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RUSAI ATAKUOJA NACIUS LATVIJOJE
JAV Kariai Valdo Didelę Dali Leyte; 
Japonų Nuostoliai - 58 Karo Laivai
PEARL HARBOR, spaliu 

29. — Adm. Chester W. Ni- 
mitz pranešė, kad karo lai
vu kovose Philippinųi jūro
se nuskandinta ar sužalota 
58 japonu karo laivus ir su
naikinta 171 priešo lėktų1- 
vas.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, spalių 
29. — Gen. MacArthur pra
nešė, kad jo komandos lėk
tuvai sužalojo japonų nai
kintuvą prie Cebu, tuo pa
keldamas Philippinuose nu
skandintų ar sužalotų japo
nų laivų skaičių iki 40.

Jo pranešimas patvirtino

japonų susirūpinimą dėl 
padėties Leyte saloj, saky
damas, kad įamerikiečiai ka
riai varosi gilyn ir platyn 
Leyte saloj.

MacArthur patvirtino, 
kad laivų kovoj Surigao į- 
’apkoj visi 16 japonų lai
vų buvo nuskandinta.

Sudėjus MacArthur pra
nešimą su Adm. Nimitz ra
portais, susidaro toks vaiz
das: 23 priešo karo laivai 
nuskandinti, trys gal nus
kandinti, ir 14 sužalota.

Amerikiečiai kariai, už
valdę visą Samar salą, prie 
Leyte, randasi tik 10 my
lių nuo Luzon.

SUSKAITO JAPONAMS PADARYTUS NUOSTOLIUS
r. 7 —

Lakūnai, grįžę į Amerikos lėktuvnešį, iš atakos ant Manila, žiūri kaip jų atakos rezultatai 
sužymimi ant rezultatų lentos. (Laivyno nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

*7" •

Nori Išmušti Prie Baltijos Sugautą 
Priešą; Tyli Apie Mūšius Prūsuose

LONDONAS, spalių 29.— 
Naciai sakė jie evakuavo 
miestą 34 mylias į pietva
karius nuo Jeiguvos, Latvi
joje, ir kad aršios grumty
nės vyksta prie Gumbinės, 
Rytprūsiuose.

Chiang Prašė Atšaukti Gen. Stikell 
Washingtonas Paskirs Ji Kitam Frontui

WASHINGTON, spalių 28. 
— Anot militarinių ir dip
lomatinių šaltinių, Genera- 
lissimo Chiang Kai-shek 
prašant, Washingtonas at
šaukė Gen. Joseph W. Stil- 
well iš tolimų rytų.

Baltųjų Rūmų praneši
mas sakė tolimų rytų fron
tas bus padalintas į dvi ma
žesnes komandas, o Karo 
Departamentas sakė Stil-

well buvęs atšauktas “nau
jam ir svarbiam“ paskyri
mui.

NEW YORKAS, spalių 28. 
- Kinijos valdžios parei

gūnas, kurio vardas nepa
skelbtas, sakė Stilwell ir 
Chiang nesutiko jau nuo 19- 
42 metų, ir kad Madame 
Chiang buvo vienintelis as
muo, kuri sulaikė juos nuo 
atvirų kivirčių.

Po Karo 60 Milijoną Darbą: Roosevelt
CHICAGO, spalių 29. — 

Kalbėdamas prieš 110,000 
asmenų minią Soldier Fiel- 
d’e vakar vakarą, Prez. 
Rooseveltag sakė, kad po 
karo, racionavimo ir algų 
užšaldymo baigimo jis ves 
Amerikos tautą į naują per
tekliaus erą. Jis prižadėjo, 
kad po karo bus bent 60 
milijonų darbų, ir kad to
liau bus siekta New Deal 
tikslų, su speciale vieta

Argentina Pageidauja
Amerikų Susirinkimo
WASHINGTON, spalių 

29. — Pan-American sąjun
ga pranešė, kad ji gavo iš 
Argentinos memorandumą, 
kuriuo prašo sušaukti 21 
Amerikų respublikų užsie
nių ministrų susirinkimą 
išrišti susidarius} įtempimą 
tarpe Argentinos ir kitų va
karinio pasaulio valstybių.

State Departamentas sa
kė jis nieko apie tai nega
vęs iš Pan-American sąjun
gos ar kitų šaltinių ir sakė, 
kad jeigu gaus ką norint 
tuo reikalu, tai pasitars su 
kitom Amerikų respublikom 
pirm negu padarys nutari
mą.

pramonei.
Lyg pasijuokdamas, Roo- 

seveltas sakė ši rinkimų 
kampanija yra keisčiausia, 
kokią jis dar yra matęs. 
Anot Prezidento, republiko- 
nai pasisavino jo įvestą 
tvarką ir prižada jos nepa
mainyti.

Keli tūkstančiai asmenų 
I nespėjo įeiti į Soldier Field 
į ir turėjo klausytis Prezi- 
:dento kalbos anapus vartų.

Bulgarija Suspendavo
Privačius laikraščius
SOFIA, Bulgarija, spalių 

29. — Vyriausybė suspenda
vo visų privačių Bulgarijos 
laikraščių leidimą, neva 
dėl stokos popieros. Vien 
tik valdžios partijos laik
raščiai tegalės būti leidžia
mi.

KALENDORIUS
Spalių 30 d.: Sv. Alfon- 

Į«as ir S v. Rodrigas; seno
vės: Skirgailis ir Validė.

Spalių 31 d.: Visų Šven
tų Vigilija, Sv. LincUė; se
novės: Tyria ir Sargė.

JAPONAI PRADĖJO
PUOLIMĄ KINIJOJE

CHIANG, spalių 29. — 
Kiniečių komunikatas sakė 
japonų jėgos pietinėj Kini
joj pradėjo didelį puolimą 
prieš Kweilin, Kwangsi pro
vincijoje.

Japonų puolimas prasidė
jo dvišakiu puolimu abiejo
se pusėse Hunah-Kwangsi 
geležinkelio.

RAF Lėktuvai Atakavo
Naciu Laivą 'Tirpitz'

LONDONAS, spalių 29.- 
Britų Lancaster lėktuvai 
skrido šiaurėn ir atakavo 
nacių kovos laivą “Tirpitz.“ 
Grįžę lakūnai sakė viena 
šešių tonų bomba pataikė 
tiesiog į laivą ir labai jį su
žalojo.

Britų laivams dabar ne
bereikės patruliuoti vande
nyse prie šiaurinės Norve
gijos.

FDR Savinasi Kreditą 
už Karo Eigą: Dewey

ALBANY, N. Y., spalių 
29. — Gub. Dewey vakar 
pasmerkė Prez. Roosevelto 
pareiškimą savo karo jėgų 
viršininko titulą su sėkmin
gu karo vedimu. Jis pareiš
kė, kad “jūsų sekantis Pre
zidentas nepavartos savo 
poziciją pasiimti kreditą už 
Amerikos žmonių laimėji
mus, arba už sūnų pasiau- 
kavimą.’’

Dewey teigė, kad Prez. 
Rooseveltas nėra pasiūlęs 
nė vienos konstruktyvės 
minties šio krašto ateičiaL

Naciai Nužudė 111 
Vokietijos Kunigy

VATIKANAS, spalių 28. 
— Patikimi šaltiniai sakė 
slapti radio pranešimai iš 
Vokietijos pranešė, kad na
ciai iš naujo pradėjo perse 
kioti Vokietijos katalikui 
ir pastaromis dienomis su 
šaudė 111 kunigų.

Jugoslavai -Nutarė
Sujungti Savo Jėgas

LONDONAS, spalių 29.- 
Laisvos Jugoslavijos radio 
sakė Maršalas Josip Broz, 
Jugoslavijos partizanų vai
das, ir Dr. Ivan Subasitch, 
Jugoslavijos vyriausybės 
Premjeras, nutarė sudaryti 
jungtinę vyriausybę.

Sakoma britai ir rusai di
plomatai nuvažiavo į Nea
polį, kur Tito ir Subasitch 
suėjo.

Sakoma susitarta dėl se
kančių punktų: Tito komi
tetas ir vyriausybė Londo
ne susijungs į vieną admi
nistraciją; Rusija ir Angli
ja sutiko neremti vienos 
grupės žmones prieš kitą; 
Stalin ir Churchill nutarė, 
kad Karalius Petras negrįš 
savo kraštan, kol žmonės 
nusibalsuos demokratijos ar 
monarkijos reikalu.

BRITAI PASIVIJO
NACIUS GRAIKIJOJE
ATĖNAI, spalių 28. — 

Britai kariai, drauge su 
graikais partizanais, pasi
vijo nacius karius Kozane 
apylinkėje, Graikijoje, 60 
mylių į šiaurvakarius nuo 
Larisa ir 40 mylių žemiau 
Jugoslavijos sienos.

Pranešimas sakė priešui 
suduota keli smūgiai.

LIETUS SUSTABDĖ
VEIKSMUS ITALIJOJE

ROMA, spalių 29. — Di
delis lietus sustabdė visus 
veiksmus Italijos fronte, 
sulaikydamas penktos ir aš
tuntos armijų žygiavimą į 
Bologna iš pietų ir rytų.

Penktos armijos ameri
kiečiai kariai, dėl didelio 
priešo spaudimo, apsistojo 
kalnuose apie aštuonias my
lias į pietus nuo Bologna, o 
aštuntos armijos kariai ran
dasi prie Forli pakraščių, 
37 mylias į rytus nuo Bolo
gna.

LONDONAS, spalių 29.- 
Berlyno radio pranešė, kad 
keturios rusų kariuomenės 
pradėjo naują ofensyvą Lat
vijoje, tikslu išmušti prie 
Baltijos jūros sugautus na
cius, kurių, spėjama, dar 
yra apie 100,000.

Kaip paprastai ofensyvos 
pradžioje, Maskva nieko 
nepranešė apie Latviją, bet 
Berlynas sakė rusai pralau
žė nacių linijas į pietryčičus 
nuo Liepojaus uosto ir Au- 
ce apylinkėje, 70 mylių į 
rytus.

Maskva taipgi nieko ne

pranešė apie kovas Rytprū
siuose. Pasak nacių rapor
tų, ten tebevyksta aršios 
kovos. Berlynas pripažino 
mažus rusų prasiveržimus į 
vakarus nuo Ebenrodės, 
prie Kauno-Karaliaučiaus 
plento, ir minėjo didelius 
mūšius plačiam fronte į pie
tus nuo Gumbinės.

Rusų biuletenis pranešė 
apie 200 apgyventų vietų 
užėmimą fronte nuo šiau
rinės Norvegijos iki Jugos
lavijos, Maršalo Tito šta
bas sakė jugoslavai parti
zanai užėmė Split uostą po 
trijų dienų kovų.

Į vakarus nuo užimtos 
Rusini jos (Mažrusijos) ru
sai įėjo į Slovakiją.

Lenkijoje rasai ir lenkai 
kariai toliau apėjo Varšu
vą ir užėmė šešis kaimus 
tarp Visla ir Nareva upių.

Sąjungininkai Skuba Uždaryti Žnyples 
Ant 50,000 Nacią Karią Olandijoje

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS Paryžiuje, spalių 29.—
Dvi sąjungininkų armijos 
skuba į vakarus ir šiaurę 
per pietvakarinę Olandiją, 
kad uždaryti žnyples aplink 
maždaug 50,000 nacių ka
rių, kurie bėga į Maas upės 
pusę, 10 iki 15 mylių į šiau
rę.

Užėmę Bergen op Zoom 
be opozicijos, ir okupavę 
penkis kitus miestelius, 
tankų lydimi. daliniai sku
ba į du pabėgimo kelius ei
nančius į šiaurę iš Breda.
Vėliausias pranešimas sakė 
britai ir lenkai kariai jau 
įsiveržė į tą centrą.

Nacių pranešimas sakė
britai kariai jau pasiekė I nuo Metz.

Maas upę ir varosi pirfnyn 
pagal Maas upės pietinį 
krantą.

Kanadiečiai kariai įsilau
žė į pietinį Roosendaal kra
štą. Nacių raportai sakė 
amerikiečiai kariai atėjo 
kanadiečiams į pagalbą.

Amerikos septintoji armi
ja rytinėj Prancūzijoj, toli 
į pietus, užpuolė ir užėmė 
svarbų Housseras kaimą, 
netoli Rambervillers. Naciai 
sakė Gen. Patch jėgos pra
dėjo ofensyvą pagal 20 my
lių frontą nuo Rambervil
lers iki Remiremont.

Gen. Pątton trečioji ar
mija atnaujino savo puoli
mą okupuoti Maizieres les 
Metz, šešias mylias į šiaurę

ORAS
Giedra ir šilčiau.

JAV Laivai Plaukioja
LONDONAS, spalių 28.- 

Tokyo radio sakė Amerikos 
laivyno daliniai, “gal visas 
Pacifiko laivynas,“ parodė 
gyvumo.

BULGARAI PASIRAŠĖ 
PALIAUBŲ SUTARTI

MASKVA, spalių 29. — 
Bulgarija vakar pasirašė 
paliaubų sutartį su Rusija. 
Amerika ir Anglija, 10 die
nų po Churchill-Stalin kon
ferencijos, kurioje buvo nu
statyta galutinos sutarties 
sąlygos.

Anksčiau siūlytos sąlygos 
buvo bulgarų priimtos, ir 
jie pasižadėjo ištraukti sa
vo kariuomenes iš Graikijos 
Ir . Jugoslavijos. Šios sutar
ties sąlygos nepaskelbtos.

Gen. Franco Priešai 
Okupavo Andorra

NEW YORKAS, spalių 
28. — Nacių radio sakė is
panai partizanai iš pietinės 
Prancūzijos okupavo pusiau 
nepriklausomą Andorra val
stybėlę, Prancūzijos-Ispani
jos pasieny.

Andorra turi 5,000 gy
ventojų ir yra 191 kv. my
lios dydžio.

Nacių Patrankos Saudo 
i Liuksembuigo Miestų

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS Paryžiuje, spalių 29.— 
Dideli artilerijos šoviniai— 
manoma vokiečių — pradė
jo kristi sąjungininkų iš
laisvintam Liuksemburgo 
mieste, Liuksemburgo kuni
gaikštijos sostinėje.

Veiks Sutartinai Lenkijos Klausimu
LONDONAS, spalių 28.- 

Iš patikimų šaltinių sužino
ta, jog Rusija ir Anglija 
susitarė nieko nedaryti Len-' 
kijos reikalu neatsiklausus 
viena kitos.

Kiek žinoma, Churchill- 
Stalin pasitarime Churcbi1! 
rėmė Stalino reikalavimą 
1919 Curzon linijos. Lenki
jos Premjeras Mikolajczyk,

Sv. Tėvas Matėsi su
JAV, Lenkų Atstovais
VATIKANAS, spalių 28. 

— Popiežiui Pijus XII šian
dien priėmė Myron Taylor, 
Prez. Roosevelto atstovą 
Vatikane, ir Lenkijos Am
basadorių Caaimiro Papee. 
Nepranešta apie ką tarėsi.

grįžęs iš Maskvos, randa 
didelę opoziciją savo kabi
nete prieš tokios sutarties 
pasirašymą.

Manoma, kad po susitari
mo dėl Lenkijos sienos, Sta
linas neberems Liublino len
kų komiteto reikalavimo 
dėl 14 vietų naujoj vyriau
sybėj, prieš keturias vietas 
Londono lenkams.

Japonai Sako Aliantai
Puolė Malajaus Salų
NEW YORKAS, spalių 

28. — Japonų Domei agen
tūros pranešimu, 10 sąjun
gininkų lėktuvų atakavo 
Penang, netoli vakarinio 
Malajaus pusiausalio kran
to.
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Didingas Auksinio Jubiliejaus 
Minėjimes Worcestery

JOKS DIKTATORIUS NESUTRIUŠKINS LIETUVOS — 
STATYBAS ŠIRDYSE. — TRYS TŪKSTANČIAI 

LIETUVIŲ KLAUSĖSI KALBŲ IR DAINŲ. 
Worcester, Mass. — Spa-

Killed in Action

lių 22 d. Šv. Kazimiero lie
tuvių parapija turėjo nepa
prastai didingas iškilmes. 
Rytą bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos, vakare šaunu3 
bankietas ir turiningas kon
certas. Tai buvo jubiliejus.

pastatyti bažnyčias kiekvie
no lietuvio širdyje”.

Taipgi sveikinimo kalbas 
pasakė miesto mayoras Ben- 
nett, kun. dr. J. Vaškas, M.
I. C., kun. dr. K. Urbonavi
čius, prel. J. Ambotas, kun.
J. Bakšys, kongresmanas 
Philip J. Philbin ir kiti.

Programos vedėju buvo 
adv. Antanas Mileris. Muzi
kas Juozas Žemaitis, para
pijos auksinio jubiliejaus 
ruošimo komiteto pirminin
kas, pradėjo ir užbaigė pro
gramą.

Kun. Thomas Edmund 
Mooney, iš Kingston, Ont., 
arkidiecezijos, pirmas iš Ka
nados kariuomenės kapelio
nų žuvęs karo fronte. (NCW 
C-Draugas)

IŠ GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO
Parapijos vakarienė 
pavyko

Prieš - *-,’aičę Šv. Kazimie
ro parapija turėjo metinę 
vakarienę. Svetainė buvo pil 
na žmonių; šeimininkės tu
rėjo sodinti į antrą stalą 
tuos, kurie netilpo prie pir
mojo.

Vakarienė buvo gera ir 
skani. Mat, buvo geniausios 
mūsų parapijos šeimininkės.

Praeitą sekmadienį klebo
nas, kun. J. S. Li&rtis, dė
kodamas visiems vakarienės 
rėmėjams ir rėmėjoms, pra
nešė, kad padaryta gražaus 
pelno.

J .
Rytojaus dieną visos šei-

mininkės susirinko indų 
plouti ir turėjo bendrą pa- 
sivaišinimą. Po to dar iš
plovė ir bažnyčią.

Klebonas - tai gražiai 
padėkojo.
Misijos

Dar nenumatytas laikas, i 
bet netolimoj ateity šv. Ka-! 
zimiero parapijos bažnyčio-' 
je bus misijos, apie kurias! 
vėliau bus pranešta.
Lietuvių demokratų 
veikla

Praeitą sekmadienį įvyko 
vietos apylinkės demokratų 
“rally.” žmonių buvo pilna 
svetainė.

Mirė Chicagoje. Ilgai dirbo MaJ
Vietos lietuvis Charles' son Department of Gary

Burba 57 metų spalių 23 d. ■ Workn. Tarnavo pirmame 
ryto darbe staiga mirė nuo i pasauliniame kare. Palaido- 
širdies atakos. Velionis pa- tas spalių 25 d.
liko podukrą ir du posūnius Korespondentė

10,000 BONKŲ
DEGTINES
BRANDES
RŪMO

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

Iškilmingas šv. Mišias at
našavo prelatas Jonas Am
botas, Hartfordo lietuvių 
par. klebonas. Asistavo kun. 
dr. Andriuška, MIC., ir kun.
A. Morkūnas, MIC., iš Ma- 
rianapolio. Ceremonijų ve
dėju buvo kun. Tamulevičius
iš Athol. Turiningą pamoks- į „ ~
lą pasakė kun. Jonas Bal-; Saukia masinį 
kūnas, Maspetho lietuvių pa ... 
rapijos klebonas. ITIIiingį

5 vai. vakare gražioje vai- j- B^rtforo, Conn. — Lietu- 
gykloje įvyko šauni vaka- j v^i staiga pasijudino! Spa- 
rienė. Dalyvavo daug dva- ^9 d. rengiamas didelis 
siškių ir pasaulionių profe- masinis mitingas. Bendra? 
sionalų ir veikėjų, miesto draugijų komitetas rėmėjas 
mayoras Bennett, senatorius ALT ir B ALF tikslų savo
David I. Walsh ir kiti įžy
mūs svečiai ir viešnios.

B
Po vakarienės visi vyko į 

didžiulę miesto auditoriją, 
kur įvyko koncertas. Didžiu
lis parapijos choras, vado
vaujant muzikui Juozui Že
maičiui ir gelbstint art. S.
G riš kaitei, muzikui Juškai 
ir muz. Curry, išpildė “Vy
tauto kantatą”. Solistės vie
šnios ir vietinės sudainavo 
gražių dainelių. Taipgi dalį 
programos išpildė parapijos 
mokyklos mokiniai daino
mis, žaidimais ir šokiais.

Principaliu kalbėtoju bu
vo J. V. senatorius David I. 
Walsh, nuoširdus lietuvių ir 
pavergtos Lietuvos rėmėjas. 
Jis tarp kitko pareiškė, kad 
jei lietuviai ir toliau taip 
darbuosis, kaip per pasta
ruosius 50 metų, tai joks 
Europos diktatorius ar im-< 
perialistas nesutriuškins Lie 
tuvos. Kleb. kun. A. Petrai
tis, padėkojęs visiems ui 

pasidarbavimą ir paramą, 
labai jautriai kalbėjo apie 
pavergtą Lietuvą. Kadangi 
nebuvo jokios įžangos į pa
rapijos jubiliejinius paren
gimus, tai paprašė trijų tūks 
tančių susirinkusių žmonių 
paaukoti kiek padengimui 
lėšų, o apmokėjus išlaidas, j 
likusias aukas skiria Lietu- i 
vos šelpimui. Kalbėdamas a- 
pie parapiją, pareiškė, kad 
radęs pastatytą bažnyčią, 
mokyklą ir kitus pastatus, 
bet per tuos 15 metų klebo
navimo toje parapijoje “di
džiausias troškimas buvo

posėdy 18 d. spalių nuspren
dė pagyvinti veiklą ALT ir 
B ALF skyrių. Teko patik 
rinti masinio mitingo svar
bą, pasikalbėjęs su Bringi 
ALT skyriaus pirm. ir Pet 
raitiene BALF skyriaus pir-

mininke, patyriau, kad ši- 
du skyriai stiprinami, ple 
tojama jų veikla vietos drau 
gijose.

Masiniam mitinge kalbėk 
žymus publicistas, radio ko 
mentatorius, taipgi BALP 
drabužių direktorius Jonas 
Valaitis iš New York; taip

DR. vllTUSH, OPT. 
lietuvis

Mm* 2t metą praktikavimu 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę.

Tbl. YARds <841

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

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

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

“TU..... .

NATHAN 
KANTER 

“įdėtu v iškas 
Žydukas“

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

8

gi, pakviesti vietiniai, pre- Prirengia teisingai akinius. Visuo- , 
° r se atsitikimuose egzaminavimas da-latas Jonas Ambotas ir W 
M. Chase. Eus programas iš 

| menišku šmotelių, dainų ir 
muzias.. įžangos nebus.

Koresp.

romu su elektra parodančia ma
žiausias klaidu. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

dėlioj pagal sutartį. |
Daagely atsitikimų akys atitaiso- , 
■ms ko akinių. Kainu pigia* kaip

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng hi the Hne of 

Furnitore

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For a,

*1

intment call — 
UBLIC 6031

4712 South Ashland Av.
TAKOS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

38?

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. “OASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondral:, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

V VAL.: nuo 9 ryto Iki 6:30 p.p. etvir. iki 9. šeštad 9 Iki 12.

t -4"

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

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

=E=
mARGUTU

vnararraLis Amerikos lietuvių kasdieninis 
RADIO LAIKRAJTI8. ĮSTRIGTAS BAL. U. 1939 M.

WHFC -1150 kilos.
HRKMADIENIA1R - 1

Iki 2 vai. popiet.
KR0MI8 DIENOBOB — ano 

0:30 vaL
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadlenlata ano 7 Iki 8 v. v.
UCIO ofiso adresas;

6753 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehlU 2242 

■1 ■ TTa-lgg e1, WBBR2

■ Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora a K ų Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lleg- 
samlnuotl Ja* modcrnitklauala 
metodą, kurią regėjimo mokslą* 
gali sutelkti.
į 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašau

ti na visą aklų (tempimų.

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

orroaannusTAi 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampu 11-to*
Telefoną* i CANAIj 0B23, Ohloago 

OFISO VALANDOSt 
Kasdien 1:10 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trečiad. Ir šeitad. 1:10 a. m. 
iki I;10 p. m.

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

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

Nedėliotais pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TaL YARds 2246

DR. C. VEZELIS '
DANTISTAS

4648 So. Ashland Aram 
arti <7th Street

■o • vai. ryte M 8 vaL lak

Bes. 6958 So. Tahnan Ava.
Bes. TeL GROvebU) 0617 
Office TeL HElflock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

2423 VVest Marauette Rot

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

iAU
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandiel

StmMo Goocta

Rezidencijos Tel.: BEVerly 824*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds BRU
S1V7.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

«L: aa 1-1; ano 6:30-8 JI

TaL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Ormak Rd. A
i: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

Trečiad. ir Beštadleata
ofisas uždaryta*. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublfc 7868

TeL CANal 0257
Rex. TeL: PROspect 6(559

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG A.4P 

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

6 ifd 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

K. Y. A. ŠIMKUS

Telefonas SEELEY 8760

Trefiiadlenlo Ir Šeštadienio vakarai* 
Oflaae yra uždaryta*.

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

BE (SntTTRGAS^ 
■t AKINTOS PRITAIKO O 
T44 Weat SSth Street

: 11-12; 2-4; k 6:3O-83o
2-4 Ir 6:308:30 

Šventadieniai*—11-11

Skaniausia duona yra toji. 
kurią airiu bama savo ranko--

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

«3ię WB8T ROOSEVELT ROAD

^PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimol, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MĖNESINIU IAMOKR.HMU1 

Panaudokite Progų Dabartinėm* lemom* 
Nuošimčio Rotom*.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU
1 "r *  i  .i, —i ,,
TAUPYKITE mlfaų įstaigoje. .Idsų Indėliai 
rflpestlngal globojami tr ilgi Sri.OOO.aO ap
drausti per Federal Savlngs and Ix>an In- 
aurance Corporation. šAsų pinigai bus greitai 
Išmokami jum* ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m STMIAURIA UETUVTU 
FINANSINft IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavlmot —

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMIoek 8700
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VaL: 10-13 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3- -8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Ren. Tel: MTDway 2880

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

drTemuyv. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avemie
Ofiso Tel. LAFayctte 3210 

Ras. Tel. RErublic 0054
Jeigu neatHillepia. —
Šauk KKDzie 2868

VALANDOS: ®

Kasdien nuo 1-3 vai. popiet
Ir nuo 6 Iki 9 vai. va km r 

Trečiadienio vakarai* ir taipgi
Sekmadieniai* pagal nutari).

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

muilas, tttSMss..... ūįi'iiįh1 ''."t '' j ii : '"iri ' s

Baltimorės iškilmėms praėjus
n “D R A C G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP IVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HEI.P WANTFD 
AP VERTINT N G DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoTjob M8S-S48S

HELP WANTKD — VYRAI

HENRY PRATT CQ
Plieno Fleitų Išdirbėjai 

SVARBIEMS DARBAMS
MUMS REIKIA:—

BOILER MAKERS 
PAGELBININKŲ 

WELDERIŲ 
Pastovūs Darbai 

2222 S. HALSTED ST. 

Patyrusių ir Nepatyrusių

V R Ų

TOOTH GRINDERS 
HEAT TREAT PAGELBININKŲ 

ŠLAVĖJU
PAPRAST. DARBININKU 

TIJRRET LATHE OPERATORIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 
HEAT TREAT MAINTENANCE 
HEAT TREAT STRAIGHTENers

MILLWRIGHTS 
RANKINIŲ TROKERIŲ

10% naktimis bonai—Produkcijos 
bonai. Gausus aDdraudos aprūpi
nimas. Naujos dirbtuvės su nau
jausiais įtaisymais.

FOOTE BROS. 
GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. WESTERN BLVD.

HELP U’ANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:80 
vakare Dd 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar nakUnSmls 
valandomis

Atsllanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflaan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★ ★
* For Sale I
* For Rent I
* For Help I
* For Service I
* For Results i 

ADVERTISE
In America’s Oreatest 

Dthnanlan Daily Newspapef 
— ESTABLISHED 1900 — 

CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLFH 9488

L1THUANIAH-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISLNG MEDIUM

★ ★***¥**¥

HELP WANTED — MOTERYS

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
r>81 svarbiu priežasčių parsiduoda 
namaa Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pllneenių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nu tautas, 4030 So. W<xxl Street, ar 
telefonnoklte IAPayette 0098.

PARSIDUODA — lavatorlios (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed): 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
051 informacijų kas,ink Šių dalykų, 
telefonuokite — CANal 8010.

West Side Merginų 
Jaunų Moterų

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

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4334 W. Fifth Avė.

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 SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

REIKIA SKUDURIŲ S K IR F: JO S
Turi būt patyrusi. Aukšta mokestis.

WF.ST ENI) PAPER STOCK CO. 
7336 Fullerton Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tol. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

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

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

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

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. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

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

DANLY MACHINE SPECIALTIES. INC.
2100 S. S2nd AVĖ. CICERO, ILL.

INSPEKTORIŲ
MILUNG MACHINE 0PER6.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO.

2437 W. FTLTON ST. SEELEY 3200

MOTERŲ - MERGINŲ
PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

GERA MOKESTIS , 
PASTOVUS DARBAI

DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI

HARLICH 
MFG. CO.

1417 W. JACKSON BLVD.

(Pabaiga)

GUBERNATORIAUS
PROKLAMACIJA

Exeoutive Department 
Annapolis, Maryland

Governor’s Proclamation — 
United Nations’ Nationality 
Group Pageant and Bazaar 
Week October 8 —12, 1944

WHEREAS, Maryland’s 
citizeng of the various na- 
tionalistic groups whose 
homelands are aligned with 
America under the United 
Nations’ banners in this 
world-wide struggle, have 
played an important part 
in the State’s great contri- 
bution to the effort for Vic- 
tory, and

WHEREAS, eurrent suc- 
cesses on the various battle- 
fronts give every promise 
of impending Victory, with 
conseąuent liberation of all 
the ravaged homelands of 
these various groups, and

WHEREAS, in order to 
pay tribute to the work 
done by these nationalistic 
groups and to bring them 
together as a means for in- 
creased and continuing good 
will, the United Nations’ 
Nationality Groups of Ba'i- 
timore have arranged for a 
United Nations’ Victory 
Pageant and Bazaar at the 
Fifth Regiment Armory for 
the period from October 8 
to October 12, inclusive, and

Thursday, October 12th — 
Pan-American Night.

GIVEN Under My Hand 
And The Great Seal Of The 
State of Maryland In The 
City Of Annapolis, On This 
Eighth Day Of September, 
In The Year Of Our Lord, 
One Thousand Nine Hund- 
red And Forty-four.

Herbert R. O’Connor 
Governor

MAJORO PROKLAMACIJA
Proclamation by Mtfyor 
Theodore R. McKeldin 
Naming The Week of 
October Eighth to Tvvelfth 
As United Nations 
Nationality Week To 
Promote Good Will

WHEREAS, Peace on 
earth can only be attained 
through friendship and un- 
derstanding among men. 
and the barriers of race and

Daug kredito priklauso to 
viso darbo generaliniui pir
mininkui, Paul E. Burke, ku
ris dėjo visas pastangas, kad 
darbas būtų sėkmingas.

Iš lietuvių, garbė Antanui 
Miceikai, Tarybos pirminin
kui, kuris buvo pirmininku 
lietuvių komiteto; kun. dr. 
Liudui Mendeliui, garbės pir 
mininkui, kuris rėmė ir mo
raliai ir materialiai visą dar 
bą; Juozui Kašinskui, kuris 
rankoves pasiraitęs greitai 
veikė; Jonui Kairiui, kuris 
pastatė Lietuvišką Bakūžę; 
Pazneikai, kuris atydžiai 
darbavosi; Vincui Višinskui, 
kuris rūpinosi rinkimu pro- 
gramui garsinimi); Vincui 
Bridickui, kuris daug, daug 
dirbo; Vincui J. Velžiui, ku
ris skelbė tikietus ir visiems, 
kurie prie to darbo prisi
dėjo.

Garbė mūsų artistams: 
Krišiui MikolaiČiui, kuris ne 
tik padarė Lietuviškai Ba 
kūžei planą, iš kurio Kai-

tongue have often made (r^s statė, bet nutepliojo 
such understandings diffi- taip kad ji išrodė kaip
cult, and

WHEREAS, While we are 
engaged in a mighty strug
gle to preserve our free in- 
stitutions and. to extend the 
boundaries of liberty in the 
earth, it is good for us to 
pledge renewed devotion to 
the fun damentals upon 
vvhich freedom has been 
built, and that the brother- 
hood of man shall be a liv- 
ing reality, and

WHEREAS, The week of

rąstų namas su šiaudiniu 
stogu, ir dar daugiau — jis 
skubiai nupiešė labai gražų 
paveikslą lietuviškos sody
bos, kurį iškabino ant ba
kūžės sienos. Joneckytei, ku
ri padėjo MikolaiČiui bakūžę 
nudažyti, ir Elenai Hydoky- 
tei, kuri suteikė kelis savo 
paveikslus bakūžės sienų pa
puošimui.

Kredito priklauso adv. Na 
dui Rasteniui, kuris su kiti 
legislatūros nariu, Edward

WHEREAS, a number of October eighth to twelfth, Milanicz gavo gubernato-
m i ~___ inclusive, has been desig-National Holidays occur du-'

Vokiečiai Ruošiasi 
Apleisti Salonikų

ROMA, spalių 29. — Bri
tų aviacijos oficialai sakė 
yra ženklų, jog naciai ruo
šiasi apleisti Saloniką, Grai
kijos uostą 180 mylių į pie
tus nuo Atėnų. Salonika y- 
ra padengtas dūmų nuo na
cių išsprogdinimų sukeltų 
gaisrų.

Laivyno autoritetai pra
nešė, kad sąjungininkų jė
gos išlipo Piscopi saloje 
Dodekanų salyne, 25 mylias 
nuo Rhodes, kur yra sugau
ta apie 4,000 nacių.

ring the week of the Bazaar, 
all of these nationality 
groups have united into one 
for the purpose of paying 
tribute and celebrating joint 
ly the Chinese Independence 
Day (Fourth of July), Oc
tober 10—and the Anniver- 
sary of General Pulaski Day,
October 11—and Columbus 
Day, October 12;

N0W, THEREFORE, I,
HERBERT R. O’CONNOR,
GOVERNOR OF THE 
STATE OF MARYLAND, 
do hereby proclaim the pe
riod of October 8-12, inclu
sive, as UNITED NATIONS’
NATIONALITY G R O U P i night, and the celebration 
PAGEANT AND BAZAAR j of General Pulaski Day; and

nated as “UNITED NA
TIONS NATIONALITY 
WEEK“ to aid in furthering 
the relations of the peace- 
loving United Nations, and 

WHEREAS, Sunday, Oc
tober eighth, has been de- 
signated as BALTIMORE 
AND MARYLAND NIGHT; 
Monday, October ninth, as 
Czechoslovakia, Russian and 
Estonia night; Tuesday, Oc
tober tenth, as Lithuania. 
Ukrainia, China and Nor- 
way night, and the celebra
tion of the Chinese Fourth 
of July; Wednesday, Octo
ber eleventh, as Poland, 
Great Britain and Greece

NUMATO JAPONIJOS 
VALDŽIOS PAKEITIMĄ

WASHINGTON, spalių 
28. — Japonijos reikalais 
rūpinąsi pareigūnai sakė 
‘kas norint dedasi Japoni
joje,” ir pranašavo, kad pa
sėkoje didelio pralaimėjimo 
Philippinų jūrų kovoje ta
me krašte įvyks valdžios 
pakeitimas.

Anksčiau Joseph C. Grew, 
buvęs J.A.V. ambasadorius 
Japonijai, sakė japonai pa 
skirs “liberalą” ministrą 
pirmininku, norėdami nu
maldyti J.A. Valstybes ir 
baigti karą, pirm negu jis 
pasieks pačią Japoniją.

WEEK and urge all the pe- 
ople of our State, whether 
they be members of these 
nationalistic groups or not, 
to join vvhole-heartedly in 
the observance of this im
portant occasion by attend- 
ance at the Bazaar, where 
the colorful pageants and 
displays will be most inter- 
esting to everyone.

The program for the va
rious nights foeuses special 
interest on the groups as 
f ollows:

Sunday, October 8th — 
Opening Night, designated 
as “Baltimore and Maryland 
Night”.

Monday, October 9th — 
Russian, Czechoslovakian, 
Estonian and Norvvegian 
Night.

Tuesday, October lOth — 
Chinese, Lithuanian and Uk- 
rainian Night.

Wednesday, Oętober llth 
— Great Britain, Polish and 
Greek Night.

Thursday, October twelfth, 
as Pan-American Night and 
Columbus Day,

N0W, THEREFORE, I, 
Theodore R. McKeldin, May- 
or of Baltimore, deeming it 
pafticularly appropriate at 
this timė to give us all an 
opportunity to meet and 
know our fellow men, and 
to aid in removing the bar
riers of race, creed and ton- 
gue, because by so doing 
there will be a greater like- 
lihood for peace in our time 
and for future generations, 
I do hereby urge all our ci- 
tizens to attend these va
rious celebrations and to co- 
operate in proper observance 
thereof.

Theodore H. McKeldin 
M>ayor of Baltimore.

DAUG BUVO DARBO
Visos tautinės grupės, i- 

mančios dalyvumą surengi
me šių iškilmių ir bazaro, 
turėjo daug darbo.

mi negalėjo atsigardžiuoti: 
pamėgo “skrustus" ir kitus 
valgius; “papenėjo” akis 
gražiais sesučių raštais, 
rankdarbiais ir kitais ekspo
natais.

Visas parengimas praėjo 
kaip gražus, malonus sap
nas ir paliko daug ^džiugių 
atsiminimų.

Kas vakaras daug tūkstan 
Čių minios lankė milžinišką 
Fifth Regiment Armory. 
Kiek pelno liko, dar nežinia; 
bet pelno turėtų būti nema
žai. Už uždirbtus pinigus 
bus kuriamas “Garbės Są
rašas’’ (Honor Roll) Pres- 
ton Gardens aikštėje. Nema
žai jaunų lietuvių tarnauja 
Dėdei Šamui šiame kare. Ir 
jų vardai tilps šiame sąra
še.

Tas bendras darbas dar 
daugiau subendrino šios pa
dangės lietuvius. Jie pama
tė, kad vienybėje yra galy
bė.

Pub. Kom.

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

Seneca

riaus proklamaciją; o taip 
gi ir adv. Tarnui C. Grajaus
kui, kuris rūpinosi kvietimu 
žymių žmonių ir garbės sve
čių į šį parengimą.

Garbė darbščioms mūsų 
moterims: Marijonai Remei
kienei, kuri visokeriopai dir 
bo; Marijonai Volskienei. 
kuri iki šiol mafai daliai 
lietuvių buvo žinoma, bet 
kuri dabar užsirekomendavo 
dideliu, sumanumu ir darbš
tumu; Marijonai Milūnaitie- 
nei, Onai Lakos, Julei Ras
tenienei, Verai Mikušauskie- 
nei, Elzbietai Lazauskienei, 
Urlakienei, Miliauskienei, 
Kaminskienei, žalnieraitie- 
nei, Dominikaitienei, Verpė
jai, Budelytei, Kašinskaitei, 
Čepulytei ir visoms kitoms, 
kurios dirbo, dirbo, ir dirbo, 
kiek tik suspėjo, kiek tik 
galėjo.

O gi garbė ir mūsų val
gių rūpintojoms — gamin
tojoms: Milūnaitienei, Sa
dauskienei, Glėbienei, Bud
rienei ir kitoms, kurios pa
rūpino skanius valgius.

Praėjo, praūžė tas dide
lis parengimas, ši padangė 
dar plačiau susipažino su 
lietuviais ir Lietuvos dva
sia. Išgirdo skambias lietu
vių dainas, matė gražius vai
kučių šokius, ragavo lietu
viško “krupniko” — ir juo-

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBT8MOUTH 9022 
STOKEB COAL, Aukštos rflšies, tfn A c
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACKBAND LUMP................... JĮ Į 25
PETROLEUM OOKE (Coune).. JĮ2 50 
PETROLEUM OOKE (PHe Run) $įQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$980

Didžiausia Lietuvių 
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 didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
1EWELRY — VVATCIIMAKER 

— MUSI0

4816 ARCHER AVENUE 
Pheae: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
---------- ★r—

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO RADIO V AJ. AN DOS:
WOPL, ĮOOO K., NedClioa 
vakare — »:3O P. M.
WHFO, I45O K., Ketvp®o 
vakare — 7 :OO P. ac.
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Dviem mėnesiams ............................................................ 1.50
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- Entered as second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

APŽVALGA
Nacių ir rusų planai Pabalty

LAIC padavęs Europos spaudos plačią apžvalgą apie 
vokiečių okupantų tikslus ir darbus Pabalčio kraštuo
se, pastebi kad vokiškojo okupanto elgėsena Pabaltyje 
per visus tris okupacijas metus buvo sistematingai di
riguojama tiems kraštams galutinai prie Reicho pri
jungti. Per 3 okupacijos metus vokiečiai įkandin nai
kino bet kurį Pabalčio pairi Jotų' pasireiškimą ui nepri
klausomybę.

Aktyvesnis elementas buvo suiminčjimas, tremiamas, 
žudomas. Pažangesnieji ūkininkai mėtomi iš ūkių. De- 
sėtkai tūkstančių deportuojami į Vokietiją, karo pra
monės darbams dirbti.

Visiškai panašiai ten šiandien elgiasi ir sovietai. So
vietams kraštą užėmus, prasidėjo masinis žmonių de
portavimas. Skirtumas tik kryptyje: užuot į vakarus, 
šiandien žmonės varomi į rytus. Patrijotinis elementas 
žudomas su ypatingu įnirtimu. Nuo lietuvių "išvalytas” 
vietas užiminėja sovietų auklėtiniai.

Ar vienaip imsime, ar kitaip, Lietuvos būvis yra 
skaudus, tragingas. Mums dar stipriau ir vieningiau 
reikia dirbti ir prašyti Jungtinių Valstybių ir Didžio
sios Britanijos, kad darytų atitinkamus žygius sustab
dyti Pabalčio žmonių naikinimą.

Iš Amerikos istorijos

Naujų laivų vardai primena kai 
kurias užmirštas kovas

USED FflT mAGIC

COMTsno wro GIVCERIKE

Prvsidcnt Roosevelt and Priine Mtnister Churchill:
1. Tlieir conntries seek no engrandiaeuient, territorial or other;
2. Tliey desire to scck no territorial uhajiges thal do not aecord 

nitli the l'rcely exprcssod uishcs of tlie peopięs conręrnęd;
3. Tliey respeet the rlglit of all peoples to cliose the fonu of go- 

vermnent under vvhich tliey wUI live; and tlie wtsh to see soveręign 
rigiits and self-government restored to those wbo have been forciUy 
depri'cd of tliem.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Pacifiko fronte laimėjimai, tai tik pradžia
MŪŠIAI PRIE FILIPINŲ

Amerikiečių grįžimo į Filipinų salas žygiai tikrai 
sėkmingai eina. Leyte saloj žengiama į priekį. Pada
ryta pažanga ir Samar saloj. Laivyno kautynėse Ja
ponijai padaryta tokių nuostolių, nuo kurių ji negreit 
tegalės atsipeikėti. Sudaužyta šimtai priešo lėktuvų. 
Jungtinių Valstybių laivyno sekretorius Forrestall ap
skaičiuoja, kad Japonija yra netekusi dviejų trečdalių 
karo laivyno. Japonijai netekti laivų ir lėktuvų, reiškia 
labai daug netekti, nes jų vieton naujus pasigaminti 
jai labai yra sunku. Sunku ir medžiagos, ir teknikos, 
ir darbo atžvilgiu.

Amerikiečių žygiai Filipinuose ir prie Filipinų, tie
sa, yra sėkmingi, bet jie yra tik pradiniai. Nemaža 
kliūtimi yra blogi orai. Filipinų salose, kaip ir Bur
noj, oras pasikeičia geresnėn puaėą apie lapkričio mė
nesio pabaigą. Tuomet baigiasi lietingas ir vėjuotas 
sezonas. Prasideda sausra ir ji tęsiasi iki gegužės mė
nesio. Tasai laikotarpis karo operacijoms pasidaro- pa
togiausias. Nėra abejonės, kad juo bus pasinaildota ir 
dėl to netrukus galime laukti didelių ir svarbių įvy
kių Pacifiko karo fronte.

. , A

KAS DEDASI BURMOJE? į

Burmoje yra vedamos trys militarinės operacijos. 
Pietų dalyje britų ofensyva ir japonų žygiai Indijos 
link pirmuose sausros sezonuose buvo be pasekmių. 
Tokių mėginimų tuo tarpu nei vieni nei antri gal ne
bedarys. Manipur apylinkėj japonų ofensyva praėju
siame sausros sezone buvo sutriuškinta. Dabar ten vei
kia britų ekspedicija, kurios tikslas yra pasiekti Bur
iuos centrą.

Šia proga reikia konstatuoti, kad sėkmingiausios mi
litarinės operacijos šiaurinėj Burmoj vedamos ameri
kiečio generolo Stilwell. Čia pažanga daroma neatsi
žvelgiant į sezono tinkamumą, ar netinkamumą. Gen. 
Stilwell jėgos, tarp kitų dalykų, tiesia kelią nuo Indijos 
per Burmą, kad sujungti senąjį Burmos kelią su Ki
nija.

Iš visko yra aišku, kad netrukus visuose Pacifiko 
frontuose įsisiūbuos mūšiai ir vandenyne, ir ore, ir 
sausžemyje.

★
Vaistai ir medikamentai Lietuvai I

Kun. Juozas A. Karalius, Kunigų Vienybės pirminin
kas, gavo laišką iš Amerikos Raudonojo Kryžiaus cent
ro Vašingtone, kad spalių mėn. pradžioje laivu SS Hen
ry Dunant pasiųsti civiliniams Lietuvos gyventojams 
gana daug vaistų ir medikamentų.

Tai jau bus kelintas vaistų ir medikamentų siunti
nys į Lietuvą. Vaistai ir medikamentai Lietuvoje išda
linami (ir nugabenami) Tarptautiniam Raudonajam 
Kryžiui tarpininkaujant.

Šie siuntiniai pasiųsti Kunigų Vienybės prarymo ir 
rūpesčio dėka. Prie jų prisidėjo (pinigiškai ir kitokiu 
būdū) ir Amerikos Vyskupų Šelpimo Komitetas, kurio 
iždininku yra J. E. arkivyskupas Samuel A. Stritch.

A.L.R. Kat. Federacijos Tarybos susirinkimo 
rezoliucijos

New York City. — Spalių 19, 1944, McAlpin viešbu
tyje įvykęs metinis A.L.R.K. Federaeijos Tarybos susi
rinkimas priėmė šias rezoliucijas:
I. BALŠ FONDO REIKALU

A.L.R. Katalikų Federacijos Tarybos metinis susirin
kimas, įvykęs spalių 19, 1944, McAlpin viešbutyje, New 
Yorke, išklausęs B. A. L. Š. F. direktorių kun. J. Bal- 
kūno, L. Šimučio, J. B. Laučkos ir kitų dalyvių prane
šimų apie fondo veiklą, pareiškia didelį pasitenkinimą 
ir džiaugsmą dėl B. A. L. Š. F. įsteigimo ir jo priėmi
mo į Nacįonalį Karo Fondą. Susirinkimas reiškia gi
liausią padėką Prezidento Nacionalio Karo Fondo Kon
trolės tarybai už lietuvių fondo pripažinimą, už teiki
mą Lietuvos žmonėms, nukentėjusiems dėl karo ir bai
sių okupacijų, pagalbos aukomis, medikamentais ir ki
tomis reikmenimis. Susirinkimas karštai ragina Fede
racijos ir prie jos priklausančių organizacijų skyrius 
ir veikėjus dėti pastangas kiekvienoje kolonijoje pri
steigti kaip galint daugiausia B. A. L. š. F. skyrių ir 
išplėsti jų veiklą.
II. PADĖKA AMERIKOS KATALIKŲ EPISKOPATUI

A.L.R.K. Federacijos Taryba, susirinkusi šių metų 
spalių 19 d. McAlpin viešbutyje, New Yorke, apsvars
čiusi liūdną Lietuvos padėtį ir peržvelgusi jos žmonėms 
teiktą taip svarbią moralinę ir materialinę paramą, ku
ri ateina iš Amerikos Katalikų Episkopato, šiuomi 
reiškia garbingiems vyskupams gilią padėką ir kartu 
prašo šiuo momentu pakelti balsą Amerikos katalikų 
vardu prieš rusų sauvaliavimą užimtoje Lietuvoje ir 
visam Pabalty, kame jie žudo ir masiniai tremia Si
biran nekaltus gyventojus, neišskiriant moterų nei kū
dikių.
iii. PERIODINIO ŽURNALO REIKALU

Taryba, išklausiusi Katalikų Kultūrinio Instituto Li- 
teratinės Komisijos raportą periodinio žurnalo leidimo 
reikalu ir apie tos komisijos paskleistą ankietą, kuri 
susilaukė labai palankių atsiliepimų, užgiria tokio žur
nalo leidimą ir paveda Kultūrinio Instituto vadovybei 
tuo rūpintis.
IV. KULTŪRINIO INSTITUTO ARCHYVO REIKALU

IšklaUsius Kultūrinio Instituto Archyvinės komisijos 
pirmininko kun. Pr. M. Juro pranešimą apie instituto 
įsteigtą archyvą, Taryba pareiškia pasitenkinimą jau 
atliktu darbu ir prašo toliau jį tęsti.
V. ORGANIZACIJŲ AUGINIMO REIKALU

Tarybos susirinkimas, suprasdamas, kad Amerikos 
lietuvių katalikų sėkminga veikla remiasi centralinių 
katalikiškų organizacijų tvirtumu, ragina vadus-veikė- 
jus dar tvirčiau įsitraukti į L.R.KJ5.A., Vyčių, Moterų 
Sąjungos, “Motinėlės”, Darbininkų Sąjungos auginimo 
akciją. Kadangi šiuo laiku vyksta LRKSA bargeno va
jus, susirinkimas ragina didžiausiu uolumu jį remti.
VI. L. K. F. SPAUDOS BIURO REIKALU

Taryba, apsvarsčiusi kokios didelės vertės buvo Kat. 
Fed. Spaudos Biuras, kurį vedė kun. Juozas Prauskis 
ir kuris dabar sustojo veikęs dėl jo vedėjo išvykimo į 
Katalikų Universitetą, gerbiamam kun. Juozui Pruns- 
kiui reiškia gilios padėkos žodį ir tuo pačiu paveda 
Federacijos valdybai pasirūpinti naujo biuro vedėjo 
suradimu ir jo veiklos tęsimu.

United States Maritime 
Commission krikštydama 
Liberty Laivus ir kitus lai
velius, kurie pastatyti karą 
laimėti ima vardus ir pa
vardes amerikiečių, kurie 
žymiai prisidėjo prie šalies 
išsivystijimo arba kurie ki
taip pasižymėjo.

Šiandien mes gerbiame 
daug vyrų apie kuriuos ma
žai paprastas amerikietis te
žino. Jų vardai vyks visur 
kur tik Amerikos laivai 
plauks.

Neseniai, Maritimę Com
mission užvardindama pen
kis tankerius Atlantiko pa
jūryje, įvedė seriją naujų 
viardų. Tie tankeriai neša 
vardus mažai žinomų kovų. 
Čia paduosime vardus ir ko
vas.

Vardas Ridgewooū prime
na kovą, kuri įvyko West- 
port, Connecticut valstijoj, 
balandžio 25 d. 1777 m. Bri
tų pulkai, po komanda Wil- 
liam Tryon, pasitraukdami 
iš Westporto pasiekė viete
lę Ridgewood, pirmiau su
naikindami visas reikmenis 
Danbury mieste. Juos vijo 
generolas David Wooster su 
200 vyrų, kurie britus du 
kart atakavo. Ridgewoode 
britus sustabdė generolas 
Silliman ir Benedict Arnold 
su 500 Connecticut kareivių.

The Kettle Crook yri ki
ta mažai žinoma Revoliuci
jos Karo kova. Augusta, 
Georgia valstijaj vasario 14 
d., 1779 m., patriotai kaip 
John Twiggs, John Dooly. 
Elijah CLarke ir Andrevi 
Pickens užpuolė apie 700 lo- 
jalistų po vadovybe pulki- 
nininko Boyd. 9 amerikie
čiai ir 70 britų užmušta kaip 
ir pats pulkininkas Boyd. 
Britai pasitraukė ir Toriai 
išnyko iš Georgia valstijos.

Mauville viena iš pirmiau
sių europiečių kovų Šiaurės 
Amerikoj. Spalių mėnesy 
1540 m. netoli Montgomery, 
Alabama valstijoj, ispanų 
pulkai, vadovaujant Herma 
ndo de Soto, privertė indi- 
joną Tuscaluzą, pravesti ke 
lią į Mauville. Tuscaluza pra 
nešė indijonams apie ispa
nų atvykimą. Ir kada de So
to atvyko į miestelį, kova 
prasidėjo, ir De Soto rim
tai buvo sužeistas, mieste
lis sudegintas ir šimtai in- 
dijonų mirė.

Glorieta pažymi kovą, ku
ri įvyko New Mexioo kovo 
27 d. 1862 m. ir užbaigė pas
tangas Jefferson Davis, kon 
federetų valstijų prezidento, 
surevoliucijonuot Naują Me
ksiką, Sonorą ir Californią. 
Konfederetų jėgos sekda
mos Santa Fe kelią į Fort 
Union, sutiko unijos pulkus 
Apache Canyon. Konfedere- 
tai priversti sustoti prie Glo 
rietą Pass. Sekamą dieną 
baisi kova įvyko. Konfede
ratai priversti pasitraukti 
iki Santa Fe.

Hobkirk Hill' primena Re 
voliucijos karo kovą, kuri 
įvyko pietuose. Balandžio 25 
d., 1781 m. generolas Nat- 
haneal Greene užpuolė So.

Gardina valstiją su 1,200 
vyrų ir maršavo į vietą, ku
rią britų Lord Rawdon ko
mandavo. Hobkirke Greene 
atakavo 900 vyrų ir dėl vi
sokių nesusipratimų, britai 
laimėjo karą. Bet neilgai. 
Gegužės 10 d., generolas 
Rawdonas buvo įveiktas ir 
britai priversti pasitraukti, 
palikdami Camden genero
lui Green ir Amerikos pul
kams.

Amerikos jūreiviai 
privalo turėti 
pasportus

Rugpiūčio 15 d. Valstybės 
Departamentas įsakė kad A- 
merikos prekybiniai jūrei
viai, kurie vyksta užsieny 
privalo turėti Amerikos pas 
portus arba įrodijimą, kad 
jie prašė pasporto per pas
kutinius šešis mėnesius. Le
galiai pasportai bus reika
laujami po lapkričio 15 d.

Pasporto patvarkymas ne 
buvo pildomas karo laiku, 
nes jūreiviai buvo taip bū
tinai reikalingi.

Teisybės Departamentas 
išleido patvarkymą pagal 
kurį stovis ateivio, kurio už
siėmimas yra “airman” y- 
ra panašus į ateivio jūrei
vio.
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Kenavimo įmonėms 
reikia 438,000 
darbininku

Washington. — Karo Dar 
bo Komisijos pranešimu, iki 
rugsėjo pabaigos kenavimo 
fabrikams dar reikia api? 
438,000 darbininkų, pilnalai 
kių ir nepilnalaikių.

Karo Darbo Jėgos Komi
sija pažymi ,kad ypatingai 
yra reikalingi nepilnaiaikiai 
darbininkai; jų reikia ma
žiausiai 114,000. Galutinas 
skaičius pareis nuo fabri
kuose dirbančių pilnalaikių 
darbininkų skaičiaus. 4

Darbininkų la b i a u s i a i 
trūksta fabrikams, esan 
tiems vidurio vakarų valsty
bėse, rytinėse valstybėse 
nuo Maine iki Marylando ir 
Vakaruose — Oregono, Ca- 
lifornijos, Utah ir ColoradJ 
valstybėse.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

CEBMAK RD...............................................................Tol. CANal 8881
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės
— tai mūsų specialybė.

* Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukai* papuoštais 
’cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubuk Ir Duktė — savininkės «
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Iš P. Stoškiūtes gyvenimo

Koncertavo karių stovyklose
Pacifike

KARIAI MĖGSTA RIMTĄ MUZIKĄ — AVĖ MARIA 
— DU METUS NEMATĘ BALTOS MOTERIES — 
PREZIDENTIENES RCMUOSE — SUVENYRAI — 
GARBES LAIPSNIS

Šių metų liepos mėnesio (šviesiaplaukės gražuolės da 
pabaigoje P. Stoškiūtė grįžę 
Amerikon po 7 savaičių, 20,- 
000 mylių kelionės Pietų Pa
cifike. Ten Amerikos karei
viams, jūreiviams ir mary- 
nams davė 61 reguliarų kon
certą ir daugybę nenumaty
tų koncertų ir savo daino
mis žavėjo virš 140,000 ka
rių. Jos grupėje, No. 264, 
dalyvavo Metropolitan ope
ros artistai Weede ir Jaegel 
ir du pianistai.

tį penktadienį tik daug va 
landų vėliau sėkmingai pa 
siekė Ameriką.

Čikagos lietuviai gausiai 
rengiasi dalyvauti Polynos 
Stoškiūtės pirmame viešame 
pasirodyme čionai, Orches
tra Hali, lapkr. 26 d. Kas 
gali žinoti, gal, teks progos 
kai kuriems laimingiems su 
ja pasikalbėti ir pasiklausti 
ar buvo sutikus ir čikagie- 

lelės jos garbanų. Kai kurie lietuvių Pacifike? O gal

Pranešimai
Brighton Park. — Fede

racijos 19 skyriaus svarbus 
susirinkimas įvyks antradie 
nio vakarą, spalių 31 d., mo
kyklos kambary. Draugijų 
išrinkti atstovai prisiminkit 
tą vakarą ir būtinai daly- 
vaukit susirinkime. Valdyba

RIMTA IR TIKYBINE 
MUZIKA

Saugiai sugrįžus, P. Po- 
lyni pasakoja įdomiausių 
nuotykių ir prisiminimų. Ro 
dėsi, kad kariai buvo labai 
išsiilgę rimtos muzikes. Už 
sibaigus koncertui, vis pra 
šydavo daugiau ir daugiau. 
P. Stoškiūtė stebėjosi, kad 
daug karių ne tiek šokių 
muzikos prašo, kiek geros 
rimtos klasiškos muzikos.

turėjo laimės ir gauti. Kon
certo artistų pasirodymas ar 
tai P. Polynai gražiomis suk 
nelėmis ar tai vyrams fra
kais, kariuose tikrai kėlė ū- 
pą.
PĄMALDOS PO ATVIRU 
DANGUM

Per šias keliones vienoje 
vietoje P. Stoškiūtė buvo 
vienintelė moteris tarp 200 
vyrų, kurie eilėje po atviru 
dangum ėjo išpažinties. Ji 
išreiškė savo nusistebėjimą 
kareivių ir kapelionų kant-

koks drąsuolis ir išdrys jos 
paprašyti garbanų atmin 
čiai? Visi, o visi tad į kon 
certą, pamatyti lietuvaitę 
gražuolę, pasiklausyti artis 
tę dainininkę, pasigerėti jos 
meniškumu ir pagerbti tik
rą Amerikos lietuvaitę, ku
ri ir dabar, nors koncertais 
labai užimta, nesigaili ap
lankyti karių stovyklas ii 
juos palinksminti savo dai
navimu. Įsigykite dabar ge
resnes vietas. Dabar pirkite 
tikietus, kad paskui nesigai
lėtumėte. Tikietai parsiduo-

Chicagos Lietuvių Tary
bos susirinkimas įvyks spa
lių 30 d., pirmadienį, 8 vai. 
vak., Sandaros svetainėj.

E. Mikužis, sekr.

rumu ir jų religiniu uolumu da v*scse kolonijose ir dnr
sunkiose karo sąlygose. Su 
kitu kataliku, Charles Wee- 
de (dabar dainuoja Chica 
gos operoje), lankėsi ir ka
reivių pamaldose.

PREZIDENTIENES RŪ
MUOSE IR GARBĖJ

Naujoj Gvinėjoje P. Po-
Daug buvo prašymų atgie- lynai teko nakvoti toje pa- 
doti ‘‘Avė Maria”. Vienoje čioje kajutėje, kur nakvojo 
saloje kareiviai daug mylių prez. Roosevelt žmona, kuo- 
važiuodavo “jeepsais” ir pa- met lankė kareivius tenai
silikdavo ne vienam bet vi
siems toje vietoje duoda
miems koncertams. Savo dai 
nų programoje ji visuomet 
įterpdavo lietuviškų daine-

šiek tiek anksčiau. Karei
viai visur pamilo artistę r. 
visur ją gerbė. Vieno PT lai 
velio įgulds ji tapo išrink
ta net laivelio globėja. Jai

“Draugo” ofise. Padėkite 
vajininkams laimėti skiria
mas dovanas. N AP

lių. Daugelyje vietų susitiko buvo įteiktas ant įaivo pa 
ir kalbėjo su lietuviais dirbtas gražus bracelet tam 
džiaugdamasi ta proga jienu prisiminti. Kitur buvo pa-1
skirti lietuvišką dainą. Ten 
jai teko susitikti su kap. 
kun. Reikumi ir su kun. Mar

kelta garbės sargentu, ir da
bar brangina tos rangos 
“čevronus”. O grįžtant A-

kūno, MIC., broliu Pranciš- merikon su savim parsivežė
kum.
KARIAI ILGAI MO
TERIES NEMATĘ

P. Polyna pasakoja, kad 
daug kareivių jau du metai

japonų monetų ir įvairių į- 
vairiausių suvenyrų, kuriuos 
patalpino savo mažame mu
ziejuje. Pravažiuojant liniją 
kur skaitoma, kad diena pra 
sideda, P. Stoškiūtei užau-

su viršum kaip nematę bal-, go viena diena: išvažiavo 
tos rasės moteriškės. Nega-1 penktadienį popiet, o tą pa- 
lėdami tikėti savo akimis,
aplink ją grūzdavos, norė
dami persitikrinti iš arti
mesnio pamatymo, iš pasi
sveikinimo rankos paspau 
dimu. Daugelis ant prisimi
nimo to, jiems tikrai bran
gaus susitikimo, prašydavo

BRONISLAVA WQOLBECK
Gyveno 4003 Archer Avė.
(Ilgus metus gyveno Kose- 

lande).
Mirė spalių 28, 1944, 9:30

vai. vak., sulaukus pusės amž.
Kilo iš Raseinių apskr., Ty- 

tavėnų parap., Roglaičių dva
ro.

Amerikoje išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

sesers dukterį Barbara Ja- 
cobs, jos vyrą. Antaną; krikš- 
todukterj Lucille Jacobs-Pray- 
ne, jos vyrą Zanon, brolienę 
Teklę Kissell, brolio vaikai: 
Bernice Schultz, jos vyrą Jo- 
seph, Florence Juozaitis, jos 
vyrą Joseph, Theresa Nester, 
•jos vyrą Krank, ir Richard1 
Kissell (U. 8. Navy), ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstam^; W<*tuVoje paliko se-

Marceliną Geėienę ir jos 
8elm&

„ . ...lausė prie Bv. Osos Dr- 
jos (Roselando).

Kūnas pašarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Avė.

laidotuvės įvyks antradienį, 
spalių 31 d. iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesers Dnfctė, Kri
kštaduktė, Brolienė, Brolio 
Valkai ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius L. 
Bukauskas, Tel. PUUman 9661

ADOMAS BUKAUSKIS
Gyveno 38 56 So. Washtenaw 

Avė. Mirė Spalių 26 d. 1944m., 
5:30 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Pašilės para
pijos. Amerikije išgyveno 38 
metus.

Paliko dideliame nuliūddime 
moterį Petronėlę; sūnų Ray- 
mond ir dukterį Oną, ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionis priklausė prie Chl- 
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas John K. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avenue. Laidotuvės 
įvyks antrad., Spalių 31d. 1944. 
Iš koplyčios 9:00 vai. ryto bus 
atlydėtas į St. Agnės parapijos 
bažnyčią, (39th Ir S. Washte- 
naw), kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: — Moteris, Sūnus, 
Duktė ir Giminės.

i^aidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.

Fort Ontario pastogė 
tūkstančiui pabėgėliu

Fort Ontario, arti Oswe- 
go, New Yorke, šelps tūks 
tantį pabėgėlių. Tie pabėgė
liai bus įvairių tautybių, su
prantama dauguma vaikų ir 
moterų. Stovykla turi šim
tą penkiasdešimts švarių na 
mų ir modernišką ligoninę. 
Karo Departamentas varto
jo tą vietą kaip lavinimo 
centrą.
PIRKITE KARO BONUS!

A. f A

PRANCIŠKUS MASKOLAITIS
Gyveno 7029 S. California. 
Mirė spalių 28, 1944, 10:00

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Kilo iš Eržvilko apskr., Jur

barko parap., Ruginių kaimo.
Amerikoje išgyveno 31 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Emiliją po tėvais Mar- 
tiniutė, brolį kun. Petrą Ecua- 
dor, South America, o Lietu
voje du broliu, Juozapą ir Ka
zimierą, seserį Katryną ir jų 
šeimas ir k. gimines, draugus.

Priklausė prie Draugijų: 
Amžinas narys Marijonų Rėm. 
Saldžlkusios širdies Draugystė 
Romoje.

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioje, 6812 S. Wes- 
tern Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirtad., 
Lapkr. 2 d. iš kopi. 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas J Gimimo 
Švč. Panelės Marijos parap. 
baižnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Giminės ir 
Draugai.

Laidotuvių Direktorius An- 
thony Petkus, Tel. Grovehill 
0142.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTU KOMISĄ.

SUVERŠ 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matarioio ir Darbo.
Mūbu MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių pradu Irt.ų.

DIDY81S Ofisus (r Dirbtuvė: 627 N. VVESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: 8EELEY 6108

GĄRY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

lite

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ - BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

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, mandagiu Ir 
Jflsg finansiškam stovio! prieinamai.

A. + A
MARIJONA ŠIMAITIENE

(po tėvais l.cgeckaitė)
Mirė spalio 26 d., 1944 m., 

lo v. v., sulaukus 45 m. amž.
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Taura

gės apskr.. Šilalės par.. Raučkų 
km. Amerikoj išgyveno 15 m.

Paliko dideilame nuliūdime 
vyrą Petrą, 3 dukteris Lucy, 
Emily, Helcn Baker ir žentų. 
Hrgl. Charles (11. H. Artny), 2 
anūkus, pusbrolį Aleksandrą 
Gimbut ir jo šeimą ir daug 
kitų giminių, draugų Ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį 
ir 4 seseris.

Velionė priklausė prie 8.L.A. 
134 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
2421 West 4 5th Place.

. Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
spalio 30 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo švč. Pati. Marijos 
(rara Į), bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

, Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pužįslamuH 
drųyva ui i šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Dukterys,
Zeulas, Aliukai, Pusbroliui Ir 
Gimines.

Laidotuvių Direktorius John
F. Eudeikis, Tek Vardu 1741.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.) *

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI
į----------

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 ro. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PER8ONALIZKD M ■ ĮKYRIA LJI AT NO IDDrTIONlL COBTI 
muticttijAr pkople frkfkr paghankm pitoDucmoira 

DTBTRrBUTORg OF TH1 FAMOUS MOMTKLLO ORAMITH 
fctnut ReaotKnl—Mnat KMIhrta*—BMacMt—BflM 1b TM WorM. 

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
KRRCPKrrM PRIK —

JOHN W. PACHANKIS
-THE LITHUANI^N MONUMENT MAN — 

Mamber of the Lithunnian f*——k— og '“’nmium

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4585 W. tVashlngton Blvd. 5919 Smifth Troy Street

Tek ESTebrook 8645 Tel. REPublfte 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. vak.; Seftad. ir 9ekm. 9-Š vak

Geriausias 
i PHONE 9006

r — Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCB DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chieagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI
Chieagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčiai

Visose Miesto
Dalys*

LACHAWICZ ffi SUNA1
2814 WEST 23rd PLACE
14756 R MICHIGAN AVR

Phones: CANAL 2515 
OOMMODOKE 5768 

PULLMAN 1176

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. PhoM YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4848 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Teiephone YARDS 1419

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

MAŽEIKA
SSU LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
rbone YABDS 1138—M
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
*=r už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Leitenantas Tomas Willis žuvo Italijos 

karo fronte/ rugsėjo 5 d./1944 m.
Lt. T. Willis yra gimęs 

Amerikoj. Iš mažens jis bu
vo narsus, mylėjo muziką ir 
mokslą. Jis buvo aukštesnės 
mokyklos mokytoju, pirm 
išėjimo į kariuomenę.

vo žinią, jog jos sūnus žuvo 
karo fronte, Italijoj, rugsė
jo 5 d., 1944 metais.

ftfcįAČo,

VOKIEČIŲ TANKAI SILPNI PRIEŠ “BAZOOKA” Keistas atsitikimas

"Kada atidarysi taverna", jis klausia
KAS ĮVYKSTA, KAI ŽMOGUS LIEKA UŽDARYTAS 
TAVERNE, IR TAVERNO ŠEIMININKAS JAU GULI

X Chicago vyčiai šį va
karą, spalių 30 d., renkasi 
labai svarbiam posėdžiui į

LT. TOMAS VVILLIS

Lt. Willis yra iš Tacomos, 
Wash„ “Tacoma Times” 
aprašė jo herojizmą karo 
fronte, Italijoj. Laikraštis 
sako, kad Lt. Willis savano
riai užėmė observacijos ir 
radio stotį. Jis tą vietą pa
siekė per tiesioginius vokie
čių šovinius — tai yra per 
karo ugnį. Dėka Lt. Willio 
pasiaukojimui, 88-ta pėsti
ninkų divizija ir 338-tas Lt. 
Willio artilerijos bataljonas 
galėjo tarp savęs palaikyti 
ryšį, kuris yra svarbus ko
vų lauke.

Po šio aprašymo į antrą 
dieną Lt, Willio motina ga-

Tolyn kraustosi . . .

jū.sif sruoji virtuvė.

štai atvyksta NAVJOJJ!

Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

spalių 27 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
119 jūrininkų mirė; 236 bu
vo sužeisti ir 16 dingę.

Kai atėjo, rado mirusį
John Passalaąua, 2345 

Eosvvorth avė., grįžo į na
mus ir rado savo tėvą, 57 
metų amžiaus, mirusį lovo
je, greičiausia nuo širdies 
atakos. Sūnui reikėjo išlauž
ti savo tėvo namo duris.

Netinka vartoti pusė 
milijono kiaušiniu

JEFFORSON CITY, Mo. 
— Daugiau kaip pusė mili
jono* kiaušinių, kaipo Fede- 
ral Commodity Credit Corp. 
savastis. buvo sulaikyta 
Mo., kaipo netinkami žmo
nių vartojimui.

Leiskit mums padėti jums pienuoti 
jūsų virtuvę rytojaus (ateities)
štai yra—Hofcpoint įstaigos 
nauja knygutė kaslink plena- 
vimo jūsų atsities virtuvės. 
Pripildyta idėjoms, kupina į- 
domybių, štai praktikalinė 
pienavimo rodykla, kuri nu
rodo kaip paruošti jūsų atei
ties virtuvę mėgiamiausioje 
vietoje jūsų name. Pripildyta 
paveikslais, aktualiais pie
nais, su daug visokių patari
mų — matysit kaip galima 
sunaudoti geriausiai net ma
žiausią kambario dalelę, kaip 
spalvuoti, atsiekti pastovų 
gražumą ir parankumą iš J- 
rangtų patogumų jūsų ryto
jaus (ateities) virtuvėje.

Po karo tai laikas įrengti— 

bet DABAR laikas pienuoti.

PapraSyklt jūoų artimiau
sioje Commonwealth Edi
son Kompanijos Ofise dėl 
Šios informatyvinės kny
gutės “Your Next Kiteh- 
en.” JI JOsij tik papraSiuH.

C0MM0NWEALTH EDISON C0UPANT

“Bazooka” yra lengvoji kanuolė Amerikos kariuome
nėj. šioj nuotraukoj gerai pataikytas iš “bazooka” šūvis 
sukniužino vokiečių tanką prie Sigfried linijos. (Signal 
Corps photo; Acme-Draugas telephoto)

Pasižvalgius gyvenime

Kaip Prancūzijos Citroen fabrikas 
pateko Sovietu Rusijon

800 TROKŲ, KURIUOSE BUVO SUKRAUTA FABRIKO 
MAŠINERIJA, PATEKO VOKIEČIAMS. — PASKUI 
VOKIEČIAI ŠIĄ MAŠINERIJA ATIDAVĖ RUSIJAI.

Visokių įvykių esti gyve
nime. Chicagos mieste va 
koks atsitikimas buvo, šis 
atsitikimas yra iš taverno 
gyvenimo.

Buvo šeštadienis. Kai ku
rie vyrai gurkšnojo aluti. 
Atėjo sekmadienio rvtas, jau 
ketvirta valanda. Savinin
kas uždarė taverną ir nuėjo 
namo. Jo namas buvo virš 
taverno. Taverno savininkas 
atsigulė ir pradėjo snausti. 
Gi tuo tarpu telefonas su
čirškė. Jis atsikėlė iš lovos 
ir nuėjo prie telefono. Jis 
per telefoną išgirdo balsą:

“Ei, prieteliau, sakvkr ka
da atidarysi taverną?”

“Dvyliktą valandą 
rysiu”, — atsakė 
kas.

“Ar negalėtum 
atidaryti?”

“Kad aš nesenai uždariau, 
tik 12 valandą atidarysiu. 
Man atrodo, kad pats esi 
taip jau įkaušęs, todėl ver
tėtų išsimiegoti, galėsi atei
ti vėliau”, — paaiškino ta
verno savininkas.

“Klausyk, prieteliau, aš 
visai negalvoju apie atėjimą 
į tavo taverną, aš tik svars
tau kaip aš galėčiau išeiti, 
nes aš esu

taverno šeimininkas uždarė Gimimo Panelės šv. parapi

Taverno savininkas nulipo 
žemyn ir išleido vyrą. kuris 
buvo užmigęs taverne, kai

taverną jos salę. Bus padarytas pla
tus pranešimas iš seimo dal
bų ir svarstoma aktuaheji 
klausimai. Kuopų atstovai ir 
pavieniai veikėjai kviečiami 
susirinkiman.

Karo laiku pasitaiko įvai
rių atsitikimų. Citroen, 
Prancūzijos Fordas, turėjo 
fabriką, paverstą lėktuvų 
gamybai, Strasburge, Pran
cūzijoje. netoli Reino, ir ma
žiau kaip už 70 mailių nuo 
Šveicarijos rubežiaus. Ne
trukus prieš Prancūzijos 
kritimą, Citroen sukrovė 
įrankius ir mašineriją į 800 
trokų, ir pasiuntė skersai 
Prancūziją į Bordeaux.

Kai trokai pasiekė Bor- 
deaux, vokiečiai jau siautė 
šiaurinėje Prancūzijoj. Kom
panijos direktoriai nutarė 
pasiųsti trokus su fabriko 
mašinerija atgal skersai 
Prancūziją į neutralią Švei
cariją. Tuo laiku buvo susi
tarta su šveicarų valdžia ir•
trokai išvyko į Genevą, bet 
buvo pervėlu. Trokai buvo 
vokiečių sučiupti.

LAUKĖ ĮSAKYMO
Vokiečių kareiviai trokus 

grąžino atgal į Strasbourg’ą, 
padarydami 1,000 mailių 
kelionę. Iš Strasbourgo jie 
pervažiavo Reiną ir su tro- 
kais atsidūrė Vokietijoje. 
Jie nutarė trokų neiškrauti 
iki bus duotas įsakymas, kas 
veikti su fabriko mašinerija 
ir įrankiais.

{rakto*.. {domios
....ŽINIOS

240,000 lėktuvu
WASHINGTON. — Ame

rikos dirbtuvės ♦ pagamino 
240,000 lėktuvų ir 70,000 
tankų, W. P. B. vedėjas J. 
A. Krug pranešė. Įskaitoma 
25,000 keturių „ inžinų bom
bonešiai.

Dideli nuostoliai
WICHITTA FALLS. —1

Wichitta Engineering Co. 
karo fabrike, praeito ketvir
tadienio vakare buvo kilęs 
gaisras, ir nuostolių pada
ryta už $500,000.

Neteko dviejų dantų
WASHINGTON. — Vals

tybės sekretoriui Hull, ku
ris buvo laivyno ligoninėje 
savaitę dėl apžiūrėjimo, bu
vo ištraukti du dantys, spa
lių 26 dieną.

CINTINN ATI.—Namų mi- 
sijonierių amerikiečių drau
gija rūpinasi, kad būtų įkur
tos parapijos kaimų apylin
kėse, apleistose vietose.

Vokiečių ir rusų nepuoli- 
mo sutartis dar tada veikė, 
ir taip pat vokiečių-rusų 
prekybos sutartis galiojo. 
Rusai tada vokiečiams pa
reiškė, kad vokiečiai gauna 
Rusijos kviečius, aliejų ir 
kitus produktus, bet jie yra 
atsilikę su pristatymu ma
šinerijos Sovietų Rusijon.
ATIDAVĖ FABRIKĄ 
RUSAMS

Vokiečiai į rusų nepasi
tenkinimą štai kaip atsakė. 
Vokiečiai atidavė rusams 
Prancūzijos Citroen fabriką, 
vežimus. Pagaliau trokai bu
vo iškrauti prie Uralo kal
nų pašlaitės. Kai fabrikas 
ėmė veikti, vokiečiai užpuo
lė Sovietų Rusiją, šiandien 
geriausi lėktuvai, kurie nau
dojami rusų prieš nacius, 
yra pagaminti šiame fabri
ke.

Taigi, karo gyvenime esti 
įvairių atsitikimų...

Praeito penktadienio va
kare įvyko B ALF (Bendro 
Lietuvių Šelpimo Fondo) su
sirinkimas, kuriame paaiš
kėjo, kad Chicagos lietuviai 
daug dirba Community ir

atida- War fondo vajuje, 
savinin- Į Community ir War fondo 

reikalu lietuvių komiteto na- 
anksčiau riai pasakė 76 kalbas, 4 kal

bas per radiją.
Lietuvių spauda daug rek-

X Trijų apskričių: Fede
racijos, Moterų Sąjungos ir 
Susivienymo bendro vakaro 
rengimo komisijos labai svar 
bus susirinkimas įvyks ant
radienį, spalių 31 d., 8 vai. 
vakare, Igno Sakalo bute, 
2056 West 23 Street (prie 
Hoyne Avė.).

X J. Jakubauskas, žino
mas sportininkas ir ristynių 
promotorius, pastaromis die 
nomis sporto reikalais lan
kėsi Racine, Wis. šį rudenį

lamos davė Community irj ir ateinančią žiemą Chicago 
War fondo reikalu. Lietuvių ir apylinkės lietuviai turės 
spaudoje tuo reikalu duota progos sporto vakaruose pa- 
4,571 colis reklamos, tai bū- matyti ritantis eilę lietuvių 
tu kainavę $3 884 50, betjrįgtjkų
reklama buvc duota nemo-

X Sibiro žvaigždės’, 
dramos, kuri visoje pilnu
moje atvaizduoja ištremtųjų 
i Sibirą lietuvių gyvenimą.

karnai.
Lietuviai Community ir

War fondo vajuje užima pir-
tavo taverne ir ūkiamos reikale ir jait tikietai jau gatavi ir

negaliu išeiti”, - paaiškino I”™* vietą
vyras per telefoną.

NELAIMES...
Dvynukai sužeisti

BRAZIL, Ind. — Frank ir 
John Mumma, dvynukai bro
liai, buvo sužeisti kovoje, 
kai šonas prie šono kovojo 
Vokietijoje. Apie tai jų tė
vai buvo informuoti spalių g4- Jo kritimą sulaikė rūbų 
27 d. virvė, kuri buvo žemiau šeš-

___________ to

užima, . . .. nančią savaitę bus pask'eis-kooperavime organizacijos tj p0 Chic y 
klausime, atsiliepiant į Com- i dj„s Wauk lietuvių
munity ir Wan fondo atsi- ... - n t„ ' tįstų grupe gruodžio 3 d.,šaukimus. L , . .. ...Sv. Jurgio parapijos salėj.

ęiriihiirlamac milf! ^arg- KudirkaiJlMluvUulllG j yUili ! vadovaujant, Nekalto Prasi- 
NEW YORK. — Michael ■ dėjimo Panelės šv. parapi- 

O’Connor, 43 metų, atlikęs j jos choras praeitą ketvirta- 
naktinį darbą laivų kieme, dienį buvo suruošęs labai į- 

domų “hallovveen” vakarą, 
kuriame dalyvavo ir visa ei
lė choro rėmėjų: Milašas, 
Pumpučiai, Kass, Liulevičius 
ir k. Išpildyta programa ro-

skubėjo gulti lovon. Jis pa
slydo naujai išvaškuotose 
grindyse ir iškrito pro lan-

Du paskendo
aukšto, ir sumažino jo |d? kad choraa turi labai ge. 

susižeidimus. Jis nusilaužė 
koją.

EICHORN, III. — Mr. ir 
Mrs. Howard Crabb’s du sū- :
nūs, keturių ir šešių metų ' TERRE HAUTE. Ind. — 
amžiaus, paskendo spalių 26 Gaisras buvo kilęs Terre 
dieną, kai jie įkrito į apleis- H?ute Ordnance Stoty j, špa
tą duobę. lių 27 dieną. Sakoma, kad

sukėlė už $125,000

Už $125,000

rų dainos ir scenos talentų. 
Programą šauniai vedė vi
suomet kupinas jumoro kun. 
Valuckas.

Skaitykite “Draugą”.
gaisras 
nuostolių.

■ r rDIENRAŠTIS 'DRAUGAS'
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ Į

Polynos Sfoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTIN1 KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

Sekmadieni, Lapkr. (Nov.) 26, 1944,
ORCHESTRA HALL

216 S. Michigan Avė., Chicago, III

Kiek laišku?
VATIKANAS. Vatika-

X S. Sgt. Bernard E. Gor- 
skis, cicerietis, kaip šiomis 
dienomis pranešta, buvo vie
nas, kuris padėjo nuskan
dinti Italijos kreiserį “Ta- 

! ranto”, kuomet vokiečiai jau 
buvo jį pagrobę. Gorskis y- 
ra “gunner” Mitchell tipo 
bomberių ir jam teko daly
vauti toj “misijoj”, kuri nu
skandino didelį italų karono informacijos ofisas pasi

lieka veikliu “pašto ofisu”.
Rugsėjo mėnesį gauta 51.000 , a V^’
laiškų paštu ir 53.110 buvo ! Lietuva nenori nei bolše- 
išsiųsta. viky, nei nacių “globos”.

STASYS LITWINAS SAKO:
H Tl H T5 Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.” ----------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
stogams Reikmenys — Insnluotu Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia- 

Vamišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik-vos
menų (Hardware) — Pleisterio 
Vamzdžių ir tt.

Cemento — SrutŲ

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI.STED 8T. TEL. VICTORV 1212 

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




