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VIS DAR PUOLA JAPON LAIVUS
25,000 Pabalčio Pabėgėlių Švedijoje; 
Okupantų Lėktuvai Atakuoja Laivelius

NEW YORKAS, spalių 26 i kitu Palangos - šventosios 
—(LAIC).— Patikrintomis ruožte pripuolamai surastu 
žiniomis, atbėgėliųi skaiči rs žvejų laiveliu. Be to, ir pati 
iš Pabalčio Švedijoje, apie kelionė iš Lietuvos pakraš- 
spalių men. vidurį jau siekė 1 čio yra pavojingesnė, 
apytikriai 25,000. i Viena—Baltijos jūra ten

SpaHų 5 d. Swedish Press ! yra žymiai platesnė, antra
skelbė: Evakuacijos Komi
sija sako Pabalčio gyvento
jų skaičius Švedijoje virši
ja 15,000, kurių 14,000 *dar 
yra kvarantine. Tas reiškia, 
kad didesnė dalis tų pabė
gėlių atvyko per praeitas 
dvi savaites.

Vadinasi, per 10 dienų at- 
bėgėlių skaičius padidėjo 
apie 10,000.

Daugumoje, atbėgėliai yra 
estai. Kaikurie švedų laik
raščiai įsitaisė net estų kal
ba puslapius.

Latvių priskaitoma apie 
1,500.

Prie Klaipėdos uosto pri- menų bandė pabėgti į šve-

—vokiškųjų lėktuvų medžio 
klė ten nepalyginamai žiau
resnė.

Swedish Press rašė, kad 
šimtai Pabalčio gyventojų 
vyrų, moterų ir vaikų lavo 
nų pluduriuoja Baltijoje. 
Naciai iš lėktuvų kulkosvy
džiais apšaudo laivelius, ne
kalbant jau apie -žuvusius 
per šiuo metu dažnas aud- j 
ras. Estijos pakraštyje pa- ' 
našiai siaučia rusų aviacija.

Tas pats Swedišh Press 
rašė spalių 2 d., kad rusu i 
lėktuvas apšaudė estų pabė
gėlių laivelį, kuriuo 17 as-

eiti negalėdami, bėgantieii 
lietuviai, geriausiu atveju
galėjo pasinaudoti vienu- sužeisti.

diją. Po šešių atakų du pa
bėgėliai buvo užmušti ir trys

DEMOKRATIJOS SIMBOLIS Sunaikino, Sužalojo Daugiau Negu 26 
Japonų Karo Laivus, Vejasi Likusius

J.A.V. PACIFIKO LAIVYNO ŠTABAS, Peari Harbor, 
spalių 26.—Trišakėj jūrų kovoj Philippinų vandenyse bu- 

i vo nuskandinta ir sužalota suvirs 26 japonų karo laivai. 
Raportai apie tą didžiausį smūgį japonų laivynui dar ne
pilnu

Manoma laivynų susirėmimas panaikino japonų laivyną 
kaipo didelę kliūtį pastojančių kelią Japonijon ir Kinijon, 
ir veikiausiai sutrumpino Pacifiko karą bent keliais mė
nesiais.

Amerikos lėktuvnešių lėktuvai dar vejasi pabėgančius 
japonų laivus. Karo laivai jau nebeapsišaudo, bet Ameri
kos lėktuvai veikiausiai ieško ir atakuoja japonų laivyno 
likučius.

Sudėtiniai Adm. Nimitz ir
Gen. MacArthur raportai 
duoda tokias skaitlines:

Aštuoni japonų laivai nu
skandinti—du lėktuvnešiai, 
vienas kovos laivas, penki 
kreiseriai.

Trys veikiausiai nuskan
dinti—du kovos laivai, vie
nas lėktuvnešis.

Su virš 15 sužalota—sep
tyni kovos laivai, keturi 
kreiseriai, keturi naikintu
vai ir “keletas” daugiau

Japonų laivyno praneši
mai pripažino praradimą 
vieno kovos laivo, dviejų 
kreiserių, vieno naikintuvo, 
ir kito kovos laivo aužaloi- 
jimą.

Kiek pranešta, Amerikos 
nuostoliai tame susirėmime 
buvo du maži lėktuvnešiai 
ir keletas PT laivų, kurie 
nuskendo, ir nepasakytas 
skaičius sužalotų Laivų.

Tų kovų laimėjimas nu
lėmė Gen. MacArthur inva
zijos likimą. Kaip pranešta,

Naciai Sakosi Jie Atsiėmė Geldapę;
Rusai Pradėjo Puolimą Prie Varšuvos lspJnai Su?®liį'.

Prancūzijos Pasieny
LONDONAS, spalių 26.—

NEW YORKAS, spalių 2n 
—Vokieti ’os radi o sakė n»* 
cių kariuomenė atsiėmė Ge’ 
dapę, Rytprūsių susisiekimu 
centrą, ir atgavo iniciatyvą

naikintuvų.
Old Glory” plėvesuoja virš Amerikos lėktuvnešio kapitono inspekcijos metu grįžtant iš kovų Abu komandieriai pabrė 

prieš japonus Pacifike. Trečiasis U. S. laivyno dalinys šiomis dienomis sunaikino su virš 26 ja- žė tai, kad jų galutini ra- j amerikiečiai Leyte ir Samar 
ponų laivus Philippinų vandenyse. (Oficiali U. S. Navy nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto). portai parodys dar didės-i salose sparčiai stumiasi pir-* 

,nius japonų nuostolius.

miesčius, ir prisiartino prie 
didžiojo geležinkelio einan- 
čio vakaruosna į pačią Vo-i Lon.dono 8paudos .^"tūra

GRAIKAI OKUPAVO 
LARISSA MIESTĄ

Nuskandino 6 Japonu
: myn.

kieti ją. sakė trys ar keturios išlais-
(Naciai vakar praneS5i j vmtoe ispanę Magnis (par

tizanų) divizijos stovi prietoje Junkerių provincijoje, kad rusų kariuomenė pra
----------- ■ \ dėjo didelę ofensyvą į šiau-1 Prancūzijos-Ispanijos pasie-

MASKVA, spalių 26. -1 rę nuo Varšuvos.) ny' Tos diviziJos neva auda-
Rusai ir lenkai kariai, štai-j Manoma rusų Maršalas r0 branduęiį revoliuciniam 
ga atnaujindami ofensyvą Rokossovsky pastaruoju lai-
Varšuvos apylinkėje, įsteigė 
bent šešių mylių gilumo po-

ku prisiruošė tai naujai ofen 
syvai, kuri,, gali būti, išsi-

ziciją anapus Visla upės. i vystys į didžiausią kovą ry- 
tuoj į šiaurę nuo puolamos tiniam fronte.
Lenkiios sostinės, tuo apei-! Kiti rusų daliniai veržiasi 
darni Varšuvą ir sudaryda- gilyn į Norvegiją iš užimto
mi naują pavojų Rytprū
siams iš pietų pusės.

Rusų kariuomenė ir lenku 
karių daliniai pasiekė Laski 
ir Dabrowka, Varšuvos prie

Kirkenes uosto Arktike, bai 
gė okupuoti Transylvaniją 
pietuose, ir užėmė daugiau 
apgyventų vietų Čekoslova
kijoje.

sąjūdžiui Gen. Franco nu
vertimui.

Vėliausi raportai sakė Is
panijos kariuomenė atstei- 
gė tvarką tose apylinkėse, 
kuriose partizanai iš Pran
cūzijos buvo įsigalėję.

MIRĖ ANGLIKONŲ

ROMA, spalių 26.—Sąjun
gininkų štabas pranešė, kad 
graikai partizanai okupavo

Laivus Šulu Jūroje Aliantai Išlipo Saloje Prie Antverpo;
Stumia Nacius Atgal Visoj Olandijoj

Ležii.kelio einančio į Saloni- du japonų kovos laivus, vie
ką, 75 mylių šiaurėje. ną kreiserį ir tris naikintu-

Raportai iš Istanbul sakė vus, kuomet aštuoni japonų 
naciai jau pradėjo nešdin- laivai bandė pasiekti Leyte 
tis iš Salonika. įlanką iš pietų per Šulu jū-

Larissa randasi nepilnai rą ir Surigao prataką.
100 mylių nuo Graikijos Vienas kreiseris ir naikin 
šiaurinio rubežiaus. tuvas paspruko, bet ir jie

Manoma, kad Crete salo- buvo smarkiai sužaloti.
je izoliuota nuo 12,000 iki -----------------
15,000 nacių karių.

LONDONAS, spalių 26.— L. Montgomery smarkiau 
suspaudė žnyples aplink na
cius, kurie laikosi pozicijų 
pietvakarinėj Olan d i j o j e. 
Britai ir kanadiečiai kariai 
stumia nacius atgal visu 
frontu, nuo Bergen opZoom 
iki ’S Hertogenbosch.

Į pietus nuo Schelde ka
nadiečiai ka.ujasi Oosburog 
gatvėse. Jie taipgi atsiėmė 
Fort Frederik Hendrik ir

Bus Dideliu Grumtynių 
Philippinuose: Stimson

ANT ADM. D A NI E L 
BARBEY LAIVO, Leyte 
įlanka, spalių 25.—(Sulai- 

Larissa miestą, kuris yra kyta)—Amerikos karo lai-
susisiekimo centras prie ge- vai ir lėktuvai nuskandino Nacių aukštoji komanda sa

kė sąjungininkų jėgos išli
po pietiniam Beveland salos 
krante, norėdami išmušt5 
paskutiniąsias nacių pozici
jas pastojančias kelią sąjun 
gininkų konvojamsJ į Ant- 
verpą.

Anot pranešimo, nacių 
kariuomenė ėmėsi žygių at
mušti sąjungininkus, bet
davė suprasti, kad sąjungi- pasiekė Groede pakraščius, 
ninkai jau tvirtai įsisteigė puspenktos mylios į šiaur- 
šiaurinėj pusėj Schelde žio- ryčius nuo Cadzand.

'r EfUI 1TI1I/T1I' WASHINGTON, spalių 26. i ties. Rytuose britų antroji ar-
LONDONAS, spalių 26.—į UlKAI Al LIMA! —Karo Sekr. Stimson įspė-i mi)a palaužia vokiečių opo-

BAŽNYČIOS PRIMATAS H,M^
Canterbury Arkivysku pas 
William Temple, Anglikonu 
bažnyčios primatas, mirėpo

ROMA, spalių 26—Aštun tus ir pietryčius nuo tos iirdie8 *tako’ Velionis ta 
tos armijos kariai pavarė tvirtovės, duodami suprasti, vo sulaukęs 63 n.etų amž 
nacius iš Savio upės linijos kad jie mano ją ginti iki
rytiniam Po klony. Pasiva- paskutiniųjų. Paskutinieji Simai
rydami iš pozicijų į vaka- Vokiečių artilerija gau- R D I* • •
rus ir šiaurę nuo Cesena. šiai apšaudė Highway 65, į BUS r dlIUOSUOJdRII

Pavarė Nacius iš Savio Upės Linijos

britai pasistūmėjo šiaurva- pietus nuo Bologna. 
karuosna iki penkių myliu -----------------

WASHINGTON, spalių 26 
—Karo Sekr. Stimson pra 
nešė, kad jis užgyrė nuta 
rimą sugrąžinti, arba laiky

Zč,FoTX.vieikelio ei JAV JEG0S METEK0

472,779 VYRU ti šiame krašte, paskutiAštuntoji armija taipgi 
pasivarė pirmyn bent 11 WASHINGTON, spalių 26. 
mylių, iki 17 mylių nuo Bo- —Karo Sekr. Stimson pra- 
logna miesto. nešė, kad iki spalių 14 d. vi-

Penktoji armija vis dar suose frontuose žuvusių, su
puola nacius į pietus nuo žeistų, dingusių ir belaisviu 
Bologna. Naciai ten stipriai amerikiečių skaičius siekė 
priešinasi.

Raportai iš fronto sakė

403,074 kariuomenei, ir 69,- 
705 laivynui.

PEARL HARBOR, spali,’ jo, jog nežiūrint didelio A- Ankstyvesni Berlyno pra- ziciją Breda srity, į pietus 
26.—Išleidęs savo komuni merikos laivyno laimėjimo nešimai sakė sąjungininkai nuo Maas upės. Britai užė-
katą apie Amerikos karo Pacifike, reikia tikėtis, kad 
laivų laimėjimą didžioje japonai dar smarkiau prie- 
jūrų kovoje, Adm. Chester
W. Nimitz, Amerikos Paci
fiko laivyno viršininką?: 
sveikino savo komandos ofi se gali būti ilgos ir aršios, 
cierius ir jūreivius ir pa
reiškė, “Gerai atliktai”Tai 
yra tradicinis sveikinimas
Amerikos laivyno daliniams•
kurie atlieka savo užduotis.

išlipo Walcheren saloj, bet mė Fort Orten, ir baigia 
vėlesnis pranešimas nepat- varyti nacius iš ’S Herto- 

šinsis mūsų jėgoms Philip-j virtino tos žinios. genbosch, kur naciai labai
pinuose. Į Feldmaršalas Sir Bernard smarkiai priešinasi.

Anot jo, kovos tose salo-

kadangi japonai turi maž
daug 250,000 karių ten.

U. S. Kariai Sugavo Japonus Leyte
GEN. MacARTHUR ŠTA-

niuosius sūnus tų šeimų, 
kurių bent ou cūnūs žuvo 
kovose.

LONDONAS, spalių 26- 
Voki;” 5 nakties metu va
kar vėi pasiuntė robotinių 
bombų 5 pietinę Angliją.

--------------— i Bombos atskrido iš šiaurių
naciai kasa apkasus į pie- SKAITYKITE “DRAUGĄ” i ir pietryčių. Virš Siaurės

KALENDORIUS
Spalių 27d.: v. Sabina ir 

Šv. Frumentijus; senovės: 
Ramojus ir liūtė.

Spalių 28d.: Sv. Simona?* 
Ir Judas, apaštalai; seno
vės: Gaudvydau

nys, žygiuodamas į Leyte 
klonį, kur dabar suspaudžia 
mi japonai gynėjai, užėmė 
Burauen/- svarbų vieškelių

BAS Philippinuose, spaliu 
26. — Amerikiečiai kariu

ČA *1AA in šiandien u^ar§ Pi®tinc« du- *—$7r/UU IR PAdlvv ris į strateginį Leyte klonį, centrą devynias mylias nuo
CHICAGO, spalių 26. — Į kuris gaiį būti japonams kranto ir Dulag. Užėmę ne-

Nosinėm užsidengę veidus,
trys vyrai įėjo į Continen
tal Currency Exchange, 617 
S. Kedzie avė. Vienas atki
šo revolverį į savininką,
Andrew Provenz&no, o kiti 
du išlaužė duris, pasigrobė

PLĖŠIKAI PASIGRIEBĖ

ORAS
Giedra ir nešalta. Vakare ką tik iš banko atvežtus 

bus vėsiau. $9,700.00, ir pabėgo.

mirties spąstai, ir tampriau tolimą San Pablo ir jo ae- 
suspaudė japonų susisieki- rodromų tinklą, šarvuočių 
mą su artimomis salomis lydimi pėstininkai įsilaužė į 

Karo laivams ir lėktų- Burauen.
vams atmušus japonų laivy- šiauriniam fronto gale, 
no grąsinimą, visas ameri- amerikiečiai baigė veiks- 
kiečių frontas pasistūmėio mus persikėlimui į Samar 
pirmyn per lietų ir dumblą, salą ir užėmė tos salos pie- 

Toliausiai pietuose dali- tinį krantą.
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ĮDOMIOS žinios is phila., pa.
Per penkiolikę dienų turime padaryti

Sėkmingą drabužių rinkliavą
KOKIUS DRABUŽIUS REIKIA AUKOTI IR KUR. 
KO REIKIA SAUGOTIS IR KAIP ELGTIS, KAD 
NEBCTUMfiM APGAUTI.

Čia susitvėrė Bendras A- 

merikos Lietuvių Fohdo sky 
rius. Valdybon įeina seni ve
teranai veikėjai: J. Kava 
liauskas, K. Žadeika, J. Gri
nius, F. Pūkas, Wm. Pas- 
chall, Mrs. G. Roman, kun.
J. Čepukaitis, kun. V. Mar- 
tusevičius, kun. I. Valančiū-
nas, kun. S. Raila, A. Dži- |Į|QZaS Jon&ikd 
kas, A. Kaniušis, J. Biržie

nited War Chest. Aukoda
mi nemažiau $1, gausite rau 
doną plunksnelę ir popierinį 
ženklą į langą.

J. Kavaliauskas, pirm. 
Frank Pūkas, rast.

Mirė šaunus jurgietis,

tis, K. Žemaitis, inž. V. Nor
kus, adv. C. S. Cheleden ir 
kiti.

President’s War Relief 
Control Board nukentėju- 
siems nuo karo lietuviams 
drabužių ir avalinės rinki
mą paskyrė nuo lapkričio 
mėn. 5-tos iki 20-tos dienos.

Drabužiai, čeverykai, ne
perseni, kurie dar galima 
dėvėti, turi būt sutaisyti ir

Ilgametis ir labai šaunus 
parapijietis Šv. Jurgio pa
rapijos, Juozas Joneika, su
laukęs 72 metų, spalių 4 d. 
mirė, o spalių 9 d. po labai 
iškilmingų gedulingų pamal
dų Šv. Jurgio bažnyčioje, 
laidotuvių direktorius Juo
zas Kavaliauskas palaidojo 
Šv. Karsto kapuose.

Velionis buvo kilęs iš Je- 
ravo kaimo, Ratnyčios para

švarūs. Minėtame penkioli-1 tdjos, Vilnijoje. Amerikoje 
kos dienų laike drabužiai išgyveno apie 48 metus ir

VĖL ŽVAIGŽDĖTOJI ba ir ramstis Šv. Jurgio pa 
rapijos. Nes kiekvienas pa
ruošimas, kuriame tik jinai 
vadovauja, šv. Jurgio para
pijai atneša didelę piniginę 
naudą. Ją tame dalyke nie
kas čia nebegali “subyty- 
ti”. Prie to gi jos paruoši
mus ir publika labai mėgs-į 
ta. Kazys Vidikauskas 1

T f/g MATHgfl
CLEARING, WITH 
IITTU CHANGE IN 
temperature -

litfle chonge, 
either, in tha 
desperate need 
for used cook- 
ing f a t

Tel. YARds 4841

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

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

• GIN
o VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
Ll Q U O R 
STORE

NATHAN 
RANTER 

“Lietuviškas 
Žydukas’’

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

bus priimami klebonijose ir 
viršminėtų valdybos narių. 
Plačiau apie drabužių rink
liavą nukentėjusiems lietu
viams klausykite lietuvių 
radio pranešimuose. Į auko
jamus daiktus galite įdėti

43 metus vedybiniame gy
venime su savo žmona Elz
bieta Tertcliūte. Mirdamas 
ją paliko su šiais jų labai 
šauniais ir pavyzdingais vai 
kais: Elena Kazakauskienė, 
Mikalina Balčiūnienė, Elz-

Leyte salos pakrantėje, Palo mieste, Philippinuose, A- 
merikos kariai iš naujo iškelia trispalvę žvaigždėtąją, ku
rią japonai buvo prieš du metus nuplėšę. (Acme-Draugas 
telephoto)

Baigiant, ne pro šalį bus ji buvo dar nevedus, kiek

savo vardą ir adresą. Taip- j bieta Linkevičienė ir Anta- 
gi priduokite aukojamų daik Į nu Joneika, kuris jau irgi

manau, pastebėti dar ir tai, 
kad, nežiūrint jog a. a. Juo
zas Joneika buvo vien tik

tų sąrašą ir savo vardą, ad
resą, kad būtų galima į ge
radarių knygą surašyti.

yra vedęs Elzbietą Šinko- 
niūtę. Suprantama, paliko ir 
anūkų ir taip jau tolimes-

tai jinai svetainėse nuo es
tradų suteikė džiaugsmo ir 
malonumo taip viengen-

kaimo žmogus, o ne koks člams, kaip ir kitataučiams

Jei drabužių rinkimo lai- J nių ir artimesnių giminių.

ten inteligentas, apšviestū- 
nas, tačiau jis, kartu su sa
vo žmona ne tik kad mo

kė kas užeitų pas jus į na-! Visiems, aš, žemiau pasira- Į kėjo savo vaikus išauklėti

savu nepaprastai žavėj ančių 
lakštingalos čiulbesiu... O iš
tekėjus —tapo tikra paži-

Bukite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* por* ak ų įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lMeg- 
BAmlnuotl Jai modernliklausla 
metodą, kurių regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.

I Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle praAall-

na visų aklų {tempimų.

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

onoMTrRurrii 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas II-tos
Telefonas i OAMAIi 0623, Ohicago 

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

Trofilad. Ir felt&d. 1:10 a. m.
----- iki 1:10 ». m.

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 

TeL YARds 2248

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Aahland Amrae 
arti 47U Street

molmL ryta U 8 vaL mk

Res. 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehlll 0617 
Office TeL HKMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

2423 West M&pųuette Boad
OFISO VALANDOS 

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

mus ir prašytų drabužių lie-1 šęs reiškiu viešą užuojautą, 
tuviams nukentėjusiems, tai! Daugelis ir šiaip viengenčių,
pateiksi aukite parodyti įga
liojimą Bendro Am. Lietu
vių Fondo valdybos. Jei įga
liojimo neturi, tai žinokite, 
kad jie ne lietuviams ren
ka, bet jus nori apgauti. To
kiuose atsitikimuose tuojau 
praneškite bile kuriam val
dybos nariui.

Atsiminkime ištisas mi
nias ištremtų brolių seserų, 
tėvų ir kitų. mūsų giminių 
bei prietelių, kurie su aša
romis akyse ir ilgėsiu lau
kia mūsų pagalbos. Atsimin
kime mažus vaikelius, ku
rie šaukiasi pagalbos iš šios 
laisvos šalies, Amerikos. Jie 
tapo Uranijos ir diktatūrų 
aukomis. Tad mūsų yra šve
nta pareiga išgirsti kenčian
čių Lietuvos žmonių skaudų 
šauksmą. Pagal išgalės, bū
tinai kiekvienas prisidėkime 
su auka.

Taipgi viršminėto lietuvių 
komiteto nariai dabar pri
ima pinigines aukas dėl U-

atjausdami velionio arti
miausiųjų didelį liūdesį at
nešė, atsiuntė gėlių ir šv. 
Mišių aukas; net ir iš to 
liau; pavyzdžiui, kun. Leo 
nas Pečiukevičius iš Miners- 
ville, Pa.

■■■epo.

gerais, pavyzdingais žmonė
mis, bet net sugebėjo jiems 
įkvėpti dar ir kilnų geismą 
— ambiciją iškilimo aukš
čiau paprastos gyvenimo 
aukštumos, ne su skriauda, 
bet su nauda kitiems. Pa
vyzdžiui, jų dukra dabar gi 
Elena Kazakauskienė, kaip

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadlenta to pagal sutarti

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
1711W. 471h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

ITIARCUTU
vneNTNTRT.Ta Amerikos lHdtDVIŲ kasdieninis 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1038 14.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS —- nuo 1 

iki 2 tai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlais nuo 7 lld 8 v. v.
ŪGIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehlll 2242 
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Studlo Ooacb

TeL YARda 
KEN

5621
5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ifim vaL: hm 1-4; ano 6:30441

TaL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cenmak Rd.
i: 1—3 popiet ir 7—4 v. , 

Trečiad. ir Aeėtadiento
ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUe 7868

TaL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665'

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avi 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.j

6 Iki 9 vai. vakare.

TaL YARds 3148

DR. V. A. ŠIMKUS
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — stt 
springSals,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakara.li 
Oflaaa yra uždarytas.

Telefonas SEELEY 8760

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

BR dHBURGAS 
■t AKUVTOS PRITAIKO 
744 Wm4 S5th Street

11-12; JM; kr 6:304:36 
Ir 6:30-8.3C

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko

LIE TUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURN1TURE COMPANY

2319 VVEST ROOSEVELT ROAD

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YAnds 0554
Jei neatsiliepia Saukite— 
Re*. Tel.: MIDway 2886

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. va 
Sekmad. nuo 10 iki 1? vai. dien:

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ant Lengvų mcnehiniv iAMoKe.iiMut

Panaudokite Progų Dabartinėms Žemoms 
Nuoftlmčlo Ratoma

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. .Tttsų Indeliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi $5,000.00 »p- 
drnu.tl per Federsl Savlngs and I<oait In- 
sttranec Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Umokaml Jumg ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ (STAIGA.

— 17 Melai Sėkmingo I’atnmavlmol —

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONES PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandoj; 3--8 popieL

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepta —
šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 iki 9 vai. va kai r
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal nularlj.

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

R “D R A U O O” 
DARBU SKYRIUS

HELP YVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEIP WANTED 
ADYERTISrNG DEPARTMENT 

t >7 No. Daarborn Stree*
Tel. RANdotoh S488-S48S

HELP WANTED — VYRAI

HENRY PRATT CO.
Plieno Pleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA:—

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ 

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST.
VYRAS

Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. WILI.IAMS 
VIRginia 1500

HELP YVANTED MOTERYS

DŽENITORKA
Valyti ir Mopuoti

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

I. S. BERLIN 
Printing & Litho. Co.

426 S. CLINTON ST.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykaL

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis

Atsišauki*

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

t ★ ★★ ★ ★A’ ★ ★

* For Sale!
* For Rent I
* For Help I
* For Service I
* For Results! 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Llthuanian Daily Newspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

NE TIK KOVOJA BET Iii KRAUJO KITAM Al KOJA Nauja seminarija 
Santa Fe

Santa Fe, New Mexieo. — 
Šiame mieste, arba Sale jo, 
po karo planuojama steigti 
naują kunigų seminariją, ku 

| rios reikalas seniai buvo jau 
čiamas. Montezuma semina
rija, netoli Las Vegas, N. 
M., nors yra arkidiecezijos, 
tačiau ji skiriama Meksikos 
jaunuoliams siekiantiems ku 
nigo pašaukimo. Gi Albu- 
querque randasi tiktai pri
ruošiamoji seminarija. Tai
gi po karo reikalas pilnos 
kunigų seminarijos toj die
cezijoj bus išrištas.

Pacifiko salose, kur eina kovos su japonais, mūsiškiai kariai ne tik kovoja, bet, ga
vę poilsio, aukoja ir kraujo, kad išgelbėjus gyvybę ne vieno sužeisto didvyrio. Tokių 
vaizdų, kokį čia matome, tai yra vieną mariną aukojant savo kraują, yra šimtai. Tas 
turėtų labiau paakstinti mus, namų fronte, aukoti kraujo ,Raud. Kryžiui — sužeistų 
kareivių gyvybei gelbėti.

sveikiname jubiliatą S. Ki- 
mutį, sulaukusį 60 metų ir 
prašome nuo Dievo, kad grei 
čiaus visiškai pasveiktų ir 
laimingai gyventų dar daug 
metų darbuodamas su mu
mis. Senas Parapijonas

PATARNAVIMAI

MERGINŲ IR 
MOTERŲ

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

THE
BASTIAN-BLESSING CO. 

4201 Peterson Avė.
(Rusas iki Durų)

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo- j 
ml kreiptis asmeniškai' J:— Stefaniją 
Nu tautas, 4630 So. YVood Street, ar 
telefonuokitc LAFayette 6008.

PARSIDUODA — lavatorljos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovų. (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
Del informacijų kasi ink šių dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

$900 ĮNEŠTI IR $40 Į MĖNESĮ
Arti 21st ir Wood St. nupirks 3-jų 
aukščių mūro namų 6 ir 4 kambarių. 
Nauji porčiai, pečiaus šiluma. Prieš 
galinis ir užpakalinis išėjimas. Lotas 
37% x 125. Geroj padėtyje. Rendos 
atneša $88. Vienam flete pirkėjas 
gali tuojau apsigyventi. Turi būt 
parduota šių savaite- Dėl platesnių 
žinių matykite STANLEY ROPA.— 
1700 W. 21st ST.—Tel. Canal 5462 
ar Seeley 3849.

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

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

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2100 S. S2nd 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.
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

(LITERATINE
NAUJIENA)

Paskutiniuoju laiku tarp 
kitų įvairių pastos siuntinių 
pas mane atsirado ir naujai 
išleista 1944 metais lietuviš
ka knygelė užvardinta: ‘Viš
tų Karalija’, rašytojo Jono 
Klajūno.

Gi šioji “Vištų Karalija” 
yra gana stambi brošiūra, 
kur kas su viršum 50 pus
lapių. Ir joje sumegstas pa
sakojimas savo pradžia, at- i 
siranda Philadelphijoje, vie- Į 
name restorane, o užsibai-1 
gia New Jersey valstijoje, 
arti miesto Greenlando, kur 
apylinkės farmeriai daugu
moje verčiasi vištų ir kiau
šinių gamyba; todėl ši apy
linkė ir yra praminta “Viš
tų Karalija”. Autorius tik
rai gan įdomios knygutės 
“Vištų Karalijos”, nors ir 
rašė ją visiems suprantama 
paprasta kalba, matyti, yra 
asmuo įgijęs aukštą moks
lą. Jis atskleisdamas daug 
dalykų: iš vištų auginimo biz 
nio, taip pat parodo, kad ir 
jis turbūt tuoju bizniu ver
čiasi, bei mėgsta kaip kada 
ir su gaidžiais “pavajavo- 
ti”?..

Šios “Vištų Karalijos” 
taip popiera, kaip ir spauda, 
yra puiki, pagirtina. Tik tas 
yra negera, kad nenurody
ta nei kur ji spausdinta, nef 
kiek ji kainuoja ir nei iš kur 
tų knygelių galima yra įsi
gyti. Toji “Vištų Karalija’’ 
yra verta kad ją ne tik kad 
kiekvienas lietuvis perskai
tytų, bet net kad-ji būtų iš
versta ir į kitas kalbas, nes 
ji yra savo rūšies, nors ir 
smulki, bet literatūros bran
genybė.

Todėl kad tarp kitko ji į- 
rodo ir tą, kad pasisekimas 
kokiame tai būtų užsiėmi
me, svarbiausia glūdi tik 
darbštume ir blaivume. Ir 
todėl, kad tąjį veikaliuką 
“Vištų Karaliją” labai leng
va yra pakeisti į gana gra
žų teatralinio lošimo veika
lą. Vladas Mataitis

Įdomios Žinios ir Žinelės iš Toliau Į Pittsburgho Žinios
Vienerių metų žuvimo 
sukakties proga

New Britain, Conn. — 
Praėjusių metų spalių 28 d. 
buvo katastrofinga kadetui 
Vitaliui P. Miciūnui, kuriam 
ištiko šiurpulinga nelaimė. 
Nes tą dieną, kai su lėktu
vu skrido vos tik 100 ar 200 
pėdų aukštumoje, lėktuvui 
sugedus, kadetas iššokęs su 
parašiutu, kuris neatsidarė, 
ir nukrito žemėn, sutikda
mas nesitikėtą mirtį Bush 
Field, Augusta, Georgia.

High School su aukštais pa
sižymėjimais, klausydamas 
gerųjų tėvelių patarimo, nu
vyko į Marianapolio Kolegi
ją, kur mokėsi vienerius me
tus. Iš Marianapolio persi
kėlė į Vili a novos Kolegiją, 
kur per metus ir pusę ėjo 
inžinerijos mokslus. Jis bu
vo talentingas jaunikaitis ir 
mokslas jam gerai sekėsi. 
Be to, jis buvęs uolus lietu
vis šviesuolis ir dirbęs myli
mųjų savo tėvų žemės ge
rovei. Iš jo tikėtasi ateityje 
susilaukti stambaus lietuvio 
darbuotojo ir vado tautai.

Trumpai apie jubi- 
S.

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

Senece

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

Liūdnos karo pasėkos 'Ne žuvo, bet gyvena...
Vadinas, kruvinojo pašau-! Negalima sakyti, kad ka

linio karo pasėkos palietė dėtas Vitalis P. Miciūnas 
ir Miciūnų židinį, išplėšda- žuvo bei dingo iš mūsų tar- 
mas brangų ir vienturtį jų
sūnų Vitalį, pražydusį, kai 
darže bijūną, sulaukusį 21 
metų amžiaus.

Tos katastrofingos dienos 
vakarą, pas malonius kade
to Vitalio tėvelius, Antana 
ir Bronę Miciūnus, buvo su
sirinkę artimieji jų bičiu
liai. Būta palaimintoji nuo
taika. Niekas dar nežinojo 
apie baisią nelaimę. Tačiau, 
gerosios motinos širdis jau 
nujautė, kad kas tokio ne
laimingo atsitiko, nes buvo 
labai susirūpinusi ir nera
mi.

Rytojaus sulaukus Miciū- 
nai gavo širdį perveriančią 
žinią, kad mylimas sūnus 
katastrofingai žuvo.
Iškilmingai palaidotas ir 
su militarėmis garbėmis

Lapkričio 3 dieną iškil
mingai palaidotas iš šv. An
driejaus lietuvių parapijos 
bažnyčios, kurioje, jaunas 
būdamas, tarnavo šv. Mi
šioms.

Iš bažpyčioš keturi kuni
gai ir didžiulė žmonių mi
nia palydėjo Vitalio P. Mi- 
ciūno palaikus į šv. Marijos 
kapines, kur suteiktos pil
nos militarės garbės.
Trumpos biografinės, 
žinutės

Kadetas Vitalis P. Miciū- 
nag gimė birželio 19 dieną 
1922 metais. Baigęs pradinę 
mokyklą ir New Britain

VITALIUS P. MICIŪNAS

po. Ne. Jis ne žuvo, bet mu
myse ęyvena nemari jo dva
sia, kuri visiems teikia gra
žaus ir kilnaus įkvėpimo, 
nes buvęs skaistusis jauni
kaitis, mylįs visa, kas tik 
susija su Tėvynės meile ir 
Dievo garbe.

Todėl, Miciūnai ir arti
mieji, neliūdėkite. Nes už a 
a. kadeto Vitalio P. Miciūno 
sielą, tą pačią spalių 28 die
ną, gedulingos pamaldos at- 
sibūna šv. Andriejaus lietu
vių parapijos bažnyčioje. 
New Britain, Conn., VPIp 
novos ir Marianapolio kole 
gijų koplyčiose. Tikrovėje. 
Gerasis Dievas jau teikė 
jam amžinąją ramybę Dan
gaus Karalystėje, gi jums 
visiems artimiesiems suteiks 
palaimintąją paguodą čia, 
žemėje, gilaus nuliūdimo va
landoje. A. T.

Homestead. — šv. Petro 
ir Povilo parapijos vargoni
ninkas Simonas KimutU 
švenčia 60-tą gimtadienį, ir 
vardadienį 28 d. spalių, š. 
m.

Kiek sužinojau apie jubi
liato gyvenimą, tiek para
šau.

Varg. Simonas Kimutis ei 
mė Lietuvoje 1884 m. 28 d. 
spalių Raseinių apskr., Jur
barko vai., Žindaičių kaime. 
Vargonininkystės mokinosi 
pas varg. Stasį Batorį Erž
vilke, pas Stasį Šimkų Skirs
nemunėje ir pas profesorių 
Juozą Naujalį Kaune. Lie
tuvoje teko vargonininkauti 
tik du metus. Nenorėdamas 
rusų kariuomenėje tarnauti, 
slapta atvažiavo į Ameriką 
1906 m. 20 d. lapkričio.

Amerikoj išgyveno 38 m. 
Varg. Cleveland, O. 15 m. ir 
Homesteade 23 metus. Per 
tą eilę metų daug pasidarba
vo Bažnyčios ir lietuvybės 
labui. Mokino chorus, rengė 
koncertus ir teatrus. Bet 
1942 m. 2 d. sausio jubilia
tą ištiko didelė nelaimė — 
einant skersai gatvę auto
mobilis parmušė ir perva
žiavo per abidvi kojas že 
miau kelių. 7-nis mėnesius 
ligoninėje išgulėjo, dar ir 
dabar gydosi, kas savaitę ei
na du kartu į ligoninę. Dauf? 
išvargo, iškentėjo, bet dėl 
savo metų senumo gana gra
žiai atrodo. Nors toli gyve 
na nuo bažnyčios, bet kas 
ryta s pėkščias eina atgro
ti mišias. Prie to dar LRKS 
A 38 kuopos raštininkystę 
sėkmingai ir gerai veda.

šia proga mes, Homestea- 
do parapijonai, ir 38 kuopos 
Sus-mo nariai, nuoširdžiai

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. K A SS
i VEWF,TJtV — W4TfHMAKKF 

— MUSIC

♦216 ARCHER AVENUE 
1 Pitone- LAFAVETTE SS17

I0S. F. SUDRIK
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO. 8. ILL.

Tel. CALumet 7237
------- ir-------

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

Čia rasite didelį ir Įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dvtų dalvkų — už priei
namas kainas

REIKALE PASINATTDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS-
YVCFL, 1OOO K., NedSIioa 
okare — 0-30 p M.
WRFC. 1450 K.. Ketverto 
vakare — 7 :OO P M.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Loną Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER OOAL, Auk&toą rflAles.
2 syk plautos, ChemMkal prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................«5
PETROLEUM COKE (Conrse). <12 50 
PETROLEUM COKE (PBe Rnn) <£]f) 95 

W. VIRO, LUMP — Sijoti............$9 80
1,1 'Wr^.ni|i ..i.... . n i i. į



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, spalių 27, 1944

DRAUGAS
♦ 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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by the
LITHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association 

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
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Prenumeratos kaina Chlcagoje ir Cicero—paštu:
Metams ............................. ....................................................... $7.00
Pusei metų ...-............................................._..............4.00
Trims mėnesiams .................   2.00
Dviem mėnesiams . .............................................................. 1.50

j Vienam mėnesiui ..........................................................................75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams ..................................................   $6.00
Pusei metų ............................................................................. 3 50
Trims mėnesiams ..................................................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ..............................................  75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamo® pareikalavus.

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

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

President Roosevelt and Priine Minlster Cbiirehill:
1. Tlieir countries seek no eiigrandizeinent, territorial or other;
2. Tliey desire to seek no territorial uluuigo that do not acconl 

nitli the freely eiprcssed wislies of the peoplęs <-oneęvnęd;
3. Tliey r»*spect Hm- rigjit of all peoplcs to Chose the fonu of go- 

vernnient under whicli tliey will live; and tlie wlsli to see soveręlgn 
riglits and self-goveriuuent restored to tliose wlio have been forclbly 
depri'ed of thein.”

ATLANTIC CHAItTER, August 14, 1941.

Kas dedasi Filipinuose
Leyte ir apskritai prie Filipinų salų šiomis dieno

mis eina dideli mūšiai. Japonai, matyt, mato sau dide
lį pavojų, nes daro desperatiškų žygių sustiprinti sa
vo jėgas ir pristatyti didelius amunicijos kiekius į Fi
lipinus. Tačiau apdairi amerikiečio kario akis paste
bėjo priešo karo transportinių laivų visą eilę ir ne
mažai jų nugramzdino į Pacifiko dugną. Šiuo laiku 
mūšiai eina ir vandenyne, ir ore, ir Leyte saloj, saus- 
žemyje. Be to, amerikiečiai kariai išlipo ir kitoj sa
loj, būtent Samar.

Karo reikalų žinovai tvirtina, kad dabartiniai įvy
kiai Filipinų salose turi nepaprastai didelę reikšmę. 
Taip ir yra.

★

Religijos persekiojimas Čekoslovakijoj
Amerikos čekų tarybos biuletenyje pranešama, kad 

visos okupacijos metu Čekoslovakijoj neatsiradę nė 
vieno kunigo, kuris bet kokiu būdu būtų bendradar
biavęs su okupantais naciais. Apie tai praneša prel. 
Francišek Hala.

Šis prelatas, kalbėdamas apie religinio gyvenimo per
sekiojimą Čekoslovakijoj, sako, kad katalikų kunigų 
seminarijos buvusios paverstos Gestapo (slaptosios na
cių policijos) mokyklomis ir kad naciai konfiskavę 
170,000,000 kronų vertės bažnyčios turto.

Kaip visam kraštui, taip ir Katalikų Bažnyčiai Če
koslovakijoj naciai padarė neįkainuojamai didelius 
nuostolius.

★

Prisirengkime
William C. Hunneman, Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

karo fondo vajaus pirmininkas, praneša, kad tos orga
nizacijos didžioji ir svarbioji 1945 metų rinkliava pra
sidės kovo 1 d.

Darant šį pranešimą p. Hunneman teisingai pabrė
žia, kad Raudonojo Kryžiaus Karo Fondo vajus 1945 
metais turės būti sėkmingiausias už visus praeity bu
vusius, nes karui esant pačiame įsisiūbavime, didesnius 
karių skaičius karo frontuose ir jų šeimas namuose 
teks prižiūrėti ir aprūpinti.

Mūsų visuomenė turi būti gerai prisirengusi šiame 
vajuje organizuotai padirbėti ir gausingai aukoti.

★
- Community and War Fund Chicagoje jau sukėlė 
$6,700,000. Tai stambi pinigų suma. Tačiau dar toli 
gražu iki išpildymo kvotos, iki $12,980,000. Šiomis die
nomis dar daugiau padirbėkime ir dar gausiau auko
kime, kad išpildyti savo kvotą.

★
Gen. MacArthur jėgos smarkiai pliekia japonus Leyte 

saloj. Per keletą dienų padaryta didelė pažanga. Už
imta keli miestai, keliolika svarbių vietovių, kur įsi
stiprinus, amerikiečiai galės pagreitinti savo žygius 
laisvinant prieš pora metų japonų pavergtus filipinie
čius.

[ APŽVALGA 1
f

Toks tokį susitiko...
TYSLIAVIENĖ S-BIMBOS TALKA

“Vienybės” kolumnistės Tysliavienės ir bolševikų 
“Laisvės ’ redaktoriaus Bimbos talkai pulti Amerikos 
Lietuvių Tarybą, galima gražiai pritaikyti lietuvišką 
priežodį — toks tokį susitiko ir ant alaus pavadino...

Tysliavienė ir Bimba vienodomis priemonėmis ėmėsi 
šmeižti ALT priešakyje stovinčius žmones. Perskai
čius jų raštus, atrodo, kad ne tik Bimba, bet ir Tys
liavienė užsimojo griauti bendrą Amerikos lietuvių 
darbą Lietuvai laisvinti ir nuo karo nukentėjusiems lie
tuviams šelpti.

Pavyzdžiui, spalių mėn. 18 d. New Yorko Lietuvių 
Taryba surengė prakalbas dabartinei Lietuvos padė
čiai nušviesti. Kalbas pasakė ALT egzekutyvinio ko
miteto nariai. Iš jų kalbų visiškai huvo aišku, kokioj 
padėty yra Lietuva ir jos žmonės, kokius žygius daro 
ALT, kad supažindinti Amerixos visuomenę su tragin- 
ga Lietuvos žmonių būkle, kad prašyti Amerikos vy
riausybės imtis visų galimų priemonių sustabdyti da
bar vedamą lietuvių tautos eksterminaciją.
TIK JAI ‘ NEBUVO AIŠKU”

Šiuos žodžius rašantis (būtent — L. šimutis) New 
Yorko lietuviams pranešė, kad ALT suvažiavimas nu
tarė prašyti Amerikos lietuvių visuomenės sukelti $50,- 
000.00, kad būtų galima dar labiau praplėsti LAIC dar
bą ir kad platesniu mastu būtų vedamas Lietuvos lais
vinimo darbas. Visiems tai buvo aišku, bet tik Tyslia- 
vienei ir Bimbai nebuvo aišku. Todėl ji savo vyro ga- 
zietoj matė reikalo parašyti tokį, raportažą:

“Amerikos Lietuvių Tarybai reikia “50,000 dole
rių Lietuvai šelpti”.

Taip sakė ALT pirmininkas L. Šimutis, prašyda
mas aukų iš poros šimtų žmonių, susirinkusių pra
kalbose Brooklyne.

Įdomu kaip ilgai visuomenė tai toleruos.
Kodėl p. Šimutis, prašydamas atikų, nedrįsta pa

sakyti teisybės — kad tie pinigai bus naudojami ne 
Lietuvos šelpimui, bet ALT išlaidoms pamokėti?

Šimutis įsitikino, kad ALT darbams varyti, visuo
menė neparodo duosnumo. Tik kai jis pradeda žaisti 
žmonių jausmais, kalbėdamas apie krauju paplūdu
sius Lietuvos žmones, kurie, ištikrųjų reikalingi pa
šalpos tai doleriai, kaip bematant, plaukia...

Beje, ALT pirmininkas Šimutis, Brooklyne, pareiš
kė, kad nors jam “nelabai patogu”, bet jis kalbąs ir 
Lietuvos žmonių vardu...

Ar ne laikas būtų žinoti su kokios rūšies atstovu 
turime reikalą?”

RAŠO NETIESĄ
Tysliavienė neteisybę rašo, kad L. Šimutis sakė, jog 

ALT reikalauja $50,000.00 Lietuvai šelpti. Jis sakė, kad 
toji suma yra būtinai reikalinga kovai dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, Lietuvos tragingai būklei nušviesti 
Amerikos spaudoj ir biaurią bolševikų propagandą su 
visais jų melais ir šmeižtais atremti.

Šimutis kalbėjo ir apie Lietuvos šelpimą, bet tik 
pasidžiaugdamas, kad toj srity puikiai ir vieningai pra
dėjo dirbti BALF, kurį reikia remti, skyrius organi
zuoti ir, be to, National War Fondo vajuje būti veik
liais ir duosniais.

Jei buvo kalbėta apie “krauju paplūdusius Lietuvos 
žmones”, nejaugi Tysliavienė apie tai abejoja. Lietu
vos padėtis yra skaudi ir traginga. Todėl geram lietu
viui, ar jis bus kalbėtojas ar klausytojas, kalbant ar 
girdint apie baisias žmonių kančias, darosi liūdna ir 
graudu. Susijaudinę' teikiame jiems pašalpą, susijau
dinę aukojame ir dirbame, kad pagreitinti Amerikos 
pergalę ir Lietuvos žmonių išlaisvinimą.
APIE ATSTOVYBĘ

Ką šimutis atstovavo? Jei Tysiiavienei tai nežino
ma, mes čia priminsime: jis, prašydamas remti Lietu
vos žmonių kovas į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, 
atstovavo Amerikos Lietuvių Tarybą, kuri praėjusią 
vasarą yra gavusi atsišaukimą ir prašymą iš Lietuvos 
(Lietuvos Laisvinimo Komiteto, susidedančio iš visų 
politinių grupių), kad gelbėti Lietuvos žmonėms ko
voti su žiauria okupacija ir darbuotis, kad mūsų kraš
to vyriausybė (Jungtinės Valstybės) padėtų jiems, su
triuškinus nacius, atsisteigti laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinę valstybę.

Nejaugi ALT negali tų dalykų priminti visuomenei?
Tik Bimbos, Mizaros ir Andruliai nenori, kad mes 

kalbėtume apie Lietuvos žmonių teises į laisvę. Prie 
tos kompanijos, matyti, jau linkusi dėtis ir fašistuo- 
jančio laikraščio redaktoriaus žmona.

Bolševikų laikraščiai Tysliavienės neteisingas žinias 
plačiai panaudojo savo išdavikiškiems darbams dirbti. 
Jos tokia talka Bimba ir kiti labai džiaugiasi. Gal net 
Stalino medalį už tuos “nuopelnus” jai išrūpins,

Iškilmėms ir bazarui praėjus
(Tęsinys)

P. ŽADEIKIŲ KALBA
“Ladies and gentlemen:
“I am gratified and deep-

ly moved by your invitation 
on behalf of the Mayor of 
Baltimore to witness The 
United Nations’ Victory Pa- 
gsant and Bazaar which has 
been organized by the Na- 
tionality Groups of Balti
more in honor of you men 
and women who are serving 
with the Armed Forces of 
the United States.

“I have seen the Bazaar, 
and part of the Pageant, and 
I wish to tell you how great- 
ly impressed I am with your 
ingenuity and resourceful- 
ness in produeing this won- 
derful spectacle which so 
truly represents the since- 
rity of the eager.ness and 
the untiring efforts of your 
Committees.

“It makes me happy that 
Baltimoreang of Lithuanian 
origin have contributed a 
generous share toward the 
realization of the idea that 
men and women who fight 
for their ccuntry’s ideals 
should always be remember- 
ed and properly honored.

“American fighting men 
are popui ar in many parts 
of the world. They have been 
popular in Lithuania since 
World War I, and they are 
popular there now. The Lith 
uanian people know that the 
American soldier fights not 
only for his homeland, būt 
also for the liberty of the 
enslaved nations which have 
been robbed of their free- 
dom by the agressors. Lith
uania, a vietim of aggres- 
sion, is resisting the aggres- 
sors to the fullest measure 
of her ability, and is await- 
ing the dawn of Liberation.

“Moreover, Baltimore is 
popular in Lithuania be- 
cause it honors Lithuania s 
Independence Day as a legal 
holiday in the State of Ma- 
ryland.

“A replica of the “Liber
ty Bell” in Philadelphia, a 
gift from friendly Ameri- 
cans, occupies an exalted 
place in Lithuania’s second 
Capital. Such spiritual ties 
among nations are to be 
cherished and preserved. 
They stand for the brother- 
hood of mankind from which 
help may flow from the 
more fortunate to those in 
distress. •

“The benevolence of the 
American Government and 
the American people is felt 
and appreciated in my ooun- 
try not because of some ma- 
terial advantages, būt be
cause of the torch of liber
ty and democracy, because 
of Wilson’s principles of 
self-determination of small 
nations, of Stimson’s prin
ciples of the non-recogni- 
tion of changes produced by 
aggression, and because of 
the Roosevelt-Churchill At
lantic Charter.

“I am sure that this ga- 
thering of benevolent people 
serves as a proper tribute 
to all those lofty principles 
which I have just mention-

KALBA KUN. L.
MENDELIS

Kun. dr. Liudas Mendelis 
dėkojo visiems lietuviams 
dirbusiems šių iškilmių la
bui, ir pageidavo, kad Lietu
va atsikurtų ir būtų laisva 
ir nepriklausoma.

Šv. Alfonso parapijinės 
mokyklos vaikučiai, kuriuos 
sumokino seserys Kazimie- 
rietės, dainavo “Plaukia sau 
laivelis” (Šimkaus), “Biru
tę” (Petrausko) ir “Karve
lėli mėlynasis” (Sasnausko), 
ir šoko “Klumpakojį”, “Ko- 
ketką”, “Kriputį” ir “Kal
vį”. Vaikučiai gražiai padai
navo. Tarpe jų ir mažas fi- 
lipinukas, kuris minimą mo
kyklą lanko, kartu gražiai 
lietuviškai dainavo. Šokiai 
irgi labai gražiai išėjo. Vai
kučiai, Lietuvos tautiškuo
se rūbuose, mirgėte mirgė
jo scenoje. Publikos buvo 
daug ir viii gausiai plojo.
‘ DAINOS” DALIS

Antrą dalį lietuvių prog- 
ramo pildė “Daina”. Gražia 
balsis tenoras. Klementas 
Andreikus dainavo “Ne mar 
gi sakalėliai” (Tallat-Kelp- 
šos), “Kur bakūžė samano
ta” (Šimkaus) ir “Dul, dul, 
dūdelė” (Vanagaičio). Dai- 
nietės — “Sesutėlės, lelijė 
lės” iš Petrausko operetės 
“Birutė”, o “Dainos” cho
ras — “Kur namas mūs” ir 
“Aras” (Petrausko), ir “Va 
karinę dainą” ir “Čigonų 
dainą” iš operetės “Čigo
nai”, Šimkaus, vadovaujant 
Lelijai Bakerckienei ir akom 
panuojant Elenai Juškaus- 
kaitei. Visos dainos gražiai 
nuskambėjo, ir dalyviai ga
vo daug garsių plojimų.

Po to buvo ukrainų prog
rama, o vėliau linksmi šo
kiai, griežiant Bob Iule or
kestrai.
KITŲ VALSTYBIŲ 
DIENOS

Spalių 11 d., buvo Didžio
sios Britanijos, lenkų ir grai 
kų diena. Programa ėjo maž 
daug tokia tvarka, kaip ir 
10 spalių.

Spalių 12, buvo “Pan A- 
merican” vakaras. Čia na
riai Knights of Columbus

LAIMĖTOJOS

Ruth Finke, Mt. St. Jo- 
seph kolegijos, Mt. St. Jo- 
seph, Ohio, ir Betty Row- 
land, Notre Dame kolegijos, 
Cleveland, Ohio, studentės, 
laimėjusios “The Catholic 
School Journal” premijas už 
piešinius Katalikiškų Knygų 
Savaitei. (NCWC-Draugas)

dalyvavo. Apačioj ėjo tau
tinių grupių paroda, tik ne
buvo spektaklių. Viršuje bu
vo didelė paroda, kaip ir 
spalio 8 d.

Viršutinėje salėje buvo 
kalbos, paroda ir, galop, šo
kiai — grojant garsiam 
Jack Teagarden orkestrui. 
Apatinėj salėj, kur radosi 
tautiškas bakūžės ir viso
kių rankdarbių paroda, gro
jo šokiams Bob Iule orkes
trą.

(Daugiau bus)
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Australijos avys
Australija yra žinomų 

kaipo pirmoji pasaulyje ša
lis avių auginime. Nėra ki-Į 
tos šalies, kur taip daug ir 
tokios geros veislės avys bū
tų auginamos.

Australijos avių vilna y- 
ra išvežama į platų pasau
lį. Taip jau ir mes, jei ką 
geresnio iš rūbų įsigijame,1 
tai reik atsiminti, kad tai 
turime iš Australijos avių.

Pradėjus apgyve n d i n t i 
Australiją baltais žmonė
mis, buvo daromi bandymai 
javų sėklomis ir gyvulių au
ginimu. Buvo vežami į Aus
traliją įvairios rūšies gyvu
liai pratinimui prie vietos 
sąlygų. Tiems bandymams 
išleista daug pinigo. Išban
dymui avių ūkio taipgi rei
kėjo daug laiko ir pinigo. 
Įvairios veislės avys buvo 
vežamos į Australiją iš į- 
vairių pasaulio dalių.

Kaip javam ir kitiems au
galams reikalinga pritaiky
ti žemė, sluogsnis ir drėg 
mė, taip jau ir gyvulių ū 
kis ne visur galima užvesti: 
tiktai ten, kur yra tinkamos 
sąlygos.

Po ilgų bandymų, galų ga
le, pasirodė, kad Australija 
daugelyje vietų tinka avių 
ūkiui. Ir šiandie Australija 
yra šalis su milijoninėmis 
bandomis avių.

t
Ganyklos

Kadangi avių ūkis dabar 
yra gerai ištobulintas ir duo 
da gerą pelną, ta priežastis 
paskatino ne tik pavienius 
užvesti avių ūkius, bet ir 
bendroves. Avių ganyklos a- 
pima milžiniškus žemės plo
tus. Atskiri avių ūkių vedė
jai, arba savininkai, valdo 
įvairaus didumo ganyklas. 
Vienos ganyklas didesnės, 
kitos mažesnės, priklauso 
nuo vandens ir žolės koky
bės. Vienų ganyklos apima 
dešimts tūkstančių ketvirtai 
nių mylių, kitų dvidešimt 
tūkstančių. Tose ganyklose 
ganosi milžiniškos bandos 
geriausios rūšies avių. Ga
nyklos, nežiūrint kiek tūks
tančių mylių jų plotas išne
ša, yra aptvertos vielomis. 
Toji vielos tvora tikras gal
vosūkis avių ūkio savinin-„ . , ginimas kirpėjams esti ne 
kui. Aptverti viela desetkų nuo valandų, nu0 avių 
tūkstančių mylių plotą kai-1 skai{i3M Kurie daugia.j a. 
nuoja dideles sumas pinigų Į nukerpa, tie gauna di.

Ganyklų savininkai laiko ; atlyginim„. Kirpėjai,
suaugusius patyrusius avių nukerpa nuo 150
priežiūrai piemenis, kurie
raiti, su išmokytais šunimis, 
gano milžiniškas avių ban
das.

Australija yra ypatinga 
šalis tuomi, kad joje vie
tomis labai retai ir mažai 
lietus lyja. Be lietaus žemė 
neturi drėgmės ir vandens. 
Todėl yra labai daug plotų, 
kur būtų galima užvesti a- 
vių ūkius, bet stovi bergž
di, nes jokis pašaras juose 
neauga. Kur šiek-tiek karts 
nuo karto lietus lyja, ten 
randasi ir avių ganyklos. 
Tačiau ganykla negali būti 
be nuolatinio vandens. Ga
vimui vandens, gręžiami šu
liniai ir iš jų traukiamas 
vanduo, kuris yra tinkamas

Tarp kitko aplikacija rei
kalauja aplikanto biografi
jos, kiek mokslo turi, apra
šymą apie jo praeitį, užsiė
mimą, šeimą ir panašių in
formacijų.
Vizos Divizija
naujoj vietoj

partamento, bet arčiau sto
ties.

Specialis komitetas pa
greitins vizų aplikacijas

avims, bet jis nėra tinka- _ _ _ Imas žmonėms. Jame randa-1 
si įvairių mineralų taip kad 
žmonės savo reikalams tu
ri ieškoti vandens iš kitų 
šaltinių.

Bile kokis vanduo ganyk
lose yra labai branginamas 
ir taupomas. Ganyklos ir a-1 
vių savininko pasisekimas 
arba nelaimė priklauso nuo 
pašaro ir vandens ganyklo
je. Užlijus lietui ganyklose 
suželia žolė; lietui užsibai
gus, saulė kepina ganyklas, 
žolė virsta šienu, kuris taip 
yra geras pašaras avims.
Kirpykla

Kiekvienas ganyklos ir a- 
vių savininkas turi reikalin
gus trobesius. Gyvenamasis 
namas sudarytas iš įvairių 
kambarių, sulyg savininko
noro Visos to namo kam- nuotrauka padaryta prie katedros Cebu mieste, Philippines salose, 1940 metais,
barių durys atidaromos į būtent kai salose viešpatavo taika ir ramybė. Nuotrauka padaryta vieno olandų misi- 
lauką taip kad turėti už- j<>nieriaus paskyrimo vyskupu proga. Žiūrint iš kairės į dešinę: Jaro diecezijos vysk. 
tektinai oro kvėpavimui Cuenco; prelatas Nieto; Apaštalinis Prefektas Palaan sričiai; Zamboanga diecez. vysk. 
Virtuvės tame name nėra- Del Rosario, S.J.; Cebu arkivyskupas Reyes, Surigao diecez. vysk. Vrakking; Gagayan 
ji tiksliai pastatyta toliau diecez- vYak- James Hayes; Palo diecezijos (netoli Leyte, kur amerikiečiai pravedė in- 
išvengimui šilumos, kur taip vaziJ3) vysk. Mascarinas ir prelatas Castro. (NCWC-Draugas)
oras beveik apskritą metą 
karštas. Valgomojo kamba
rio kiekvienas langas ir du
rys aptaisyti vielos sietais, 
kad apsigynus nuo milijonų 
įvairios rūšies ir dydžio vabz 
džių ir musių, kurių karts 
nuo karto labai daug atsi
randa.

Be gyvenamojo namo, dar 
yra keli mažesni trobesiai 
ir svarbiausias — vilnų san
dėlis. Vilnų sandėlis yra ir 
avių kirpykla, šiame trobe
syje yra kerpamos avys, jų 
vilna rūšiuojama ir iš čia 
siunčiama į gelžkelio stotį, 
o iš ten į įvairias pasaulio 
rinkas.

Avių kirpykla yra ilgas 
namas. Jis stovi tuščias di
desnę metų dalį. Bet atėjus 
avių kirpimo laikui, prasi
deda didžiausias ir smar
kiausias judėjimas.

Apleistas namas virsta 
dirbtuve, kur vieni kerpa a- 
vis, kiti nukirptas vilnas 
deda į, didžiausius krepšius, 
rūšiuoja, krauna į vežimus 
siuntimui į rinkas. Avių kir
pėjai turi mokėti savo dar
bą ir ne visi kirpėjai turi 
tuos pačius gabumus. Atly-

Praeitą vasarą Churchila3 
lankėsi Italijoj. Apleisdamas 
Italiją jis patarė italams su
sirūpinti laisvės gynimu. O 
kad italai žinotų, kas yra 
laisvė, britų premjeras taip 
yra apibudinęs laisvą kraš
tą:

vo rūšies mokslas ir menas. 
Vilnų rūšiuotojai greitai nu-

šių vilna nešama nuo ru- <
šluotojo stalo ir dedama į 
didelius krepšius. Kiti dar
bininkai surušiuotą vilną, 
suspaudžia rankiniu spaus
tuvu į didelius pundus Ir 
kietai suriša. Ant kiekvieno 
vilnų pundo užrašoma koky
bė ir rūšis. Tie vilnų pun
dai kraunami į traukinius 
ir vežami į Australijos uos
tus, o iš čia laivais siunčia
mi į, įvairias pasaulio dalis.

Nukirptos avys ir vėl lei
džiamos į ganyklas.

iki 300 avių. Avys, skiria 
mes kirpimui, yra atgabe
namos į gardą sujungtą su 
avių kirpykla. Iš to gardo 
siauru takeliu avys varo
mos į kirpyklą. Tuo tarpu 
jos ir suskaitomos. Eilės 
kirpėjų kirpykloje apkerpa 
tūkstančius avių. Avys ker
pamos nepaprastai greitai 
su naujausiai išrastomis a- 
lektra varomomis mašinėlė
mis, panašiai, kaip ir žmo
nių kirpyklos©.

Kirpėjai nieko bendro ne
turi su nukirpta vilna. Nu
kirptą vilną surenka kiti 
darbininkai, apvalo nuo ne
švarumų ir paveda žinovams 
rūšiavimui.

Vilnų rūšiavimas yra sa-

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

PRIEŠKARINE NUOTRAUKA IŠ PHILIPPINES

CHURCHILL PATARIMAS ITALAMS VISIEMS 
ĮSIDĖMĖTINAS

2) Ten. konstitucija lei
džia tautai pašalinti vyriau
sybę, kuri jai nepatinka,

3) Ten* teismai yra nepri
klausomi.

4) Teismai sprendžia pa-
gpl įstatymus paremtus tei-

, T . , , singumo ir dorovės dėsniais,
1) Laisvame krašte gali- , rp._ . . v. ., .x., . b) JLen visi piliečiai yra

ma kritikuoti vyriausybe .r I lygūs ieš įstat tur.
pareikšt, savo nuomonS, tingi jr valdinin.

kai ir civiliai,
6) Teisės asmenų, einan

čių valstybines pareigas, y-
sprendžia vilnų kokybę ir jų,ra įstatymų ap3aus.0t08, 
vertę. Suskirstyta sulyg rū-1 7) p,;i<i{iai yra Uiav. nuo

policijos sauvaliavimo bai
mės. Gi policija ten sauva-
liauja, kur yra vienos par
tijos diktatūra ir policija y- 
ra jos klusnus ginklas.

Tai brangūs žodžiai. Juos 
turėtų gerai įsidėti galvon 
tie, kuriems taip patinka 
vienos partijos diktatūra, 
tai yra komunistai, naciai ir 
fašistai, kurie nors kaujasi 
kartais, bet yra visi to pa
ties plauko. Visi jie smau
gia laisvę.

MOTINOS ELEGIJA
(Vienų metų tragingos 

mirties kadeto Vitalio Mi- 
ciūno).
Sūneli mano, vienturtėli, 
Ilges dienelės be tavęs. 
Išsekė visos ašarėlės,
Ir pražiūrėjau akeles.

Į tą takelį, į tą tolį 
Kur išlydėjau aš tave. 
Siekiau rankelėms kai pra

puolei,
Pilkos minios okeane.

O, sunku, sunku motinėlei, 
Tiktai šešėlį, pasilikt.
Ar teka, leidžias saulužėlė— 
Negaliu tavęs pasitikt.

Pasakyk, mano mylimiau
sias,

Bent mielo kapo šalnose: — 
Ką jautei skiriantis, bran

giausias, /
Kai skendo delnas, — del

nuose?...

Kai skendo kartą paskutinį, 
Ir amžiai užtrenkė vartus... 
Ar jautei durklą tą plieninį, 
Ką širdin smigo toks aš

trus?

Nei man gyventi, nei nu
mirti —

Tarp kalavijų, tarp aštrių. 
Nei į tą kraštą nusiyrti, — 
Už tavo grabo paslapčių.

Jo dangtį glosčiau apkabi
nus,

Bet jis neleido pas tave...
Ir šaukiau delnus surakinus 
Alpau tragedijų tvane.

0, sūnužėli, o sūneli,
Kas mano skausmą išro

kuos?
Gal Lietuvos žalioj girelėj, 
Bent gegužėlė iškukuos?

Alyvos šnara tavo kapui, 
Kitas godas, kitus kraštus 
0 jautriam mano širdies la

pui, —
Į Seka skausmai — savo raš

ius.
Marija Aukštaitė

Iš Imigracijos Ofiso

Visiems reikalinga žinot smulkmenos
Visos aplikacijos Naujas narys Board of
forma pakeista Appeals

Aplikacijos Forma BC da- Į Profesorius Robert Kent 
bar galima gauti iš Viza I Gooch, pirmiau Virginijos 
Division, Washington, D. C. universiteto profesorius, pa- 
Susideda iš vieno puslapio. į skirtas nariu Board of Ap- 
kurio abi pusės reikia išpil- i peals vizos reikaluose, 
dyti.

Valstybės Departamento 
| Vizos Divizija vėl turėjo pa- ' Praktikuoti prieš Board 
; keisti savo vietą. Nauji ofi- į Immigration Appeals.
Į sai randasi Standard Oi! į yra daUg asmenų šioje 
I Building, 3rd Street and dalyje, kurie už atlyginimą 
j Constitution Ave.nues, N. W., I djrbo kaipo technikališki pa 
I Washington, D. C. Nors ga
na toli nuo Valstybės De

Vizos Divizija praneša Į- ir Prieš Board of Immigra-
steigimą specialio komiteto | tion Appeals. Šie asmenys
iš atstovų Valstybės Depar- j nebuvo priskaityti patvarky
tamento, kuris svarstys ap- muose iš vasario 4 d., 1944
likacijas ir darys nuspren-im- Bet birželio 16 d. 1944
dimus atsitikimuose kur in- no. patvarkymai juos įnima. 

.iformacijos ne pilnos. Jie Jeigu asmuo dirbo imi
gracijos arba natūralizaci
jos dirvoje per penkis me
tus prieš gegužės 1 d. 1944 
m. jis bus priimtas prakti
kuoti. Komisijonierius ir 
District Director vietoje kur 
aplikantas gyvena turi re
komenduoti tokius asmenis.

FLIS

svarstys atsitikimus žmo
nių, kurie ne ateiviai prie
šai.

Vizos Divizija pakeitė pa
tvarkymą, kuris lig šiol rei
kalavo kad “aplika.ntai ku
rie skaitomi ateiviai prie 
šai, privalo parodyti kad jie 
bus naudingi šiai šaliai.”

BE

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

Ne

i

10546 S. Artesian. CED

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. “CA8H AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
IMS We»t 47 th Street — arti Wo«d Street 

8. J. Vondrak, navininkas Telefonas LAFayette 45«0
Laimėjimui pirkite U. 8. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: — nuo M ryto Iki 5:30 p.p. etvlr. Iki 8. ŠeAtad 8 Iki 12.

5

Ne tik advokatams leista 
praktikuoti prieš Board of 
Immigration Appeals

Imigracijos ir Natūraliza
cijos komisijonierius išleido 
patvarkymą, kuris duoda 
teisę kai kuriems asmenims, 
kurie nėra advokatai arba 
ateiviai socialių organizaci-

tarėjai imigracijos ir natū
ralizacijos atsitikimuose, ir 
kurie padeda savo klientams 
pagaminti tinkamus doku
mentus, ir juos atstovauja 
išklausymuose prieš vieti
nius imigracijos pareigūnus

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everytblng in the line of 

Fnrnitnre

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)
Fnctory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment coli — 

REPUBLIC 6051 1

J
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IS ROCKFORDO PADANGESA I ',
Spalių 29 d. Moterų Są- j dalykų laimėjimui; gėrimo 

jungos '9 kp. ruošia maska- Į ir valgio ir patys dalyvavo 
radinį vakarą parapijos sa-|bazane, būtent Adolfas Pui- 
lėj. Moterys žada daug do-1 dokas, Povilas Šimaitis, Juo 
vanų duoti ir turės gerą or- zas Virbickas, Volteris Mi- 
kestrą. Visus kviečia atsi- sevičius, Vincentas Grubel, 
lankyti. Pelnas eis parapi- Bronius Garšva

±=±
Teni^ądienis, spai.ų 27, 1941

jai.

Kareivių motinėlės nudžii 
go, kai jų sūnūs parvažiav. 
apsilankyti: J. Zubinas (Na 
vy) 10 dienų pabuvęs grįžr 
atgal į savo stovyklą; Gi 
bas (Navy), 15 dienų pabu
vęs grįžo atgal į Philadel 
phia, Pa.; Jonas Politika pai 
vyko 30 dienų. Jis buvo Pa 
cifike. Dalyvavo mūšiuose 
ir du syk buvo sužeistas 
Bet nenusimena. Sako, mes 
laimėsime karą. J. Valatka 
po 10 dienų grįžo atgal į 
No. Carolina. Dr. B. Bo’o- 
toff, sugrįžęs iš kariuome
nės atidarė ofisą toj pačioj 
vietoj, 205 Mead Blvd.

Farmeriai taipgi didelė- 
nis aukomis pasirodė. An- 
Irius Škėmas, Antanas Do- 
neika, Ona Balčitienė.

Klebonas kun. K. Juozai
tis širdingai ačiū taria vi- 
dems aukotojams ir visiems 
:urie kokiu būdu prisidėjo.

Lietuvių Piliečių klubas 
rengia didelį mitingą spa- 
ių 31 dieną, 7:30 v. vakare, 
oarapijos salėj. Bus daug 
kalbėtojų. Pripildykime sa- 
'ę. Bus ir vaišės dykai.

Atnaujino “Laivą” A. 
Saudargis ir žada dar užsi
rašyti “Draugą”.

Senelių prieglaudai, Chi-
Bazaras gerai pasisekė 

Liko pelno 3 tūkstančiai it 
6 šimtai. Biznieriai labai ge
rai pasirodė; aukojo daug

DAR VIENAS JAPONAMS SMOGIS
PACIFIC
FRONT

PrimpnamA ir nūn- Lietuvių Moterų klubas au-rrimename ir nuo kQjo $10000 community ir
širdžiai kviečiame War Fund, gi rengiamoj pra

Chicagos Lietuvių Moterų mogoi, Pr“W .drabui‘ua ka- 
klūbo "card and bunco par- ™ "ukeoteiumema, kuriuoe 
ty” lapkričio 3 dienų, 8 vai. «<“>««■ ™ngi*. Sva- 
vakare, jvyka Dariaua-Girt- n™. «taMytaia ..r gražia,
no svetainėj.

Prie šios pramogos stro
piai rengiasi veiklus klubo 
komitetas, vadovaujant Ma
ry Radis, kaipo “chairman“

Bilietų kaina 60c įnimant 
ir taksus. Dovanų bus kiek
vienam staliukui ir daug 
gražių ir įvairių “door pri- 
zes”.
Drabužiai karo * 
nukentėjusiems

Rugsėjo 17 d. Chicagos

narna dideli kiekiai įvairių 
Dedamas čia žemėlapis parodo, kurioj vietoj Japonijos derlių ir pramonės gaminių, 

pašonėj mūsų laivyno flotila uždavė dar vieną didelį smū- Tik mums stebėtina, kodėl 
gj Japonijos laivynui, nuskandindamas devynis karo lai- Sovietų valdžia, turėdama 
vus. Mūsiškių nuskandintas tiktai vienas lėktuvnešis, bet artį 190 milijonų pavaldinių, 
laivo kapitonas ir 1,360 jūrininkų išgelbėti. (Acme-Drau- nesugeba darbininkijos pro-

į dėžes sudėtus. Kas iš vieš
nių norėtų prie to labdarin
go darbo prisidėti, prašom 
pagaminti dėžutes, su šva
riais, kad ir senais drabu- 
žiais, kurie bus siunčiami 
tiems, kurie visko neteko, 
laike šio Žiauraus karo.

Kas dar nepirko bilieto 
Chicagos Lietuvių Moterų 
klubo pramogon, galės įsi 
gyti prie durų, tik prašome 
gerb. visuomenės, nepamirš
ti ir atsilankyti rengiaman 
vakarelin, lapkr. 3 d.

Koresp

gas) blemų ir tos milžiniškos ū, 
kio bei pramonės gamybos

cago, aukojo Justinas Jeg- i j°kios laisvės jaunimas na- j verstos komunistų tikslams, j tvarkyti taip, kad žmonės 
minskis $10.00 ir žada tapti Ituraliai dainuoti ir šokti ne- Filmoje iškilmingomis dėko- maždaug lygiai būtų aprū-
amžinu nariu. Sveikinam!

Korespondentas

CHICAGO IR APYLINKĖSE
PUIKIAI NUSISEKU PARENGIMAS

Marųuette Park. — Fed. I lių tipus bei papročius, jų 
Spaudos Sekcijos parengime! savotiškus miestus, pastatų,

1 gali, nors rusai turi daug 
gražių tautinių dainų ir žai
dimų. Užtat sovietiniam 
krašte daina ir jaunatvės 
linksmybė, džiaugsmas se- mi patenkinti 
niai yra nutilę.. Rusai taip 
pat religingi. Jei sovietuose 
religinė laisvė būtų, žmonės 
visose cerkvėse noriai Die
vą garbintų ir laisvai “Gos-

nės pamaldomis norima de
monstruoti užsieniui, kad

pinti geru maistu, drabu
žiais ir butais, o armija —

spalių 22 d. parap. salė bu
vo beveik pilna dalyvių. Jų

visokio lobio ir gyvybių šiur 
pūlingą sunaikinimą. Iš ki

tarpe buvo matyti žymių as- į tos pusės, galvojantis ir ap- 
menų: kun. J. Paškauskas. j siskaitęg žiūrovas visuose 
dr. Simonaitis, Mrs. Rudis Į paveiksluose galėjo matyti 
ir k. ir atspėti Sovietų propagan-

|dos tikslus. Kaip stengtasi 
atvaiždų parinkimu nuslėp
ti komunistinės santvarkos 
pasekmes ir tikrovę Rusi
joje prieš užsienio akis! At
skiroms sritims priduodama 
puiki išvaizdi ir padidinta 
pažanga. Švariai apsirengu
si tarnautoja gražiai patie
kia “čai” su gausiomis val-

L. šimučio kalba
Vyriausias dienr. “Drau

gas’ ’ redaktorius L. Šimu
tis tikrai nuoširdžiai, kar“ 
tai ir nuosekliai nupasako
jo šių dienų Lietuvos būklę 
ir A. L. Tarybos, L. Infor
macijų Centro bei BALF 
pastangas, naudojant visa'’

Kalbės Liet. Demokratų 
Radio Programoje

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

(Šv. Pranciškus)

WiUiam Tuohy
Lietuvių Demokratų Lyga 

praneša, kad Penktadienį, 
Spalio 27-tą d., 10:15 vai. va
kare, iš radio stoties W.H.- 
F.C. (po Margučio) kalbės 
William Tuohy, Demokratų 
kandidatas į State’s Attor- 
ney, Teisėjas John T. Zūris 
ir Al G. Kumskis, Lygos pir
mininkas. (Skelb.)

-4>

Sovietuose irgi yra religinė j tinkamais savąis ginklais, 
laisvė, kad tikintieji, būda- i Sovietai savais ginklais pra- 

komunistine džioje nacių užpuolimo ne- 
santvarka, dėkoja Dievui už atlaikė, nors per 23 metus 
priešų išvijimą. viską dėjo į apsiginklavimą

ir tais “stebuklais” pasau
liui gyrėsi, palikdami alkaną 
ir nuogą savo liaudį.

Na, bet tą filmą patarti-i'*. • ‘ ‘ j <11 '' r. . .
na visiems pamatyti.

Medėja

Rusijos valdžia tik pro
pagandai, — kitkam netikus 

Visi žinome apie Rusijos
podi pomylui giedotų. Bet žemės turtus, derlingumą ir 
jos dėl persekiojimo ir su- 1 gyventojų gausumą. Todėl 
varžymų uždarytos ir pa-, nenuostabu, kad iš jos gau-

galimas priemones, jai ge!- gio gėrybėmis; didmiestiš-
bėti. Susirinkimas, giliai į- kam aprėdė estradoje šoka
vertindamas tų įstaigų ne- grakšti balerina; nacionali-
nuilstamo darbuotojo ir ta- j niais kostiumais apsivilkę
lentingo kalbėtojo žygius jaunuoliai išpildo “kaza-
dėl tautos gerovės ir lais- čiok' ’, meistriškai skambi-
vės, atydžiai, įtemptai klau-; na balalaika ar dainuoja
sėsi ir po pranešimo karš ; tautines dainas, kariams ap-
tai plojo. igynus Stalingradą, Maskvą

. la_ i ir k., minia, vyr. dvasinto-
Su spaudos pagalba kuj vadovaujant su8it.eikus!

Vieni iš Sp. Sekcijos vei-! dalyvauja dėkonės pamaldo-' 
kėjų bendrais bruožais ra-jse; žaliavos, industrijos, že-' 
pažindino su organizacijos mės ūkio ir kitų šakų garny- J 
tikslais šiuo momentu ir a-1^3 išreiškiama šimtais mili-1 
teity. Ragino stoti į sekei jonų galionų ar tonų ir t.t 
jos rėmėjų ir darbuotojų ei- j Perstatoma taip, lyg iš tik
ies už brolių išlaisvinimą su rųjų neblogiausia yra gv- 
kultūringog ir galingos spa1’ 1 venti sovietiniam “rojuj” 
dos pagalba.

Judamieji paveikslai
Inžinierius A. Rudis rodi- 

judamus paveikslus iš kare 
fronto Rusijos žemėj, Euro
poje it au japonais. Paveiks 
lai buvo labai tinkami, pa
rinkti. Žmonės vietoje dau 
naudingų dalykų pamatė už 
palyginus pigią kainą. Spau
dos Sekcija ir dalyviai yra 
didžiai dėkingi už tai Mrs 
ir Mr. Rudžiams!

t

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGAI

Pastabos dėl filmos iš 
Rusijos karo fronto

Filmos buvo labai įdomios 
iš atžvilgio, kad atvaizdavo 
rusų kančias, karingumą už 
savo tėvynę, atskirų taute-

Tuo tarpu ne paslaptis, kad 
ir prieš šį karą per visą ko
munistinio rėžimo laikotar
pį rusų liaudis nė sočiai duo 
nos, nė tinkamų drabuživ 
neturėjo.

Nei čia nepašiepiama

Net užsieniui skirtoje fil-l 
moję — dirbtinai paruoštuo 
se ir nufilmutuose paveiks
luose dauguma žmonių la- 
Jaai vargingai atrodo, nors 
demonstruojama jų organ | 
zacija ar grupės stengtasi 
parinkti ir aprėdyti kuo pui
kiausiai, bet matomai ir pa
ti valdžia geresnių drabužių 
ir fizionomijų nesurado. 
Skurde nėra linksmybės

Materialiam skurde ir be į

y.. r_.

POLYNA STOŠKU TĖS. Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su ftv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
< • '■ ■’ . - ’ ’ )

Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 8. 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.

30

įvyksta S Landi 

.ddte balda ?

H ’ /

len

aip,

sužinosi perskaitęs
Vyskupo Bučio garsią knygą:

SVENČ. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gauąiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

A U G A S "
Avė. Chicago 8, Illinois

' ' t ••**?* * *l Uį A..: «e-'. 3, A .< ... ... ■
r ■»»<'į*?'■■■■. .ii...■ ■ . .1-------------------------- — -.........

DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDAx, \ i. /.•>•* • • • .. ‘
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge- 

- lėjeyra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
• Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, .ir kitos
naudingos maldos.

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

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

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

PASKOLOS 
DAROMOS 
Pirmų Morgičių

FAS

MUTUAL FEDERAL
Springs and Loan Asai. of ChicagoW. OERMAR M>................ . Tst CANai 8881

MSN J. KAZANAUBRAS, RUtlninka.
sZ

,<•
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Prasidėjo koncerto vajus

Tikietai visose kolonijose
Jau su šia savaite prasi- CIC EROJE:

dėjo P. Stoekiūtės koncerto 
tikietų platinimo vajus. Par
davėjų randasi visose kolo
nijose. Nė vienam nebus sun 
ku dabar įgyti tikietus sau, 
draugams ar pažįstamiems. 
Dar galima gauti geresnių 
vietų. Iki koncerto lieka 
tiktai mėnesis. Įsigykite sa
vo tikietą DABAR. Vietos 
rezervuotos. Tikietai gauna
mi:
WEST SlDftJE:

“Draugas’’, 2334 S. Oak 
ley Avė.

Varg. J. Brazaitis, 2208 
W. 23rd St. 
BR1DGEPORTE:

Viktoras Balanda, 3249 S 
Morgan Avė.

Liza Norvaišaite, 3431 S 
Emerala Avė.
BRIGHTON PARKE:

C. Jonaitis, 43rd St., Drug 
Store, 2735 W. 43rd St.

F. Gubista, 4355 So. Mo- 
zart Avė.

E. Samienė, 3751 So. Ca 
lifronia Avė.
SO. CH1CAGOJE:

A. Snarskienė, 610 E. 88th 
Street.

J. S. Cinikas, 8009 S. Vin 
cennes Avė.
MARQUETTE PARKE:

Dona Kaminskienė, 6604 
S. Washtenaw Avė.

S.‘ Staniulis, 6651 S. Tai 
man Avė.

B. Nenarjonis, 6540 So 
Campbell Avė.

Šv. Kazimiero Akademijo 
je, 2601 YV. Marųuette Rd 

DIEVO APVAIZDOS PAR.:

Mrs. Mozeris, 1603 S. 501h 
Avė.

Mrs. Petrauskas, 1603 S. 
50th Ct.

A. Mondeika, 1616 S. 49tb 
Ct.

MELUOSE PARK, ILL.:
K. Kantautas, 903 N. 20th 

Avė.
A. Švilpauskienė, 103 N. 

20th Avė.
i. ■

CHICAGO HEIGHT8:
šv. Kazimiero klebonijo

je, 285 E. I4th St.
INDIANA HARBOR, IND.;

Šv. Pranciškaus kleboni
joje, 3905 Fir St. 
MILWAUKEE, WIS.:

Šv. Gabrieliaus klebonijo
je, 1575 A. S. lOth St.
GENERALINIAI
PLATINTOJAI:

A. Daugirdas
Sophie Barčus.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Už kelių 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

NACIŲ JfiGOS SILPSTA OLANDIJOJ
WESTERH

FPONT

Neatlaikydami didelio britų spaudimo, vokiečiai visu 
penkiolikos mylių Olandijos frontu traukiasi atgal. Bri
tams vartojant liepsnosvaidžius, vokiečiai bėga iš visų 
“lapės” urvų-slėptuvių. (Acme-Draugas telephoto)

Rinkliava sekasi Lietuvos Vyčių 
dėmesiui

Bridgeport. — šv. Pran- BE 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjui.,
1 skyriaus susirinkimas į- 
vyks penktadienį, spalių 27 
d., parapijos mažoje salėj, 
po pamaldų. Rėmėjos malo
nėkite atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Valdyba

Maskva Rūstinasi 
Argentinos Politika

MASKVA, spalių 26. — Į 
i Maskvos žinios, neminėda
mas įtemptų santykių tarpe 
J.A. Valstybių ir Argenti
nos, rašė, kad Buenos Aires 
vyriausybė “tęsia savo nus- 
statymą kolaboruoti su tarp 
tautiniu fašizmu.”

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO
PATARNAVIMAS GREITA^ IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Community and War Fund
vajus sekasi. Taip ir turi, Lietuvos Vyčių Chicagos
būti. Rinkėjai, ypač mote- apSkrities susirinkimas p 
rys, kurios pasišvenčia eiti kfJ pirmadienį> spalių 3į 
per namus, joms paskirtose d, g yal vakare Gimimo
iš centro vietose, randa duos 
nių aukotojų. Sąžinė neduo
tų ramybės, jei bent vienas 
rastųsi iš mūsų tarpo, ku
ris drįstų užsimerkti prieš 
tą baisią tikrovę; prieš ta3

Panelės Šv. parapijos salėj, 
Marųuette Park. šiame su
sirinkime buvusio seimo at
stovai padarys plačius ir į- 
domius pranešimus. Visų 
kuopų valdybos ir nariai

alkio atidarytas burnas, šau i kviečiami atsilankyti. Susi- 
kiančias pasigailėti jų. Ne, rįnkįmas bus labai įdomus.

DANIJOJ PRASIDĖJO 
GESTAPO TERORAS

STOKHOLMAS, spalių 26. 
— Gauti pranešimai sako 
Gestapo pradėjo terorizuoti 
Danijos gyventojus. Nacių 
tikslas yra sutriuškinti Da
nijos požemį. Sakoma naciai 
jau suėmė kelis patriotų 
vadus, ir daug patriotų už
darė koncentracijos stovy
klose.

Kalba yra. visų didysis 
tautos pasistatytas pamin
klas. (Jablonskis)

4192 Archer Avė.

&3=

Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
-—6- — ■ jį. ----------- ,, į

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
mūsų žmonės yra gailestin 
gi. Lietuvio širdis yra pilna 
meilės ir supranta, kad be 
mūsų bendrai sutelktų jė 
gų neatsikels pasaulis. Lie- 

dienų! Kam? Tikietų platin-' tuvis žino ir tai, kad jo tė- 
toj.ams ir pirkėjams! Kodėl? vyne mindžiojama raudonų 
Laukite!!! n- N.A.P. jų šliužų, nepajėgs taip pat

atsikelti pati viena be mū
sų, Amerikos lietuvių, pa 
ramos.

National War Fund priė
mė ir mus pasitikėdamas 
mūsų nuoširdumu. Ir mes

Jų neapvilsim. Pasistengki 
me, kad paskirta jai kvota 
būtų išpildyta su kaupu.

Tuomi užtikrinsime ir sa
vo mielai tėvynei stambią 
pinigišką paramą, kokią y- 
ra pažadėta.

Vajus eina per šį mėnesį 
iki lapkr. 16 d. - O. A.

■ Į..... -

— t

• Vakar Evanstone buvo 
liūdna, kai didžiuma tax vai
ruotojų išėjo į streiką, pro
testuojant prieš susisiekimo

o , ofiso įsakytną^ kuriuo, pra-Pr. Ivanauskiene, 126 W (neSflnis, draudJlama jiems
18th St.

NORTH SIDE:
įimti keleivius už iftiesto.

Valdyba platinkite “Draugą”.

PIRKITE KARO BONUS! Skelbkitės “Drauge“.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG EB SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ

NULIŪDIMO VALANDOJE

Vincas Rėkus, 1905 Be
bausta Avė.
ROSELANDE:

Policija pasakė. kad 
Evanston Cab Co., pagrin
dinės firmos, 75 taxicabai 
neveikė, išskyrus tik šau
kiant ligoninės reikalais. 30

Jonas Jagminas, 10608 S j nepriklausomų taxicab yai- 
Indiana Avė. iruotojų dar važinėjo.
TOWN OF LAKE:

Sofija Jurgaitė, 4622 S
Wood St.

PIRKITE KARO BONUS!

Partizanai Užėmė Du
Miestus Jugoslavijoje
LONDONAS, spalių 25.— 

Laisvos Jugoslavijos radio 
pranešė, kad jugoslavai par 
tizanai užėmė Novi Sad 
miestą prie Dunojaus, 45 
mylias į šiaurvakarius nuo 
Belgrado, o jungtinės rusų- 
jugoslavų jėgos užėmė Pet- 
rovaradiną, tuoj skers Du
nojaus nuo Belgrado-Buda- 
pešto geležinkelių centro.

WHAT’S WRONO WITH 
THIS PICTURE?

PACHANKIS PAMINKLAI
PĖTER troost monument company 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

Doe’t wsite teari et w«ll ai fat. If you ae c (dant
ely lat H*e bscon bure lo you can’t reusS tie 
dripptnųt for coolunų, you can itill ietį fb»t fal 
becli to tbo mest deatar for evtra retion po»nti 
a "d eask D*i vėlus ii unimpaired.

P>ftOOftAUKBD MIMORUIJ AT NO ADOmONAL COSTI 
PARTICUIAft PKOPLJC PRftnm PAGHAITCIS PBODUOTIONS 

DTSTfttBtrrORS OP m VAMOUS MOOTEUbO ORAMITS 
Mzwt IVentUnl—Sfnat teUertee SHMia DlM 10 WanA 

BUY 0. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINOS
luUdMuras raut

JOHN W. PACHANKIS
. — THB LITHUANIAN MONUMENT MAN —- 

Member of ths Lithuanian Chamber of Commarcs

MODERNI ttvkUni PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 6019 South Troy Street

Tek ESTebrook 8645 TeL REPubUe 4298
VALANDOS: Kasdien 0-9 v. vak.; šeltadL. lt Seka. 9-4 VaL

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 
finansiškam stovini prieinamas.

AM]
MU

SUVERS 200 P AM,N^
RANDASI Pas 
PASTRINKIMTn

S

Geriausio MatoriotO Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflsss Ir Dirbtuvė: 527 N. WE8TERN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PRONE: SEELEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GftflaftMM fMtriiavtniMz-- Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1U7 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A 4605-07 S. Hermitage /y Avenue 
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

(131
Pirmadieniais ir Kctvirtad. 

8 vai. vak.

NARIAI 
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotu vig 
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieng Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—U

LACHAWICZ £B SUNAI
2814 WEST 23rd PLACB 
19756 S. MICH1GAN AVA

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5760 

PULLMAN 1278

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ.___________Phone YARDS 4808

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAP. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th BTREUI
_______________ Telephone YARDS 1418

L J. ZOLP
1646 WEST 46th IT. Phone YARDS 0781



LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=nr už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

East St. Louis lietuvis laivyne
RAFAELIS M. KIMUTIS, Eimutis yra uolus katalikiš-

F. 1 Cl. kųjų organizacijų veikėjas. 
Jau nemažai laiko kaip yra 
sekretoriumi prie A. L. R. 
K. S. 119 kuopos, East St. 
Louis, III., o motina Ona Ei
mutienė, gimusi Amerikoje, 
irgi uoliai dirba lietuvių 
draugijose. Du broliai, Vin
cas ir Motiejus, lanko aukš- 
stesniają mokyklą, Central 
CKtholic high school.

v#.

Df&tfftAŠfte fįUtteAS, ČHT3AG0, TtfctNOIS

H-m—*-
Penktadienis, spalių 27. 1944

Laivyno nuostoliai

Tėvas susirūpinęs dėl 
dukters draugystės
Tėvas, susirūpinęs dėl sa

vo 18 metų amžiaus dukters, 
kad “ji palaikanti netikrą 
draugystę”, praeitą trečia
dienį kreipės į teismą Chi- 
cagoje, kad jam padėtų.

Tėvas atėjo į moterų teis
mą su dukra. Jis pareiškė, 
kad dukrai davė gerą namą, 
gražius rūbus ir “viską” ką 
ji pageidavusi, bet dukra 
negyveno pas tėvą. šeima 
prašė, kai dukra grįžtų na
mo, — jis pasakė. Tėvas pa
sakė, kad jis bijo. kad dūk-

PERMAŽAS, KAD VISKĄ ŽINOTI

ų amžiaus

Laivvno departamentas 
snaliu 25 dieną pranešė jū
rininkų (navy, marine corps 
ir coast guard) sąrašą, ku
riame pažymėta, kad 201 
iūrininkas mirė; 100 sužeis
ta ir 32 dingę.

Apsireiškimas

Rafaelis M. Eimutis gimė 
rugpiūčio 16-tą d., 1919 m.,
East St. Louis, III. Baigė 
pradžios parapijos mokyklą 
ir aukštesniąją mokyklą,
East St. Louis, III. Central 
Catholic high school. Baigęs 
aukštesniąją mokyklą dirbo 
Aluminum Ore Co., ir lap
kričio 16 dieną, 1943 metais 
buvo pašauktas karinėn tar
nybon. Įstojo į U. S. Laivy
ną (navy), ir pirmą apmo- NEW YORE. — Irish 
kymą gavo Great Lakęs, III. World (airių pasaulis) pra- 
Vėliau Syracuse New York neša, kad Šv. Panelė Marija 
lankė mokyklą kurią baigė apsireiškusi netoli Carne 
gegužės 6 d., 1944 m., gavo mokyklos namo, Wexford 
laipsnį F. 1 cl. kauntėje. Irlandijoje. Sako-

Rafaelis Eimutis priklau- ma, kad šį šv. Panelės Ma
sė prie Kolumbo Vyčių (K. rijos apsire’škimą matę pen-
of C.) jaunamečių skyriaus, ki mokvklos vaikai, iš kurių no. Englewood policija atvy- 
ir prie parapijos C. Y. O. vvriausias buvo 14 metų am- ko do dviejų minučių, kai

usias gyven 
tojaą^DanTcT Wedge, kuris 
kovojo 25-iose didžiose pės- 
tiijink^ mūšiuose, civilinia
me kare, spalių 25 dieną 
švęntė š’mtą trečią gimta
dienį. Wedge gimė Ohio val
stijoje. ir atvykęs į Illinois 
valstiją įstojo į Uiion ar
miją būdamas 19 metų am
žiaus. -

Gali siųsti
Mackay Radio ir Teiegra- 

fo Kompanija trečiadienį 
pranešė, kad piliečiai gali

Šio kūdikio tėvas, Amerikos kariuomenės kareivis, siųsti telegramas į Prancū- 
ra gali duoti blogą pavyzdį žuvo mūšiuose, o jo motina, anglė, mirė tuojau po gim- ziją. Kompanija paaiškino, 
kitiems penkiems vaikams, dymo. Prezidento Roosevelto leidimu, kūdikis, karo slau- kad State Departamentas 

gės globoje, lėktuvu per Atlantą atgabentas į Ameriką
ir nuvežtas kareivio tėvams į Grand Rapids, Mich. Nuo
traukoj karo gydytojas tikrina kūdikio sveikatą. (Acme- 
Draugas telephoto)

gyvendama kitur.
Teisėjas davė mintį, kad

mergaitės protinis stovis 
būtų ištirtas, bet mergaitė 
atsisakė. Ji pareiškė, kad su 
ja nieko blogo nėra. Byla 
tęsiama iki lapkričio 1 d.

Pabėgo plėšikas
Julius C. Dublin, 42 metų, 

batų krautuvės vedėjas, 6136 
S. Halsted str., kalbėjo tele
fonu, kai maskuotas vyras 
įėio ir pasakė: “Tai yra api
plėšimas”. Dublin pakartojo 
žodžiusi telefoną ir pakabi-

(katalikų jaunamo organiza- žiaus.
cijos). Lankydamas pra- ----------------
džios mokyklą tarnavo prie Platinkite dienraštį “Drau-

plėšikas paspruko su $40.

šv. mišių.
Rafaelio tėvelis Motiejus tis.

gą”. Tai įdomiausias laikraš-

Jr
GERKIT TIK GERA A T,TJ. padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų. bet. prie to. išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresni alų. kuri užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

Pakliuvo teisman 
vištų pirklys

Oliver Filmore, savininkas 
Odessa farmos krautuvės, 
1101 W. lllth str., kuris bu
vo apkaltintas, kad pamaži
no svorį dvejom gyvom viš
tom 11 uncijų, antradienį, 
spaliu 24 d., teisėias Fran
cis Borrelli nubaudė $25 00 
(dvidešimt penkiais dole
riais).

Išmušė lanoa. nuvogė 
už $4,000

Išmušę plytgaVu Eorshak 
krautuvės langą, 912 North 
Michigan avė., vagys išvogė 
lange išstatytus kailinius 
(rusu sobolo) ir kitas bran- 
genvbes. Savininkas prane-

dabar daro pasiteiravimus 
apie finansinius interesus ir 
kitus reikalus Paryžiuje.

Negaus algos per savaitę

Už trijų jaunuolių mušimą
KETURI EAST CHICAGO, IND., POLICININKAI RASTI 
KALTI MUŠIME. SUSPENDUOTI VIENAI SAVAITEI

Vėl oradėjo veikti
LONDON. — Belgijos 

jauni krikščionys darbinin
kai, vadinami žošistais, vėli pradėjo veikti, kai kraštas 
tapo išlaisvintas iš po nacių. 
Joseph Cardiju, žosistų įstei-

Keturi East Chicago poli- prie šių trijų jaunuolių an- gėjas, tapo išlaisvintas. Jis 
cininkai, trečiadienį, spalių klausinėjimo dėl prapuolu- 0uvo nacių ar-estuotas 1ŠH2 
25 d. rasti kalti, kad jie ge- šių brangenybių. kurios melais. ir ĮKalmias ftl. Cnivs. 
gūžės 3 d. mušė guminėmis kaip vėliau paaiškėjo, visai
švirkštynėmis (lazdomis) nebuvo pavogtos. tiktai bu- 
tris 15 metų amž. jaunuo- i vo užsimetę ir vėliau atras- 
lius, kurie buvo įtarti dėl tos.
prapuolusiu brangenybių.

Šie 4 policininkai: Walter Policininkai yra suspen- 
Raczkovvski, Michael Gor- duoti pradedant ateinančiu 
man, Andreyv Vargo ir An- šeštad'eniu vienai savaite1 
thony Rogers, buvo apkal- ir nebus mokama už tą lai- 
tmti, kad jie vartojo mušimą ką alga.

Rado lavonu
George Budz, 62 metu. 

skuduru rinkėias, nuo 1437 
W. 45th str.. buvo rastas pa
sikoręs savo trobe’ėie f shan-

hAito kOKESPON 
Li£i\ 1 Af»

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
^GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dingM — įrangų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — V amt šio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pieisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

’ CARR MOODY LUMBER CO.
8039 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

Pateko tavo dvieju 
i gafvėkariu

t *
Charles Budgeon 65 me

tų. 4628 No Rockwell str.,
trečiadieni nateko tarp dvie- Kaimynai pastebėjo tik 
ju gatvėkariu. State st.. prie DO dvieili dienų.
23rd str. Jisai buvo nuga- -----------------
bent?s i Mercv ligoninę ir ŠirdlGS dfdkd
greičiausiai bus įlaužtas gal JHUIvj moi\a
vos kiaušas.

Nelaimė darbe

Gene Sherman, Los Ange
les Times korespondentas. 
Amerikiečiams padarius sek 
mingą invaziją į Peleliu sa
lą, jis, rizikuodamas savo

John Vincent. 69 metu.| į , išlip0 nir
nuo 628 W. 61st str., mirė *
trečiadieni. Englewood ligo- 
nineie. kur jis buvo policiios

ma marinų vilnimi. (NCWC- 
Draugas)

Joseph Hossa, 57 metų, nugabentas po to, kai jį iš- 
nuo 4942 So. Racine avė., tiko širdies ataka.
yra 6 sūnų tėvas. Du iš jų -----------------
yra armijoj. 18 metų buvo

še, kad tarp išvogtų daiktu anglių išvežiotojų, Western 
buvo ir rusu sobolo kailiniai Coal Co., 4916 So. Western

Piliečių savaitė

vertės $3,000.

Paralyžiaus liga
Trečiadieni buvo vėl prs 

nešta apie vieną susirgime 
vaiku paralyžiumi pietinėie 
Čikagos dalyje. Taigi šiais 
metais buvo viso užregist
ruota 155 susirgimai vaiku 
paralyžiumi ir septvni miri
mai.

Pernai metais per tokį pat 
laiką buvo 933 susirgimai ir 
83 mirimai.

4,000 sužalota
WASHINGTON. - Pra

nešama, kad Anglijoje nuo 
karo pradžios buvo 4 000

Mayoras Kelly nuo lap- istorišku bažnyčių, ivairių 
vričio 1 iki 7 dienos paskel- rūšių, sužalota, 2,800 buvo 
bė Chica^oie piliečiu savai- sugriauta.
♦o. ir prašo, kad visi pilie- ---------------

avė.
Trečiadienį iškraudamas 

iš troko anglis nelaimingai 
nukrito, ir mirtinai užsimu- lapkričio 7 dieną bai
gs. ’ -uotų.

USED FflT mflGIC Pavogė uniforma

USED FRT

Pasakys kalbą
Policijos komisijonierius 

Allman paskyrė 429 polici
ninkus Laivyno dienos pa
radui, įvykstančiam mieste, 
spalių 27 dieną. Laivyno sek
retorius Forrestal pasakys 
kalbą prie Madison ir State 
gatvių.

CONVtlTlD INTO OlEIC ACID

MLK TO MAKC 
SYRTIETIC 

RttIBER

Ivvke susikirtimai
CHUNGKING, Kiniia. — 

Sakoma kad laike rumiūčio 
ir rugsėio mėnesio ivvkusios

Pvt. Charles Holden pra- kovos tarp Kiniios val- 
nešė poticiiai. kad iš io au- džios ir kinu komunistu ka- 
t.omobilio. kuri jis buvo na- riuomeniu. Sakoma, kad ko- 
statęs prie 62-os ir Cicero munistai pradėjo kovas.
a vė. jsilauže vagvs paėmė j ----------------
io karišką uniformą. Gražiai dirba

ROCK IRT,AND. III. — 
Rock Isiaud karo fondo skv- 

Mr. ir Mrs. Albert K. rius pranešė, kad vaiaua me- 
Bashffull sugrįžo namo, tu miestas sukėlė $119.249 
6548 Evans avė., ir pastebe- arba 103 procentus paskir- 
io prasidėjusį gaisra attikę, tos sumos Miestui buvo nu- 
Ugnis nuostolių sukėlė už matyta $116,945 karo fon-

Pastebėjo

$225. dui surinkti.

Lietuva nenori nei bolše- Aukokite karo fondui, ku-
vikų, nei nacių “globos”. I rio vajus vyksta šį mėnesį.

X Community and War 
Fund, vėliausiu pranešimu, 
jau turi surinkęs $8,519,810, 
arba 66 nuošimčius visos 
$12,980,000 kvotos. Kvotą 
tikimasi šio mėnesio pabai 
goję sukelti su kaupu.
[y»—

X B ALF (Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo) Chica- 
goj ir apylinkėje skyrių su
sirinkimas įvyks šį vakarą. 
7:30 valandą. Chicago Lie
tuvių Auditorijoj, mažoif 
salėj.

X Corp. Stella Goldikas, 
12204 S. Union Avė., yra 
vienatinė lietuvaitė WAC T- 
talpoj. Su ja randasi ir ki
ta čikagietė Sgt. Dorothy A 
Small, 1453 E. 54 St.

X Adelė Šauliūtė-Bart šio 
mis dienomis besitriūsdama 
namuose taip staiga ir pa
vojingai parpuolė, kad lūžo 
vadinamas “ col lar bone ’
Prieš ištekėdama Adelė bu
vo ilgametė Aušros Vartų 
parapijos chcr'' solistė.

X E. Samienė, žinoma 
mūs veikėja, kuriai Commu- 
~>py and War Fund parei
gūnių buvo pavesta ios ra
jone apeiti daugiau kai 25 
šeimas, sako, kad lietuvi? i 
buvo (Glosniausi avkctoiai

X Chester činga. 6616 S. 
Albany Avė., ateinantį sek
madienį susituoks su Šlaoi- 
kaite. dukterim Brighton 
Park biznierių. Šliūpas bus 
Nekalto Prasidėiimo Pane
lės Šv. bažnyčioje per sumą 
10 vai., o vestuvių puota 
Dorius-Girėnas salėj.

X Prelatas M. Krušas, šv 
Jurgio parapijos klebonas, 
vyksta į Waterbury, Conn., 
dalyvauti Šv. Juozapo para
pijos auksinio jubiliejaus 
iškilmėse. Prieš 47 metus 
prelatas kiek laiko ten gy
veno. Pastaruoju laiku pre
latas sirguliavo, bet šiuo 
metu jaučiasi sveikas.

X L. Šimutis, LRKSA cen 
tro pirmininkas darys svar
bų pranešimą tos organiza
cijos Chicago apskrities su
sirinkime sekmadienį, spa'ių 
30 d., Gimimo Panelės Šv 
parapijos mokykloje, 2 vai. 
popiet. Visų kuopų -atsto 
vams ir ypatingai valdy 
boms svarbu labai išgirsti

X Dainuok sesute, lietu
vaite! Taip, lapkričio 26 d., 
Orchestra Hali dainuos se
sutė lietuvaitė, operos artis
tė Polyna Stoškus. Ji dai- 

j nuos lietuviškai ir visus su
žavės. žavės taip pat ir mū~ 
pažiba — šv. Kazimiero A
kademijcs acapella choras.I > - -

X Šimėnas Kvietkus, vie
nas Tėvų Marijonų brolių, 
pastaruoju laiku buvo sun
kiai pagautas plaučių užde
gimo. Stropioj dr. Bartkaus 
priežiūroj Šv. Kryžiaus ligo 
ninėj, jau baigia sveikti ir 
savo vardines, spalių 28 d., 
tikisi švęsti namie. Prieš į- 
stodamas į vienuolyną, jis 
buvo žinomas Phfladelphia, 
Pa., lietuvių veikėjas ir sce
nos meno mėgėjas.

. 4.A.




