš 
radio stoties WGES, Šalti- 
miero valandoje, kalbės Lie
tuvių Demokratų Lygos 
prezidentas Al. G. Kumskis 
ir Vincas M. Stulpinas, Lie
tuvių Demokratų Lygos se- 

' kretorius. Pranešimai bus 
labai svarbūs iš Lietuvių 
Demokratų Lygos veikimo. 
Prašome visų Chicagos lie
tuvių pasiklausyti. Kep.

LIUDVIKAS
STAPONAITIS

Gyveno 1638 So. 4'Jth Ct., 
Cicero

Mirė upalių 14 d„ 1944 m„ 
lo vai. vakare, sulaukęs pu
sės amžiaus.

Gilmė Lietuvoje, Joniškiu 
valsčiuje, Šiaulių apskr., Gus- 
tainių parap., Jaučių kaimo.

Amerikoje išgyveno 42 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Johanną, po tėvais Gu- 
rickaitę, 5 sūnus: Stanislovą, ir 
jo moterį Kstefle, Konstantą 
ir jo moterį Catherine, Pran
ciškų ir jo moterį Mary, Ka
zimierą ir jo moterį Mary, ir 
Albertą, U. S. N., 2 dukteris 
Phyllis ir Helen ir 5 anūkus; 
pusseserę Marijoną Inpolis ir 
jos vyrą Povilą ir jų šeimą, 
brolienę Agotą Staponaitienę 
ir jos dukterį Viktorijų. Ra- 
moškienę ir jos šeimą ir tris 
švogerkas Domicėlę Gėdžius ir 
jos vyrą Pranciškų, Kazimie
rą Žvirblis ir jou vyrą Joną, 
Antaniną Karaskas ir jos vyrą 
Juozapą ir jų šeimas, o Lietu
voje brolį Pranciškų, seserį 
Teodorą ir jų šeimas ir kitas 
gimines.

Velionis priklausė prie šv. 
Jono Dr-stės. Melrose Parke.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioje, 1410 So. oOth 
Avė., Cicero

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, spalio 19d., 1944. Iš ko
plyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėtas į šv. Antano par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio uielą. l’o 
pamaldų bus nulydėtas į šven
to Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines .draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Moteris, sūuai, Duk
terys, Marčios, Anūkai, Pusc- 
ser®, Brolienė, švogerkos Ir ki
tos Giminės.

Laidotuvių Direkt. A. B. 
Petkus, Tel. Cicero 2109.

Tarawa herojus prieš 
mirtį tapo kataliku
EL PASO, Tex. — Lt. W. 

Deane Howkins, kuris po 
mirties buvo kongreso gar
bės medaliu apdovanotas, ta

po kataliku prieš žūstant 
Tarawa kovoje, 1943 metais, 
lapkričio mėnesį. Apie tai 
buvo pranešta žuvusio leite
nanto motinai Mrs. Clara 
Jane Hawkins.

* V - 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

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

(
Į-

PIRKITE KARO BONUS!

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 2117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

i Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
| Jflsg finansiškam stoviui prieinamas.

JOS. F. SUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUD1UKO BALIO VALANDOS:
WCFL, 10045 K., Nedėliua 
.•kare — 0:30 >>. M.
WHF0, 14SO K.. Ketvego 
.•kare — 7:00 P. M.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asoolaoijon.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčia*

Visose Miesto 
Dalyse

L J. ZOLP
1646 VVEST 46th BT Phone TAKDS 0781

PBRSONai.IZKI) M BMORUIJ AT NO ADOmONil COSTI 
PABT1OVLAB TCBOn^ FREFKB PAGHAMRIS pBODCOTIOSS 

DISTRIBtrrORS or THB VAMOUS ISOMTELVO ORAjrTTH 
KM BaaaUfol—SI—ū—I la Thg W«m*1. 

BUY U. a WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KABIPKJTSS PRTK —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the IJfhnas<a" Chambar of Oommeroe

MODERNI Išvidini PARODA; RHKIDKNCIJk:
♦535 W. WasbiBgtoB Blvd. 5019 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3045 TeL REPublle 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Aefitad. ir Sekm. 9-0 vai.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

LACHAWICZ 1B SUNAI
3314 VVEST 23rd PLACB 
10756 8. MICHIGAN AVA

Phones: CANAL 2515 
COMMODOKE 5765 

PULLMAN 1X78

L BUKAUSKAS
16821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. UULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. I8th STREET

Telephone YARDS 1419
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$600,000 dolerių surinkti PASIRODO, ESĄS GYVAS

Moterų armija barškins i namo duris
Su vakar diena, tai yra 

spalių 16, Chicagoj Com
munity and War Fund Mo
terų Divizija pradėjo aukas 
rinkti tam fondui eidamos 
iš vieno namo į kitą. Mote
rys barškins-skambins tik
tai privačius namus, ne biz
nio vietas. Biznio vietos yra 
paliktos aplankyti vyrams.
MOTERYS TURI
SURINKTI $600,000

Chicago Community and 
War Fund savo vajuje per 
spalių mėnesį yra nusistatęs 
surinkti $12,980,000 kvotą. 
Kad pasiekti užsibrėžtą tiks
lą, moterys šiame vajuje, ei
damos iš namo į namą, ir 
prašydamos aukos, turės su
kelti $600,000.*
MIESTAS PASKIRSTYTAS

Kad nebūtų aplenktas nei 
vienas namas, Community 
and War Fund miestą pa
skirstė rajonais; kiekvienas 
rajonas turi savo viršinin
kes, o tos savo priežiūroj tu
ri eilę kapitonių, gi kapito
nės savo priežiūroje turi 
tam tikrą skaičių namų lan
kytojų ir aukų prašytojų. 
Aukų rinkėjos prašys aukų 
tiktai joms paskirtoje vie
toje.
AUKOKIT NEŽIŪRINT 
TAUTYBES

Nežiūrint kokios tautybės 
aukų rinkėja pabarškins-pa-

K
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DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOSKIUTftS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį* Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michlgan 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.

skambins į jūsų namo duris, 
atidarykit jas su šypsena ir 
aukokit pagal išgalės. Ai
tai bus lietuvė rinkėja, ar 
lenkė, ar graikė, italė ir ki
tos tautybės — visos jų su
rinktos aukos eis į vieną 
Community and War Fund, 
iš kurios tam tikra dalis bus 
skiriama ir Lietuvos žmo
nėms, nukentėjusiems nuo 
karo sušelpti.

Community and War Fund 
Moterų Divizijos viršininkė 
yra Mrs. Van der Vries.

Štai, kur rūpinamasi 
jaunimu

Šv. Reimundo Romos Ka
talikų parapija, Joliet, III., 
šiomis dienomis nutarė 
įsteigti katalikiškam jauni
mui centrą, kuris kainuo
siąs $100,000. Naujuose su
planuotuose rūmuose bus 
dešimts bowlings alley, bas- 
ketball aikštė, salė vaidini
mams. baras ir užkandinė, 
žodžiu, viską, ko jaunimas 
ieško kitur, turės savo pa
rapijoj.

Klebonu tos parapijos yra 
jaunas kunigas Edwin W. 
Hoover.

Daugiausia
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse daugiausia pagami
nama cinko

/ ' '"Uax

Kino artistas Maurice 
Chevalier (prancūzas) nus
tebinęs Paryžiaus gyvento
jus, kuomet šiomis dieno
mis grįžo iš pietinės Pran
cūzijos. Buvo skelbta, kad 
už bendradarbiavimą su 
naciais jis laisvųjų prancū
zų kovotojų buvo nužudy
tas. Jis užsigina turėjęs bet 
kokius santykius su oku- 
pantais-vokiečiais.

(Acme-Draugas teleph.)

Pavogė 19 kanarkėlių
Išėjęs į pensiją policinin- 

! kas Robert Hansen, 2159 N. 
Nordica St., pranešė buvu
siai savo policijos stočiai ir 
prašė policininkų surasti 
jam 19 kanarkėlių, kurios 
buvo pavogtos iš jo namo 
rūsio.

L

33

įMflkASTia DRAUGAS, CHICAGO, IEEIHOia

Chicagos pašte pasidairius

Tik vieną dieną virš septyni milienai 
siuntinių

KAS NEPASIUNTĖ,
JAU PERVfiLU

Paskutinė 'diena kalėdi
nėms dovanoms išsiųsti ka
reiviams užjūryje buvo va
kar, pirmadienį, spalių 16 
d. Kas iki tos dienos nepa
siuntė savo sūnui, vyrui ar 
giimnei siuntinio — dovanų 
Kalėdoms, dabar jau po lai
ko.

Chicago pašto viršininkas 
praneša, kad 3,000 ekstra 
darbininkų dviem šiftais po

Slapstosi nesučiuptas gaisro vabalas
VIENAS PO KITAM 

Į GAISRAI
Pastaroji gaisro auka už

vakar buvo 85 metų senutė 
Anna van Housen, gyvenusi 
viena mažam apartmente 
virš skalbyklos prie Dor- 
chester Avė., kur buvo kilęs 
gaisras. Ji buvo užtroškus 
nuo dūmų. Namo savininkui 
išnešus ją ant užpakalinių 
namo porčių palengva buvo 
atsigavus. Matyt, nežinoda
ma nuo ko užtroško, pajutu
si šaltį ji vėl nematomai įė
jo į pilną dūmų vidų ir ant
rą sykį jau net ligoninėj ne- 
beatgaivinta.
AUKOS IR KITAM 
GAISRE

Prieš savaitę toje pat apy
linkėje kilo gaisras adresu 
4065 Ellis Avė. Čia virš 
šimtas šeimų turėjo bėgti 
lauk viską palikę, o N. M. 
Purdin, 62 m. amžiaus, už
troško, o jo žmona sunkiai 
susižeidė, kuomet iš pilno 
buto dūmų pro langą šoko 
į gatvę.
POLICIJA SEKA

Gaisrų priežastys aiškiai 
parodė, kad visuose atsitiki
muose namai buvo padegti

. GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
' VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Eabai 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

f
PASKOLOS 

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

PAS
— bu

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkau

dvyliką valandų dirba paš
te skirstydami siuntinius, 
kurių susidarė tonai. Tiktai 
per vieną praeitą šeštadienį 
viso buvo priimta pašte 
7,129,647 siuntiniai — kalė
dinės dovanos kareiviams. 
Pristatymui siuntiniu į trau
kinius, iš Camp Ellis, III., 
pristatyta 50 didelių sunk
vežimių.
Manoma, kad kalėdinių do

vanų kareiviams užjūryje 
šįmet užims net keletą di
delių laivų. .

gaisrų vabalo, kurį policija 
ir Civilės Apsaugos blokų 
kapitonai toje apylinkėje te- 
mija. Manoma, kad tai ko
kio nepilnapročio darbas, 
nes pasitaiko žmonių, ku
riems nėra didesnio malonu
mo, kaip matyti degantį na
mą.

Juo greičiau bus sučiup
tas tasai gaisro vabalas, tuo 
ramesni paliks apylinkės gy
ventojai, kurie nėra tikri, 
kad šią ar kitą naktį neuž
sidegs jo namas.

Palestinoje ant kiekvienos 
kvadratinės mylios gyvena 
150 žmonių.

WHAT’S WRONG WITH 
THIS PICTURE?

Don't fly into a rage and look daggers af your
neat dealer when he reminds you to furn in your 
<scd kitchen tat regularly tor extra ration points 
tnd cash. He is obeying OPA's orders when he 
Joes this because the products and by-products 
,t used tat are’so urgently nceded today.

{vairios _. {domios

....ŽINIOS

Nazig kariui patinka 
Chicago

Pfc. Dexter E. La ne, 640 
Briar PI., pranešė įdomią 
žinią savo tėvams iš Pran-' 
cūzijos fronto. Invazijos me- i 
tu amerikiečiams paėmus į i 
nelaisvę būrį vokiečių, vie-' 
nas nazių leitenantas prabi
lo anglų kalba ir pasiteiravo 
pas amerikiečius, ar nėra jų 
tarpe kareivio iš Chicago. 
Kai Dexter Lane pasisakė 
esąs iš Chicago, nazių leite
nantas pareiškė, jog Chica
go jam labai patinka, ir pa
sisakė, kad prieš penkis me
tus jis yra lankęs Chicago 
Universitetą.

Bailus vairuotojas
Chicago policija ieško pa

sislėpusio Lawrence Nazza- 
nar. 3402 Lyndale Avė., 
kurs vairuodamas automo
bili, priklausantį Lawrence 
Murohy, 4637 Kenmore Av., 
susidūrė su kitu automobi
liu ant Diversey Avė. Su
žeista keletas vaižavusių as
menų. Vairuotojas, palikęs 
vietoje automobilių ir sužeis
tą jo savininką, dūmė, kur 
jį akys nešė. Ir po šiai die
nai nesurandamas.

Žydai, vis žydai
Jewish Welfare Board 

(Žydų Gerovės Taryba) šio
mis dienomis susirinkusi 
Stevens Hotel. nutarė savo 
tautybės kareivių — vyrų ir 
moterų — šelpimui ateinan
čiais metais sukelti $1,520,- 
340. Šįmet žydai savo tauty
bės kariams šelpti sukėlė 
$1,171,490.

Ši žydų taryba yra narys 
United Service Organizaci
jos.

Nuvilko ir nuavė
Viršutinio geležinkelio sto

tyje, Lake St., prie Paulina 
St. du gerai ginkluoti plėši
kai užpuolė arkitektą Ed- 
ward A. Probts iš Oak Park, 
III. Ne tik sumušė, atėmė 
$30, bet nuvilko viršutinį 
paltą ir nuavė pusbačius 
(šiusus).

Japonijos vėliava 
Chicagoj

S-Sgt. Chester Manka, ko
vų dalyvis Guam saloje, šio
mis dienomis parsiuntė Chi- 
cagon savo tėvams, 6730 S. 
Komensky Avey Japonijos 
vėliavą, kuri į jo rankas pa
teko sunaikinus vieną pulką.

Ieško patarnautojo ir 
pinigų

William Krussov, savinin
kas taverno adresu 1543 E. 
63 St., ieško Jack Redmond, 
kuris pas jį buvo patarnau
toju. Su šituo “Džekiu” din
go ir saliunčiko kelių mėne
sių sutaupos sumoje $1,300.

Hudson Avė. policija stip
riai ieško automobilisto, ku
ris suvažinėjo ir paliko ant and War Fund vajuje re-
kelio 21 metų mergaitę. Vir- 
ginia Saradir.a, gyv. 1003 
Hudson Avė.
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X “Sibiro žvaigždė” 
Waukegan’e praeitą sekma
dienį atvaidinta didžiausiu 
pasisekimu. Veikalo pama
tyti buvo atvykę lietuvių 
iš Kenosha, Racine ir Mil- 
waukee. Iš Chicagos buvo 
nuvykęs žurnalistas S. Pie- 
ža su žmona ir art. J. Ku
dirka. Visi gėrėjosi vaidi
nimu. Chicagoj tas veikalas 
bus pakartotas gruodžio 3 
d., šv. Jurgio parapijos sa
lėj. Vaidinime dalyvauja ir 
pats veikalo vertėjas, mūs 
redakcijos narys Ignas Sa
kalas.

XŠv. Juozapo bažnyčioje 
šį vakarą iškilminga 40 vai. 
atlaidų užbaiga. Varg. L. 
Sabonienei ir jos chorui į 
talką mišparams giedoti su
važiuoja visi Chicago lietu
viai vargonininkai. Po vi
sam parapijos salėj varg. 
Sabonienė svečiams iškels 
vaišes, prie kurių žymiai 
prisideda ir pats kleb. kun. 
V. Černauskas.

X Tarp sužeistųjų karo 
frontuose čikagiečių vėliau
siam pranešime randamos 
šios lietuvių pavardės: Pvt. 
Frank Laucius, kurio žmo
na gyvena adresu 10610 S. 
Michigan Avė.; Pvt. J. Mai- 
monis ,kurio žmona gyvena 
adresu 8119 S. Vincennes 
Avė.; Sgt. O. A. Peldžius, 
kurio brolis gyvena adre
su 4432 S. Maplewood Avė.

X A. Navikaitė ir B. Bar- 
taškaitė, Ateitininkų Drau
govės narės, uoliai dalyvau
ja lietuvių visuomenės vei
kime, taippat randa laiko ir 
kitiems darbams. Jos daly
vauja Community and War 
Fund aukų rinkime ir taip
pat ruošiasi drabužių vajui 
kitą mėnesį.

X Ar jau turi tikietus į 
jubiliejinį “Draugo’’ kon
certą? Tas koncertas bus 
nepaprastas, nepaprastoje 
vietoje ir nepaprasta artis 
tė išpildys programą. Ank
sčiau tikietus įsigysi, geres
nes vietas gausi. Visos vie
tos rezervuotos.

X Pvt. Albertas Šimkus, 
sūnus Tillie Survilienės, ku- 

i ri, prieš grįžtant į savo 
namus Michigan valstybėje, 
gyveno Brighton Park’e, y- 
ra žuvęs Marianas saloj, 
Pacifike, kautynėse. Prieš 
mtus jis įstojo į marinus ir 
San Diego išėjo reikalingą 
mokslą.

X Jonas Kass, savinin
kas auksinių daiktų krau
tuvės ir pasižymėjęs laik 
rodininkas, 4216 Archec 
Avė., žinomas kilnių darbų 
rėmėjas pasižadėjo nupirk 
ti visas knygas BALF Bre 
ght-on Park 6 skyriaus rei 
kalų vedimui. Iš anksto 
skyrius nuoširdžiai J. Kass 
dėkoja.

X šv. Teresės, Brighton 
Park, Draugiją Community

prezentuoja šios narės: H 
Petkus, Mikalauskienė, M 
Petrošius ir L. Renecke,




