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NACIAI TRAUKIASI ATGAL STRASBURG SRITY
Patrulių Kautynės Vakarinėj Latvijoj; 

Sugavo Nacius Slovakijos Perėjoje
LONDONAS, lapkr. 28.— 

Iš vakarinės Latvijos fron
to ateiną raportai minėjo 
nacių rusų patrulių susirė
mimus ir nacių kontratakas. 
Maskva sakė rusai vakar 
užmušė 1,200 nacių į vaka
rus nuo Jelguvos.

Rytinėj Slovakijoj rusų 
kariuomenė praplėtė savo 
ofensyvos frontą iki dau
giau negu 75 mylių ilgio.

Rusai įsiveržė nuo penkių 
iki devynių mylių gilumon 
į priešo kalnų linijas, ku
rios jungia vokiečių kariuo

menes Lenkijoje ir Vengri
joje.

Nieko naujo nepranešta 
apie kovas Budapešte. Ber
lynas pripažino, kad rusai 
įsilaužė į Eger, 54 mylias į 
šiaurryčius nuo sostinės, ir 

J Miskolc, 71 mylią virš Bu
dapešto.

Gen. Petrovo armijos šiau 
rinis galas pasuko per Len 
kijos sieną į Slovakiją, tuo 
uždarydamas pietinįi įėjimą 
į Dūkia perėją ir izoliuoda
mas ten esantį nacių garni
zoną.

Lakūnai Nuskandino 151 Japonų Laivą
PEARL HARBOR, lapkr. 

28.—Iki šiol šį mėnesį ame
rikiečiai lakūnai nuskandino 
151 japonų laivą Manila 
apylinkėje.

Tokyo radio sakė japonų 
lėktuvai vakar nuskandino 
keturis Amerikos kovos lai
vus ir sužalojo šešis trans- 
portus Leyte įlankoje, šis 
pranešimas nėra patvirtin
tas.

Kovos Leyte saloje beveik 
visai apsistojo, kadangi lie
tus pavertė teraną į dum
blą, bet Amerikos lėktuvai 
penktadieny numetė 235 to

nus bombų ant japonų ae
rodromų Gebu ir Negros sa
lose ir prie Davao.

Penktadienio atakose Ma
nila srity, Hellcat lėktuvai 
ir priešlėktuvinės patrankos 
ant Amerikos laivų numušė 
58 japonų lėktuvus, o kiti 
29 buvo sunaikinti ir 32 su
žaloti ant žemės.

Gen. MacArthur neprane
šė apie amerikiečių pasiva- 
rymą Leyte saloje, bet sakė 
audras sulaikė lėktuvų veik 
lą sekmadieny. Orinėse ko
vose amerikiečiai numušė 
12 priešo lėktuvų.

Mano Sprogime Žuvo 
Suvirs 150 Asmeny

LONDONAS, lapkr. 26.— 
Vakar įvykusiam sprogime 
R.A.F. municijos sandėly 
prie Burton-on-Trent žuvo 
nežinomas skaičius asmenų. 
Iki šiol iš griuvėsių išimta 
23 lavonai. Autoritetai spė
ja, kad daugiau negu 100 
lavonų dar nerasta griuvė
siuose.

Anot raporto, sprogimas 
įvyko ne dėl priešo veiks
mų. Tikroji priežastis dar 
nenustatyta.

Liudininkai sakė įvyko 
du sprogimai, kurie sunai
kino aplinkinius namus ir 
išmetė gyvulius, medžius ir 
telefono stulpus aukštai į 
orą. Vienoj vietoj žemė su
smuko, prarydama ūkininko 
namus ir tvartus. Visoj apy 
linkėj pasirodė didelės bom
bų duobės.

Pačioj stoty pradingo vi
sas kalnas, o kitas ten pasi
darė ten, kur pirmiau nebu
vo.

NUSILEIDO UŽ SIEGFRIED LINIJOS

Japonai Gręsia Kweichow Provincijai

Mano Senatas Greit 
Užgirs Sieninius

WASHINGTON, Lapkr. 28 
—Pranašaujama, jog Sena
tas greitu laiku užgirs Ed- 
ward R. Stettinius Jr. Val
stybės Sekretoriaus vietai.

Pirmininkas C o n n a 11 y 
(Dem., Texas) sušaukė už
sienių reikalų komiteto po
sėdį ryt dienai.

CHUNGKING, lapkr. 28. 
—Visiems Amerikos ir An
glijos piliečiams Kweichow 
provincijoje ir neokupuoto
se dalyse Hunan provinci
joj įsakyta išsikelti kitur, 
kadangi japonai gręsia Kwei 
yang, Kweichow sostinei.

Tokyo pranešimas sakė 
japonų jėgos jau įsiveržu- 
sios aštuonis s mylias į Kwei 
chow.

Kiniečiai sakė. kad vienas

japonų dalinys užėmė Ho- 
chih, o antras veržiasi iš 
Paoching į provincijos sos
tinę.

Sakoma didžiuma ameri
kiečių pabėgo iš rytinės Ki
nijos, kurią japonai atkirto.

Evakuacijos įsakymas pa 
lietė misijonierius, Raudo
nojo Kryžiaus darbininkus 
ir įvairių civilinių agentūrų 
atstovus.

SAN FRANCISCO, lapkr. 
28.—Tokyo radio, komentuo 
damas apie Valstybės Sekr. 
Hull atsistatydinimą, citavo 
laikraštį Asahi, kuris rašė, 
kad santykiai tarpe Hull ir 
Prez. Roosevelto senai buvo 
“šalti,” ir galų gale “už
kliuvo ir nutrūko.”

KARO BIULETENIAI
—Trečioji armija randasi 

8’/2 mylios nuo Saarbrucken.
—Briuselio radio sakė*

Gen. E5senhower ir Feldmar 
šąląs Montgomery suėjo pa
sitarti dėl galutino Vokieti
jos nugalėjimo.

—Britų lėktuvai atakavo 
taikinius Freiburge ir Noy- 
ese.

- -

Japonai Puolė Saipan, 
Prarado 13 Lėktuvu

SAIPAN sala, lapkr. 28.
—Matomai norėdami atker
šyti už B-29 lėktuvų, atakas 
ant Tokyo, japonų lėktuvai 
dviem atvejais vakar bom- 
bavo ir apšaudė Superfort- 
ress lėktuvų bazę šioje sa
loje.

Amerikiečiai numušė 13 
jų lėktuvų. Nieko nepraneš- 

Įta apie mūsų nuostolius.

Italijos Vyriausybės 
Problema Neišrišta

ROMA, lapkr. 28. — Čia 
sakoma, kad prospektai bai
gimui krizės dėl Bonomi 
vyriausybės rezignavimo ne 
labai geri. Bonomi ir jo ka
binetas apsiėmė pasilikti 
vietose iki bus išrinkta nau
ja vyriausybė.

Meksikoje Jaustas 
Žemės Drebėjimas

MEXICO CITY, lapkr. 28.
—Dideliam Meksikos plote 
buvo jaustas nedidelis že
mės drebėjimas, bet nieko 
nesakyta apie nuostolius.

Prašo Pasisakyti Dėl 
Vieno Aviacijos Plano

CHICAGO, lapkr. 28. — 
Tarptautinė civilės aviaci
jos konferencija vėl ragino 
mažųjų tautų atstovus pa
sisakyti “už ar prieš” Ame
rikos, Anglijos ar Kanados 
kompromiso planą dėl tarp
tautinės aviacijos tvarkymo.

Delegatai iš 54 kraštų, 
kurie posėdžiauja Stevens 
viešbuty nuo lapkričio 1 d. 
šiuo laiku konferuoja už 
uždarytų durų.

3-ji Armija Veržiasi Gilyn i Saarą;
Sako Prancūzai Keliasi Per Reiną

PARYŽIUS, lapkr. 28.—Patikimiausias nacių komen- 
; tatorius, Kapt. Ludwig Sertorius, šiandien pranešė apie 
J didelį nacių pasitraukimą, pietvakarinėj Vokietijoj.
' Jo pranešimas sakė didesnė dalis nacių jėgų nuo Saa- 
{ rcnijos iki pietryčių nuo Hagenau traukiasi, po ameri

kiečių spaudimu, į naujas linijas, kurios randasi j pietus 
, nuo Palatinato rubežiaus.

Sertorius taipgi sakė lauktoji 3-ios armijos ofensyva 
Lorraine-Saar srityje jau prasidėjo.
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Gen. Patton šarvuočiai veržiasi gilyn į Saar klonį. Ra
portai iš Šveicarijos sako maži sąjungininkų parašutistų 
daliniai nusileido už Siegfried linijos rytiniam Reino 
krante. Septintos armijos kariai praplečia Strasbourgo 
koridorių ir skuba per Saales perėją.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Kanados Parlamentas Išgriauta Trečdalis 
Slaptai Posėdžiauja i Visu Anglijos Namu

LONDONAS, lapkr. 28.— 
Parlamentui suteiktas ra
portas apie Anglijos karo 
nuostolius parodo, kad per 
penkis karo metus trečda
lis visų Anglijos namų buvo 
sunaikinta ar apgriauta, ir 
kad 733,030 asmenų buvo 
užmušta ar sužeista, jų tar
pe 136,116 civilių.

Raportas taipgi- sakė su- 
virš trečdalis visų Anglijos 
vyrų nuo 14 iki 64 metų, am 
žiaus yra karinėse jėgose, ir 
beveik pusė visų moterų 
nuo 14 iki 59 metų amžiaus 
yra uniformose arba kari
niuose darbuose.

0TTAWA, lapkr. 28. — 
Parlamentas buvo sušauktas 
slaptam posėdžiui šiandien 
po Ministro Pirmininko W. 
L. Mackenzie King pareiški
mo, kad trūkumas “žmoniš
kos” vienybės dėl konskrip- 
cijos užjūrio tarnybai gali 
privesti prie anarchijos Ka
nadoje.

King vakar sakė jis at
sistatydins jeigu parlamen
tas nebalsuos jį remti. Jam 
bekalbant, anti-konskripci- 
jos demonstracijos įvyko 
Britų Kolombijoje ir neto
limam Lansdowne Parke. 
Kariai, jūreiviai ir civiliai 
išsklaidė demonstrantus.

De Gaulle Vyksta į 
Maskva Pasitarimui

LONDONAS, lapkr. 28.— 
Ankara radio pranešimas 
sakė Gen. De Gaulle pasie
kė Tehnaną pakeliui į Mas
kvą, kur jis kalbėsis su Mar
šalu Stalinu.

Drauge su De Gaulle vyk
sta Prancūzijos užsienių mi
nistras Georgės Bidault ir 
Gen. Alphonse Juin, gene
ralinio štabo viršininkas.

Artėja Prie Kalewa, 
Rakto į Mandalaju

KANDY, Ceilonas, lapkr. 
28.—Britų rytų Afrikos da
liniai, šarvuočių lydimi, šian 
dien pasivarė pirmyn dvi 
mylias arčiau Chindwin 
upės Kalewa uosto, kuris 
valdo įėjimą į Mandalaju ir 
centrinę Burmą. Sąjunginin
kai dabar randasi tik pen
kios mylios nuo to miesto.

Sako Duos Slavams 
Balsuoti dėl Karaliaus

MASKVA, lapkr. 28. — 
Maršalo Tito atstovai Mas
kvoje sako tuoj po Jugosla
vijos išlaisvinimo įvyks ben 
dri rinkimai, per kuriuos 
žmonės galės pasisakyti dėl 
karaliaus grįžimo į to kraš
to sostą.

Partizanų atstovai tvirti
na, kad jugoslavai gaus pro
gą laisvai pareikšti savo 
valią. Senosios politikinės 
partijos, tačiau, rinkimuose 
nedalyvaus, kadangi, anot 
informantų, jos karo metu 
nustojo pasekėjų.

KIEK MYLIŲ į BERLYNĄ
296 mylios iš vakarinio 

fronto.
309 mvlios iš rytinio fron 

to.
532 mylit-* is Italijo0 

fronto.

LONDONAS, lapkr. 28.—Amerikiečiai užlietam Koelno 
lauke šiandien pasiekė užtvinusią Rcer upę ir pasivarė 
iki mylios gilumo į nacių linijas pagal upę.

Gen. Hodges 1-os armijos kariai prieš aušrą įsilaužė į 
Inden ir Jungersdorf miestelių gatves.

Devintoji armija pasiekė Roer upę prie Kirchbergo, 23 
mylias nuo Koelno ir nepilnai mylią anapus Roer nuo Ju-
lich tvirtovės.

Vienas štabo karininkas 
sakė nieko nežinoma apie 
raportus, kad prancūzai ka
riai persikėlė per Reiną tris 
mylias į šiaurę nuo Stras
bourgo.

Gen. Patton 3-ics armijos 
kariai pasistūmėjo pirmyn 
iki 10 mylių nuo Saarbruck- 
eno, reikmenų centro Saar 
klonyje. Į pietvakarius nuo 
to miesto jie užėmė Seing- 
bousse.

Gan gražus oras davė lėk
tuvams progos atakuoti na
cių tankus ir artilerijos po
zicijas 18 mylių fronte prieš 
Koelną, tarpe Linnich ir Du- 
ren. Jie taipgi atakavo į-

I

tvirtintus pastatus ir trau
kinius giliau Koelno lauke.

žemiau Strasbourgo, A- 
merikos 7-toji ir Prancūzi
jos l’-o j i armijos konsoliduo
ja savo pozicijas ir baigė 
išvalyti Vosges kalnus ir 
Alsace lauką. Anot Maj. 
Gen. Ralph Roye, naciai tu
ri 28 tiltus per Reiną tarpe 
Strasbourgo ir Šveicarijos, 
ir bent 10 jų yra greit at
statomi ^pontoniniai tiltai.

šiaurėje britai išmušė 
priešo kišenę į šiaurę nuo 
Venio, ir vėl išbando priešo 
linijas prieš tą Olandijos 
susisiekimo centrą.

Didėja Darbininką Streikas Belgijoje
LONDONAS, lapkr. 28.— 

Gatvėkarių darbininkų strei 
kas Belgijoje nutrauktas. 
Tuo pareikšta pasitikėjimas 
Pierlot vyriausybe.

PARYŽIUS, lapkr. 28.— 
Belgijoje siaučia banga strei 
kų, ir padėtis ten gręsia są
jungininkų žygiams kituose 
išlaisvintuose kraštuose.

Streikai sustabdė gatvė
karių ir traukinių patarna

vimą Briusely ir gręsia iš
siplėtimu į kasyklas, muni
cijos įmones ir pašto ir te
legrafo patarnavimą.

Tie streikai šaukiami kai
po protestas prieš Premje
ro Hubert Pierlot įsakymą 
nuginklavimui Belgijos par
tizanų jėgų.

Raportai sako geriau ne
gu pasiduoti su savo gin
klais, tūkstančiai ginkluotų 
belgų partizanų bėga į Pran 
cūziją.

Britai Stumia Nacius Atgal Italijoje
ROMA, lapkr. 28.—Šian

dien pranešta, jog britų 
8-tos armijos kariai pavarė 
beveik visus nacius iš La- 
mone upės rytinio kranto į 
pozicijas penkias mylias 
šiaurrytuosna nuo Faenza.

Iš naujo prasidėjęs lietus 
verčia frontą į dumblą.

Į pietvakarius nuo Faen-

KALENDORIUS
Lapkričio 29 d.: ftv. Sa- 

turninas; senovės: Daujotas.
Lapkričio 30 d.: ftv. An

driejus, apaštalas; senovės: 
Davainis ir Linksmuolė.

za patruliai persikėlė per 
Lamone ir padarė kontaktą 
su naciais kalnuose.

Rytinėj daly 5-tos armi
jos fronto indėnai kariai, 
verždamiesi pirmyn į šiaur
vakarius nuo Modigliana 
prieš nedidelę opoziciją, už
ėmė Casale, nepilnai 10 my
lių į pietus nuo Faenza.

ORAS
Debesuota, šaltoka.

Nubalsavo Palaikyti 
Marshall Tarnyboje

WASHINGTON, lapkr. 28. 
—Atstovų rūmai šiandien 
priėmė ir Senatui pasiuntė 
įstatymą, kuris leidžia Gen. 
Marshall pasilikti vietoje, 
nors j iš ateinantį mėnesį 
sulauks 64 metų amžiaus.
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Rusijos patrijotų balsai apie 
Lietuvos žmonių šelpimą

Šiais moderniais 
Rusijos patriotai leidžia lai
kraščių gana įvairiomis kal
bomis. Bent trejetas jų lei
džiama ir lietuviškai ir per 
juos bandoma pasiekti tau
tiškai nesusipratusią lietu
vių dalį. Ši spauda dabar la

ši tarimo su Lietuvai Pagal-j mą United Lithuanian Re- doje jie dažnai paduoda ad- 
bos Teikimo Komitetu nėra lief.” resus tų Amerikos valdiškų
padaręs. | Straipsnio pabaigoje rašo- įstaigų, kuriosna tie skun-

“Nors Bendrasis Fondas ma: “Patirta> kad daugelis dai privalo būt siunčiami, j 
neturi sutikimo ir užgyrimo žmani4 atskirai ir grupėmis Paskirų miestų ir miestelių 

laikais kokiu gi būdu vos per du|i§ Pagaibos Teiki. jau yra parašę laiškus Pre-
mėnesiu būtų išdygę net per mo Komlteto jl8 eidenfe War Relief Control
70 skyrių? O, būkite tikri, 
kad artimoje ateity tų sky
rių išdygs žymiai daugiau.

— Rusijos patriotų spau
da tvirtina, kad “visa kleri
kalų grupė nėra pasiuntusi

bai įnirtusiai puola lietu- ( nei už vieną dolerį pašalpos, 
vius, kam jie savistoviai su- j o jau reikalauja, kad Tary- 
organizavo Bendrą Ameri- ! bų Sąjunga įsileistų juos 
kos Lietuvių Fondą Lietu- prižiūrėti pašalpos išdalini-
vai šelpti ir ruošiasi savisto
viai šelpti karo nuskriaus-

mą”. Kur čia tiesa?
— “Klerikalų grupės” rū-

tuosius lietuvius. Keli mūsų pėsčiu dar prieš BALF įstei
ki ikraščiai susidomėjo Rusi- girną buvo nusiųsta lietu- 
jos patriotų skelbiamais gan viams bažnyčiose surinktų 
dais ir šmeižtais ir pasiun- pinigų $125,000. Bet nei 
te į BALF savo korespon- “klerikalų grupė”, nei BAL 
dentą sužinoti tikrąją pade- F nereikalavo ir nereikalaus 
tį.

komunistų valdomos organi
zacijos jau supranta, kas rei 
kia daryti. Jeigu kai kuo- ibia, kad jte turėsiąs drapa- Board w“hmSton BuiW- 

nų rinkimo vajų pradžioje lng’ Washington, D. C., o met kai ko jos nesupranta
lapkričio mėnesio. Skelbia, tų laiškų koPijas Pasiuntė 
kad drapanos bus renkamos * National War Fund, 46 Ce
Lietuvos žmonėms!’’ ^ar New York, N. Y. O

dar kiti pasiuntę po kopiją
Padaryta didelė “klaida”

Čia tai jau tikrai tektų 
atsiprašyti lietuviškos kil
mės rusų už nepaprastą ir 
nebepataisomą klaidą. Bet 
ji įvyko ne dėl blogos va
lios, bet iš nežinojimo. Mat,
BALF direktoriai dar nebu
vo gavę žinios, kad Ameri-
koje įvestas komunistinis| nauja Rusijai ir au<lar° s0' 

vietinės “autonominės’’ Lie

tai jos gauna kitais keliais 
rezoliucijų tekstus ir kito
kius patarimus iš tokių va
dų, kurie yra išėję komunis 

ir į State Department, Wa- tinės propagandos kursus 
shington, D. C.’’

Pagal tvirtai nustatytą 
planą, lietuviškos kilmės ru 
sai BALF nuolat vadina 
kvislingų fondu. Tiesa, lie
tuvių kilmės kvislingų yrr 
keletas šimtų. Apie 800 jų 
su Paleckiu priešaky tai-

rėžimas ir kad Jungtinės
Valstybės pasidarė Sovietų 

prižiūrėti svetimų aukų da-1 protektoratu. Jei tokia te. 
linimo nei Rusijoj, nei ki-

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPR AKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

— Ar yra tiesos sovieti- , .. .........................., ..... , j tur. BALF, kaip ir kiekvie-nes spaudos tvirtinime, kad v. . ’„. T , na sąžininga organizacija,BALF yra suorganizuotas .. .. . _teisingai ir teisėtai gali no-vien tik kuriai vienai lietu
vių grupei šelpti?

— BALF yra suorgani
zuotas visų pažiūrų ir visų 
religijų Lietuvos piliečiams 
šelpti.

rėti pati savo aukų dalini
mą nors trupučiuką prižiū
rėti. Taip daroma visose ci-l 
vilizuotose šalyse ir jokiai 
valstybei tai garbės nesu
mažina, bet netgi padidina. 

— Ar tiesą sako Rusijos Rusijos patriotai neturėtų 
patriotai, kad BALF neat- dėlto įsižeisti.
stovauja nei usei Ameri
kos lietuvių ?

— Visi žinome, kad dau
gumas Amerikos lietuvių y- 
ra katalikai, bet stambi jų 
mažuma yra socialistai, san 
dariečiai, tautininkai. Vi
soms šioms grupėms yra

Rusijos patriotai tvirtina, 
kad be jų leidinio negalima 
Amerikoje aukų rinkti

tuvos valdžią Vilniuje. Daug 
mažesnis būrelis prisideri-

legrama ar žinia kuomet' nęs prie vokiečilJ ir su 
nors ateis iš Waahingtonj Prasišalino i Berlyną. Visi 

šitie kvislingai BALF direk
toriams visai nerūpi: juos 
aprūpina tos valstybės, ku
rioms jie tarnauja. Bet šim
tai tūkstančių baisiai nuken
tėjusių lietuvių yra žinom: 
kaip geri patriotai, padorūs 
žmonės ir verti visokeriopos 
paramos, vis vien kur kare 
bangos juos bus nušlavę 
Jiems nuo bado ir skurde 
išgelbėti ir tapo įsteigtas 
BALF, prieš kurį su komu-

autoritetų ir bus pasakyta, 
kad National War Fund jau 
nebeturi teisės veikti, tuo« 
met gal jau reiks pagalvoti 
apie kitas išeitis. Bet lig- 
šiol BALF direktoriai tebe
priklauso senam demokrati
niam pasauliui ir vis dar te
besilaiko senų pažiūrų, kad 
Amerikoje tebegalioja Jung
tinių Valstybių vėliava, kon
stitucija ir įstatymai, ir dėl 
to seno nusistatymo Ameri-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

pilnai atstovaujama BALF 
egzekutyviame komitete ir vai?“ Tame straipsny visai 
direktorių taryboje. Šios Į neminima, kad komunistinis 
grupės sudaro daugiau kaip “Lietuvai Pagalbos Teikimo 
90 nuoš. lietuviškos visuo- Komitetas’’ yra tik sekcija 
menės. Joms priklauso vi- Russian War Relief Fonde

“Laisve ’ 1944 m. rūgs. 18. . . , ..., ... . , . . i lai leidimų, prašė ir prašysd. ryškiu antgalviu atspaus- ... .v , , . ,,. . . . ,.IZ . tik is atsakomingų valdiškųdino straipsni: ‘Kodėl jų V x .. ... , ,„„ . . J , „ , . Šios sahes įstaigų, aplenk-“Bendrasis Fondas neturi , . . v , . ’ ¥.... . ... darni garsiai saukiančius priteises nnkt aukas Lietu-1 ... . . x 5vatinius komunistų komite-

, ; • • • < nistiniu patyrimu ir planin-kos lietuviai visai savo veik- ,. *gurnu lietuviškos kilmes ru

sas 124 lietuvių parapijos, 
ąbu didieji fraternaliai su
sivienijimai, daugybė orga-

ir tik ta firma gali Ameri
koje veikti. Ten sakoma:

“Jeigu kun. Končius tik-
nizacijų ir apie trisdešimts rai manytų šelpti Lietuvos 
laikraščių. Tegu gi kas įvar-

tus.

Apie Kvislingus
“Laisvė”, J944 m. rūgs. 

21 d., tur būt, redakciniame 
j straipsny ‘ Pažangieji Lietu 
viai Vieningai Veiks Karo 
Fondo Vajuje” sako, kad1 
daugelis komunistų atliksią

sai energingai organizuoja 
skundus Amerikos valdžiai

Komunistinė spauda skun 
dų kampanija veda nuolat, 
uoliai ir gudriai. Savo s pa v

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

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

JOHN A. KASS
* lEYVELRY — YYATCHMAKER 
t — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

t
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS

žmones, tai tuojau susisisk-... .. . T. , . savo pareigas “kad infordina nors vieną parapiją, tų ir susitartų su Lietuvai ,, ,..7 ,, • •• ik m -i • tz u. į. nruoti atitinkamas Įstaigaskuri priklausytų Rusijos pa- Pagalbos Teikimo Komitetu, . * . ,.
X . ZN- - , A X , X 4. • XX-, • • aPie lietuvių tautos Kvislin-tnotams? Gi grupe nors la- duotų komitetui užtikrinimą,

bai veiklių ir fanatiškų ko
munistų nesudaro reikšmės

kad jų surinkta pašalpa bus 
tikrai siunčiama Lietuvos

gama remti fondą, vadina-

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Btadlo Oooota
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 

senas setas 

ar matrasas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandie 1

lietuvių visuomenei, kuriai žmonėms ir gautų nuo ko- 
komunistai juk ir neprikišu-• miteto leidimą pašalpą rink- 
so. Jeigu BALF nebūtų vi-' ti. Betgi, kiek man yra žino- 
sų lietuvių organizacija, tai ma, kun. Končius tokio su-

I

I

S r įvyksta Šiandien

Stebuhda ?

6
H ■ /

^Jaip l

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENC. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių. 

KAINA — $3.50 
Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2834 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

Būkite Malonūs
SAVO AKIMSI

>

Tik viena pora ik ų i-«m gyveni
mui. Saugokite Jas k išdami Uleg- 
■•.minuoti jaa modernliklausla 
metodą, kuria regšjimo mokei ap
gali eutelktl.

» M METAI PATYRIMO 
Mrtrtnllnu altini?, korte nrašnit-

M via* aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.
1801 So. Ashland Avenue 

Kampaa 11-tee
Ivh tuntai OAMAIi MM, OUoa«a

OFISO VALANDOS l 
Kaadlea I:U, a. m. Iki 0:00 >. m.

A M SaSUd. • a m.
IM tiM a sa.

arba turi didelės praktikos 
gudriai meluoti. Lietuvių 
plačioji visuomenė ir jų va
dai niekad nesitreniravo per 
propagandą visuomenės, 
draugijų, įstaigų ar net val
stybių savo “protektoratan” 
paimti, tai mūsų visuome

nei nelengva su tokia veik
lia propagandos mašina ko
voti. Dėlto ramių žmonių 
organizacijoms ir veikla? 
tenka kai kada ir nukentėti 
nuo tokio planingo komunis
tų “steamrollerio”.

Rimgaudas

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, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Ree. 6968 So. Talman Avė.
Ree. TeL GROvehlD 0617 
Offloe TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS f t CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road

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

DR. STRIKOL'IS •.4
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Office Tel. YARds 4787 .
Namų Tel. PROspect 1930

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

i DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921 
ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

CANal 6122

DR. BIEŽIS

1

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

231Š VVKST ROOSEVELT ROADm

Trefiladleolo Ir šeštadienio vakanda 
Oflaaa rra uldarrtae.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd. g

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA į

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

s DR. P. Z. ZALATORIS
j GYDYTOJAS IR CHIRLTRGA^^ 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

. DR. V. A. ŠIMKUS
k GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

IR AKINIUS PRITAIKO 9
■ 744 West 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Nieką nedali mus Daže-1 Skaniausia daona yra toji, 
P. kurią uždirbame savo ranko-

minti, išskynus mus pačius. mis

LIETUVIAI DAKTARAI

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui—
ANT I.ENGVU MCNE8INIU IŠMOK (MIMUI

Panaudokite Prosą Dabartinėms temoms 
Nuošimčio

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE m<V«) įstaigoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojanti ir Ilgi fū,000.00 ap* 
drausti per Kelerai Savlngs and Ixtan In- 
surnni'c Corporation. Jūsų pinigai bus gvoltal 
Išmokami Juras ant pareikalavimo.

8ENIAU8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE (STAIGA.

—■ 41 Motai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6155 So. Kedzie Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 tr 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 fld 8:00 vaL 
Treėiad. ir Sekta, tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 491h 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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
šauk KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai, vakare 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis) a
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

H “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS n HEI.P WANTFD — VYRAI HELP YVANTFD MOTERYS

“DRAUGAS” HFLF WANTKD 
ADVKRTISING DFTARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdolDh »488-»48»

HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi dar&ai prie * Aluminum 
caslings. 48 vai. į savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo R 
ryto iki 5 pp. šeštadieniais nuo S 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

KEPIMO REIKIA
Prie biscuits ir rolių. Nėra atsako
mybės. Darbas dienomis.

STItAUSS BAKFRY 
2H25 W. 35th St..

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

Just Mfg. Co.
. 4618 W. 21 st ST.

VYRŲ
DIRBTI SCRAP IRON JARDE 

Patyrimo Nereikia
ATSIŠAUKIT

336 N. CALIFORNIA

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE

GRINNELL CO
4425 S. WESTERN AVĖ.

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.

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Bridgeporto lietuviu 
dėmesiui

oooooo

HELP WANTED MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVO VALYMO
Puiki Mokestis 
Po Karo Progos 

Žemos Kainos Commissary 
Pastovūs Darbai 

ATSIŠAUKITE

320 E. 21st St.
PATYRUSIO GROCKRNEI KLERK

Self-service krautuvėje. Atsišaukit 
tiktai popiečiais. 

LF.RNER’S 
3400 S. Halstėd St.

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIŲ

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ
SET-IJP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS
AnkSčiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works. Ine.

71 mi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak.
Sckma.l. 10 ryto iki » PP-

OPERATORIŲ 111 EINISHERS
Gera mokestis. Atsišaukite prie 

.L & K. GARMENT CO.
184 W. Washington 

Ar pašaukit — PRAnklin 1773.

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL— 

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiftai kasdien:
7:30 RYTO IKI 4 PP. 
4 PP. IKI 12:30 RYTO

VYRAI IR MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI

VYRAI IR MOTERYS_____

Žiūrėkit DABAR Dėl
SAVO

PO KARO ATEITIES 
ĮGYJANT KARO DARBĄ

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

IlaiiK Darbininkams Naudu 

Vertingas DIESEL Patyrimas

ATSIŠAUKIT

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Totams ir Bluebird 
busais patarnavimas iki dirbtu
vės.

STITCHING MACHINE „ 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

Apmokamos atostogos po vienų 
metų tarnybos. Ligoninės ir gy
vybės apdraudos pienais galima 
naudotis. Pastovūs darbai.

ATSIŠAUKITE

ATLAS
BOXMAKERS, INC. 

2555 W. Diversey Avė,
MOTERŲ REIKIA

Sortuoti atmestas popieras.
A.IAX WASfTE PAPER CO. 

2624 W. Taylor

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Patyrimo nereikia. Gera mokestis. 
Pastovumas.

CENTURY MIRROR CORP. 
1521 W. 35th ST.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Bridgeporte yra įsteigtas 
BALF 3 skyrius drabužių 
rinkimui nuo karo nukentė- 
jusiems žmonėms Lietuvoje. 
Drabužių krovimo ir sorta- 
vimo stotis yra Elzbietos ir 
Stanislovo Stanevičių name, 
858 W. 33rd St. Elzbieta Sta 
nevičienė dar gi padeda ne
nuilstančiam darbuoto j u i 
Juliui Šliogeriui drabužius I
taisyti, suskirstyti ir supa
kuoti.

Man užėjus pažiūrėti, kaip 
vyksta drabužių rinkimas, 
J. Šliogeris nusiskundė, kad 
drabužių Bridgeporto lietu
viai prinešė nemažai, tik vi
sa bėda, kad mažai teateina 
moterų ir vyrų pagelbėti 
juos suskirstyti, sutvarkyti 
ir supakuoti. Jis manęs pra
šė parašyti į laikraščius ir 
prašyti, kad moterys ir vy
rai, kurie turi laiko, pasi
švęstų bent po pora trejetą 
valandų dienoj ir pagelbėtų 
drabužius sutvarkyti ir su
pakuoti. Kas turi laiko, gali 
ateiti bile kada nuo 9 valan
dos ryto iki 9 vai. vakaro 
adresu 858 W. 33rd St.

Bridgeporto lietuviai ir 
lietuvės! Kas galite pašvęs
kite vieną kitą dieną į sa
vaitę. Drabužius reikia su
tvarkyti, supakuoti ir išsių
sti į New Yorką ne vėliau 
kaip 10 dieną gruodžio. Lai
ko nebedaug beliko, o dar
bo yra daug. Bet jei dešimts

LABDARYBE OOOOOO

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUM. ANICETAS LENKUS, DVASIOS VADAS IK IZDINTN. 

4657 3o. Wood Street, Chicago, Illinoh,

Centro mitingas
šį vakarą įvyksta Lietu

vių R. K. Labdarių Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas

ar dvidešimts moterų pašvę
stų vieną kitą dieną po tre
jetą valandų, tai per keletą 
dienų būtų galima visi dra
bužiai sutvarkyti ir supa
kuoti. Kas nedirbat dieno
mis, pasigailėkite savo bro
lių ir sesučių Lietuvoje, ku
rie yra apiplėšti nacių ir ko
munistų; ateikite ir padėki Šv._ Kryžiaus par. mažojoj 
te sutvarkyti drabužius, kaa salėj. Šis susirinkimas bus 
juos būtų galima laiku is- svarbesnis negu paprastas, 
siųsti į New Yorką ir vėliai nes tai tms paskutinis prieš 
Lietuvon. V. M. Stulpiną?. j 25-tąjį seimą. Būtinai turi

_____________ būti susirinkime visa centro
D ' U D L valdyba, direktoriai ir ko-
DriCJlIlOn r arKO misijos. Visos labdarių kuo-

Bendras Amerikos rietu- Pos taip jau turi būti stip- 
vių Fondas paskelbė nuo ka- rlai reprezentuojamos. Kai 
ro lietuviams, drabužių va- kurios kuopos į paskutinius 
jų. Visos lietuvių kolonijos susirinkimus nebeprisiųsda- 
atsiliepė su intensyviu dar- v0 delegatų. Į šio vakaro su- 
bu. Kai kurios jau surinko | sirinkimą ir jos turi būti at- 
gana daug drabužių ir ava- stovaujamos. Valdybų reika- 
lynės. Darbas didelis. Bet las Yra prižiūrėti, kad kas 
reikalas dar didesnis, šalta j nors iš jų kuopų atvyktų, 
žiema jau artinas. Kas pa- Jei ne kas kitas, tai valdy-

kad reikmenų linhosj Bonomi Vyriausybe 
Siūlo Atsistatydinti

ROMA, lapkr. 27.—Pasė-

RIEDfiTŲ

★ ★

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOWER 
ir jojo vyrams tai visuotinai 
ofensyvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

★ MOTERŲ ★
ASSEMBLERS
INSPEKTORIŲ

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ -fr 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ 
PAPR. DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2125 S. 54th AVĖ. CICERO

koje dviejų savaičių krizės 
dėl ateities programos Ita
lijoje, Premjero Ivanoe Bo- 
nomi vyriausybė pasiūlė 
savo rezignaciją.

Vakar pranešta, kad Bo 
nomi nutaręs rezignuoti 
kuomet šešių partijų atsto
vai nesusitarė dėl progra
mos krašto valdymui, ' bet 
vėliau pranešta, jog Kron- 
princas Umberto nepriėmęs 
Bonomi rezignaciją.

GERA PROGA

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

PARDAVIMUI SOUTH WFST SIDF
2 fletų mflro 5 Ir G kambariu na
mas randa $55 ir $67.50 j mSnesj, 
Karadžius, arti gatvekarių $11,500.00.

4 fletų po 4 kambarius, mūro, 
stokeriu apšildomas arti gatveka- 
rių. .. .$15,500.00.

4 fletų mūro 5 ir 4 kambarių na
mas, dubiltavas frontas, atokerls. . 
$15,500.00.

6 fletų po 4 ir 5 kambarius Ge
tai geriausioje padėtyje, mflro, ap
šildomas, kampinis dviejų aukštų.. 
$19,500.

Turime ir daugiau visokių namų. 
Perkam, parduodam ir mainom. 
Teisisgas patarnavimas.

gelbės apiplėštos Lietuvos 
žmonėms per karą ir oku
pacijas? Atsakymas gali bū
ti vienas: Niekas kitas, tik 
mes, Amerikos lietuviai.

Nors mes irgi esame pa
liesti šio karo, nors ir mūsų 
jaunimas tarnauja ginkluo
tose jėgose, kovoja už žmo
nijos laisvę, tačiau mūsų e- 
konominis pajėgumas geres
nis negu bile šalyje apskri
to pasaulio.

Mes aukojame j Commu- 
nity and War Fund, iš ku
rio dalis eis ir lietuvių pa
galbai. Kurie dar nesuspė- 
jote, dar galite prisidėti sa
vo auka. Vajus dar nepasi
baigęs. Bet drabužių vajus 
— tai mūsų tautos tiesiogi
nis reikalas. Todėl neatsisa
kykime paaukoti, kas turi
me atliekamų nevartojamų 
rūbų suaugusiems, jaunimui 
ar vaikams. Taipgi batų, če- 
verykų nuo didžiausios ir 
mažiausios mieros, bet tik 
tinkamus vartojimui. Prašo
me atnešti į Klimienės krau
tuvę, 4516 S. California Av. 
Čia BALF 6 skyriaus komi
tetas priiminėja aukas pen
kis vakarus į savaitę, bū
tent, pirmadienio, antradie
nio, trečiadienio, ketvirtadie 
nio ir penktadienio vakarais 
nuo 7 — 9 vai. Bet jeigu kas 
negalėtų atvežti pažymėtu 
laiku, prašome atvežti bile 
kada. Auką priims Klimie- 
nė. Jei kas pats negali at
vežti, prašomas pašaukti B 
ALF 6 skyriaus komitetą bi
le vienu šių telefonų: J. A. 
Simanavičius, Lafayette 
9726; J. Brazauskas, Yards 
8890; E. Samienė, Lafayette 
5887.

J. K.

bų nariai teatvažiuoja.
Kuopų atstovai turės pra 

nešti, ar visas draugijas, 
kuopas ir klubus savo apy
linkėj pakvietė į seimą? Kiek 
draugijų savo atstovus iš
rinko? Ar pasitarta su ku
nigais klebonais dėl išgar
sinimo mūsų organizacijos 
seimo bažnyčiose? Ar pa
kviesti profesionalai, biznie
riai ir veikėjai?

Neužmirškime, kad šio va 
karo susirinkimas bus pas
kutinis prieš seimą, todėl 
pasirūpinkime jame daly
vauti. Valdyba

Sukaktuvinis seimas
Labdarių Sąjungos 25-ta- 

sis seimas, įvykstąs sekma
dienį gruodžio 10 d., šv. An
tano par., Cicero, III., yra 
sukaktuvinis. Minėsime sa
vo organizacij-os įsisteigimo 
30 metų sukaktį. Tuo būdu 
turime pasirūpinti, kad sei
mas būtų sėkmingas.

Lietuvių draugijų pareiga

GENERAL FOODS
----- REIKALAUJA-----

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

' Pastovūs Darbai Svarioj, Saugioj, Svarbioje 
Maisto Dirbtuvėje.

TRYS ŠIFTAI
ŠEŠIOS DIENOS SAVAITĖJE MOKANT UŽ LAIKĄ IR 
PUSE VIRS 8 VAL. Į DIENĄ IR VIRŠ 40 VAL. SAVAITĖJ
UNIFORMOS DUODAMA — APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GRUPĖS APDRAUDA IR KITOS NAUDOS
- ATSIŠAUKITE.—

4100 W. FILLMORE STREET
AR PAŠAUKIT — KEDZIE 0324

CHAS. URNIGH (Kasys UrntkM) 
2500 W. (I3r.l St., 2ntros lubos

Trt. Prospcct 0025 
įėjimas Campbell Avė. pusės

Per mane nusipirksite namų pi
giau, parduosit greičiau, arba išmai
nysite patogiau. S) faktų visi žino, 
kurie su mnim Jau yra turėję biz
nio reikalus. ,

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus b Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Pranešimai
Bridgeport. — Metinis sur Į 

sirinkimas šv. Kazimiero1 
Akademijoa Rėmėjų bus 
gruodžio 1 dieną, tuojau po 
pamaldų, parapijos salėje 
Širdingiausiai kviečiami vi
si nariai ir narės atsilanky

tl. ” Vaidyba

Utenos klubo susirinki
mas įvyks lapkr. 30 d. 8 vaL 
adresu 4500 S. Talman Avė. 
Vengeliausko svetainėj.

Valdyba I

yra seime dalyvauti. Jei ku
rios iš jų neturėjo progos 
išrinkti delegatus, teatvyks
ta jų valdybos, kad po sei
mo bent neformalų praneši
mą draugijoms padaryti. Tai 
svarbu ne tik Labdarių Są
jungai, bet pačioms draugi
joms. Jų nariai, be abejo
nės, norės žinoti, ką seimas 
svarstė, kokius nutarimus 
padarė, koks yra mūsų or
ganizacijos stovis, kas gir
dėti apie senelių prieglau
dos statybą?

Kiekvienas lietuvis turi 
žinoti vieną dalyką: prieg
laudos statymo reikalai, tai 
visų mūsų reikalai. Kiekvie
nas savo dalimi, ar mažes
ne ar didesne, prie to dar
bo turi prisidėti. Kiti lab
darybės darbai, taip jau vi
siems lygiai turi rūpėti. To
dėl ir seimo pasisekimas pri
valo mums visiems rūpėti.

L-rys

JOS. F. BUDRIK,
INO.

3241 S. Halsted Si.
CHICAGO, 8, ILU.

TeL CALumet 7237
--------- ★r—

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
▼akare — B:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
▼•kare — 7 :OO F. M.

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Boartl— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniškį — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

lūARGtTIJ'
VTENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAU 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ibi 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlals nuo 7 Ud 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242

J « *
n
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DRAUGAS
•y THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

SSM South Oaldey Avė. Chicago, Illinois
Published Dail>^ except Sundays,
.by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Associatioa

$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertiaing in “Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Uotams *...........................  $7.00
Pusei metų ............................................    4.00
Trims mėnesiams ... ..................   2.00
Dviem mėnesiams ........................................................... 1.50

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžiname, 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 gajima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

mazgus”, nugalėti milžiniško didumo kliuvinius ir lai
mėti pasauliui tokią taiką, kurios sudrumsti nieks 
daugiau nebeišdrįstų.

To tikslo siekti palengvins jo pirmtakūno p. Hull 
atlikti darbai, nustatyta kryptis ir ypač Atlanto čar- 
teris. Jei jis imsis įgyvendinti to čarteri-o dėsnius visa 
pilnuma, neaplenkdamas nė vieno jo dėsnio ar para
grafo, jei jį taikins visų tautų, be .jokių išimčių, poka
riniam gyvenimui, savo tikslo pasieks. Be to, jo žings
nius lydės didis Prezidento Roose velto patyrimas pa
saulinėje politikoje ir diplomatijoje.
CORDELL HULL

Cordell Hull iš šios svarbios ir garbingos pozicijos 
atsistatydino dėl nesveikatos. Be to, ir didoka metų 
(73) krūva nebeleido jam pasilikti darbe, kuris reika
lauja daug energijos, ilgų darbo valandų, važinėjimo 
ir t.t. Bet, su juo atsisveikinant, tenka nulenkti galvą 
prieš jį. Jis yra didelių nuopelnų vynas. Tai autorite 
tas, su kuriuo visi skaitėsi. Nė vienas iš dabartinės 
vyriausybės narių neturėjo krašte tokio visuotino pa 
sitikėjimo, kokį turėjo p. Hull. Net opozicijos lyderiai 
jį gerbė, šiuo žvilgsniu vyriausybei pasidaro gerokas 
nuostolis.

Cordell Hull pasaulio taika buvo gyvai susirūpinęs. 
Jis rodė palankumo visoms pavergtoms tautoms. Kai 
1940 m. birželio mėn. Sovietų Rusijos armijos įsiveržė 
į Baltijos valstybes ir jas užgrobė, jo padėjėjas Sumner 
Welles išreiškė protestą ir už Baltijos tautas užstojo 
Ir vėlesniais laikais jis rodė joms palankumo. Valsty 
bes sekretorium p. Hull išbuvo netoli dvylika metų. Tuo 
būdu jis padarė rekordą, nes nė vienas jo predeceso- 
rius tiek ilgai nėra išbuvęs toje vietoje.

LAIŠKAS IS WASH1NGTON, D. C.

Presldent Roosevelt and Prinie Mlnlster ChurchiU:
t. Thcir countries seek no engranilizenient, territorlal or other;
2. They desire to seek no territorial oliangcs tliat do not aceord 

,vitli the freely expressed wishes of the peoplęs concęroęd;
3. They rcspect the right of all peoples to ehose tlic forni of go- 

vcrniucnt under which they will live; and the 'visli to sce soveręign 
i-igiits aini self-government ncstored to tliose wlio have beon forcibly 
deprlved of them.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941. APŽVALGA
Pasikeitimai vyriausybėje .
EDWARD R. STETTINIUS

Vieton atsistatydinusio Valstybės Sekretoriaus Cor
dell Hull Prezidentas F. D. Rooseveltas paskyrė Ed
vvard Stettinius.

Naujasis Sekretorius pas
kutiniais laikais buvo p. Hull 
pavaduotoju. Sekretoriui ne- 
sveikaujant, jis ėjo visas jo 
pareigas. Tuo būdu p. Stetti- 
nius turėjo progos artimai ir 
smulkmeniškai susipažinti su 
visomis užsieninės politikos 
problemomis. Be 
to, jis jau yra dalyvavęs ke
liose tarptautinėse konferen
cijose. Jis atstovavo Depart
ment of State Londono kon
ferencijoj ir pirmininkavo 
Dumbarton Oaks (Vašingto-

Edvvard R. Stettinius ne) konferencijoj, kurioj da
lyvavo Didžiosios Britanijos, Sovietų Rusijos, Kinijos 
ir Jungtinių Valstybių atstovai. Toj konferencijoj bu
vo svarstomi planai pokarinei pasaulio taikai atstatyti, 
čia jis gerai užsirekomendavo, griežtai stovėdamas už 
Amerikos nusistatymą.
CARUS ADMINISTRATORIUS

Prieš užimant pasekretoriaus vielą, p. Stettinius bu 
vo “lend-lease” administratorium ir specialiu Prezi
dento asistentu. Tai davė jam galimumų “įkelti koją” 
į tarptautinės politikos reikalus ir užmegsti kontaktą 
su įvairių pasaulio valstybių diplomatinėmis sferomis. 
Ee t-o, šioje pozicijoje jis parodė nepaprastų adminis
tracinių gabumų.

Prieš įeinant į. tiesioginį valstybinį darbą, p. Edward 
Stettinius buvo United States Steel korporacijos ta
rybos pirmininkas.

Naujasis Sekretorius yra gimęs Chioagoj prieš 44 
rietus. Jo tėvas buvo House of Morgan partneris.

Vietą, kurią užėmė p. Edvvard R. Stettinius, visais 
laikais buvo svarbi. Bet tuo labiau dabar ji yra svarbi
I OKIE DARBAI JO LAUKIA

Jungtinės Valstybės ir sąjungininkai visas galimas 
pastangas ir visus išteklius aukoja, kad karą laimėti. 
Šis laimėjimas, kaip visi žmonės trokšta, turės atnešti 
pasauliui pastovią ir teisingą taiką. Tai bus vienu iš 
c .džiausiu ir svarbiausių p. Stettinius uždavinių ir rū 
p įsčių. , , it

šiais laikais tarptautinė politika yra komplikuotesnė, 
negu kuomet nors pirmiau ji yra buvusi. Viri norime 
pastovios ir teisingos taikos, bet tokiai taikai stovi 
ant kelio daugybė kliūčių, kurios kai kada pasirodo 
nenugalimomis. Todėl, atsižvelgiant, kad, kaip kare 
taip ir taikos atstatyme, Amerikai teks vadovaujamoji 
rolė, p. Stettinius turės dirbti dienomis ir naktimis, 
kad išnarplioti visus “ diplomatinius neatmezgiamus

rri ■Lithuama's fight for freedom"
Tokia antrašte Didžiosios Britanijos Lietuvių Drau

gijų Federacija išleido anglų kalba knygą. Ją parašė 
E. J. Harrison, buvusis Didžiosios Britanijos viee kon
sulas Kaune ir Vilniuje. Jis yra autorium kelių svar
bių knygų apie Lietuvą — “Lithuania Past and Pres- 
ent”, “Lithuania 1928” etc.

“Lithuania’s fight for freedom” yra tuo vertinga, kad 
joj randame svarbių žinių ne tik iš Lietuvos praeities, 
apie lietuvių kalbą, religiją, papročius ir t.t. (tai pa 
duodama trumpai, bet vaizdžiai), bet apibudinami vė
liausieji įvykiai Lietuvoje ir jos žmonių kovos dėl lais
vės- _

Autorius plačiau aprašo Lietuvos santykius su So
vietų Rusija ir Vokietija ir abi (rusų ir vokiečių) oku
pacijas. Iš jo paduotų šaltinių ir įvertinimo vaizdas 
susidaro labai aiškus: lietuvių tauta visu griežtumu ko
voja ir prieš bolševikus ir prieš nacius ir veržte ver
žiasi į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

Šioje knygoje randame vertingų -priedų: Maskvos 
planas ir instrukcijos Baltijos tautoms naikinti; bend
ras Lietuvos politinių partijų atsišaukimas; Vyriau
siojo Lietuvos Laisvinimo Komiteto deklaracija; Lie
tuvos Laisvinimo Komiteto apeliacija į Didžiosios Bri
tanijos ir Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybes.

Knygos autorius Harrison ir Anglijos lietuvių drau
gijos atliko gerą darbą ir gražiai pasitarnavo Lietu
vai, vedančiai žūt-būtinę kovą dėl laisvės ir nepriklau
somybės. i

(Pabaiga.)
Studentų karčiamėlė

O vis dėl to — gal sma
giausia vieta, tai vidury mū
sų sodo didžių rūmų beis- 
montas, pavadinkime jį kar
čiamėlė.

Neišsigąskite. Nėra čia 
nei šinkorkos, o vienintelis 
gėrimas, kurį galima gauti, 
tai — Coca Cola. Stovi čia 
toks platus, didelis automa
tas. Įmeti nikelį ir, kaip iš 
rankovės iššliaužia juosvas 
butelis. Taip ir čiulpia čia 
per šiaudelį... 0 kurie nori, 
gali užbėgę į šalymais esa
mą krautuvėlę; kur knygos 
ir rašalas, dar “kukių” nu
sipirkti. Ir vardą gi čia jie 
turi — “Life saver”, atseit, 
galima nuo bado išsigelbėti.

Aš tai dar nebandžiau tų 
skanėstų, bet mačiau, kad 
tie pasauliečiai studentai, o 
ir tos nursės, šimtais hute- 
lių tuščių išrikiuoja.

Čia pat ir paštas yra. Kiek 
vienas turime po dėžutę. Stu 
dentai, ypač naujokai, daž
nai praslenka pro dėžutės 
stiklelį, -ar nebaltuoja koks 
mielas laiškas. Neveltui gi 
ant didžiųjų pašto rūmų sie
nos Washingtone mačiau 
milžiniškomis raidėmis išra
šyta:

— Paštas tai simpatijos 
pasiuntinys.

— Tarnas išskirtų drau
gu-

— Paguodė jas nuliudusių.
— Ryšys išskirtų šeimos 

narių.

Studentai, su raudonoms 
kojinėms

Jau tiems pasauliečiams 
naujukams reikia pereiti per 
tikrą “skaistyklą”, kol jie 
priimami į senųjų studentų 
bendruomenę. Net mums juo
kas ėmė, kai pamatėme, kad _
tie mūsų “geltonsparniai” 
turi dėvėt raudonas kojines, 
ir viena kelnių pusė parai
tyta. Ir tokį pagalį paplokš
čią, ilgą jie nešiojo, užrašy
tą ten prie kokios draugijos 
jis dedasi, o kiti sako, kad 
su tuo pagaliu vyresnis drau 
gas “drausmės” naujuką 
moko. O jau juokingiausia, 
kad jie ant pečių ir nuga
ros nešiojo po didelę storo 
popierio lentą, kur buvo iš
rašyta jų vardas ir šalis, iš 
kurios atvyko. Vaikščiojo su 
tomis lentomis, kaip Chica- 
goj prie drugštorių, kai tar
nautojai “ant streikų” išei
na.

Bet jau šiandien — ko 
juoku nesprogom: išsipiliam 
būriu iš valgyklos, gi stu- 

• dentas, iš tų jauniklių pa
sauliečių, žygiuoja plikom, 
baltom blauzdom, apvilktas 
moteriškais rusvais, storais 
marškiniais, kurie nusikorę 
net žemiau kelių, — galvą 
rankšluosčiu, kai turkas per 
sirišęs, drabužiai po pažas
tim. Gal jau, vaikelis, nuo 
draugų bausmę gavo. Ale 
vyras, suaugęs, jau kaip že- 
nytis..

Visokių juokų tie studen-

buolėmis apkerę lyg lazdy
nai. O man vis širdį traukia 
prie to berželio baltu lieme
niu. Jis čia pačiam sodo vi
dury, jaunutis toks ir tiesus 
lieknas, su nukarusiomis ša
komis.

Taip ir neša jo siūbuojan
čios šakos tavo mintis į Lie
tuvą, kur paliai beržynus 
kvepiantį šieną į kupetas 
krovėm, kur baravykus rau
davom, kur buvo tiek sau
lės ir juoko, kur taip gera 
beržų pavėsy išsitiesus, prie 
kimšo gąlvą atmetus žiūrė
ti, kaip balkšvi debesėli?; 
plaukia...

Čia tas berželis tik vien 
ir du tokie šakoti medžiai 
jam saulę vidudienį užsto
ja...

Kaip gi ir mūsų daugelis 
esame vieni, svetimuose so
duose... Juoz. Prauskis

--------------1__ .
LONDONAS. — Nemažai 

moterų ir vaikų buvo už
mušta ar sužeista nesenai, 
kai nacių V bomba sužalojo 
didelę krautuvę pietinėje 
Anglijoje, laike skubos va
landos. kai prie žaislų krau
tuvės buvo motinos ir vai
kai.

Nuskandino 5 U. S. 
Karo Laivus - Japonai
NEW YORKAS, lapkr. 28 

— Tokyo radio sakė japo
nų lėktuvai ir submarinai, 
puldami sąjungininkų lai
vyno dalinį į rytus nuo Lu- 
zono, vakar nuskandino tris 
lėktuvnešius, “didelį kreise
rį” ir naikintuvą. Tas pra
nešimas niekur nepatvirtin
tas.

To the People
of this Community

The Victory Volunteer goes by 
many narnės in the Sixth War 
Loan. Sometimes he or she is 
called a Galiant, sometimes a 

Blue Star Brig- 
adier or perhaps 
a Bondadier. 
Whatever the 
designation, he 
or she is per- 
forming a prac- 
tical patriotic 
Service. In this 
community in 
the next few 
weeks you will 
meet many of 
them at work, in ,

the theatres, at ypur workshop, 
in the Stores, banks and in your I 
home.

Reihember one thing: you do 
not do them a favor when you 
buy an extra \Var Bond. You 1 
help your country, your fighting 
relatives and friends and your- ’ 
self. The Victory Volunteer gives 
his time and his energy in a 
great cause. He or she makes it 
easy for you to do your duty by 
buying at least one extra $100 
War Bond over and above your 
regular bond purchases.

Be ready for your Victory Vol
unteer. Join her or him in the 
greatest of all American Victory 
teams—seller and buyer of a 
Sixth War Loan Bond.

THE EDITOR.

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARČUS™1,1"" PROGRAMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMA ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

J

Apie Atlanto Čarterį ir Pabaitę
“Naujienos” paduoda, kad New Yorke išeinąs laik

raštis “The New Leader” rašo apie žiaurų bolševikų 
šeimininkavimą Baltijos kraštuose. Nurodoma, kad tų 
Kraštų ministrai Vašingtone užprotestavo prieš rusų 
užsimojimą tas šalis susovietinti ir smurto keliu pri
jungti prie Sovietų Rusijos. Toliau rašo:

‘Ką rengiasi šituo reikalu daryti sąjungininkų vak 
džioe?

Kiek laiko atgal “N. Y. Times” korespondentas C.
L. Sulzberger savo telegramoje iš Cairo (Egypto) 
pastebėjo, kad “Baltijos valstybių klausimas buvo 
išspręstas, Londonui ir Washingtonui pritariant”. 
Bet visuomenė apie tokį “išsprendimą” niekuomet 
nebuvo painformuota. O kokių nors slaptų sutarčių 
su sovietais Amerikos valdžia nėra dariusi, ir val
stybės sekretorius Hull pareiškė, kad šios šalies val
džia tvirtai laikosi savo nusistatymo prieš bet kokį 
“vienos valstybės, nežiūrint kokia ji būtų galinga, 
kišimąsi į kitos valstybės naminius reikalus, nežiū
rint kokia ji būtų silpna.”

Reikia tikėtis, kad Amerikos valdžios žodis nenu
stos savo svorio, kai Europa bus apvalyta nuo nacių.”' 
★
Ar žinote, kur saugiausiai galima investuoti savo 

sunkiai uždirbtus dolerius? Aišku, kad žinote — tai 
pirkimas šeštosios U. 8. karo paskolos boniį.

tai prasimano.

Berželis mūsų parke 
Visokiausių medžių mūsų

parke: tai tokios šviesios 
žalios eglės nematytos, tai 
kokiomis raudonomis buv-

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Lala.ėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL : — Ino 9 ryto iki 6:30 p.p. etvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

%

J?

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOCTH 9022 
8TOKER COAL, Aukštos rūšies, 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). 2*50

PETROLEUM COKE (Pilė Run) $

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........

SS

r^

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment rali —

REPUBIJC 6051
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Draugo koncerto atbalsiai

Polyna Stoškiūtė taria sudiev Čika
gai ir žada vėl grįžti

ČIKAGOS LIETUVIAI DAR KALBA APIE KON
CERTĄ. — SUTINKA SU DIDŽIŲJŲ LAIKRAŠČIŲ 
KRITIKAIS. — KALBA APIE KITĄ ARTISTĖS 
KONCERTĄ.

Nors jau prabėgo kelios kas, Shark, Vaikutis ir Pa- 
dienos po Polynos Stoškiū- keltis.
tės koncerto minint 'Drau
go sukaktį, Čikagos lietu
viai dar kalba apie ten įgy
tus įspūdžius ir jų ausyse 
dar aidi girdėtos dainelės. 
Taip visiems patiko artis
tės dainavimas ir ma’-onus

KRITIKŲ BALSAS

Iš Marijonu Bendra
darbiu veiklos

Marųuette Purk. — TMB 
5 skyriaus skaitlingas susi
rinkimas įvyko lapkr. 19 d. 
Į šį susirinkimą atsilankė 
ir dvasios vadas kun. Ant.' 
Miciūnas, MIC..

Skyriaus metinė vakarie
nė jau ne per toliausiai. Ji 
bus gruodžio 17 d., sekma
dienį, parapijos svetainėje. 
Vakarienės pusė pelno ski

Iki karo pabaigos
VATIKANAS. — Lapkri

čio 27 dieną teko sužinoti, 
kad Myron C. Taylor, kaipo 
asmeninis prezidento Roose- 
velto atstovas prie Šv. Sos
to, palieka prie savo parei
gų iki karo pabaigos.

$120 vertės mėsos, kai jis 
vykdė išnešiojimą į restora
ną, 3211 Roosevelt rd.

70 metu amžiaus
LONDON. — Ministeriui 

pirmininkui Churchill ket- ‘I 
virtadienį, lapkričio 30 d.' 
sueina 70 metų amžiaus,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

riama parapijos naudai, o 
Čikagos lietuviams nerei- ; pusė Tėvų Marijonų vienuo- 

kėjo laukti kritikų žodžių a- i lynui.
pie koncerto pasisekimą. Tą jg komisijos pranešimo pa 
visi ant karto jautė. Iš di- sirodė, kad tikietų jau daug 
džiųjų laikraščių kritikai la išplatinta. Manoma turėti

patrauklus būdas, kad jau bai gerai atsiliepė apie lie-; daug svečių. O kad svečius 
norimu išgirsti artistės ant- tuvaitę-dainininkę. Žinomas šauniai priimti, atsirado ir

Paliko $500,000
Mrs. Margaret Geer 

Blythe, 80 metų, kuri mirė 
lapkričio 14 d., paliko $5$$,- 
000 nuosavybės.- Apie tai 
buvo sužinota praeitą pir 
madienį.

rą koncertą. Po koncerto už muzikos kritikas Herman 
estrados susirinko didis bū- Devries Herald Americane 

taip rašo: “Polyna Stoska, 
dramatiška soprano, kaipo

Artistė Polyna Stoškiūtė

Pavogė automobilį ir 
taip pat mėsų

Morris Miller, 3223 Doug- 
las blvd., pranešė policijai, 
kad buvo pavogtas jo auto
mobilis, kuriame buvo už

Rado dingusį kūdikį 
policijos stotyje

Carlos Tyson, 209 North 
Francisco avė., nuėjo į War- 
ren avė. policijos stotį pra
eitą pirmadienį pranešti, 
kad jo sūnus Gene, 3 metų, 
buvo iš namų dingęs dau
giau kaip valanda. Gene bu
vo policijos stotyje ir laukė 
ten tėvo. Policija vaikiuką 
rado einant Madiscn gatve, 
2800 bloke, trys blokai nuo 
namų.

UNDEB U. S. GOVEBNMENT SUPERVISION

O
iĮEBbj

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

aukų ant stalo — dešimkė 
($10).

Mūs skyriaus bendradar
biai pasižadėjo dalyvauti ir

i koncertistė, užima aukštą Labdarių Są-g-os metiniam 
vietą savo profesijoje. Ji tu- seime, kuris įvyks gruodžio 
ri balsą tikrai sultingos ko-' io d., Cicero. Paskirta ir au 
kybės, plačios skalės ir di- ka> Koresp

1 džios jėgos. Ji savo balsą —;----- ,------- ----- --------------vicius, kun. Brjska, Draugo 
redakcija, kun. Gasiūnas, 
Mr. ir Mrs. Gusfainiai, P. 
Karvelienė, S. Lachavičius, 
Mr. ir Mrs. Lewis, kun. A. 
Linkus, Mr. ir Mrs. Mackie- 
wich, Tėvai Marijonai, Mr. 
ir Mrs. Mažeikai, Mr. ir Mrs. 
Mczeriai, Mr. ir Mrs. Rudis, 
Šv. Kazimiero Akademija ir 
teisėjas Zūris. NAP

PETER TROOST MONUMENTS
lydi artistiškumu ir muzi 
kos pažinojimu.”

Chicago Tribūne muzikos 
kritikas Albert Goldberg ši
taip vertina dainininkę: i 
“Stoškiūtė turi vieną iš tų 
retų balsų kurių pati koky
bė žavi. Tai tikras lyrinis 
sopranas, laisvas, plaukian
tis, sidabru spindintis.”

Rašė ir kitų laikraščių

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

v. , . , i kritikai, labai gerai atsilieprelis senų pažįstamų ir drau , r
..... D m danu apie Polyną. O Čikagų pasveikinti Polyną. Ta J *

gos lietuviams nereik būti 
kritikais suprasti kada klau 
so pasaulinio masto daininin 
kės.
STOŠKIŪTĖS ATSl-

pati scena kartojasi ir priė
mime Morrison viešbutyje, 
kur artistė su visais svei
kinosi ir pasirašė autograph 
ant beveik visų programų.

Klausytojai salėje sukėlė SVEIKINIMO ŽODIS 
tokias dideles ovacijas, kad Polyna at3isveiklndama, su
Stoškiūtė turėjo kartotinai čiliečiais pasakė, kad bu- 
grjžti ant estrados ir ekstra, TO labai sujaudinta tokiu 
dainelių padainuoti, tiek žmo gražiu pri5mimu jį djbar 
nes nenorėjo jos paleisti. | grįžtanti į New Yorką ir 
Jai ta proga buvo suteikta pradedant lapkr 28 d.. kaE 
ir gyvų gėlių puokštės, ku- naktį per dvi savaite8 yai.
rias įteikė Šv. Kazimiero A- dins Saffi rolę Gypsy Bar;.
kademija, Čikagos Lietdvių operetėje> kurioje turi ypa 
Moterų klubas ir Draugo ting0 pasisekimo. Tarianl 
Koncerto Priėmimo Komi te-j paskutinį su Diev> dako]a
tas. Komitetą sudarė ir tik- čikagiečiams už viską ir ža
rai tvarkingai pakeltame ū- dl va, grįžti Cikagon 8U kor
pe atliko savo pareigas Mrs. 
Daužvardienė, Mrs. Voight, 
Mrs. Rudis ir panelės Čini-

MARIJONA KAVOLIEN®
(|»«> tėvais liaspai'iiitė)

Mirė lapkr. 25d., 1944 me
lais. 9:30 valandą ryte, su
laukusi pusės amžiaus

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Pagrąmančii 
par., Kraivių kaifho. Amerikoj 
Išgyveno 4 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Simoną: 2 sūnus Simoną 
ir jo moterį Jose ph i ne ir jų 
dukreles liorthy ir Joanna,, 
minų Joną ir jo moterį Hųjen ir 
jų dukrelę: vieną brolį, Antaną 
Kasper, iš Kieeman Spur, III.; 
švogerką Oną Kasper ir jos 
šeimą. Irena, Mieli.; švogerką 
Oną Vaitiekaitienę ir jos šei
mą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie Dietų Moti
nos Sopulingos ir Maldos A- 
paštalystės draugijų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje. 1410 So. 
BOth Avenue. Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
lapkr. 30d. Iš koplyčios S! 30 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Antano par, bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionės sielą. I’o pamaldų iius 
nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Kūnai, Bro
lis ir visos kitos Giminią *

larid. direkt.: Antanas 
Petkus, tel, Cicero 2109,

B.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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

certu, kurį ateityje Draugas 
jai dar rengs.

SVEČIŲ IŠ VISUR — 
PROFESIONALAI

■ Koncerte teko matyti sve- j 
1 čių net ir iš toli. Atstovų: 
buvo ir iš la’vyno ir iš ka- i 
riuomenės. Profesijonalų bu 
vo iš kiekvienos profesijos. Į 
Ložas buvo ėmę ir dalyva
vo su draugais, giminėmis,
ar pažystamais: kun. Alba -

PULCHEKIJA ŽEDICK1ENĖ 
(po tėvais Sural'inaitė)

Gyv.: 4 6(10 S. Wood Street

Mirė lapkr. 27d., l!»44m., 7;- 
30 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kvie! ainių 
miestelio. Amerikoj išgyveno 
4 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Petrą; sūnų Zigmontą ir 
marčią Oną ir ilu anūki.s; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Zolp ko- 
jflyčioje, 1646 W. 46th St. Lai
dotuvės įvyks ketvirtad., Lap
kričio 30d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Kūnus, Mar
ti, Anūkai ir visos Giminės.

Laidotuvių Direktorius — 
L. Ežerskis, tel. VJKginia 1231.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PEKSONĄLIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PAIIT1CCLAR PEOPLE PIIEFER TROOST PRODLCTIONS

/ DI$TRIBUTORS OE THE FAMOUS J1ONTELLO GRANITE 
Most Ileautilul—Most Entluring—Strongest—Best In The World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

GAKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
IpfiONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO

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 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
SIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASUUNKMUL

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didyaia Ofteaa Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienaa Ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflaaa Ir Dirbtuvė: 527 N. VVESTEBN AVĖ. 

(Netoli Orand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ (STAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
jįr Avenue

Yards 1741-2

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

M
< tik

■

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

* I. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chtcagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

k

P. I. RIDIKAS
3354 S. IIALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_______________Telephone YARds 1419______________

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 11781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YAIids 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. BUKAUSKAS
1(1821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. PILInian 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 4008
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Tai ne juokai •••

Kai merginos rankose revolveris; 
vyrukas negalėjo pasprukti

MERGINA SUČIUPO VYRĄ KEITIMO PINIGŲ ĮSTAI
GOJE, KAI JIS RANDE KEISTI ČEKĮ

Misa Gloria Lamming, 38 j 

metų, 4423 Sheridan rd., 
keitimo pinigų įstaigos ve
dėja, kuri turi labai gerai 
išlavintą pirštą ir šešių šo
vinių ginklą, praeitą pirma
dienį sučiupo paroliuotą ka
linį, kai jis bandė iškeisti če
kį pinigų keitimo įstaigoje.

Kai du policininkai atvy
ko iš Chicago avė. stoties, 
atsakydami į Miss Lam- 
ming’s aliarmą, kurį ji davė 
telefonu, jie rado paroliuotą 
kalinį Victor Hart, 41 metų, 
2952 Archer avė., stovintį 
sudribusį pinigų keitimo 
įstaigos kampe, 342 North 
Clark str Miss Lamming 
buvo tuo laiku atstačiusi į jį 
ginklą.

Ji pašaukė policiją telefo
nu, kai Hart stovėjo kampe.

Miss Lamming pasakė, 
kad ji praktikavo į taikinį 
20 metų, ir vartojo medžiok
lėje, kai ji gyveno Spring- 
fielde.

SKAITO PAGYRIMĄ Nubudęs pamate vagystę..

Vagys paliko tik lovą, kurioje 
nukentėjęs saldžiai miegojo

VAGILIAI BUVO ATĖJĘ IR Į ŠEIMININKO MIEGA
MĄJĮ KAMBARĮ, KAI APKRAUSTE TAVERNĄ

1

/ mus

Iš automobilio
Prie 125 Wacker dr. buvo 

pastatytas automobilis. Iš 
automobilio vagiliai paėmė 
padangą ir bagažą, kuriame 
buvo maudymosi dalykai ir 
gimnastikos batai, visa tai 
kainuoja $55.

Miss Lamming pasakė, 
kai ji atidarė įstaigą, netru-1 
kus Hart atėjo ir padavė iš- I * * *
keisti čekį dėl $74.25. Ji pa- Dviratį POVOge 
žino jį, — jinai pasakė, kai
po tą patį vyrą, kuris iškei
tė bevertį čekį $38.65 sumo
je praeitą penktadienį.

Miss Lamming paėmė sa
vo revolverį, atidarė duris, 
atstatė ginklą ir tarė:

■ “Ei, vyreli, nepabėgsi. Sto
vėk čia!”

Rochesterio vysk. James E. Kearney skaito pagyrimą
Lieut. Com. Frederick P. Gehring, C.M., (dešinėj), senio- 
rui katalikų kapelionui U. S. Navai Training Center, Samp- 
son, N. Y., už didelę pagalbą gelbėjimui misijonierių So- 
lomons Salose. Vyriausybės jis yra apdovanotas Legion 
of Merit ordinu. (NCWC-Draugas)

Arkivyskupas pareiškė:

Šiandien krikščionybė stipri
PRIE TAIKOS STALO TURI BŪTI PAISOMA DEŠIMT 

DIEVO ĮSAKYMŲ. — JIS KALBĖJO ŠV. VARDO 
DELEGATŲ SUSIRINKIME.

Anksti praeito pirmadie
nio ryte vagys apkraustė 
Stanley Nowak taverną, 
3662 So. Ashland avė. Vagys 
ne tik apvogė jo taverną, 
bet taip pat buvo jo miega
majame kambaryje, kur jis 
miegojo, taverno užpakaly
je. Ir vagiliai nesutrukdė 
taverno šeimininkui miegoti.

Vagys paėmė iš taverno 
$300 pinigais, $800 čekiais, 
60 butelių whisky, .32 cali- 
ber revolverį ir cigarų dėžę. 
Bet jiems to dar neužteko. 
Vagys nuėjo į Nowak miega
mąjį ir iš jo kelnių paėmė 
pusantro pakelio cigariečių 
ir Havajų dolerį, kurį No- 
wak laikė kaipo atmintį. No- 
wak pasakė Brighton Park 
policijai, kad jis vagystę pa- Į 
stebėjo, kai jis pabudo. Vy
rai įėjo per jo prausyklos1 
langą.

50,000 išleido
LONDON. — Laikraštis 

“The Times of London” lap
kričio 24 dieną atspausdino 
leidinį No. 50,000, su rekor
du neapleidžiant spausdini
mo dienos nuo to laiko, kai 
buvo įsteigtas, sausio 1 d., 
1785 m.

Per 1926 m. generalinį 
streiką Times buvo vieninte
lis Londone laikraštis, kuris 
buvo spausdinamas, neaplei
džiant spausdinimo dienos. 
Spaustuvė buvo sužalota 
1940 m. ‘blitz”, bet spaus
dinimas nebuvo pertrauktas. 
Per 160 metui Times buvo 
spausdinamas toje pačioje 
vietoje.

Carl Franczak pranešė 
policijai, kad jo dviratis, už 
$25 vertės, buvo pavogtas iš
jo namo, 8324 Colfax avė.

* * *

Mirtis kelyje

NELAIMES...
Neteko kojos

Sailoras Thomas H. Wea- 
ver, 20 metų, Sulligent, Ala., 
neteko dešinės kojos, kai jis 
paslydo norėdamas keliauti 
į pietus einančiu “L” trau
kiniu, Bryn Mawr stotyje. 
Apie tai pranešė Summer- 
dale policija praeitą antra
dienį.

Mirtį pakvietė 
sprogimas

John Martin, 36 metų, 
1907 N. California avė., pra
eitą pirmadienį mirė Šv. 
Elžbietos ligoninėje nuo nu
degimo, kurį gavo praeitą 
penktadienį. kai vandens 
kaitintuvas sprogo Rudolph 
Haack name, 2743 Fullerton 
avė. kur jis buvo atsilankęs.

' Mrs. Marie Addleman, 50 
metų, 1034 So. Kenilvvorth 
avė., Oak Park, buvo užmuš
ta praeitą pirmadienį elevei- 
torinio traukinio prie Oak 
Park avė., kai ji skubėjo pa- Į 
gauti į vakarus einantį trau
kinį.

* & *

Apvogė stotį
Iš Texaco gazolino stoties, 

5245 Broadway, 'vagys paė
mė gazolino kuponų už 1,900 
galonų vertės ir $200 Apie 
tai buvo pranešta policijai 
praeitą pirmadienį.

« * *

Už $1,043 vertės
Iš Gili ir Co. likerių krau

tuvės, 7920 Halsted str., va
gys paėmė 24 dėžes vvhisky, 
už $1,043 vertės. Vagys iš
pjovė trijų langų užtvaras.

Praeitą sekmadienį įvyko 
Chicagos arkivyskupijos Šv. 
Vardo draugijos metinis pa
reigūnų išrinkimas, Palmer 
House. Ta proga kalbėjo 
Chicagos arkivyskupas Sa- 
muel A. Stritch, kuris savo 
kalboje pareiškė, kad religi
ja (tikyba) reikalauja, kad 
Dešimt Dievo įsakymų būtų 
paisoma prie taikos stalo. 
Tai nereiškia, kad religija 
maišos politikoje. Jis pa
reiškė, kad religija nėra pri
vatus dalykas, bet religija 
turi būti socialiniame ir vie
šame gyvenime, dirbtuvėje, 
ofise, darbo unijoje, banke 
ar valdžioje.

Arkivyskupas Stritch pa
sakė, kad šiandien krikščio

nybės jėga yra stipri, jis 
įspėjo, kad bereligiškumas 
yra “stiprus ir sumanus”, šis 
dabartinis bereligiškumas 
neturi atnešti nusiminimą,— 
jis pareiškė, — “nes mes ko
vas nepralaimėsime nei šian
dien, nei rytoj.”

Jis prašė 2,000 delegatų, 
kurie atstovauja daugiau 
kaip 250,000 Šv. Vardo drau
gijos narių, Chicagoje ir 
priemiesčiuose, daryti ypa
tingas pastangas ateinan
čiais metais, kad visuome
nė būtų išauklėta toje min
tyje, kaip Katalikų Vysku
pų Taryba yra nesenai pa
reiškusi dėl tarptautinės or
ganizacijos taikai įgyvendin
ti.

Laivyno nuostoliai
WASHINGTON, D. C. — 

Laivyno departamentas lap
kričio 27 d. paskelbė Jungti
nių Amerikos Valstybių jū
rininkų sąrašą, kuriame pa
žymėta 445 asmenys nuken
tėjusių skaičiuje. Nuo Pearl 
Harbor užpuolimo laivynas 
turi viso 75,338 asmenys nu- 

i kentėjusiųjų skaičiuje, įskai
tant 29,373 mirusius, 32,154 
sužeistus, 9,325 dingusius, ir 
4,486 patekusius belaisvėn.

Paragink savo draugus ir 
pažįstamus, kad jie užsipre
numeruotų dienraštį “Drau-

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
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Dvejuose karo frontuose

1,366 amerikiečiai žuvo
WASHINGTON, D. C. — 

Karo departamentas lapkri
čio 27 dieną paskelbė 1,366 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių karių pavardes, kurie 
žuvo (buvo užmušti) Euro
pos ir Viduržemio apylinkių 
karo frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 87 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, jų skai

čiuje yra žuvęs Sgt. Bruno 
Mankus, jo motina Mrs. Bar
bara Mankus gyvena 4328 S. 
Fairfield avė., Chieago, III. 
(apie tai jau esame pranešę 
pirmiau).

Žuvusiųjų karių skaičiuje 
iš Indiana yra 15 vyrų; iš 
Michigan — ii; iš Wiscon- 
sin — 35.

Europos karo lauke

Sužeista 2,089 amerikiečiai
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS YRA 115 VYRŲ SUŽEISTŲJŲ 

KAREIVIŲ SKAIČIUJE

Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos karo 
fronte. Sužeistųjų karių 
skaičiuje 115 vyrų yra iš 
Illinois valstijos.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
24 vyrai yra iš Indiana val
stijos, jų skaičiuje yra pvt 
Louis F. I^tdlslas, jo žmona 
Mrs. Elsie N. Ladislas gy-

Naujas susirgimas
Praeitą pirmadienį buvo 

pranešta, kad Cook kauntėje 
naujas susirgimas paraly
žiaus liga užregistruotas. 
Tai trečias susirgimas šį mė
nesį. Susirgo 13 metų vai
kas, iš Cicero.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

f

Dr. Lagorio mirė
Dr. Antohio Lagorio, 87 

metų, Chicagos Pasteur in
stituto direktorius, kuris jį 
įsteigė prieš 55 metus, mirė 
pareitą penktadienį Colum- 
bus ligoninėje. Jis sirgo sa
vaitę. Jo ofisas buvo 812 N. 
Dearborn str.

Jis medicinos srityje prak
tikavo Chicagoje nuo 1879 
metų. Jis buvo žymus vyras.

Loyola universitetas jam 
buvo suteikęs teisių garbės 
daktaro laipsnį. Jis taip pat 
buvo gavęs Italijos Che- 
valier kryžių ir Italijos R. 
Kryžiaus sidabrinį medalį.

Dr. A. Lagorio buvo ka
talikas. ,

6 tonu bomba
LONDONAS. — Oro mi

nisterija pranešė lapkričio 
27 dieną, jog naujos rūšies 
šešių tonų bomba buvo nu
mesta pirmą kartą Mun- 
chene, lapkričio 26 d. vaka
re.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nnoSimtj — be komisine 

PAS

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

Delaware str.,WASHINGTON, D. C. —, vena 457 
Karo departamentas lapkri- j Gary.
čio 27 dieną paskelbė 2,089 H Wisconsin vaiBtijos yra

BEN J. KAZANAUSKAS, Rafitininkaa U

z--------- 9h

15 vyrų sužeistųjų skaičiu
je, jų tarpe yra tužeistas 
pvt. Ist class Joseph F. 
Baltrus, jo žmona Mrs. Ruth 
L. Baltrus gyvena 6838 28th 
avė., Kenosha. Iš Michigan 
sužeistųjų skaičiuje yra 15 
vyrų.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi ' Drauge.”

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

X Novena už Lietuvą Ne t 
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčioje pra 
aidės lapkričio 29 d., 7:30 
vai. vakare. Noveną ves pran 
ciškonas kun. J. Vaškys.

X B ALF Chicago apskr. 
bankietas įvyks gruodžio 10 
d., Chicago Lietuvių Audi- ( 
torijoj. Bankietas žada bū
ti šaunus.

X Brighton Parke serga:
I. Šaulienė, 4137 S. Artesian 
Avė.; O. Gadliauskienė, 4501 
S. Talman Avė., Ona Bamba- 
lienė, 4421 S. Talman Avė. 
Visos yra atsilankiusiems (
dėkingos.

X Elena Alešauskaitė, 
4445 S. Washtenaw Avenue, 
laimingai apsilenkė su mir
tim. Pria 45 ir Talman Avė., 
lėkdamas kitas .automobilis
tas jos automobilių apver
tė. Automobilius nukentėjo, 
bet Elena išliko sveika.

X Sofijos ir Bonifaco Kun | 
drotų namuose, 4203 S. Rock 
vvell St., džiaugsmas: susi
laukė dukrelės, kuri pakriks 
tyta Dona-Marija vardais. 
Krikšto tėvais buvo A. Kun
drotas ir Katauskaitė iš 
Bridgeport.

X Darius-Girėnas Postas ' 
271, American Legion, pra
eitą sekmadienį dalyvavo a- 
tidengimo lentos (plaąue) 
prie W. 47 ir Wester.n Avė.
ikilmėse pagerb 

šio kare A. Sobczak. Iki šiol 
Brighton Parke atidengta 
jau 42 tokios lentos.

X M. Paukštienės, Mote
rų Sąjungos veikėjos Brigh- 
ton Parke, anūkei vienos die 
nos amžiaus padaryta krau
jo transfūzija. Esant pavo
juj kūdikio gyvybei, buvo 
paršauktas iš kariuomenės 
tėvas J. Paukštis. Pavojus 
praėjęs ir kūdikis stiprėja.

X Chicago Heights, III., 
kur klebonauja ir lietuvių 
tautiniems darbams vado
vauja kun. P. Katauskas, į- 
sisteigė BALF skyrius. Pir
mininku išrinktas V. Gau- 
čas, rašt. P. Veselis ir ižd. 
kun. P. Katauskas. Pažymė
tina, kad skyrius jau išsiun
tė į New Yorką vieną toną 
drabužių Lietuvos žmonėms.

X Pvt. Stasys Cihajiskas, 
buvęs sekretorius šv. Var
do draugijos, Marąuette Pk., 
dabar randasi Ft. McClellan, 
Ala. Prieš išvyksiant jam 
į kariuomenę draugijos eg- 
zakutyvė komisija buvo su
ruošus išleistuves A. Ka
minsko namuose. Sudėta lin
kėjimų ir įteikta dovanų. 
Puotoj dalyvavo ir dvasios 
vadas kun. S. Petrauskas.

X Antanas Skirtus, mūs 
dienraščio bendradarbis, par 
vykęs į svečius Chicagon ir 
pataikė į “Draugo” sukak
tuvinį koncertą. Kariuome
nėj jis dabar randasi San 
Francisco, Calif. Sako, kad 
dabartiniu laiku ten gamto
je 'pats gražumas — gėlės 
pradeda žydėti.
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