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Generolas MacArthur Liepė Filipiniečiams Sukilti
Pabalčio Žmonės Bėga Nuo Teroro Savo Kraštuose; 

Nuvargę, Išalkę, Laiveliais Plaukia Į Švediją
Naciai Nuskandino 4 Lietuvių Laivus

WASHINGTON, spalių 20. 
— (OWI)—Du tūkstančiai 
pabėgėlių iš Pabalčio vals
tybių pasiekė Oeregrund. 
Anot Stokholmo laikraščio 
Tidningen, jie buvo išvargę, 
alkani ir apsivilkę tik plo
nais drabužiais, nežiūrint Išalto oro. Jie atvyko mažo 
laivų konvojuje. Kelionė 
ėmusi 11 dienų.

Pasak raporto, pabėgėlių, 
ypatingai mažyčių vaiku
čių, kentėjimas “neapsako
mas.” Pranešimas sakė nė
ra laivelio Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje, kuris nebū
tų vartojamas pabėgimui į 
Švediją, ir kiekvienas iš
plaukiąs laivelis yra kimšte 
prikimštas.

Trisdešimts septyni pabė
gėliai iš Dagoe atplaukė j 
Švediją. Tame skaičiuje bu
vo kelionėje gimęs kūdikis

Svenska Morgonbladet sa 
kė kita grupė iš suvirs 250 
pabėgėlių iš Pabalčio taipgi 
pasiekė Oeregrund po neiš
pasakytų sunkumų. Vienas 
laivas su 70 žmonių išbuvo 
jūroje net 14 dienų.

NEW YORKAS, spaliv 
20.—Teko sužinoti, kad na
ciai pastaromis dienomis 
nuskandino keturis laive
lius, kuriais lietuviai bėgo 
nuo teroro Lietuvoje į Šve
diją.. Tie laiveliai nuskendo 
Baltijos jūroje su visais 
juose esančiais žmonėmis.

Didelis Gazo Tankų 
Sprogimas Clevelande

CLEVELAND, Ohio, spa
lių 20.—Dienos metu šian
dien Cleveiande sprogo du 
dideli natūralaus gazo tan
kai, kurie vėliau užsilieps
nojo. Apie 14 asmenų buvo 
užmušta. Policija ėmėsi žy
gių, kad išvengti panikos 
apylinkės gyventojų tarpe

Suvirš 100 sužeistų buvo 
nugabenti į ligonines.

Rusai Rengia Tankus Prūsą Miške; 
Veržiasi Arčiau Karaliaučiaus: Naciai

LONDONAS, spalių 20 — 
Berlynas sakė rusų kariuo

menės pulkai dabar stovi 
prie Rytprūsių sienos. Ber-

Jugoslavai Užėmė 
Dalmatijos Uosta

LONDONAS, spalių 20.— 
Maršalas Tito pranešė, kad 
jugoslavai partizanai užė
mė svarbųjį, Dubrovnik uo
stą, prie Dalmatijos. Jie 
taipgi pranešė, kad parti
zanų artilerija apšaudo na
cių pozicijas Zagrebe, Kro
atijos sostinėje, ir jau iš
mušė te miesto elektros 
stotį.

ANGLIJOS KARALIUS FRONTE Invazija Nusisekė, Eina Pagal Planą;
Amerikiečių Nuostoliai Kolkas Maži
NEYV YORKAS, spalių 20. — Grižęs į savo numylėtus 

Philippinus, Gen. Douglas MacArthur išleido proklama
ciją Philippinų žmonėms, kurioje jis pažadėjo jiems vi
sišką išlaisvinimą ir sunaikinimą japonų vergijos.

Proklamacija, transliuota iš Leyte salos, kur dabar 
plevėsuoja Amerikos vėliava, sakė: “štai laisvės balsas, 
Gen. MacArthur kalba: Philippinų žmonės: Aš grįžau. 
Visagalio Dievo malonia mūsų jėgos ir vėl stovi ant Phi
lippinų žemės.”

MacArthur pranešė, kad Philippinų Prezidentas Sergio 
Osmena stovįs šalia jo.

Proklamacija baigėsi atsišaukimu sukilti prieš japonus 
engėjus.

GEN. MacARTHUR ŠTABAS Philippinuose, spalių 20. 
—Gen. MacArthur įgyvendino savo padarytą prižadą 
grįžti į Philippinus.

Didžiausias laivų skaičius iškėlė dešimtis tūkstančių 
Amerikos karių trijose vietose Leyte saloje, 300 mylių į 
pietus nuo Manila.

Konvojus įplaukė į Leyte įlanką, ir karo laivų saugo
jamas, iškėlė amerikiečius į Leyte salą, kur kariai greit 
įsteigė tris pozicijas ir pradėjo veržtis į salos gilumą.

---------------------------—------------------------------------------- | Amerikos radi o korespondento pranešimas iš Leyte sa-

Naciai Traukiasi, Britai Užėmė Thebes j ir artilerija. Anot jo, amerikiečiai pasivarė 500 jardų nuo
kranto, pirm negu japonai pradėjo į juos šaudyti.

Karo laivai stovi

Anglijos karalius Jurgis su generolu Eisenhower ir ge-1 
nerolu C. Hodges (centre) apžiūri frontą Olandijos ir 
Belgijos pasieniu. (Acme-Draugas telephoto)

menė priėjus prie kitos da- lynas sakė dar kitas pulkas 
lies Rytprūsijos sienos, šj veržiasi į Danzigą iš Nare- 
kartą 20 mylių į pietus nuo I vo upės virš Varšuvos, no- 
•ižimtų Eitkūnų, ir konc^n ’ rėdami atskirti visą tą pro- 
trvoja savo tankų jėgas' vinciją nuo Vokietijos 
Raminčioniuose, kur Kaize- Raminčioniai yra 81 
ris YVilhelm II mėgo me- kv. mylios miškas netoli 
džioti. ’Rominte upės, į šiaurryčius

Iš nacių pranešimų duo- nuo Goldap miesto. Naciai 
dasi suprasti, kad rusai j vakar pripažino, kad rusai 
ruošiasi dideliam puolimui į pasistūmėjo pirmyn kelias 
Rytprūsius iš šiaurės, rytų i mylias į Karaliaučiaus pu- 
ir pietų pusių. Berlyno ra- sę.
dio pripažino, kad dvišakė 
kova už Prūsus kasdien au
ga didyn.

Raportai iš Maskvos sako 
Belgrade ir Budapešte siau
čia chaosas, ir nacių pozici-

Mano Naciai Paruošia 
Nauja Slapia Ginklą

LONDONAS, spalių 20.— 
Raportai apie rakietas arba 
robotinius lėktuvus, kurie 
skrido aukštai virš pietinės 
Švedijos, Londone sukėlė 
spekuliaciją apie naują na
cių slaptą ginklą, kuris bū
tų siunčiamas prieš Angliją 
iš Vokietijos.

Tuo pat metu atėjo ra
portai iš vieno pietinės An
glijos miestelio apie skren
dančių bombų padarytus 
didelius nuostolius.

ROMA, spalių 20. — Na
ciams skubiai-pasitraukiant 
iš šiaurinės Graikijos į Ju
goslaviją, graikai partizanai 
neduoda jiems ramybės, o 
britai kariai užėmė Thebes, 
32 mylias į šiaurvakarius 
nuo Atėnų.

Naciai vakar pranešė, 
kad jie apleido Thebes.

Sąjunginiųkų pranešimas 
nenurodė ar britų daliniai 
padarė kontaktą su bėgan
čiais naciais.

Pagalba jau teikiama Atė 
nų civiliams, nežiūrint to, 
kad dėl Piraeus uosto iš
sprogdinimo susidaro sun- 

i kūmų iškelti iš Laivų mais- 
, tą ir reikmenis. '

prie
kranto, ir kiek galėdami pa 
deda kariams saloje. Ame
rikos lėktuvai vis dar ata
kuoja kalnus netoli krantų.

Prez. Rooseveltas pasiun
tė Gen. MacArthur sveikini-

Maskva kol kas nieko ne- jos kas valandą prastėja
pranešė apie keturių dienų Nacių pranešimas sakė! ___________
ofensyvą prieš Rytprūsius, vokiečiai evakuavo Debre- į mm r TE kliši
bet leido korespondentams cen miestą, Vengrijoje. Ru- KARO BIULETENIAI 
pranešti per radio, kad “ru- sai sakė jie suėmė 11.000 j —Amerikiečiai suėmė su
sai įėjo į Reicho teritoriją.“ belaisvių į pietus nuo to | vir§ 10>000 nacių belaisvių

Trys dideli rusų kariuo- Į senojo miesto. į kovose už Aacheną.
-------------------— —Stalinas pranešė, kad

Aštuntoji Armija Įėjo i Cesena Miestą Belgradą.
ROMA, spalių 20.—Britai' vienetai veržiasi pirmyn i Amerikiečiai varosi pli 

ir indėnai kariai įėjo į Ce- per kalnus. myn prieš ne-
sena, buvusį nacių adminis-; Fronto centre penktos didelę japonų opoziciją.

Radio Pranešėjai 
Apgavo Japonus

NEW YORKAS, spalių 
20.—Amerikiečiai radio ko-1 
respondentai prie Gen. Mac
Arthur štabo padėjo apgau
ti japonus dėl artėjančios 
invazijos.

Pirm negu jie išvyko iš 
Naujos Gvinėjos su invazi
jos jėgomis, jie pagamino 
nedatuotas žinių plokšteles, 
kurios buvo grojamos ko
respondentams beplaukiant 
į Philippinus. Jeigu japonai 
nebūtų girdėję tų praneši
mų, jie būtų žinoję, kad kas 
norint tokio dedasi.

Amerikos Lėktuvai 
Atakavo Mindanao

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
N. Gvinėjoj, spalių 20. — 
Tolimų Rytui aviacijos lėk
tuvai atakavo Mindanao, 
pietų Philippinuose. Atakos 
buvo koncentruotos Davao 
įlankos srity.

Liberator bomberiai nu- 
mutė bombas ant prieplau
kų ir kitų uosto įrengimų, 
ir padegė aliejaus tankus 
bei japonų barakus.

Mažesnieji lėktuvai skri
do vakaruosna, kur puolė 
Zamboanga, ir suaižė arba 
sunaikino du 1,000 tonų pre 
kinius laivus ir japonų lėk
tuvą.

merikiečių skaičius neofici
aliai nustatomas kaipo 250,- 
000. Tai buvo istorijoje di
džiausias išlaipdinimas. 

Pirmose invazijos valan-
mą iš Washingtono, kuria- d°^ ^^ečiai užėmė 75 
me jis sakė “visa Amerikos ių P otą rytin am kran-
tauta džiaugiasi žinia, kad 1F Tacroban’ salos sostiu
narsūs vyrai po jūsų ko
manda išlipo Philippinuo- Amerikos laivynas negin

čijamai valdo vandenis in
vazijos apylinkėje, o Ameri
kos lėktuvai beveik mono
polizuoja orą virš invazijos 
vietos.

se.
Spėjama, kad prieš ame

rikiečius stovi apie 225,000 
japonų po Feldmaršalo Jui- 
chi Terauchi komanda. A-

Amerikiečiai Baigė Užimti Aacheną; 
Iš miesto Liko Vien Tik Griuvėsiai

tracijos centrą prie Bolog- 
na-Rimini plento, Adrijos 
rajone Italijoje.

Cesena yra 12 mylių ’ 
pietryčius nuo Forli mies
telio ir apie 20 mylių nuo 
Adrijos jūros.

Įėjimas į Cesena buvo 
padarytas tik miesto ryti
niam krašte, bet kiti aštun
tos armijos laimėjimai j 
pietus nuo to miesto pada
ro nacių poziciją Cesenoje 
neišlaikoma.

armijos kariai pasivarė pir
myn į Bologna pusę. Ar
šiausios kovos vyksta Bel
monte kalne ir prie kelio 
65, į šiaurę nuo Poggioli.

KALENDORIUS
Spalių 21d.: Šv. Uršulė su 

draugėmis; senovės: Turei- 
tis ir Gilanda.

Spalių 22d.: 21-mas Sek
madienis po Sekminių, Šv. 
Melanijus; senovės: Narbu
tas ir Mynė

Širdies Ataka Pakirto
■/ r i iir iwyiic'Kongresmonį Fulmer spalių 23d.: sv. severi
WASHINGTON, spalių 20. 

— Kongresmonas Hampton 
P. Fulmer (Dem., S.C.), At
stovų rūmų ūkio reikalų 

I komiteto pirmininkas, mirė
Į pietvakarius nuo Cese-, vakar po širdies atakos sa- 

na, kiti aštuntos armijos! vo bute.

nas; senovės: Ramutis ir 
Jautrytė.

Britai Išvarė Japonus 
iš Kito Burmos Miesto
KANDY, Ceilonas, spalių 

20.—Britai kariai pasistū
mėjo pietuosna iš užimto 
Tiddim, šiaurvakarinėj Bur 
moję, ir privertė japonus 
išsinešdinti iš Falam mies
telio.

Dėl to pasitraukimo, ja
ponų įtaka tarpe Chin kal
nų gyventojų turės nuken
tėti.

ORAS
Debesuota ir vėsu.

Dar Nesugavo, Bet 
Nuteisė Lavai Mirti

LONDONAS, spalių 20 — 
Paryžiaus radio sakė Mar- 
seille teismas nuteisė Pierre 
Lavai mirti, nors jo paties 
teisme nebuvo.

Įsakymas Lavai suareš
tavimui buvo išduotas prieš 
dvi savaites ir teismas pa
reiškė, kad jis bus teisia
mas ar bus suimtas iki tol.I

Amerikos ir Anglijos lėk-1 ar ne. Jeigu Lavai dabar 
tuvai puola japonus, kuri*’ patektų į prancūzų rankas, 
traukiasi atgal pagal Tid- i jam būtų įvykdyta mirties 
dim-Kalewa kelią. I bausmė.PIRKITE KARO BONUS!

LONDONAS, spalių 20.— 
Septintą puolimo dieną Gen. 
Hodges pirmoji armija užė
mė Aacheną.. Amerikiečiai 
šiuo laiku išmuša paskuti
nius nacių garnizono liku
čius.

Aachenas randasi 340 
mylių nuo Berlyno ir 40 
mylių nuo Koelno, prie Rei
no upės. Taikos metu jame 
gyveno apie 165,000 žmonių

Fanatiškas nacių gynimas 
pavertė Aacheną į krūvą 
griuvėsių. Jauni naciai ka
rininkai atidavė savo gyvy
bes, tik kad gauti priedą 
savo geležiniems kryžiams

Paskutinis opozicijos liz
das buvo didelis akmeninis 
pastatas miesto centre, kur 
100 šturmtruperių užsibari
kadavo. Amerikiečiai at.su 
ko i jį didelę patranką, ir 
šoviniai^ beveik visiškai su
naikino pastatą.

Puolimo metu naciai šiaip

taip pristatė kelis šimtus- 
rezervų į miestą, bet nuo 
sekmadienio jie turėjo pa
sitenkinti vien tik parašu- 
tistų pagalba.

Tuo pat metu kanadiečių 
pėstininkai ir šarvuočiai 
pradėjo naują ofensyvą 
prieš nacius į šiaurę nuo 
Antverpo.

Britų antroji armija, no
rėdama išvaryti nacius į va
karus nuo Maas pagal Vo
kietijos sieną, dėl dumblo 
ir didelios opozicijos tega
lėjo iš lėto žygiuoti pirmyn.

Sąjungininkų lėktuvai pa
deda kanadiečiams, pulda
mi nacių linijas ir kareivi
nes.

Amerikiečių ir prancūzų 
jėgos pietiniam fronto gale 
apėjo Ventron kaimą, gale 
15 mylių ilgio Bussang per
ėjos. Amerikiečiai tame 
fronte užėmė Bruyeres, 13 
mylių į rytus nuo Epinal.

at.su


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, spalių 21, 1944

KAS GIRDĖT WAUKEGAH'E
PAVYKĘS VAKARAS

S v. Baltramiejais parap. 
choras labai puikiai pasiro
dė spalių 15 d., Lietuvių sve
tainėj veikale “Sibiro žvaig
ždė”. Kiekvienas, kuris tu
rėjo kokią rolę, tikrai pasi
rodė geras lošėjas, ypatin
gai Antanina Backis, kuri 
lošė Olgos, “Sibiro žvaigž
dės” rolę. Savo puikiu loši
mu ir nudavimsu nevieną 
pravirkdė. Tarnas Karašaus- 
kąs, Juozapas Matulėnas ir 
Stanislovas Žylius turėjo ir
gi ilgas roles ir puikiai at
lošė. Kurie buvo atsilankę 
į tą vakarą nesigailėjo, nes 
buvo labai įspūdingas veika
las. Svečių buvo iš Chicago, 
Aurora, Kenosha, Racine ir 
Milwaukee.
PARAPIJOS BAZARAS

Šv. Baltramiejaus parapi
jos metinis bazaras prasi
dės lapkričio 5 d., Lietuvių 
svetainėj ir tęsis per ketu
ris nedėldienius. Klebonas ir 
parapijos komitetas prašo 
visų skaitlingai lankytis, 
kad šių metų bazaras atneš
tų daug pelno. K'ebonas sa
kė. jei visi biznieriai ir pro- 
f esi j analai sykiu su parapi- 
jonais lankysis į bazarą, tai 
užtikrinta, kad bazaras pa 
siseks. Pirmininku bazaro 
yra Jonas Kuzinskas, jo pa 
gelbininkai Povilas Leonai- 
tis ir Pranas Zaugra.

JAU NAMIE
Stanislava Butkiūtė, pir 

mininkė Šv. Onos Moterų ii 
Mergaičių draugystės, ture 
jus sunkią operaciją Šv. Au
gustino ligoninėj, išgulėjus 
dvi savaites, jau grįžo na
mo. Dar silpna, bet jaučias 
gerai. Visos narės linki jai 
greičiau pasveikti, kad ga
lėtų darbuotis draugijoj. Ji 
yra garbės narė ir Nekalto 
Prasidėjimo mergaičių drau
gijos, nes nare išbuvo 25 
metus. Tad ir ši draugija 
linki jai greit pasveikti. 
PAMOKOS IR VAIŠES

Sophia Bukšienė, nuo 715 
May St., spalių 12 dieną bu
vo užsiprašius kelias savo 
drauges. Tuo metu pis ją 
buvo atvykus moteris, kuri 
rodė ir aiškino reikalingus 
dalykus namų vaiymui. ši 
moteris davė po mažą dova
nėlę kiekvienai atsiLanku- 
siai.

Po visų instrukcijų, Sop
hia Bukšienė puikiai pa vai

ncūzijoj D-Dieną. Išgulėjęs 
Anglijos ligoninėj kiek lai
ko ir vėl buvo išsiųstas į 
frontą. Prie pat Vokietijos 
žuvo nuo priešo kulkos. Reiš 
kiam užuojautą šeimynai ne 
tekus mylimo bario Stanis
lovo.
VIEŠĖJO

Žekoniai iš Aurora, III., 
buvo atvažiavę į Waukega- 
ną spalių 15 dieną, kad pa
sveikinus savo mylimą žen
tą dr. Joną Žeką gimtadie
nio proga. Vakare buvo nu
vykę pamatyti veikalą “Si
biro žvaigždė”. Vaidinimu 
labai patenkinti.
VAIKAI Į TALK4

! Šv. Baltramiejaus mokyk
los vaikučiai pradeda dar- 

i buotis parapijos bazarui par 
divinėdami tikietus. Kiek- 

I vienas nori kuo daugiausiai 
parduoti, idant didesnę gar
bę gautų.
SPORTAS

Šv. Baltramiejaus mokyk
los vaikučiai turi football 
team, kurį Lavina Jonas Diek 
shot. Kad taptų čempijo- 
nais, spalių 15 dieną turėjo 
lošti su Šv. Juozapo mokyk
los vaikučiais, bet juozapie- 
čiai nepasirodė — matyt, 
pabijojo. M. Z.

MŪSIŠKIAI GRĮŽTA Į PHILIPPINES
7. ■ .''fcIUZON . .. 
fcAVAAN eOLiLLO . I

Co»t»« . __

O 3 Botangot

O
MINDOftO

r p
Sii-A - fAt'OVANfSA A**-

Metricks pasirodys su nau
jomis dainomis, šis choras 
remia visus lietuvių darbus 
ir yra daug pasitarnavęs 
daugeliui Chicagos lietuvių 
organizacijų programomis.

Dar turiu priminti na
riams, kad bus išdalintos 
narystės kortelės. . Tai yra 
labai svarbu, kad visi na
riai atsilankytų.

Vakaro pradžia 6 vai. va
kare, punktualiai. Durys bus 
atdaros nuo 4 vai. Salė ran
dasi adresu 1644 Wabansia 
Avė. Įžanga 50c.

V. TūbHienė

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

Žemėlapis Philippines salų ir parodoma, kurioje vietoje 
mūsų kariuomenė padarė invaziją. Karo pradžioje gen. 
D. MacArthur yra pareiškęs japonams, kad jis sugrįšiąs 
į Philippines. Jo pareiškimas pildosi. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

Lietuvos Šelpimo Reikalai
4-tas skyrius šaukia

North Side. — Lietuvi ir 
lietuve! Tikrai jūsų širdy
se dega lietuviška kilni ar
timo meilė! Tikrai, /garbin
gi lietuviai! Mes negalim už
miršti ir negalim būti rar 
mūs dėl badaujančių nelai
mingų Lietuvos žmonių. Pri' 
sidėkite visi prie kilnaus 
Lietuvos šelpimo darbo. Da 
lyvaukime visi Bendro A- 
merikos Lietuvių Fondo 4 
skyriaus vakaro, kuris į- 
vyks sekmadienį, spalių 22 
dieną, parapijos salėje.

Sekmadienį visų Chicago 
lietuvių širdys turi būti nu

kreiptos į North Side. Bus 
įvairi ir linksma programa. 
Bus juokų, muzikos ir dai
nų. Smagiai praleisim lai
ką.

Kun. P. Gasiūnas, parapi
jos klebonas, bus vakaro 
vedėjas. Kalbės kun. K. Ba
rauskas, žymus kalbėtojas, 
rašytojas ir buvęs redakto
rius Lietuvoj — plačiai skai 
tomo iki bolševikų okupa 
cijos savaitraščio “Mūsų 
Laikraštis”, Kalbės ir E. 
Samienė, Federacijos Chica
go apskrities sekretorė.

Suvalkiečių mišrus choras 
suloš juokingą komediją. 
Pianistės ir choro vedėja O

Btt

Pirmiausia
Briedžių ir stirnų apsau

gos įstatymai pirmiausia 
buvo pravesti 1694 metais 
Massachusetts valstijoje.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Mane 24 metų praktikavimas 

jūsų garantavimu 
Optemctrically Akių Specialistu

Palengvina akių įtempimą, kuri* 
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
romu su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreives akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, e Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atttaiso- 
mee be akinių. Kainu pigias kaip

pirma.
4712 South Ashland A v.

Pbene TAROS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDfiS • 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

“Lietuviškas
Žyduku”

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

VoL YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4845 80. Ashland Avmum 
arti 47tb Street
• wL lyto fcl g vaL wk 

pagal ntartj.

Bes. 6958 So. Talman Ava. z 
Rea. Tel. GRCvehUJ 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

2423 West Mannette Road

OFISO VALANDOS 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

LIŪDNA ŽINIA
Juozapas ir Ona Akramai, 

537 Lincoln St., spalių 10 
d. gavo iš vyriausybės te
legramą, kad jų mylimas sū
nelis žuvo rugsėjo 22 dieną.

Pfc. Stanislovas Akramas. 
19 metų amžiaus, buvo bai
gęs Šv. Baltramiejaus mo
kyklą ir Waukegan Town- 
ship High School. Buvo la
bai tykus vaikinas ir libai 
mylėjo karvelius, kuriuos au 
gino ir lavino lenktynėms. 
Jo karveliai vis Laimėdavo 
pirmą dovaną.

Į Dėdės Šamo kariuome
nę išėjo rugpiūčio mėnesį. 
1943 metais. Pagrindinį iš 
silavinimą ėjo Camp Wal- 
ters, Texas. Po to, išsiųstas 
užjūriu. Buvo sužeistas Pra

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

' SAVO SKILVI
Kai junu prikimba v.iluminle 

kietėjimu ir Jfia jauėitėa aura*- 
ginti, narvuoti ir blogąją nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kantata — gab 
voa akaudėjitną, jaučiate nemaloni! 
kvapą, vidurių mirimą, nevirški
nimą, nemigą, neturėjimą apetito ir 
jūe akilvia jaučiasi apsunkintas dėl 
gazy ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Pator’a daug mėty išmėginto Gomoao. 
Daugiau negu liuoauotojaa, jie taip
gi yra viduny stiprintojai, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
taknų, žiedų ir augmenų. Gomoao 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms svainiai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias iimataa; pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gazust 
ir suteikia skilviui ma-
lony žilumos jausmą.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutės 
užrašo, jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmą ma
lonios pagalbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
palengvinti jū
sų skilvi, įsigy
kite Gomoao 
Šiandien.

Jeigu jūs nanlita susipirkti ssvo apylin
kėj, rimkit prašymą dėl mflių "ausipažiaš* 
mui” pasiūlymo Oomoso ir gsusits —

nW AI 60c verti*UI R.A1 Bandymui Bonkutee
DR. PETEK'I OLKJO UNIMINT — 
antiseptiku — kuris suteikia (Tat* psleng- 
vinim* nuo reumatiikų ir nruralgiifeij 
skausmu, muskulinio nugarskausmn, sustin
gusiu ir skaudžiu muskulų, patempimą it 
ny katelėj imu.
DR. PETER** MAGOLO — alk.linaa — 
palengvina laikinai nekurtuos skausmingos 
skilvio sutrikimus kaip pavyzdžiui rfikitiss 
asvirikiateaa ir rėmuo.

IBARCUT1J'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1988 M.

WHFC - 14SD kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:80 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 Iki 8 v. v.
CIO ofiso adresu;

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonu — GROvehiU 2242 

I .> B " y ■ B ■ i.i.i.fl ' i ' m B ■■ '-Įį

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Oflaa TeL VnCgtarfa 90M 
Baridencljoe Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. 14 

Trečiariicntala pagal autartj

TaL YARda BK1 
M.: KENvned 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: am 1-3; no 8:30-4 Ji

Trečiadienio ir fieėtadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP Sijoti........... {9.80
STOKER COAL, Ankštos rtštes, Jgy’ąiį

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................jĮĮ
PETROLEUM COKE (Course). 
PETROLEUM COKE (PHe Run) {ĮQ*Q5

1 Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pere ak y Įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lėėg- 
umlnuotl Jas modemllklnusla 
metodą, kurią regėjimo mokslu 
gali suteikti.
b 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prsiall- 

J na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.
1801 So. Ashlaad Avenne 

Kampan ll-toe
Tek-fonui OAJTAI. 0MS, Ohloage 

OFISO VALANDOS!
Kasdien S:SS a. m. Iki 1:10 p. na. 

TročUd. Ir ieėUd. 1:19 a. m. 
------^tkl I-IO na.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Siųskit šį “Spėriai Pas» 
lymo” Kuponų — Dabiu*

□ įdėt., $1.00. At.iy.kit man apmo
kėt. 11 uncijų Gomo.o ir dyk.i —

vertė. — bandymui bonkutM 
Ol«jo ir Magolo.

□ C. O. D. (IšUido. pridėto.)

Vardas_____________________ __ .

Adrma._________ — , ,

P.lto O Km._____ _____ _  . -
DR. PETER FAHRNEL 8 SONS CO.

I5.pt. 074-90
IMI Wa.Ua«toa BI*d.. Chleeg. lt. m. j 
JSė Staal.y lt, Wlnnl|w«. Mes.. Coa^J

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIU UMOKAJIMV* 
Panaudokite Progą Dabartinėms temoms 

Nuošimčio Ra toms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. JAm, IndSIlal 
rflpolingai globojami Ir Ilgi *6,000.00 ap
drausti per Fedcral Savinas an<l lxmn In-per Federal Savinas 

Corporation.
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINfi ĮSTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Pntarnavtmol —>

•ur»n<v Corporation. J o-y pinigai bus greitai 
parelkalavli

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

1

TaL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Yalandoa: 1—3 popiet ir 7—8 v, v

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas nždarytaa.

RKS^l 1 ibINtJi J A 
8241 West 68th Place 

TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

YARda 3144

DR. Y. A. SIMKUS
R CHRURGAS 

- Mt AKINIUS PRITAIKO
744 S5th Street 

WL: 11-12; >4; Ir 4:30-8:34
ilbailsls 2-4 Ir 6:30-8:30 
fiventadienisda—11-12.

Skaniausia duona yra toj 
kurią atdirbame savo rar.k c

LIE T U VIAI D A K T A R A I
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

615fi So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 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-tro« lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: MIf»way 2880

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki J 2 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki S :30 vai. vak 
Aekmad. nuo 10 iki 12 vai. diena

DR EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tol. LAFayctte 3210 

Kės. Tel. RKPublic 0054
Jeigu neatsiliepta —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kuadien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo « iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio viikarala Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

1 “D B A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS I

-DRAUOAS” HELP WANTED 
4DVFRTISI5O DEPARTMENT 

187 No. Deorborn Rtreet 
TeL RANdoloh 84S8-8488

HEIjP WANTED — VYRAI

STIPRIŲ JAUNŲ 
VYRŲ

Išleidimui laikraščių ir operuoti 
piovimo mašiną.

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

TeL- SUPerior 5080
EXTENSION 26

DlYtRTTTVP.JF. DARBININKŲ— Dic 
Pasterą, Orlnders. Slilnping ronm. 
Taingl nri<» lengvu dirbtuvės
darbu. 2510 W. MONROE

VYRAS
Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. WILLIAMS 
VIRginia 1500

VYRO
Surišti mažus sliippiną cases in 
bundelius su mašina. Pastovus ir 

švarus darbas.
THOMSON & TAYUOIt DIV.

5S« W. CESIMAK RD.

HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONĖJE
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atattauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
300 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★ ★
★ For Sale 1
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

nthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

ir +* * ** * *
HELP VANTED — MOTERYS

VIESULO PADARINIAI

Vaizdas iš St. Petersburg, Florida, pro kurį praėjo kilęs Kuboje 
cane). Nuostoliai, kaip matome, dideli. (Acme-Draugas telephoto)

IŠ GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO

viesulas
\

(huri-

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 14 Lakūnu

SAN DIEGO, Cal., spalių 
19.—Laivyno autor e t i t a i 
pranešė, kad keturiolika 
laivyno lakūnų žuvo, kuo
met jų keturmotorinis pat- 
rulės lėktuvas nukrito į Pa- 
cifiką 15 mylių nuo San 
Diego. *

Reikia išmesti pirma rąs
tas iš savo akies, o tada ga
lėsi matyti krislą brolio aky
je.

Nemėgstu aiškintis, mėgs
tu daug nutylėti, bet prispir
ta prie sienos, nebijau tie
sos pasakyti.

Korespondentė

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

ATSIŠAUKIT Į 
ROOM 310

135 E. lltta PLACE

Illinois Central R.R.
HEUP WANTED — MOTERYS

Merginu - Moterų
PAKUOTI

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

ABELNU COMMISSARY 
DARBININKU

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVFNTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA .. 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

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

UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
160 N. STATE ST.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTAjCIJA

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.
1 Tel.: PORtsmouth 6277

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Tik tas tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Senece

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS
----- and——

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

vou leam or demonstrate abiiity.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

INSPEKTORIŲ
MILUNO MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO.’

24S7 W. FULTON ST. 8EELEY 3200

MOTERŲ
Prie piece work darbų

STATIONERY — RAŠOMOS 
POPIEROS.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAI. 

DIENINIS ŠIFTAS.

HARLICH MFG. CO
1417 W. JACKSON BLVD.

PATARNAVTMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMTIT

PARSIDUODA NAMAS
DSI svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nutautas, 4«3« So. W<xxl Street, ar 
telefonuoklte UAFayette 6008.

“Draugo” 241 numery pa
rašyta “žodis Koresponden
tei”. Užmetimas už “netik
ras žinias.

taisė ir priklauso klube, ir 
narys Šv. Kazimiero para
pijos.

Mokyklos Motinų Klu
bą pavadinau vardu A. R. 
D., o parengimas buvęs P. 
T. A. Pirmesniuose “Drau
go” numeriuose buvau ra
šius, kad Motinų Klubas bu-

Toliau rašoma apie li
gonį “Valielą”. Turėjo būti
Valeika. Tokio sakai nėra vo surengęs daržovių ‘ ‘par 
Gary. Klaida spaudos. Bet ty”. Mat. ir aš ten buvau ir 
tokig žmogus yra ir metai savo dalele prisidėjau. Gi 
laiko serga ir jau du mene- seselės per “Draugą” norėjo 
šiai nuo lovos nekelia, šiuo viešai padėkoti ne tik mo- 
metu randasi ligoninėje. Aš kyklos Motinų Klubui, bet 
pati asmeniai daug kartų A. R. D. skyriui ir mokyk- 
aplankiau. Įlos vaikučiams. Tas reiškia,

Kunckienė, ne Kunic- kad visi dirbo ir ką nors se‘
, kienė. Klaida spaudos dėl selėms dovanojo atskirai, o 
'vienos raidės. Turėjo opera- ,dėkingumas išreikštas bend- 
iciją Chicagps ligoninėje. Ji rai-
jau grįžo ir sveiksta namie;

PARSIDUODA — lavatoriios (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų. (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
Dčl informacijų kaulink šių dalykų, 
telefonuoklte — CANal 8010.

PARSIDUODA — 2 fletų po 4 kam
barius medinis namas su cementiniu 
pamatu. Parsiduoda prieinama kai
na. Atoišaukit adresu — 6402 Ro. 
TAI.MAN AVĖ.. Tel—HEMlock 6442

4 kartus aplankiau. Dėkoja, 
kad parašiau.

Jonas Purvinis, tokio 
žmogaus nėra, sakai. Praei
tą sekmadienį prie vieno sta
lo sėdėjai ir mitingą laikei 
ir visi žino, ir pats žinai. 
Viena klaidą padariau, nes 
aš ji žinojau Jonu, o tamsta 
Kazimieru

rodo, tik nori palaužti mo
ralę, nemėgstu.

Spaudai dirbu virš 16 me
tų. Rašau žinutes iš mūsų 
kolonijos ir kitur, ne pelnui 1 
ne savo naudai. Žinutes visi 
mėgsta ir man malonu buvo 
darbuotis katalikiškoj spau
doj. Niekados c?, tai nsieš 
ko jau dėkingumo. Rašiau 
kaip mokėjau; mintis išreiš
kiau kaip sugebėjau; savo 
raštais vengiau pažeisti ke- 
no garbę ar vardą; nemėgau 
užsipuldinėti.

Pasitaiko ir nenorint ko- j 
respondentui ir spaudai pa-! 
daryti klaidų. Jos yra taiso- j 
mos. Jeigu tamsta mėgsti 
rašyti, prašom: vietos už
teks visiems. Aš jau pavar
gau. rei laiko letu’iu; ne
reikia ragais badytis.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didel)
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikalifikų Instrumen 
tų, Muzikalifikų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

IOHN A. KASS
TEWELRY — WATCHMAKER 

— MITSIfl

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

r?
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!
PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Charles “Maronas”. To
kio mokykloj nėra? Mano 
buvo parašyta Charles Ma
donas. Visai maža spaudos 
klaida. Jis buvo ir yra šv. 
Kazimiero mokvkloje, iš
rinktas School Patrol Cap- 
tain, nuolatinis Šv. Mišių 
natarnautoias. Jo tėvas pa
rapijos komiteto narys.

ToHau rašai, kad mano
Jis sirgo, pasi- nurodvtu registracijos vietų 

visai nėra. Tos v;etos, ku
rias nurodžiau “Drauge”, 
buvo gąutos iš Registraci
jos Biuro, atspausdintos už
tvirtintos, išdalintos ir iška
bintos įvairiose vietose, kad 
žmonės užsiregistruotų. Aš 
turiu namie keletą egzemp
liorių, kurias davė iškabinti 
Lietuvių Svetainėje ir išda
linti draugijoms. Jęigu Re
gistracijos Biuras atspaus-

Džypai tinka kovai su 
miškų gaisrais

WASHINGTONAS. — že- 
........„.. mes ūkio Departamento

RENDUOJASI — trys kambariai Jun£tiniU Valstybių Miškų 
prieinama kaina. Pečiaus šiluma! Tarnyba pareiškė, kad po 

daugelio Armijos bandymų

RENDUOJASI

kaina. Pečiaus 
ir maudyklė. Randasi adresu — 
2138 W. Coulter St. Pašaukit — 
LAF. 9686.

Šeimininkės, ar visos 
žinote?

Kainų Reguliavimo Įstai
gos pranešimu, nuo spalio 
1 d. įsigaliojo penki nauji 
mėlyni konservų ženkleliai 
ir trys nauji raudoni ženk
leliai, reikalingi mėsai ir 
riebalams pirkti.

Mėlynieji yra šie 
liai: M-5, N-5, P-5,
R-5.

Raudonieji: H-5,
K-5.

Kiekvieno ženklelio vertė 
vra lygi dešimčiai taškų 
tokiu būdu šeimininkė gau
na viso 50 naujų taškų kon
servams pirkti ir 30 naujų 
taškų mėsai ir riebalams.

Visi ženkleliai galios ne
ribotą laiką. Pirkėjams pri
menama be reikalo neleisti 
šių mėlynųjų ir raudonųjų

ženkle- 
Q-5 ir

J-5 ir

paaiškėjo, jog šalia dauge
lio kariniu pareigų, armijos 
džypai įrodė savo sugebėji- jdino, jis žinojo ką darė. 
mus kovoje su miškų gaiš- Į KR|TIKA 
rais ir, be abejo, tiks pla
taus masto naudojimui toje 
srityje karui pasibaigus.

Bandymų metu, džvoai 
atliko tris svarbias pareigas 
kovoje su miškų gaisrais 
Visu pirma, džvpais galima 
pasiekti ir labiausiai nepri
einamas vietas. Antra, jų 
pagalba galima traukti ket
virčio tonos sunkumo trei- 
lerį su sunkiomis pumpomis 
ir kitais gaisrui malšinti 
įrankiais. Bet tai dar ne 
viskas. Pati džypą galima 
paversti lengvu, ugnį malši
nančiu vežimu, pritaisius 
prie jo 40 galionų ugnies 
malšinimo įtaisą.

galiojimo naujų mėlynų taš
kų anksčiau, kaip lapkričio 
1 d., o raudonųjų — spalių 

ženklelių, nes nesitikima įsi- 29 d.

Aš mėgstu kritiką. Bet 
kritikos, kuri ne klaidas nu-

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

11 Wardo Liet. Demokratų Organizacijos Bridgeporte
DEŠIMTIES METŲ GYVAVIMO SUKAKTIES

PAMINĖJIMO VAKARAS
—Įvyks—

Sekmadienyje, Spalių (October) 22 dieną, 1944 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDIT. 3133 S. HALSTED ST.

Durys atsidaro ir linksmybės prasdeda 3:30 vai. p.p. Svarbiausia prog- 
ramo dalis, kurią pildo Chicagos Lietuvių Vyrų Choras, prasidės 5:00 
v. v. Dalyvauja žymūs Lietuvių tarpe asmenys ir Amerikiečiai politikai, 
Po programo vėl linksmybės ir šokiai prie geros orkestros iki vėlumos. 
Kviečiame Bridgeporto ir apielinkės lietuvius dalyvauti. Įžanga 50c asm.
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DRAUGAS •
♦ 7" THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. - Chicago, IHlnols
Publiahed Daily, except Sundays,
.by the

UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Prese Association

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per'copy.

Advert'ming in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina, kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cieero—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 ..........   I.75
Dviem mėnesiams ............................................................... 1.25
Vienam mėnesiui .....................................  76

1 Užsieniuose:
Metams ;................................................................................. $8.00
Pusei metų ....................     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, rašomąja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

•

Prenident Roosevelt and I’rimc Mklteter Chnrehlll:
1. Their countries seck no cnjcraiKlizeincnt, territorial or otlior;
2. They ilcsirc to seek no tcrrltoftal oftangcs tliat <lo not acuord 

with the freely eiprcssed vvlshcs of the peoplęs uonoęrnęd;
3. Tliey respeot the riglit of all peoples to chose the lomi of go- 

vemnient Mntler vvliieli they will live; and the wish to see soveręign 
rights aml sclf-government rostored to tliosc who liave been forcibly 
depri'eil of (Jiem.”

ATLANTIC CHABTER, August 14, INI.

Labai svarbus ALT suvažiavimas
Tęsiant Amerikos Lietuvių Tarybos metinį posėdį, š. 

m. spalių 18 d. McAlpin viešbuty, New Ybrke, įvyko 
platesnis suvažiavimas, dalyvaujant Tarybos skyrių 
atstovams. Suvažiavime buvo atstovaujamos centrinės 
organizacijos ir 15 ALT skyrių. Kiti skyriai atsiuntė 
savo pritarimą ir pageidavimus raštu. Posėdyje daly
vavo 70 asmenų.

Suvažiavimo prezidiumą sudarė pirm. L. Šimutis 
(ALT pirm.), vice-pirmininkai P. Pivarūnas ir J. V. 
Grinius, sekr. dr. P. Grigaitis, sekretoriaus padėjėjai 
J. Bulevičius ir E. Devenienė. Į rezoliucijų komisiją 
įėjo adv. K. R. Jurgėla, teisėjas J. Zūris, V. T. Kvet- 
kas, J. Arlauskas ir A. Viznis.

Suvažiavimas išklausė eilę pranešimų — apie ALT 
atliktus darbus (referavo dr. Grigaitis), finansus (M. 
Vaidyla), Lietuvos šalpa (kun. dr. J. Končius), Infor
macijos Centro veiklą (adv. Jurgėla), bendradarbiavimą 
stj latvių ir estų organizacijomis (L. Šimutis), politinę 
veiklą (K. Jurgėla) ir t.t.

Suvažiavimo dalyviai atydžiai sekė pranešimus ir gy
vai dalyvavo diskusijose, kas savo ruožtu prisidėjo 
prie ALT atliktų darbų nušvietimo bei davė mintį nau
jiems darbams pradėti.
SVARBIEJI NUTARIMAI

Tarp svarbesnių nutarimų pažymėtini šie:
— masinių mitingų visose kolonijose dar šiais metais 

pra vedimas;
— saitų sustiprinimas su įvairiomis Lietuvos* Nepri

klausomybei palankiomis amerikiečių organizacijomis;
— ALT skyrių tinklo plėtimas,
— finansinės kvotos tarp ALT skyrių paskirstymas 

(minimalė kvota nustatyta $50,000.);
— pasirengimas 16 vasario iškilmingiems minėjimams
— suintensyvinimas karo pastangų;
— nusistatymas ruoštis prie Amerikos Lietuvių Vi

suotinojo Kongreso; ir
— bendradarbiavimo su latviais ir estais pastoviais 

pagrindais organizavimas.
Šias žinias mums pranešė Lietuvių Amerikiečių In

formacijų Centras. Iš vakarykščio ir šios dienos pra
nešimo matome, kad Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavime New Yorke daug svarbių darbų atlikta. Ne
tenka abejoti, kad mūsų plačioji, patriotingoji lietuvių 
visuomenė nuoširdžiai pritars ALT atliktiems darbams 
ir stipriai parems ir darbais ir aukomis visus suvažia
vimo nutarimus, kurie yra surišti su Amerikos karo 
pastangų stiprinimu ir Lietuvos gelbėjimu bei jos lais
vinimu.

Mes iš savo pusės sveikiname Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovybę, užsimojusią dar platesniu mastu veik
ti siekiant tų tikslų, kuriems yra susiorganizavusi.

Dėmesio! Lapkričio 26 d. yra “Draugo” sukaktu
vinis koncertas puošnioj vidumiesčio salėj — Orchestra 
Hali.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
lt * v IVI ltAs sugrįsiu ...

Prieš pora metų Bataan, Filipinų salose, įvyko skau
džių dalykų. Paskutiniai Amerikos karių daliniai, ko
voję nepaprasta narsa ir tiesiog neįsivaizduojamu kar- 
žygiškumu, atsidūrė tragingoje padėtyje. Vyriausias 
karo vadas Pacifike gen. Douglas MacArthur po Ba- 
taano užėmimo japonams pasakė šiuos istoriškus žo
džius

— Jei gyvas būsiu, aš sugrįšiu juos išgelbėti!
Garbingasis mūsų Generolas savo žodį pildo. Šio

mis dienomis jis jau sugrįžo į Filipinų salas.
Gausingos ir stiprios amerikiečių jėgos išlipo į Leyete, 

Filipinų salą, apie 300 mailių nuo Manilos miesto, fili
piniečių sostinės. Gaunamomis žiniomis ir paties gen. 
MacArthur pareiškimu, pirmieji invazijos žygiai yra 
sėkmingi.

Šios žinios iš Pacifiko karo fronto yra džiuginančios. 
Nieks neabejoja, kad Filipinų salos, ar anksčiau ar vė
liau, bus atvaduotos. Tai bus didelės pergalės laimėji
mas ir moraliniu, ir strateginiu, ir ekonominiu atžvil
giu. Po tos pergalės bus' pagreitintas ir visos Japoni
jos nugalėjimas.

Šitokių žinių akivaizdoje namų fronte dar labiau 
turi būti sustiprintos pastangos: turi būti daugiau iš
perkama U. S. karo bonų, gausingiau aukojama Com- 
munity and War Fund, Am. Raudonajam Kryžiui etc. 
Matydami, kaip šauniai kariauja mūsų vyrai karo fron
tuose, ir mes namų fronte turime labiau įsisiūbuoti 
karo darbams.

Teisybė, meilė, 
gailestingumas

Kupčius, prisikrovęs visą 
vežimą prekių, skubinosi į 
turgų. Jo arklys pusgyvis, 
vos judėdavo, tad kupčius 
negailestingai botagu kapo
jo, ragino kad parodytų dau
giau gyvumo. Besiskubinda
mas gyvulys pargriuvo, ne
bekėlė. Kupčius dar smar
kiau mušė bejėgį gyvulį.

Kiekvienas pasakys, kad 
kupčius visai negailestingai 
pasielgė su gyvuliu, nors jis 
buvo jo nuosavybė. Stoka 
gailestingumo visada sukę 
lia mūsų širdyse pasibiau- 
rėjimą asmenimi, kuris ne
parodo didesnės meilės, už
uojautos vargstančiam ar 
tai būtų kitas žmogus ar 
net gyvulys.

Kristaus prilyginimas a- 
pie negailestingą tarną pri
mena gan svarbią pareigą 
— būki gailestingas, juo la
biau jeigu pačiam teko pa 
tirti gailestingumo. Teisybės 
ieškoti, ją taikinti ir reika
lauti nors geras dalykas, 
bet kai kada pačios aplin
kybės patars neieškoti griež 
tos teisybės, jeigu artimo 
meilės dėsniai liks pažeisti

Dar karui neužsibaigu? 
valdžios pareigūnas Morgen- 
thau viešai paskelbė savo 
nuomonę: “kas darytina su 
vokiečiais.” Jis pataria, kad 
jų žemės plotai būtų pada
linami tarp kaimynių tau
tų, visi gyventojąi būtų be 
atodairos išblaškyti po įvai
rias tautas, kad vokiečiams 
būtų užginta savystoviai 
veikti. Kaip žiauru, tiesiog 
Nekrikščioniška. Argi tad ne 
nuostabu, kad vokiečiai iš
girdę apie savo likimą pra
dėjo žūtbūtinę kovą už sa
vo tėvynės žemę.

APŽVALGA
J?

Klaidinantis editorialas
“The Grand Rapids Herald” spalių mėn. 9 d. įdėjo 

vedamąjį straipsnį, apie Lietuvos likimą (“The Fate 
of Lithuania”). .

Apie Lietuvą ir lietuvius pasakyta nemažai gražių 
žodžių ir teisybės. Anot šio laikraščio, Lietuva yra 
lygiai tragingoj padėty, kaip ir Lenkija, tačiau dėl 
jos ir kitų Pabaltės valstybių likimo ateityje nedaug 
tekalbama, žinoma, kad jos yra karo lauku, tai ir tiek.

Šio straipsnio autorius visiškai klaidingai galvoja 
apie Latviją ir Estiją. Jos neturinčios jokios vilties į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jos neturinčios isto
rijos nei tradicijų. Autoriui, matyt, nežinoma šių tautų 
istorija ir nežinoma, kad jos, gyvendamos laisvu ir 
nepriklausomu gyvenimu (tarp 1918 ir 1940 m.) pui
kiai laikėsi ir progresavo.

Kas kita buvę su Lietuva. “With Lithuania, the situa- 
tion is different. Lithuania, in times pa»t, was a great 
and pouerful Nation... The Lithuanians are a strong, 
proud and resourceful people. When Europe was caryed 
up in 1919, Lithuania was sėt up as an independent 
statė with some real reason.”

Grand Rapids dienraštis net sugestionuoja, kad, gir
di, būt buvę geriausiai Latviją ir Estiją inkorporuoti 
į Lietuvos valstybę. To laikraščio editorialo autorius 
nueina dar toliau, kai jis parašo šitokią nesąmonę: 
joms visoms būt dar geriau buvę, jei būt susijungusios 
su Lenkija. Šis išsireiškimas gal ne tiek savotiškos pro
pagandos padarinys, kiek nežinojimas Baltijos valsty
bių ir Lenkijos istorijos ir jų santykių.

Pagaliau, straipsnį baigia perdrąsiu tvirtinimu, būk 
tai ir Churchill ir net Prezidentas Roosevelt jau nusi
leidę Stalinui, ir dėl to Baltijos valstybės būsinčios 
prijungtos prie Sovietų Sąjungos.

Šis ‘teigimas yra perdrąsus dėl to, kad mūsų žinio
mis Prezidentas Rooseveltas ir šiandien tebestovi už 
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių laisvės ir nepri
klausomybės atsteigimą.

★

Vokiečių vilkas paspringo...
“Darbininkas” rašo, kad pasaulis nesiduoda paver

giamas, bet Rusija siekia užviešpatauti pasaulį. Pasau
linė revoliucija tai komunistų tikslas.

“Darbininkas” sako, kad “Sovietija, tarsi ta Bloko 
apdainuota “stepnaja kobylica” (laukinė kumelė), aro
gantiškai dvėsdama bedievybe, be atodairos žygiuoja 
pirmyn, nė kiek neatsižvelgdama į Hitlerio nuopuolį. 
O vis dėlto Hitlerio pavyzdys reikšmingas. Diktato
riams ne pro šalį būtų iš.jo pasimokyti, kad pasaulis 
nesiduoda pavergiamas. Vokiečių vilkas apsirgo ir pas
pringo. Įsiutusi sovietų “kobylica”, viską mindžioda
ma ir naikindama, galų gale badu padvės”.

Patys tikime ir prašome 
Viešpaties pasigailėti, o vis
gi dažnai žiauriai pasielgia
me su artimu. Dovydas, ka
ralius, labai teisingai prasi
tarė, “Jei žiūrėsi mūsų ne
dorybių, Viešpatie; Viešpa
tie, kas ištesės”. Vokiečiai 
prasikalto, bet ar yra griež
tas reikalas mums mąstyti 
apie kerštą?

Dasileidžiame nesuskaito 
mas eiles nuodėmių, Dievą 
rūstiname, tačiau su pasiti 
kėjimu prašome, kad Die
vas pasigailėtų, nebaustų. 
Jeigu Jis reikalautų teisy
bės, kur mes dingtum? Ša
linkime nuo savęs žiauru
mo, negailestingumo svajo
nes, kad jos kartais mums 
patiems neatsilieptų. Gailės 
tingumu greičiau galima 
tvarką įvesti pasaulin, bet 
ne griežtu teisingumu.

ABC J.

įdomus straipsnis
“The Sign” žurnalas, spalių mėnesio numeryje, pa

talpino įdomų straipsnį apie sovietų pokarinius planus 
(The Soviet’s Postwar plans). Straipsnį parašė dr. Da- 
vid J. Dallin. Verta šis straipsnis perskaityti. Daug 
nauji} dalyki} sužinosite.

56 kartus sudegė
Daug miestų amžiams bė

gant buvo užkariauta bei su
naikinta. Bet nė vienas mies
tas nebuvo tiek kartų griu
vėsiais paverstas, kiek Afga
nistano Haratas, kuris 56 
kartus buvo sudegęs iki pa- 
mati}.

šeštadienis, spalių 21, 1944
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’INDOMITABLE FIGHTING SP1RIT*
AS TYPIFIED BY MARINĘ ĮST LįEut, john V.P0WER OF* 
WORCESTER,MASS.,ON NAMUR.MARSHALL ISLANOS.J 
THOUGH SEVERELY VYOUNDED IN THE STOMACH VVHILEi 
SETTING A DEMOLITION CHARGE ON A PILLBOX HE 
CHARGED THE ENEMY — PROTECTING THE VVOUND WITH 
HIS LEPT HAND AND FIRING WITH THE RIGHT ... HIT BY 
JAP FIRE AGAIN.HE FELL IN THE PILLBOX DOORWAY 
...POSTHUMOUSLY AWARDED THE MEDALOF H0NQR.'

iv

Maisto liekanos
Apskaičiuojama, kad Jung

tinėse Amerikos Valstybėse 
valgytojai valgyklose palie
ka ant savo lėkščių apie 6 
procentus nesuvartoto mais
to.

Iš kur bitės atvyko?
Sakoma, kad paprastoji 

bitė, kurios medų valgome, 
yra atgabenta iš Europos ar 
Afrikos. Yra manoma, kad 
į Jungt. Amerikos Valsty
bes bites atvežę ispanai.

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

BSE

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Farnltore

AL C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

f
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. Vondral:, savininkas Telefonas LAFayette 4566
I.aim^jinini pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampas!

V AL.: — ntio 9 ryto iki 8:80 p.p. etvir. iki 9. ftefttari 9 iki 12. 
^5^.1 į, ■■ y. ,_____ ,----s«

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybe!
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WISCONSINO LIETUVIŲ ŽINIOS
Racine
TURĖJOM GERAS 
PASEKMES

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius buvo suruošęs 
prakalbas su šokiais ir vai
šėmis spalių 15 dieną, Šv. 
Kazimiero parap. svetainėj.

Prisirinkus pilnai svetai
nei publikos, 3:30 vai. po 
pietų, M. Kasparaitis pas
kelbė parengimo tikslą ir 
momento svarbumą. Para
pijos vargonininkui Juoza
pui Kailiukaičiui skambi
nant pianu, visa publika su
giedojo Lietuves himną.

Svečias iš Milwaukee, kun. 
Antanas Sandys, MIC., at
kalbėjo maldą.

Pakviestas iš Kenosha at
vykęs svečias Pranas Stan
kus pasakė tinkamą kalbą, 
įrodė, jog buvo toks atsiti
kimas Kenoshoj.

Gyveno lietuvis ir susi
taupė turto $15,000. Papra 
sytas aukų Lietuvos reika
lams visad šaltai atsisaky
davo. Ir kas iš to išėjo: ne
teko proto, atsidūrė beprot
namy, giminės, kaip su be
pročiu neturi reikalo, šali
nas, o turtas nueis vėjais. 
Jei būtų savyje turėjęs tau-

Viso surinkta $92.05.
Už knygelių tikietus su

rinkta —■ $117.00.
Dadėjus pelną nuo paren

gimo, įplaukų susidavė viso 
$319.55. Išlaidų susidarė 
$76.65. Gryno pelno liko 
$242.90. Visi pinigai per A.

(domus susirinkimas
Cicero. — Bendro Ameri

kos Lietuvių Fondo 14 sky
rius turėjo susirinkimą pra 
eitą penktadienio vakarą, 
parapijos svetainėj. Žmonių 
atsilankė vidutiniai.

Iš valdybos ir komisijų 
raportų sekretorius J. Zau- j 
ra pranešė, jog centran pa-'

r

L. T. skyriaus iždininką Jo-j8įųgta netoli šimtas dolerių 
kubą Simonavičių spalių 20 , jr gauta pakvitavimas

Lietuviu Demokratu Lygą
Kviečia į Talką ir Pataria Visiems Lietuviams 

UŽTIKRINTI PASAULIUI TAIKĄ IR LYGIAI-TEISINGAS SĄLYGAS VISIEMS
ROOSEVELTAS Reiškia:- PATYRIMĄ, PEKMATYMĄ IK ŽMONIŠKI MO TEISES, EKO

NOMIŠKĄ APSAUGĄ. ŠALIES VIENYBŲ, PERGALE - TAIKĄ.
d. pasiųsti į A. L. T. centrą 
Pirmiau esam aukoję $50.00. 
Tad viso iš Racine, Wis, 
lietuvių kolonijos išlaisvini
mui Lietuvos 1944 m- da
vėm $292.90.

Šiam parengimui paauko
jo dovanų: A. Zizminskaitė 
— pirmą dovaną; antrą — 
A. Klapatas; trečią — Ona 
Dokšienė, ketvirtą — Serą 
fina Kumpienė.

Tikri patriotai kunigai, 
būtent kun. K. Barauskas 
ir kun. A. Sandys. Pirma- 
sai sugaišo pusę dienos bran 
gaus laiko ir pasakė ugnin
gą kalbą be atlyginimo. Ant
ras kaip studentas atvyko 
iš Milwaukee su būriu lie
tuvių; pats pirko už doleri 
tikietų knygelę ir aukojo du 
dolerius.

Prie tikietų knygelių pla
tinimo dirbo: A. Zizmins- 
kaitei, M. Zeleckienė, T. Pet

rinės sąvokos,'galėjo su tiekįkien«. M; Kasparaitis, J. Ka
pinigų daug gero padaryti 
lietuvybės labui.

Svečias, principalis kalbė-1

počius, ir S. Gibs. Parengi 
me darbavosi sušilę: M. Kas 
paraitienė, A. Zizminskaitė,

tojas iš Chicago, kun. K. |T Petkienė, J. Kapočius, S. 
Barauskas, savų iškalbingu-1 Gibs ir S. Shepikas. A. Va
rnu klausytojams suteikė siliauskas daug pasitarnavo
daug žinių apie Lietuvos pa- 'atvežimu visko ir vėl išveži- 
dėtį. Publika protarpiais a- mu kas Hko- 
šaras šluostė girdint lietuvių Klebonas kun. Skrodenis 
kančias. Bet tinkamai kai- per du sykius laike pamal- 
bėtojo įpinti juokai ją nu- (dų tinkamą pranešimą pa- 
ramino. Seniai mes, Racino
lietuviai tokį gerą kalbėto
ją, kaip kun. K. Barauskas, 
tarėjom.

Užbaigus prakalbą rinkta 
aukos. (Dėl vietos stokos, 
aukotojų sąrašą praleidom. 
Redakcija).

Amertkonizmo
Sąskridys

Sekmad., spalių 22 d., Illi
nois AF of L Komitetas dėl 
Roosevelt ir Truman laukia 
suplaukiant 25,000 minios 
Chicagos Stadiume, kur gar
sus oratorius, Šen. Claude 
Pepper kalbės prieš Dewey 
darbo rekordą. Ta proga ir 
gi kalbės Šen. Scott Lucas, 
Thomas Courtney, Mayoras 
Ed. Kelly, P. Elizabeth Con- 
key ir ponia James H. Lewis. 
Visi išskyrus Šen. Pepper 
kalbės po 5 minutes.

Po trumpų kalbų įyvks di
džiausias ir įdomiausias pro
gramas kada nors rengtas 
Stadiume. Durys atsidaro

darė bažnyčioj apie paren
gimą.

Skirtas dovanas laimėjo: 
L. Wass, O. Sokelienė ir P. 
Mickevich.

Vardu A. L. T. skyriaus, 
tariu širdingą padėką auko
tojams, kalbėtojams, darbi- 

i ninkams ir visai skaitlingai 
publikai.

Per kun. A. Sandį iškelta 
klausimas, kurį po kalbos 
kun. K. Barausko plačiai iš
aiškino, būtent BALF reika
lą. Prieita prie nuospren
džio, kad Racine BALF sky
rius turi būti sutvertas tuoj 
čia pat, nes laikas greitai 
bėga. Tapo išrinkta valdy
ba iš šių asmenų viešu bal
savimu. Pirmininkas Anta
nas Vasiliauskas, vice pir 
mininkais J. Kapočius, A 
Klapatas ir A. Pūras, sek
retore Elena Kumpiūtė, iž-

Pirm. A. Zakaras prane- > 
ši, jog gavo iš centro koi 
teles nariams ir agitatyvrų 
atsišaukimų,

Rūbų komisiją kun. Alba 
vičius platokai apibudino ir 
davė pagyrimą komisijai. Ti 
kėsite, ar ne, sunešta ir su- 
sortuota 3,463 gabalų dra
bužių ir sudėti į 37 dėžes 
kiekviena po apie šimtą sva , 
rų. Tai tik pradžia. K. Sriu- 
bienė sakė: “Visi dmbužiai 
geram stovyje, o netikusius i 
padėjom į šalį.” Viena dar-, 
bininkių ir savo gerą sve-' 
derį sumaišė per klaidą. Ga
vęs lietuvis apsidžiaugs.”

Vadinasi tikras rūbų va
jus prasidės tik sekantį mė
nesį, o mūsų jau dėžės su
pakuotos ir bus išsiųstos 
New Yorkan.

Rūbai lošia svarbią rolę. 
Užtat ir Bažnyčios įsaky
mas yna “Nuogą prideng”. 
Tad, gerbiamieji, perkraty- 
kite savo spintas, “kloze
tus”, kur rasite iš mados 
išėjusių drabužių, kurie už
ima vietą ir guli be vertės. 
Atiduokite, dovanokite savo 
tautiečiams. Jie yra apiplėš
ti, laukia mūsų paramos.

Kas pirmadienio vakarą 
nuo 7 iki 9 vai. atdara pa
rapijos svetainė, čia atneš
kite. I

Kaip jau žinom, dabar ei-j 
na Community and War 
Fund vajus. Kai kurie drau
gijų “veikėjai-jos” sumaišo, 
neatskiria to vajaus nuo 
Bendro Amer. Lietuvių Fon
do. Sako, “jog tai vienas ir 
tas pats”. Buvo nurodyta, 
jog taip nėra ir aukos pa
dalintos kam priklauso.

Draugystė Šv. Antano au
kojo $25.00 Bendro Am. Lie
tuvių Fondan, o buvo pra
nešta, jog Community Fon
dan. Klaidinga informacija 
Community and War Fund 

aukojo: Draugystė Dievo
Motinos Sopulingos, Moterų Į 
Sąjungos 2 ir 48 kuopos,/ 
draugystė Visų šventųjų, 
Lietuvių Improvement klf į 
bas ir šakių Apskrities klu
bas po $10, o Apaštalystės 
Maldos draugystė — $5.

★
★

E L E C T

THOMAS J. 
COURTNEY

GOVERNOR R E - E L E C T
PRES. FRANKLIN D. ROOSEVELT

dininke Agota Zizminskaitė ' Taipgi buv0 kalbėta apic 
ėjimą per namus ir biznio

Einant prie užbaigos, tu
riu dar pastebėti, i kad mū

6:30 vak. Prieš pradedant 8 parengimas ne tik buvo pel-

vietas. čia pasirodė keblu 
mų. Tad prašyta motinų-tė- 
vų. kad jie ragintų savo jau-

vai., bus muzikos ir pasilink- i ningas, bet ir linksmas. Nes 1 *— - «t---- i i.. . ,___ j nuomenę. Tam darbui K
Sriubienė užrekordavo savo 
dukterį Mrs. Phillips.

Nėra abejonės, susitaisys 
daugiau. Klebonas kun. Al 
bavičius pasižadėjo sužinoti 
informacijas ir gauti me
džiagos rinkėjoms. D.

sminimo. Strytkariai, busai 
ir “L” teiks ekstra patarna
vimą prieš ir po sąskrydžio.

Rusai Mokės Kanadai 
už Nikelio Kasyklas

LONDONAS, spalių 20- 
Rusijos vyriausybė sumo
kės Kanadai $20,000,000 
Amerikos doleriais už Pet- 
samo nikelio kasyklas Suo
mijoje.

Dėkite visas pastangas, 
kad Lietnva vėl atgautų lais
vę ir nepriklausomybę.

linksma muzika Stankaus 
Pūro orkestro visus išjudi
no ir pridavė gero ūpo. Baig 
ta 9 vai. vakare su geriau
sia nuotaika ir pasitenkini
mu. M. Kasparaitis

P. S. J. F. Kapočiai kal
bėtojus pavaišino savo na-
me vakariene. m. k. Qyjraįjai yg| gaminami

[WRITE HVM Karo Gamybos Vadybos 
pranešimu, dviračiai vėl bus 
pradėti gaminti pilnu tem
pu. Praėjusių dviejų metų 
laikotarpyje tik dviems iš 
dyylikos dviračių dirbtuvių 
buvo leista gaminti dvira
čiai.

★
★

R E - E L E C T

SENATOR SCOTT 
W. LUCAS

ISTORIJĄ KURIANTI ROOSEVELTO DARBAI
I’RISIHVOSTMAS — .lis Įiamatė įvykimu antro Pasaulinio Karo ir 
priruošė šalį atremti užpuolimus Ašies jėgų daug Laiko pirm Pearl 
HarlMtr. Nors pavadintas Karo Kurstytojas, jo pennatymas įvykio 
pridavė Alijautams drąsos ir sulaikė karo audras nuo Amerikos pa
kraščių.
PERBALK—.lis vadovavo šaliai pasekmingai prieš Fašistų ir Nacių 
agresyviuos tautas po vienbalsio nusprendimo Kongreso karo stovio. 
Ir dabar veria šalį į Pergalę prieš Japoniją.

PASAULIO TAIKA—Nelaukiant galutinės Pergalės, pradėjo steigti 
irainatus bendradarbiavimo tarp laisvų tautų k:ul išvengus trečią 
Pasaulinį karą- ir užtikrinti nuolatinę taiką.

TAFTOS VIBNYBR—Įgyjo pasitikėjimą Amerikiečių visokių tanių 
kilmės ir tikybų. Palaikė mūsų šalį galinga, saugia ir vieninga.
EKONOMINE APSAUGA—Išvedė šalį iš Hooverio depresijos į pel
ningumą visiems—netik dėl keletos.
DARBAI VISIEMS—Suteikė darbu ar a|Mlrau(lą kiekvienam pajė
giančiam Amerikiečiui užbkiginiui depresijos. Paruoš darbus ir nau
jas progas visiems po karo.

DARBININKAMS TEISftS—Iškovojo daugiau teisių darbininkams, 
priskaitant kolektyvines derybas, nustatymą mažiausios algos ratos, 
ilgumą (iailK> valandų, panaikinimą vaikučių išnaudojimą darbavie
tėse, negu darbininkai buvo hthnėjię per praeitą šimtmetį.
PROGA JAUNIMUI—Išgelbėjo Amerikos jaunuomenės gentkartę, 
nekalk; auką Hooverio depresijos, įsteigiant CCC ir NVA programns 
moksleiviams paramą darbais ir darbo amatų pamokas.
ŪKININKAMS PAGELBA—Išgelbėjo desėtkrts tūkstančių ūkių nuo 
bankroto, atsteigė gerbūvį Amerikos pamatinėje pramonėje, sugrą
žino 30,000,000 akn, į derlingumą per žemės konservaciją.
EIJEKtBOS JfiGA VISIEMS—Pristatė elektros jėgą į ūkius ir kai
melius per REA, panaikinant tamsumą ir ūkių darbų sunkumą dvi
gubai tiek ūkiams negu per praeitą 50 metų.

SENELIAMS PAGELBA—įsteigė pensijas ir senatvei apdrandą se
neliams per federnlinės valdžios ir valstijų kooperaciją..
IHITVY.MO IR SAISLAIKIO KONI HOLE—Išgelbėjo nrflijOrtns ak
rų ūkiškos žemės ir ini.-stuosc nuosavybių inm potvynių. Išgelbėjo 
3,530,000 akrų žemes nito naikinančios sausros.
IMU STRIN'E TAIKA—Įsteigė teisingus ir atitinkamos būdus išri
šimoj ginčių tarp riarltdavių ir darbininkų per N LB B.
l’AtiELBA BIZNIUI—Išgclliėjo biznį nuo prapulties dėl priežasties 
Hooverio depresijos įsteigiant tvirtą liaukose sistemą, su lederalfrte 
garantija sutaupų, stabilizuoto dolerio, pravedant rev iprocal preky- 
Imis sutartis užtikrinant įmtogius užsienyje inarketus Amerikos pro
duktams.
PARAMA VALSTIJOMS IR MIESTAMS—Pagelbėjo valstijoms Ir 
išgelbėjo miestus vietines mokyklų sistemas ir kitas įstaigas iš pa
vojingos padėties Hooverio administracijos talkų suteikiant paramą, 
liasknias ir per civilinių 'darbų projektus.
VISUOMENES APSAUGA—Sulaikė bliie-sky stock spekuliaciją kuri 
išsėmė bilijonus iš kišenių Amerikos visuomenės laike netikros 
Coolidge-Hoover “gerbūvio” laikotarpio, per FSEC.
TINKAMI GYVENIMAI—Išvalė apskurusias vietas atstatant tinka
mas gyvenimo vietas tūkstančiams neturtingų šeimų. Paruošė rei
kalingas gyvenimui vietas karo darldninkams. Pagelliėjo df'.sėtkams 
tūkstančiu Išgelbėti savo miesto ar ūkio nuosavybes nno praradimo 
per HOl.C ir FCA.
PAtiELBA KARININKAMS—Iškovojo didesnę kompCrtsent-iją, pas
kyrimus jų šeimoms ir darbų užtikrinimą veteranams ir tarnyboje 
vyrams ir moterims. Įvedė po karo programą pamokų, darbo išsi
lavinimo, darbų suradimo ir reliabilitacijos planą, kurte viršijo bei 
kurį veteranams pagelhos programą jų Istorijoje.
POKARINIS PLANAVIMAS—Padėjo pamatą dėl didesnės, geresnės 
pokarinės Amerikos—stt darbais ir progomis visien.s — ne tik dėl 
kelią; su pasauline taika atstatant pasaulinį karą per sąndąrbtąvlmą 
laisvų tautų, kad išvengus agresijos.

BALSUOKITE TIESIOG S DEMOCRATIC-LAPKRIČIO 7 D.
FOR FRESIDENT OF THE UNITED STATES

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
STATE CANDIDATES

FOR VICE-PRESIDENT OF THE UNITED STATES
HARRY S. TRUMAN
COUNTY CANDIDATES

FOR UNITED STATES SENATOR 
Scott W. Lucas

FOR GOVERNOR 
Thomas J. Courtney

FOR IIEUTENANT GOVERNOR 
Edvvard C. (Ted) Huoier

FOR SECRETARY OF STATE 
Edward J. Barrctt

FOR AUDITOR OF PUBLIC 
ACCOUNTS 

YVilIlam Vlcars 
FOR STATE TREASURER 

Earl W. Merrltt

FOR ATTORNEY GENERAL 
Sveinbjorn Johnson

FOR CLERK OF THE 
8UPRKME COURT 

Casimir Griglik 
FOR REPRESENTATIVE IN 
CONGRESS-STATE at Large 

Emily Taft Douglas 
FOR TRUSTEES OF THE 
UNIVERSITY OF ILLINOIS 

Walter W. McLaughlin 
Dr. Carl A. Meyer 
Kenney E. Wiiliamson

FOR STATES ATTORNEY 
Hilliam J. Tuohy

FOR SHERIFF
Michael F. Muicahy

FOR CLERK OF THE 
SUPERIOR COURT 

Henry Sonnenschėln 
FOR RECORDER OF DEEDS 

Eduard J. Kaituli *
FOR CORONER 

A. L. Brodie

FOR CLERK OF THE 
CIRCUIT COURT 

John E. Conroy
FOR CLERK OF THE 
APPELATE COURT 

SheMon W. Govier 
FOR TRUSTEE OF THE 
SANITARY DISTRICT 

John J. Touhy 
J. L. Friedmafl 
John A. Szumnarski 
Neal T. KeMey

ATSKIRAS BALOTAS
VOTE STRAIGHT [xl DEMOCRATIC

N
FOR ASSOCIATE JUDGE OF THE MUNICIPAL COURT

WII,MAM V. DALY 
MASDN S. SI I.LIVAN 
JOHN R, MtSMEENEY 
VICTOR A Kl'I^A

JOSEPH H. MK.ARBY 
I-a t.r.NE .1. HOLLAND 
FRANK E. DONOGHCE 
N. J. BONELLI

JOHN UlTSECirf 
I liU AItll P. Ll CZ.AK 
CECIL CORBETT SMITll 
SAMCEL HELLEH

ATYDAI PAKVIETIMAS ATYDA!
VISIEMS LIETUVIAMS ROSELAND - WEST PULLMAN KOLONUOSE ATVYKTI Į:

DIDELI MASS MITINGĄ SU ĮDOMIU PROGRAMŲ
SEKMADIENI, SPALIŲ 22 D., 1944 M. 2-trą VALANDĄ PO PIETŲ
VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE 108th ir WABASH AVENUE

Bus gražus programas, gerų kalbėtojų, vaišių ir t.t. Tad malonėkite ateiti ir atsiveskite savo draugus ir 
tai viskas už dyką.

• 9-to WARDO LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLIUBAS,
Su Kooperacija LIETUVIŲ DEMOKRATŲ LYGOS.Rengi
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PASKUTINIS_____  _____________________
Mitingas Įvyks Rytoj, Sekmadienyje, Spalio (October) U dieną, 1944 m. — 2:30 valandą po pietų —
D A R I U S-G I R Ė N A S SVETAINĖJE — 4416 SOUTH WESTERN AVĖ.

1%™- MASINIS MITINGAS REMTI ADV. PLIS Į TEISĖJUS

1. Bus pamoka apie balsavimo taisykles, kad nesugadinti baliotą. — 2. Pareiškime Chicagiečiu nusistatymą už Lietuvos Nepriklausomybę. _  3. Linksmybės dalis: Komikas
____ — — — — — — — — — — — — — — “Baltramiejus” ir kiti Margučio štabo nariai. — — — — — _  _  _  _  _  _  _  _  _

ĮŽANGA VELTUI
EE

IŠRINKIME
'"F"-""3E:

DAR VIENĄ LIETUVĮ TEISĖJĄ
33

CHICAGO IR APYLINKĖSE
West Pullmano 
naujienos

į Namų savininkai
šionis, Jonukas Pasko ir Le- darbuojas 
onardas Zube. Marąuette Parko Namų

i Šv. Vardo dr-ja nepamir- Savininkų klubas laikė mė- 
šo ir kareivių, nes Kalėdoms nesinį susirinkimą rugsėjo 

Spalių 22 d. 6 vai. vaka- išsiuntė visiems po gerą ir 28 d. Susirinkimą atidarė 
re, parapijos salėje įvyksta naudingą dovanėlę. Čia daug pirm. J. Butkus. Iš valdy-
šaunus bankietas ir su la^ 
bai gražia programa. Vaka
rą rengia šv. Pranciškaus ----------------
Vienuolyno Rėmėjų Dr-jos ,rCaU ftvVIMI, 
skyrius su pagalba Radavi-1 Ja,a

Nabašninkij..."

pasidarbivo dvasios 
kun. J. Makaras. .

pagalba Radavi 
čių, kurių dukrelė šv. Pran
ciškaus seselė Marija vyks
ta į Brazi’iją — seserų pran 
ciškiečių misijon — darbuo
tis lietuvių tarpe.

Parapijos laikraštėlyje 
“Ž.Ž.Ž.” pažymėta, kad tai 
išleistuvių bankietas. Pelnas 
bus įteiktas seselei Marijui 
kaipo dovanėlė išlaidoms to
limoj kelionėj. Pranešta, kad 
dalyvaus išleistuvių bankie- 
te daug svečių iš kitų para
pijų; bus nemaža ir Radavi- 
čių giminių,

Programą išpildys mus. 
K. Sabonis su savo artis
tais iš Roselando. Prašomi 
svečiai iš kitų kolonijų ne- 
sivėluoti.

namų savininkų draugijo
mis.

Draugija rengs metinį ba
lių sausio 7 d., 1945 m., ir 
tam liko išrinkta komisija 
iš penkių narių. Reikia ti
kėtis, kad balius bus sėk
mingas. '

Į klubą prisirašė keletas 
naujų narių ir daugelis už
simokėjo metinę narystės 
mokestį. Draugija auga kiek 

, vieną mėnesį. Reikia tikė
tis, kad ateityje visi Mar-

, . ... qus.tte Parko namų savinin-daug, todėl aptarta daug . . . . .. .
svarbių dalykų. * Į kai pripilęs J šią draugųą.

, Metin emokestis tik vienas
Bendro veikimo komisija,! doleris. Už tą patį mokestį 

pranešė, kad buvo nuvykus yra skaitomi nariais vyras 
į Bridgeporto Namų Savi- ir žmona. Bet jei narys ko

vadas bos neatsilankė vice pirm. 
Rap. P. Jasus.

Protokolas skaitytas ir 
i valdybos raportai liko pri
imti vienbalsiai. Narių į su
sirinkimą atsilankė gana

.Brighton Park. — Judo- 
mieji paveikslai su balsu 
(sound pictures), kurie pa
rodys misijonierių gyveni-

. Į mą Fiji salose, Pacifike, bu3
rodomi N. P. P. Šv. para- ninku kiūto susirinkimą ir kiu nors būdu prasišalina iš
pi jos salėje trečiadienio va
kare, aštuntą valandą, spa
lių 25 dieną. Rengėjai va
karo yra šv. Vardo vyrų tiko veikti kartu su mūs 
draugija (Holy Name Socie- komisija. Išrinko tris atsto- 
ty). Parengimas vien tik i vus tam veikimui, 
vyrams. Visi šios kolonijos
vyrai, nariai ir nenariai Šv.
Vardo draugijos, 
atvykti. I

papasakojo tikslą. Bridge- poros ir lieka vienas namo 
porto namų savininkai ge- savininkas, jo metinė mokės 
rai suprato pranešimą ir su- , tis lieka kaip buvo.

Sekantis susirilnkimas į- 
vyks spalių 26 d., 7:30 va
landą vakaro, parapijos sa- 

Šių dviejų draugijų ko- lėj. A. Grygel, kcresp.
. i misijos dės pastangų už-1 -------------------

prašomi, megzt. ,ryšiug kitomis pirkiTE KARO BONUS!

Klebonas kun. M. švarlis 
su parapijos komitetu pra 
eitam susirinkime

Jodomųjų paveikslų veika 3EE 
las yra “Sala Gyvųjų Na- 
bašninkų’ ’ ir bus rodomas 
pastangomis Draugijos Ti
kėjimui Platinti. Paveikslus

nutarė r°dys kun. Juozas A. Wag-’
’ on X ! nėr. direktoriaus pagelbinin-surengti saunų 30 metų pa- , I• • k Q Arapijos gyvavimo jubilie

jaus bankietą su įvairia pro Po paveikslų parodymo į- 
grama ir šokiais. Bankietas i vyks šeimyninis vyrų susi-
bus lapkričio 19 d., 6 vai. 
vakare, parap. salėje. Išrink 
ta veikiančioji komisija ir 
jau darbas eina pirmyn, šei-

pažinimo vakarėlis. Bus 
taipgi svečių ir iš kitų ko
lonijų; Tadgi, visi šios kolo
nijos vyrai atvykite. Viskas

mininkėms vadovauti ir vai- dykai.
giams pagaminti pakviesta Vyrai, į bendrą frontą!
(ir jau apsiėmė) žymi kolo- Raporteri
nijos veikėja ir prapertierka -------------------
— Barbora Sucilienė. Visi Nacionaliam Yel!ows:one 
sako, kad kai ji apsiėmė pa- parke yra daugiau kaip 100 
sidarbuoti, tai viskas tus ' geizerių ir virš 400 kars- 
prirengta, kaip vestuvėms, tųjų šaltinių.
Visus iš anksto kviečiame i .
dalyvauti.

Šv. Vardo dr-ia mūsų pa 
rapijoje auga. Praeitam su
sirinkime ir pusryčiuose da
lyvavo vyrai skaitlingai. Pe 
to, įsirašė 4 rzuji nariai: į 
Jurgis Gurskis, Ant. Mik-;

WOLk STUDIO
1945 VVesf 35* Street

ADV AM U) PHOlOGRAPHY 
l.oUESl POSSlRLE PRIVES
PMONF. LAPAYETTE 2*13

f

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

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

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTRAL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alū Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PH0ENIX INDEMNITY COMPANY

H

Se

Roselando masinis 
susirinkimas

Gerbiamieji lietuviai 9-to 
Ward ir apylinkės!

Mes visi žinome, kad ar
tinas svarbūs rinkimai. Šios 
šalies prezidento ir kitų 
aukštų valdininkų. Mes tuo
se rinkimuose turim ne tik 
dalyvauti balsuojant, bet ir 
žinoti, už ką balsuoti.

Iš tos priežasties 9-to 
Wardo Lietuvių Demokratų 
klubas rengia masinį, susi
rinkimą nedėlioję, spalių 22 
d., 2:30 vai. po pietų, Visų 
šventųjų parapijos svetai
nėje.

Bus graži programa ir 
vaišės dykai visiems. Taipo
gi bus geri kalbėtojai.

Kviečia Komitetas

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

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ. 

JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOŠKUTĖS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

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

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

JO MALDA NE BUS VELTUI...

NEW DEAL BIJOSI ATEITIES...
NEW DEAL BIJOSI PALIUOSUOTI VYRU IŠ 

KARIUOMENĖS PO PERGALĖS
“MES GALIM TIEK PAT PI
GIAI UŽLAIKYTI VYRUS 
KARIUOMENĖJE KAIP KAI
NUOTU ĮSTEIGTI AGENTŪ
RĄ JIJ APRŪPINIMUI KADA 
BUS PALIUOSUOTI”...

ffl

t

Director of Selective Service 
VVashingtone sakė:

AR JIE BIJO TAIKOS? AR JIE BIJO AMERIKOS?
r^EAA/E-Y MCSV BUSIMAS PREZIDENTAS

I V-ZiVl L/EZ Y Y E. I Davė jiems aiškų atsakymą
‘Aš tikiu, kad mūsų nariai Ginkluotose Jėgose turi būt trans
portuoti namo ir paliuosuoti greičiausiu praktišku momentu, ka
da Pergalė įvyks*. Aš nesibijau...”
BALSUOKIT REPUBLICAN LAPKR. 7 d.

IŠRINKIT VYRUS, KURIE PASITIKI MUSŲ ŠALIMI

TOM DEWEY ir J. BRICKER
Už Prezidentą Vice-Prezidentą

3S

J

PENKIOLEKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visą Priei-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — ra 
epringsals
arba jūsų 
senaa setas 
ar matrasas 
perdirbtas Ir 
oadarytas 
»alp naujas

Ateikite šiandiel

Htudlo Oouch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231® WE8T ROOSEVELT ROAD

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 
Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
Remkite ir platinkite dienraštį “Draugą".
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Kur galima gauti "Draugo" koncerto 
tikiety?

Svarbus pranešimas tikietų platintojams
Šiomis dienomis Čikagos Į MARQUETTE PARKE:

Dona Kaminskienė, 6804 
S. Washtenaw Avė.

S. Staniulis, 6651 S. Tai 
man Avė.

B. Nenartonis, 6540 So 
Campbell Avė.

Šv. Kazimiero Akademijo
je, 2601 W. Marųuette Rd.

A. Mondeika, 1616 JS. 49tb

lietuviai, “Draugo’’ skaity
tojai, klasiškos muzikos ir 
liaudies dainelių mėgėjai, la
bai gyvai ieško tikietų Po- 
lynos Stoškiūtės koncertui, 
kuris įvyks lapkr. 26 d., 3 
vai. popiet, Orchestra Hali, 
216 S. Michigan Avė., są
ryšyje su “Draugo“ 35-tu 
jubiliejumi. į “Draugo” re
dakciją pasipylė klausimai 
laiškais ir telefonu: kur ga
lima gauti Stoškiūtės kon
certo tikietų? Kas juos par
davinėja? Kiek kainuoja? 
Ar vietos rezervuotos ? Ar 
iš anksto rčik pirkti ar lauk 
ti? Ar mano kolonijoje yra 
tikietų platintojų? Ar aš 
galiu prisidėti prie jų par
davimo? Tokių ir daug dau
giau klausimų stato susiįdo- 
mavę čikagiečiai.

Galima atsakyti, kad be
veik visose kolonijose tikie- 
tai pardavinėjami. Kas nori 
prisidėti prie jų platinimo, 
gali gauti tikietų, plakatų ir 
kitų formacijų “Draugo’’ 
ofise. Visi tikietai rezervuo
ti išskyrus galeriją. Geriau 
tikietus iš anksto pirkti. Da
bar dar galima gauti geres
nių vietų, o laukus vėliau 
arba reikės tenkintis pras
tesnėmis vietomis ar gailė
tis visai negavus tikieto.

Tikietų kainos: Box (lo 
žas) su šešiom vietom $21.- 
00; paskui po $2.75; $2.40: 
$1.75; $1.20 ir 90c. . . 
VVEST SIDĖJE:

“Draugas”, 2334 S. Oak 
ley Avė.

Varg. J. Brazaitis, 2208 
W. 23rd St. 
BRIDGEPORTE:

Viktoras Balanda, 3249 S 
Morgan Avė.

Liza Norvaišaitė, 3431 S 
Emerala Avė.
BRIGHTON PARKE:

F. Gubista, 4355 So. Mo- 
zart Avė.

E. Samienė, 3751 So. Ca- 
lifronia Avė.
SO. CHICAGOJE:

A. Snarskienė, 610 E. 88th 
Street.

J. S. Cinikas, 8009 S. Vin- 
cennes Avė.

DIEVO APVAIZDOS PAR.:
Pr. Ivanauskienė, 726 YV 

18th St.

NORTH SIDE:
Vincas Rėkus, 1905 Wa 

bansia Avė.
ROSELANDE:

Jonas Jagminas, 10608 S 
Indiana Avė.
T0WN OF LAKE:

Sofija Jurgaitė, 4622 S 
Wood St.
CICERO JE:

Mrs. Mozeris, 1603 S. 501 it 
Avė.

Mrs. Petrauskas, 1603 S. 
50tb Ct.

Ct.

MELUOSE PARK, ILLV
K. Kantautas, 903 N. 20th 

Avė,
A. Švilpauskienė, 103 N 

20th Avė.
CHICAGO HE1GHTS:

Šv. Kazimiero klebonijo
je, 285 E. 14th St.

INDIANA HARBOR, IND.; 
Šv. Pranciškaus kleboni

joje, 3905 Fir St. 
MILWAUKEE, WIS.:

Šv. Gabrieliaus klebonijo
je, 1575 A. S. lOth St*.

Įdomus vakaras
Marųuette Park. — Įdo

miausi judamieji paveikslai 
iš karo lauko ir labai juo
kinga ir įdomi komedija bus 
rodoma Gimimo Panelės šv. 
parap. svetainėje subatos va 

'kare, spalių 21 d. Vakarą 
rengia Labdarių Sąjungos 
23 kuopa.

Po paveikslų bus gera mu
zika šokiams. Bus ir viso
kiausių gėrimų, užkandžio 
ir daug visokiausių pamar-

A.

JOS. r. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jęwelry, 
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

BULIUKO RADIO VALANDOS:
WOI'L, 1000 K.. Ncdčlioa 
vakare — »:2O P. M.
WHFC, 1450 K., Kctv ego
vakare — 7:00 f. M.

ginimų specialiai prirengtų 
tam vakarui.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti, pamatyti tų 
įdomybių ir linksmybių.

Kviečia Kuopos Valdyba

Kas atrado Alaską?
Alaską atrado danas Vito 

Bering. Jo vardu yra pava
dintas ir Beringo sąsiauris, 
kuris skiria Alaską nuo Si
biro.

ESE

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE k KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

IĄb AND
LOAN ASSOCLATION 

OF CHICAGO
GENERALINIAI
PLATINTOJAI:

A. Daugirdas
Sophie Barčus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Už kerių dienų visiems ti 

kietų platintojams, skleidė
jams ir pardavėjams bus 
paskelbtas -labai svarbus ir 
įdomus pranešimas. Kas tai 
bus? Pamatysite! Apie ką? 
Sužinosite! Kur? ‘Draugo’’ 
skiltyse! Kada? Už kelių 
dienų! Kam? Tikietų platin
tojams ir pirkėjams! Kodėl? 
Laukite!!! N.A.P.

PFC. ADOLPH G. FREIMAN 
(U. S. Army)

Žuvo Biak saloje, birželio 4<1., 
1044ni., sulaukęs 27 metų amžiaus.

Gimęs Chicago, Illinois.
Prieš įstojimų į kariuomenę, gy

veno imi adresu 21M So. St. Lotais Avė.

Paliko dideliame uuliOdlme: motinų Elzbietą (po tėvais Bur- 
eikaJtė); tėvų Petrų ; seserį IJernice; 2 pusbrolius Juozapų Frei- 
■nau ir Klemensų. Bureik; pusseserę Ann Benike; krikšto motinų 
ir pusseserę Mary Medaliuskienę; krikšto tėvų Jurgį Mcdalinskų; 
ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Liūdnai atminčiai mūsų mylinio sūnaus ir brolelio, bus lai
komos šv. Mišios už jo sielų — antradienį, spalio 24d., I044m., 
7:45 vai. ryte, švento Antano parapijos bažnyčioje, t'idUTO, III., 
o K-tų vai. ryte — Our budy of Sori-ows parapijos bažnyčioje, 
prie Jaekson BĮ vii. ir Al baily gatvės.

Visi a. a. l’l-’C. Adolpb (i. Freimaii'o giminės, draugai ir 
pažįstami esatį- nuoširdžiai kviečiami dalyvauti šiose iiamaldosd 
ir kartu su mumis pasimelsti už jo sielų.

Nuliūdę lieka:— MOTINA, TĖVAS, SESUO, PUSBROLIAI, 
PUSSESERĖ, TETOS IR VISOS KITOS GIMINĖS.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

FBR9ONALIZBD MI11OR1ALS AT NO ADDIT10MAL COSTI 
PARTIGULAR PBOPLK PRKFKR PAUHANKIB PRODUOTION8 

DiaraiBUTORs or thb vamous montello oranith

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
. KREIPKITSN PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamhar of Commarce

MODERNI Išvidinė PARODA: RRZIDENCUA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Sežtad. ir Sekm. 9-6 vai.

t Vienų Metų Mirties 
Sukaktuvės

KOTRINA PKTRIKIENĖ
(po ph-inu \yru Skirlenė, 

po tėvais Osulaitč)
Gyveno: 837 W. 34tli Street.
Mirė spalio 20d., I'j44in., 7

vai. ryte. sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Marijampolės apukr.. Gižų pa
rapijos. Amerikoj išgyveno 42 
metus.

Paliko dideliame ruliūdime: 
vyrų Juozapų; podukrę Stanis
lavų ir žentų Viktorų Lekavi
čius: 4 posūnus Aleksandrų ir 
marčių Mildred, Juozapų ir 
marčių, Pranciškų ir marčių 
Onų, ir taipgi Staniulovų ir 
marčių Stefanijų. Be to, paliko 
anūkus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko 2 seseris Magdalenų ir 
Elzbietą ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotai Cavanaugh 
ir Schuneman koplyčioje, Ke- 
wanee, III. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, spalio 23d. Iš ko
plyčios bjįs atlydėta į šv. An
tano parap. bažnyčių, Kewa- 
nee, 111., kurioj įvyks geduliln- 
gos pamaldos už velionės sie
lų. I’o pamaldų bus nulydėta 
į Mt. Olivet kapines, Kewanee.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta- 
inus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:— Vyras, podukrė, 
Posūnai, Žentas, Marčios, Anū
kai ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant 
M. Phillips, tel. YARds 4908.

a. r a
JUOZAPAS MOTIEKAITIS

Jau sukako vieneri metai, 
kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimų vyrų 
— Juozapų Motiekaitį.

Netekau uavo mylimo spalio 
22d., 1943m.

Nors laikas tęsiasi, bet aš 
jo niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai Gailestingasiu Dievas su
teikia jam amžinų atillsį.

Atmindama tų jo lllūdnų pra- 
sišalinimų iš mūsų tarpo, už
prašiau gedulingas šv. Mišias 
už jo sielų — pirmadienį, spa
lio 23d., 1944in., šv. Antano
parap. bažnyčioje, 6-tų ir 7-tų 
valandų celunavos, o 8-tų va
landų šv. Mišios su egzekvi
jomis.

Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines, draugais ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su manimi pasimelsti už 
a. a. Juozapo sielų.

Po pamaldų kviečiu į na
mus, po adresu 1310 South 
49th Court, Cicero, III.

Nuliūdusi lieku: Motelis — 
Elena Motiekaitienė.

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

A-—A. ■——    —— — -—-2Z2T -- ----- *

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

KREIPKITĖS PRIE MUW 
TIESIOG IR ŠUTAU P i 
KTT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimų 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė

VENETIAN
Štai vienas U mūsų gražių MONUMENT CO« 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė; 527 N. YVESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

J

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU N ERA L HOME

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

ĄMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue* Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
j Jūsų finansiškam stoviui prieinamu.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asodacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 81. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

LACHAWICZ m SUNAI
8314 WEST 23rd PLACE 
10766 8. MICJHUGAN A V B.

Phones: CANAL 2515 
COMMODOBE 5765 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. L1ULEV1C1US
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8578

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1<19
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Požemio ir užfrontės aidai

Amerikos karys apie špionažą nazių 
okupuotuose kraštuose

GIRIA OKUPUOTŲ KRAŠTŲ GYVENTOJUS 
Šiomis dienomis Chicagon zių pastangos, teroras, bau-

grįžo paviešėti savo šeimos 
rately Amerikos kariuome
nės majoras Arthur J. 
Goldberg. Jis yra dalyvavęs 
invazijoj Italijoj ir vėliau 
Prancūzijoj. Laikraštinin
kams jis labai gyrė vokiečių 
okupuotų kraštų gyventojus. 
Sako, kad jokia valstybė ne
gali prilygti savo špionažu 
(šnipų organizacija), kokias 
turėjo suorganizavę vokiečių 
nenaudai okupuotų kraštų 
gyventojai. Didžiausios na-

NAIURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

dantų PUflTvi

▼ARTOJAMAB NAUJAS PIASTIO MA. 
T1KIOIA1 MTDU.LM «VM 
IM1TO* BANT« riJUTUM*.

ginimai ir žudymai jokiu 
būdu negalėjo sunaikinti tos 
špionažo organizacijos oku
puotuose kraštuose.
TALKININKAMS PADĖJO

I
Majoras Goldberg’as sako, 

kad invazijos metu ir vė
liau toji okupuotų kraštų 
žmonių špionažo organizaci
ja daug pasitarnavo sąjun
gininkams. Dėka tai organi
zacijai, daug Amerikos ir ki
tų valstybių kareivių išliko 
gyvų, nes visokios priešo 
paslaptys ir pinklės buvo iš 
anksto praneštos . sąjungi
ninkų vadovybei.

Dėl karo, majoras sakė, 
negalima papasakoti viso, 
kiek nazių okupuotų kraštų 
gyventojai savo špionažo ir 
pasipriešinimo organizacijo
mis yra prisidėję prie dau
gelio sąjungininkų žygių.

NAUJOS
IflIM Velvatone BINTU

PLUTOS

$12.50
CK] $39.60 UI KIEKVIENĄ

Kratai*****. ■« ikrai*. Katarai** ra*J- 
▼ra. N.blanka VlraJ *aly tlaama* danta 
»l*lt*a. Parmatom** oryatal olrar »l*ltra 

riukMM anakum*, maltai**, Paira. 
Ima* nanuataataa. MatarMa* labai pa-

I saratlat Tlraa

( Daroma plattaa (apaoatM ir 
«»ut— MA it Lalanluott) dentlatų

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.

HM ■ Aafelaad and Fl. tdon. 9991

Pagerbta patarimų 
davėja

Mrs. Marguerite R. Garie- 
py, senior advokatė United 
Charities Legal Aid Bureau, 
dvidešimt penkių metų tar
nybos proga, buvo pagerbta 
draugų ir artimųjų biuro 
būstinėj, 330 S. Wells St. Sa
vo kalboje ji pareiškė, kad 
per ketvertį šimtmečio 
suteikus legalių
daugiau kaip pusei miliono 
žmonių, kurie neturėjo iš ko 
užsimokėti advokatams už 
legalius patarimus.

kikentiesiems m „ KARO ITALIJOJ _ Seserys užsimojo dideliam darbui

Statys liogninę už penkis miiionus
KAI TIK KARAS 
PASIBAIGS

Kai tik karas pasibaigs, 
pietinėj Chicago miesto da
ly išdygs da viena katalikiš
ka įstaiga, kurios pastaty
mas kainuos penkis miiionus 
dolerių. Tai bus nauja Mer- 
cy ligoninė. Vieta naujai li
goninei dar neparinkta.
SENOJI LIGONINE 
ĮSTEIGTA 1849 M.

Dabartinė Mercy ligoninė, 
kuri randasi prie 26-tos gat
vės ir Prairie Avė., įsteigta 
1849 metais ir iš pradžių 
buvo žinoma, kaipo Illinois 
Hospital of the Lakęs. Vė
liau, kuomet paėmė ją vesti 
Gailestingumo Seserys (Sis- 
ters of Mercy), vardas pa
keistas į Mercy Hospital.

AUKŠTESNĖS MOKYK
LOS Į PAGALBĄ

Sukėlimui penkių milionų 
fondo busimai ligoninei į 
pagelbą eina katalikiškos 
aukštesnės mokyklos. Pa
vyzdžiui, ateinantį sekma
dienį Comiskey parke bus 
futbolo rungtynės tarp St. 
Rita ir St. Leo aukštesnių 
mokyklų rinktinių. Visas 
pelnas skiriamas nąujos li
goninės fondui. Šių sporto 
rungtynių generaliu pirmi
ninku yra Michael Mulcahy, 
Cook apskrities šerifas.
MODERNIŠKIAUSIA
CHICAGOJ

Naujoji Mercy ligoninė, 
pasak Gailestingumo Seserų 
viršininkės sesers Genovai
tės, busianti moderniškiau
sia Chicagoj ligoninė.

ana • lld t. MU4. aa* • Ud A, 
K1IBAM8 LltTl VISkAJ

«<Mft W 2«th St 2nd Fl. Law 9009 
'O N. Dearborn Itin. 900, Sta IMI 

v<4urmi*a«tv T<i t—g *atr**i.u| Ir 
cMvirtaaiaai aa* * Iki f

’TRRTk KARf RONPS

f
GERKIT TIK GERĄ7 ALŲ. padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

Karo Šalpos Tarnyba, kuri veikia prie Nacionalės Ka
talikų Gerovės Tarybas, pastarame drabužių vajuje nu- 
kentėjusiems nuo karo Italijoj, 38-se diecezijose surinko 
šešis miiionus svarų drabužių ir 150,000 "porų batukų 
(šiušių). Čia tie daiktai New York’e sandelyje paruošti 
išsiuntimui. (NCWC-Draugas).

Jei ne priešui, tai nors žmonai karei
vis parodė savo karingumą

Genys margas, o svietas 
dar margesnis, sako lietuviš
kas priežodis.

Paprastai, šeimoje esti 
ji j ašaros ir liūdna nuotaika, 

patarimų kuomet sūnus arba vyras 
šaukiamas į karą, o linksma 
ir džiaugsminga nuotaika, 
kuomet tas sūnus arba vy
ras paliuošuojamas iš ka
riuomenės. Bet esti ir kitaip. 
Imkim, pavyzdžiui, Michael 
J. O’Neill, 36 m. amžiaus, 
gyv. 6511 S. Halsted St. Pa- 
liuosavus jį iš kariuomenės 
sveikatos atžvilgiu, jo žmo
na tuojau atvyko pas teisė
ją John A. Sbarbaro su to-
kiu skundu: grįžęs iš ka- mui.

riuomenės namo jos vyras, 
užuot pasidžiaugęs žmonai 
ir dviems vaikams paliuosa- 
vimu iš militarinės tarnybos, 
nieko nesakęs ėmė ir sumu
šė ją. Bijodama, kad jis ir 
kitą sykį neparodytų ant 
jos savo karingumo, papra
šė teisėjo indžionkšino prieš 
užkabi nė jimus.

Teisėjas žmonos prašymą 
patenkino ir išdavė raštą, 
kad paliuosuotasai vyras, 
užuot rodęs namie žmonai 
savo karingumą, mokėtų po 
$20 į savaitę dviejų vaikų 
— vieno septynių, kito dvie
jų metų amžiaus — užlaiky-

Iš kariuomenės kepyklos

20,000 duonos kepalų reikia kasdieną
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. T ei. Monroe 0808

Septintosios Armijos Qua- 
termaster Company Prancū
zijoj paskelbė, kad trims A- 
merikos divizijoms ir prie 
jų pridėtiems vienetams kas
dien reikalinga iškepti 20,- 
000 kepalų duonos. Tai tik 
duonos. O juk kareiviai ne 
vien duona gyvena. Jie gau-

losalio kiekio valgio? 
Septintosios Armijos Qua-

termaster Company duonos 
kepimo dalyje, tešlą duonai 
gamina ir šie iš Chicago 
apylinkės kareiviai: Corp. 
Walter Wrobel, Pvt. E. Piw- 
kiewicz ir Pvt. L. Plein iš 
E. Chicago; Sgt. Charles

r^
Nauji! Fluorescent!
DIRBTINIAI $
DANTYS

PATENKINIMAS 
ARBA PINIGAI 

GRĄŽINAMI

PAKAVI.IO nm«iArsi 
IIANTV IADIRB9JAI

ATVTKIT 
MANDIB 
KKEDITAS 
Jei Keikia

Mntrklt
mna pirm

ORATORIES, inc. %%%%!
5 MILWAUKEE AVENUE

100,000 Patenkintų KoMtumerių Negali Klysti.

ARČIAUSIA VIETA — 6447 S. HALSTED ST.

na mėsos, daržovių ir dezer- Augustyn, Pvt. E. Pigg, Pfc. 
to. Kokios tad reikia virtu- Bill Sexton ir Cpl. A. Alex- 
vė8 pagaminimui tokio ko- ander iš Hammond.

STASYS LITWINAS SAKO:"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RtJŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokio* RfiSies insnlacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stngamu Reikmenys — Ynsnlnoty Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pieisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS. Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 6:80 vai. pp.

Kas Girdėt^ 

Chlcagoįe ♦

"Samaritonas" kalė 
jiman

Sidney Kaufman, narys 
City Plan Commission Ad- 
visory Board ir viršininkas 
Office of Civilian Defense 
Ravenswood apylinkėje, nu
baustas kalėjimu nuo vienų 
metų iki 18 mėnesių už suk-

VAIRIO 
DOMIO 

21NIO

Jau tiek U. S. turi 
karo aukų

WASHINGTON, D. c --
Iš Karo Departamento pa
skelbta, kad iki šiol visuose 
frontuose Amerikos k-»”iuo- 
menės aukų skaičius siekia 
453,375. Šis skaičius šiaip 
dalinamas: kariuomenėj žu-

tybes. Būdamas realestate |vusių (inimant mirusius nuo 
biznyje jis prisipažino dviem žaizdų) 75,562; sužeistųjų 
atvejais pildydamas income 208,392; dingusių 48,404; į 
taksų blankas vienai firmai nelaisvę patekusių arba in-
nusukęs savo naudai apie 
$16,000. Teismui jis aiškino
si pinigus išleidęs labdarin- 
gems tikslams, pirkimui val
gio vienam kareivių poilsio 
centrui ir kitiems panašiems 
rekalams, tačiau teisėjas 
švelniai jam pareiškė: “Ka- 
lėjiman nuo vienų metų iki 
18 mėnesių, anyway”.

ternuotų 52,537; viso 395,- 
895. Laivyne (inimant ma- 
rynus, pakraščių sargybą): 
žuvusių 24.047; sužeistų 27,- 
367, dingusių 9,586, į nelais
ve patekusių 4,480; viso 68,- 
480."

Pavojinga raudonoji 
voverė

Po gerokos medžioklės 
2120 S. Trumbull Avė. apy
linkėje, tik poliemonui nu
šovus gražiąją uodegą, pa
galios, sugauta raudonoji 
voveraitė, kuri prieš tai bu
vo įkandus tris asmenis.

Voveraitė įleista į narvelį nustatys kainas, 
nugabenta įstaigai ištirti, 

ar kartais nėra pasiutus.

Šįmet bus kitokios 
Kalėdos

LONDON.— Anglijos vai
kai džiaugiasi, kad šimet 
jiems bus kitokios Kalėdos, 
būtent, kad tris syk daugiau 
jiems gaminama žaislų, ne
gu turėjo pernai ir užper
nai. Prekybos Rūmai leido 
fabrikams pagaminti šįmet 
tris syk daugiau žaislų. Vi
siems žaislams vyriausybė

jr

Viena mažiau
Adresu 140 So. Dearborn 

St. policija padarius kratą 
^ado įrengtą gemblerne. 
Konf;akuota du telefonai ir 
knygos. Be to, sulaikytas 
Casper Staue, gyvenantis 40 
E. Oak St.

Paryžius qauna • 
degtuku

PARYŽIUS. — Čia šio
mis dienomis g’uta keturi 
tona' degtuku, kurie jau na- 
m»minti načios Prancūzijor 
fabrikuose. Per na^tarus tris 
mėnesius paryžiečiai neturė
jo degtukų.

Chicagoj baigės Amerikos 
Dantistų Sąjungos suvažia
vimas. Nauju sąjungos pir
mininku išrinktas dr. Wal- 
ter H. Sherer, iš Houston, 
Texas. Antruoju vice pirmi
ninku išrinktas čikagietis 
dr. Wm. I. McNeill.

James Metruška, 10424 S. 
Trumbull Avė., buvo parsi
vežęs iš ūkio 57 vištas. Vi
sos pavogtos.

Anglijoj uadaugėjo 
gimimai

LONDON. — Girr-nų 
skaičius per pastarąjį metų 
ketvirtadalį, kurs baigės 
rugsėjo 30 d., parodė, kad 
gimimu skaičius Anghjoj 
buvo toks aukštas, kokio 
nebūna per pastaruosius de- 
jvynioliką meTų.

Skaitykite “Draugą”.

X Cpl. Charles P. Stoč- 
kus, paskutiniu Karo Depar
tamento pranešimu, yra pa
tekęs į vokiečių nelaisvę Slo
vakijoj. Su juo yra patekę į 

'nelaisvę dar apie 70 kitų či- 
kagiečių. Stočkus yra sūnus 
Nellie Stočkus, kuri gyvena 
adresu 929 West 33rd St, 
Bridgeporte.

X L. šimutis, buvęs l§vy- 
i kęs savaitei į New York 
Amsr. Lietuvių Tarybos ir 
Federacijos Tarybos reika
lais, vakar grįžo ir pradė
jo eiti savo pareigas.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys, 
rytoj kalba No. Side BALE 
skyriaus pirmam parengime, 
kuris bus parapijos salėj. 
Visi kviečiami pasiklausyti 
žymaus kalbėtojo.

X Stasys Pieža, Chicago 
Herald American korespon
dentas, kalbės per radio iš 
stoties WHFC šiandien 9:30 
vai. vak. ryšiu su lietuvių 
veikla Community and War 
Fund vajuje. Kalbės lietu 
vių ir anglų kalbomis.

X Kun. dr. Končius, BAL 
F pirm., atskrido iš Detroi
to praeitą ketvirtadienį į 

i Chicagą sušauktan susirin- 
kiman visų BALF skyrių 

į pirmininkų. Susirinkimas bu 
vo labai svarbus ir įdomus. 
Svečias tą pačią dieną išvy
ko į New York.

X Wild West Rodeo Chi
cagoj bus nuo spalio 20 iki 
29 d. Kombinacinis cirkas 
ir rodės bus Coliseume. Pro
gramoj dalyvaus virš 300 iš 
Hollywood ir kitur “žvaigž
džių“. Wi'd West Rodeo ren 
gėjų yra John Daros.

X Pranas Masko’aitis, ži
nomas scenos mėgėjas ir tu
rėjęs vieną geriausių gru
pių veikalams vaidinti, dar 
vis sunkiai serga. Masko- 
laičiai gyvena Marąuette 
Park, 7020 S. California Av.

X O. Vyšniauskienė, 3936 
S. Rockwell St., pati pirmo
ji atnešė daug gerų drabu
žių Lietuvos žmonėms. Da
bar jau ir kiti neša. Dra
bužius priima BALF 6 sky
riaus pirm. N. Klimas, 4516 
S. California Avė.

X Ar jaa turi įsigijęs bi
lietą į “Draugo“ jubilieji
nį koncertą Orchestra Hali, 
Lapkričio 26 d.? Dainuos 
operos žvaigždė lietuvaitė 
Polyna Stoškus. Tikietu 
kainos populerės. Šiandie į- 
sigyk, gausi gerenę vieta

X Bernice Klusas ir Do- 
rothy Dzimidas, studentės 
Kelly High School, išrink
tos į va'dybą karo bonų 
ir ženklelių (stamp) vaju
je. Senior klasė nusistatė 
šįmet nupirkti kariuomenei 
skrajojantį jeep; junior 
klasė — skalbyklos traile
rį, o pirmamečių klasė — 
bombų trailerį. Praeitais 
metais tos mokyklos stu
dentai kariuomenei nupirko 
ambulansą ir “pursuit” 
lėktuvą. Šioj mokykloj daug 
yra lietuvių studentų.




