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... ana tnai government oi 
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Zoraham Lincoln
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SESIOS ARMIJOS PUOLA VOKIETIJA!
Amerikiečiai Spaudžia Ormoc;

Tik 10 Mylių Nuo Miesto ir Uosto
GEN. MacARTHUR ŠTA- da į Ormoc koridorių. Į va- 

BAS Philippinuose, lapkr. karus nuo vieškelio, kitas 
16. — Amerikiečių žnyplės ' dalinys apėjo japonus per 
smarkia/ spaudžiamos ap- kalnus ir beveik perkirto 

kelią užpakaly maždaug 2,- 
000 japonų karių.

link apsuptą Gen. Yamashi- 
to armiją Leyte saloje.

Iš pietų pasės amerikie
čiai dasimušė iki 10 mylių 
nuo Ormoc, iš rytų iki 14 
mylių atstumo ir tiek pat iš 
šiaurės.

Japonai nerodo jokio lin
kimo lengvai pasiduoti. Net 
ir mažiausias amerikiečių 
pasistūmėjimas yra daro
mas per krūvas japonų la
vonų.

Šiaurėje, 24-tos divizijos 
kariai atakuoja priešo pozi
cijas prie Limon, kuris ve-

Amerikos Kariai Išlipo Mapia Salose
LEYTE, lapkr. 16.—Gen. 

MacArthur štabas pranešė, 
kad nedidelė amerikiečių 
jėga išlipo Mapia salose, 
nepilnai 150 mylių į šiaurę 
nuo vakarinės Naujos Gvi
nėjos.

Amerikiečiai išlipo prieš 
nedidelę opoziciją ir karo 
laivų saugomi. Lėktuvai per 
dvi dienas pirm invazijos 
sunaikino ir padegė ten e- 
sančius priešo įrengimus.

Invazijos tikslas buvo

Aštuntoji Armija Užėmė Kitą Miestelį
ROMA, lapkr. 16.—Britų 

aštuntos armijos kariai už
ėmė Petrignone miestelį, 
dvi mylias į vakarus nuo 
Montone upės žemiau Rimi- 
ni-Bologna vieškelio ir še
šios mylios j pietryčius nuo 
Faenza.

Aštuntoji armija pasistū
mėjo iki Montone plačiu 
frontu į vakarus nuo Forli

Sako Mažos Tautos Neskriaudžiamos
CHICAGO, Idpkr. 16. —- 

Adolph A. Berle, Jr., vals
tybės sekretoriaus pava
duotojas ir Amerikos dele
gacijos pirmininkas, šian
dien užginčijo teigimą, būk 
Civilės Aviacijos Konferenr 
cija Stevens viešbutyje ne
siskaito su mažųjų tautų 
teisėmis aviacijos reikaluo
se.

Bulgarija Nutraukė 
Ryšius su Japonija

LONDONAS, lapkr. 16 — 
Berlyno radio šiandien saks 
Bulgarija nutraukė diplo
matinius ryšius su Japoni
ja, ir kad japonas minis
tras su štabu jau išvyko iš 
Sofia.

Rytuose ir šiaurėje 1-mos 
kavaleristų divizijos kariai 
užėmė kelias stiprias prie
šo pozicijas ir kalnų viršū
nes.

Toli į pietus, 7-toji divizi
ja pasivarė pirmyn ketu
rias mylias iki Bologo mies
telio, 10 mylių nuo Ormoc. 
Ši divizija atmušė priešo 
kontrataką prie Balogo, kur 
užmušta ar sužeista bent 
pusė atakuojančios jėgos.

panaikinti japonų žvalgybą, 
kuri stebėjo Amerikos lėk
tuvų skridimą iš Biak sa
los, ir davė kitoms japonų 
pozicijoms signalus, kad 
įvyks atakos.

Apie šią invaziją praneš
ta atskiru komunikatu, ku
ris taipgi pasakė apie tę
siamas lėktuvų atakas ant 
japonų aerodromų, įrengi
mų ir mažų laivų, centrali- 
nėse ir pietinėse Philippinų 
salose ir kitur.

ir į šiaurę nuo strateginio 
kelio prie pietinio Po klonio 
rubežiaus. Visas Florence- 
Forli kelias randasi sąjun
gininkų rankose, ir lenkai 
kariai pagerino savo pozici
jas toliau vakaruose. i

Penktos armijos fronte 
pozicijos nepasikeitė, bet 
patruliai veikia visam fron- 

i te.

Berle sakė mažųjų tautų 
pasiūdymai buvo taip pat 

Į atydžiai svarstomi kaip ir 
i jų didžiųjų kaimynų.
Į

Amerikos, Anglijos ir Ka
nados delegacijos vis dar 

j diskusuoja būdus išrišimui 
problemos dėl tarptautinės 

,aviacijos ęrgano pobūdžio 
i ir galios.

KARO BIULETENIAI
—Laivyno Sek r. Forrestal 

sakė karas Pacifike bus il
gas ir aršus.

—Daugiau negu 3,000 A- 
merikos lėktuvų atakavo 
Vokietijos vakarinę sieną, 

i —Amerikos lėktuvai Ki
nijoje atakavo japonus Hong 
kong ir Liuchow srityse.

Price 3c Chicago, Illinois, Penktadienis, Lapkričio (Nov.) 17 d., 1944 m. Kaina 3c Vol. XXVIII

Maždaug 32,000 darbininkų šiandien grižo darban penkiuose Wright Aeronautical Corp. 
fabrikuose Paterson, N. J. apylinkėje. Tiek žmonių neteko darbo, kuomet 1,800 užvaizdų 
išėjo ant streiko. Čia matoma, kaip raštinės lange reikalaujama darbininkų, o nedirbą asme
nys nešė plakatus, kuriais reikalavo darbo. (Acme-Draugas TeĮephoto.)

Prezidentas Smerkia 
Melus Apie Plazmą

WASHINGTON, lapkr. 16. 
—Prez. Rooseveltas pavadi
no šlykštų gandą, būk krau
jo plazma yra parduodama 
sužeistiems kariams, dide
liu melu.

Savo pareiškime Prezi
dentas ragino raportuoti to
kių gandų skleidėjus F.B.I 
agentūrai.

JAPONAI SAKOSI . 
OKUPAVO ISHAN

CHUNGKING, lapkr. 16. 
—Japonų, kariuomenė Kwan 
gsi provincijoje dasivarė 
iki keturių mylių nuo Ishan 
miesto, kuris pastoja kelią 
Kweichow provincijas in
vazijai. Kiniečių komandos 
pranešimas sakė ten dabar 
vyksta aršios kautynės.

(Tokyo radio sakė Ishan 
miestas ir jo aerodromas 
jau užimti.)

commaTdos IŠLIPO 
SALOJ PRIE KRETO

ROMA, lapkr. 16.—Sąjun 
gininkų laivyno pranešimas 
sakė Commando kariai an
tradieny išlipo, nacių taiko
moj Melos saloj, 70 mylių J 
šiaurę nuo Crete.

BRITŲ LĖKTUVAI 
ATAKAVO BERLYNĄ

LONDONAS, lapkr. 10.— 
Britų Mosąuito lėktuvai va
kar naktį numetė dviejų to
nų bombas ant Berlyno. Jie 
taipgi atakavo kitus taiki
nius vakarinėje Vokietijoje.

Dienos metu kiti britr 
lėktuvai vėl skrido iš An
glijos atakuoti taikinius Vo

ROMA, lapkr. 16.—Britų 
lėktuvai numetė 32 rakieti- 
nes bombas ant Albanijos 
karaliaus Zog palociaus.

POPIEŽIUS SMERKIA 
NACIŲ ŽIAURUMĄ

VATIKANAS, lapkr. 16. 
—Vakar išleistam pareiški
me, Šv. Tėvas pasmerkė na
cius už jų femtališką elge- 
seną Varšuvoje. Popiežius 
Pijus XII sakė “kas tik j au
čia žmoniškumo ir teisingu
mo kibirkštėlę negali būti 
nenustebintas i. ir nejausti 
pasibiaurėjimo” dėl nacių 
apsiėjimo Lenkijos sostinė
je.

DEL STREIKO KITI
1,500 NETEKS DARBO
CHICAGO, lapkr. 16. — 

Daugiau negu 1,500 nestrei
kuojančių Chicago, North 
Shore & Milwaukee ir Chi
cago Aurora & Elgin linijų 
bų. Dėl traukinių vairuotojų

Dėl traukinių vairuotojų 
streiko jiems nėra darbo. 
Pusė jų bus tuoj atleista, o 
kiti iki savaitės pabaigos.

Šen. Bali Reikalauja
Taikos Konferencijos
WASHINGTON, lapkr. 16. 

—Senatorius Bali (Rep., 
Minn.) šiandien ragino tuoj 
po Roosevelt-Churchill-Sta- 
lin konferencijos sušaukti 
Jungtinių Tautų konferenci
ją sudarymui pasaulinės 
taikos organizacijos.

WASHINGTON. lapkr. 16. 
— Senatas užgyrė J. Burnes 
Karo mobilizacijos direkto
rių.

KALENDORIUS
Lapkričio 17 d.: Šv. Gri

galius; senovės: Svetikasir 
Ūgis.

Lapkričio 18 d.: šv. Pet
ro ir Povilo Bazilikos Pa
šventinimas; senovės: Že- 
martas ir Ledrūna.

ORAS 
Giedra ir šalta.

Sako Naciai Nutildė 
Hitlerį Dėl Taikos

LONDONAS, lapkr. 16 — 
Pranešimas iš Ciuričo, ku
ris citavo Šveicarijos La 
Suisse laikraščio korespon
dentą, sakė naciai tyčia ne
duoda Hitleriui kalbėti, kad 
sudaryti geresnes sąlygas 
taikos deryboms, kurias jie 
mano pradėti Kalėdų šven
čių proga.

Heinrich Himmler rolė 
aiškinama taip: jo užduotis 
esanti laikyti Vokietiją čie- 
lybėje, kad būtų galima 
bandyti įtikinti sąjunginin
kus, jog visa ‘ vokiečių tau
ta stovi kaip vienas užpaka
ly nacių režimo.

NACIAI LAIKYS 200,000
KARIŲ NORVEGIJOJE
LONDONAS, lapkr. 16.— 

Norvegų šaltiniai sakė ma
noma, jog vokiečiai laikys 
iki 200,000 vyrų kariuome
nę Norvegijoje per visą žie
mą, ir kad visi raportai apie 
nacių jėgų ištraukimą iš 
Norvegijos yra nepagrįsti.

Tas reiškia, kad Norvegi
jos 3,000,000 gyventojų tu
rės dar kitą žiemą badauti 
ir kęsti nacių priespaudą. 
Okupantai nesenai išnešė 
masinius areštus tų asmenų 
kurie buvo skaitomi pože
mio veikėjais.

SARGAS KANKINO 
KARO BELAISVIUS

LINCOLN, Neb., lapkr. 
16. — Aštukni liudininkai 
tvirtino, kad S-Sgt. Odus 
L. We8t, milžta rinės polici
jos seržantas, bereikalingai 
kankino karo belaisvius.

West yra kaltinamas be
laisvių sumušimu, ir priver
timu bėgti prieš jo vairuo
jamą jeepą.

Mano Pradėjo Didžiąją Ofensyvą;
Dalyvauja 'Slaptoji' Devinta Armija
LONDONAS, lapkr. 16.—Amerikos pirmoji ir devintoji 

‘ slaptoji” armijos, 1,700 lėktuvų bombardavimo lydimos, 
šiandien pradėįjo didelę ofensyvą j Vokietiją.

Amerikos didieji lėktuvai šį rytą atakavo D-iren - Es- 
chweiler pusratį, nuo keturių iki šešių mylių priešaky 
amerikiečių linijų į rytus ir pietryčius nuo Aacheno. Pir
mos armijos veteranai pradėjo puolimą 11 vaJ. ryte.

Tuoj po pietų devintoji armija, apie kurią nieko nebu
vo pranešta per du mėnesius, pradėjo puolimą į Vokieti
ją netoli Olandijos sienos.

Daug kur spėjama, kad ši ofensyvą gali būti Gen. Ei- 
senhower galingoji žiemos ofensyvą. Bent šešios sąjun
gininkų armijos dalyvauja.

Amerikiečiai iki šiol laikė į------------------------------------
pozicijas Stolberge ir Hurt-
gen miške, ir laukė oro pra
giedrėjimo.

Britų, antroji armija Olan 
dijoje dasivarė iki mylios 
nuo Maas upės ir užėmė 
Horn, tik dvi mylias nuo 
Roermond, nacių tvirtovės 
34 mylias į vakarus nuo 
Dusseldorfo, prie Reino.

Pirmoji Prancūzijos ar
mija, kuri prisidėjo prie 
ofensyvos vakar, pasistūmė 
jo pirmyn 25 mylių frontu 
abiejose pusėse Doubs upės 
iki 11 mylių nuo Belforto 
perėjos, tuoj į šiaurę nuo

Rusai Pralaužė Nacių Liniją į Rytus 
Nuo Budapešto, 12 Mylių nuo Sostinės

MASKVA, lapkr. 16. — 
Rusų kariuomenė pralaužė 
nacių liniją į rytus nuo Bu
dapešto ir siunčia savo šar
vuočius per spragą tik 12 
mylių į rytus nuo Vengrijos 
sostinės.

Neperstojantis rusų puo
limas privertė priešą pasi
traukti iš daugiau negu 50 
kaimų ir miestelių, jų tarpe 
didžiulį gelžkėlių centrą 
Jaszbereny.

Nacių pasitraukimas vy-

Nuostoliai Europoje 
Viršija 200,000

WASHINGTON, lapkr. 16. 
—Karo departamentas pri
nešė, kad Amerikos karinės 
jėgos vakarinėj Europoj iki 
lapkričio 1 d. neteko 200,349 
vyrų, kurių 35,884 žuvo, 
145,788 buvo sužeisti ir 18,- 
677" dingo.

Reikia Sutriuškinti 
Japonus—Churchill

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Ministras Pirmininkas Chur 
chill šiandien pranešė par- 
’amentui, kad visos Anglijos 
pastangos turi būti atsuktos 
į karą kol Japonija bus nu
galėta. Jis tuo atsakė į pa
klausimą apie kontrolių te
simą po Vokietijos nugalė
jimo.

Šveicarijos.
Gen. Patton trečioji armi

ja labiau suspaudė Metz iš 
šiaurės, ir užėmė Morhange.

Į pietryčius ir į vakarus 
nuo Metz amerikiečiai turė
jo pasitraukti prieš nacių 
kontratakas ir naciai atsi
ėmė vieną tvirtovę ir vieną 
kaimą.

. Vienas britų korespon
dentas sakė amerikiečiai 
aiškiai mato Metz miesto 
pastatus iš nepilnai mylios 
atstumo.

Žemiau Metz septintoji 
armija užėmė Ste. Pole, 42 
mylias nuo Strasbourgo.

! ko 100 mylių frontu, nuo 
; Mende, 12 mylių į pietryčius 
nuo Budapešto, iki Korom, 
100 mylių žemiau Miskolc.

Vienas rusų dalinys, žy
giuodamas pagal Jaszbere- 
ny-Budapsšto geležin k e 1 į1, 
pasiekė toli už Mende. Kiti 
rusų daliniai, lėktuvų pade
dami, veržiasi šiaurėn, kur 
tęsia kautynes už vieškelius 
ir geležinkelius einančius į 
Austrijos sostinę.

Andorra Okupacija 'Tik 
Policijos Veiksmas'

MADRIDAS, lapkr. 16.— 
Ispanijos vyriausybės na
rys sakė Andorra valstybės 
okupacija yra “tik policijos 
veiksmas, visai neturįs po
litinės reikšmės.”

Prancūzijos policija va
kar užėmė tą valstybėlę Py- 
renių kalnuose. Vyriausybė 
sakė tas žygis nieko nesiri
ša su įsakymu suareštuoti 
Paryžiaus Grafą, kuris pre
tenduoja į nesamą Prancū
zijos sostą.

FDR Aplankė Sekr. Hull
WASHINGTON, lapkr. 16. 

—Prez. Rooseveltas vakar 
aplankė sergantį Valstybės 
Sekr. Cordell Hull laivyno 
ligoninėje Bethesde, Md.
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INDIANA HARBOR ŽINIOS
DRABUŽIŲ RINKIMAS , PADĖKOS

Visi mes žinome, kad dra- Į Kun. K. Bičkauskas nuo-

JAUNA PARAPIJIETE
Pereitą sekmadienį mūsi^ 

bažnyčioje puvo pakrikšty- 
ta Vaupšų dukrelė vardais;

IS GARY, IND. LIETUVIŲ GYVENIMO
MISUOS

bužių rinkimas dėl Lietuvos širdžiai dėkoja chorui ir vy-i Krikštolapkričio 19 d., sekmadienį,! kričio 26 d.
kitose kolonijose vyksta vi- 1 resnėms sodalietėms už su
su smarkumu. Taigi ir mes, ] rengtą bingo vakarą para
Indiana Harbor lietuviai, ne- 
ataitiksime nuo kitų ir dar
buosimės kuo smarkiausiai, 
surinkimui kuo daugiausia 
drabužių.

Raudonojo Kryžiaus sky
rius jau darbuojasi tam tiks 
lui, bet čia yra reikalinga 
visų parama. Mes kviečia
me visus o visus lietuvius, 
kurie trokšta Laisvos Lie
tuvos ateiti mums į pagal
bą. Sujungkime savo jėgas 
ir darbuokimės bendrai su
teikimui pagalbos broliams 
lietuviams, kurie taip daug 
yra nukentėję šiame kare 
ir vis dar tebekenčia. At- 
jauskime savuosius Lietuvo
je ir atsiminkime, kad yra 
daug lengviau būti prašo
mam negu prašyti. Papra
šykime ir paraginkime sa

tėvais buvo Barbora Vąup 
šytė (energinga choristė, mo 
kytoja) ir Wm. Pranis

Kadangi pas mus, Gary, dė dar ir su kaupu. Tokiu 
šiais metais nebuvo galima būdu buvo galima š.ais me- 

. , .. „ piknikų nei pramogų rengti, tais atmokėti parapijos sko-
K«,oL>irvJ,o ' dėl tam tikrų priežasčių, tai los apie $3,500.00.

Taip pat klebonas dėkin
gas tiems, kurie stengėsi 
pasidarbuoti api? parapijos 
nuosavybę. Nors dabartiniu 

(Nukelta į 3 pusi.)

Šv. Kazimiero bažnyčioje bus sekmadienį, lap Webonas pasiryžo apiankyti

visus parapijonus tikslu pa
rinkti aukų, kad užpildžius

Y x , . tą spragą, vieton pramogų1 misijas; ypač tuos, kurie, . , c, r w .7, , . , v v. . Gerai pavydo. Spragą uzpiblabiau nuo oaznyčios atsito • į r ®
linę. r-----

t'/'Misijų laikas — susivie 
nijimo su Dievu laikas. Kvie 
čiami ir apylinkės kolonijų 
lietuviai nepraleisti šių mi
sijų.
PADĖKA

Klebonas kun. J. S. Mar- 
tis širdingai kviečia visus

prasidės misijos, kurias vesi 
pasižymėjęs pamokslininkas 
tėvas Jonas Kidykas. Misi-pijos labui. Taip pat dėkoja

Šv. Vardo draugijai už su-j ' Įjos tęsis per visą savaitę,
rengtą bingo vakarėlį, šios 1 nos meigy ts eve w yr* i Pamokslai bus sakomi ry-
draugijos turi darbščius ir ^eivlS ir 13811,8 8 1 u^ur*~ į ,...... ....................
gerus narius ir yra didelė in Jaunai parapijietei <<club restaurant” bus labai 

augti stipriai ir smarkiai. j gražus> įdonius> įvairųs
JAUNŲJŲ SODALIE- 
CIŲ VAKARAS

parama musų parapijai.
MCSŲ GARBINGIEJI
KARIAI

Albina Uinskaitė “wave, 
seaman’’ pirmos klasės su
grįžo atostogų pas savo ma
mytę Uinskienę. Albina yra 
graži ir darbšti mergaitė. 
Kariuomenėje ji dirba prie 
radijo ir toliau lavinsis ra
dijo srityje. Linkime Albi
nai linksmiausių atostogų ir 
laimingas kelionės į stovyk
lą Farragut, Idaho. Prie kit
ko Albinos mamytė ir sesu
tė Mrs. Plaskett dalyvaus

Draugo” koncerte ir bilie-
svetimtaučius ^us ^au nusipirko.

Juozo Eišminskio

(smarkus kareivėlis). J au-

Lapkričio 26 dieną yra la
bai svarbi dieną mums bar

Mes visi harboriečiai ty
rime įvertinti jų uolų dar
bą vimąsi ir paremti jų kil
nią organizaciją dajyvauda-

Klebonas kun. J. S. Mar-, . .. ra mi rengiama’^ vakarėlyje
boneciams. Tą dieną ,yyk» jaunosios tiB reiškia Širdingiausią pa-

™“ “ “ “ ’ sodalietės lauks mūsų visų, d6*1* viaiems psrapijonams 
tad neapvilkime jų. ir Pieteliams už aukas i į

fau,.!,.. gražią pa-amą parapijai.,

Draugo” koncertas ir mū 
sų parapijos jaunųjų soda
liečių vakaras. Viskas yra 
labai gražiai sutvarkyta ir 
mes tą dieną galėsime du 
kiškius nušauti tai ■ yra da
lyvauti koncerte, kuris įvyks 
po pietų ir vakare dalyvau
ti mūsų sodaliečių baliuje.

Jaunosios sodalietės tik
rai yra labai darbščios ir pa
garbos vertos mergaitės. 
Kiekvieną mėnesį jos eina

DR. VAfTUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane M metą praktikavimas 
iiua garantavimas Optometrically* Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

yo draugus ............. ..
narpmti mus šiamp tiksi#* 1 JUOZO Eišminskio (Galu- - .. .- - -paremti mus šiame tiKsie. v . . prie Komunijos ir po to tu
Dirbdami atsiminkime kad imet CltY) žentas neteko ka- r J ,vnroaami atsimintume, aaa į n skanius pusryčius nuo ku
kiekvienas aukotas drabužis ro ^au^e kojos ir dabar yra
apdengs mūsų gimines, mie-j * Ameriką gydy . išsisukti mat iam vi- * atsitikimuose egzaminavimas d»- i
lūs lietuvius kurie mums1 ^1S- Linkime jam kiųo grei-r . ’ ’. romas su elektra parodančia malus lietuvius, Kurie mums 1 SUomet dviguba porcija esti žiausias klaidas. Specialė atyda at-
bus amžinai dėkingi. mansiai pasveikti. ; kirtom, a, Pereitai 1 ”,0‘ykl“ «*“•Slančiauskų šeima iš Haro atnesu i kleboniją/ Pereitą' - k™,.,. .auis«>«.

tumo, skaudamą akių karštį, atitai-
riu kun Nnh-ttiiinna nUVain 10 trumparegyste ir toliregystg. rių Kun. ivauaziunas niekaip Prirengia teisingai akinius. Visuo-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

puiku; sukneliv 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 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
SS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Prašome drabužius atneš
ti trečiadieniais į parapijos 
salę ir įteikti j-uos R. Kry
žiaus narėms arba kitomis 
dienomis atnešti į kleboniją. 
Įvairiausi drabužiai yra ren
kami kaip suaugusiems, kū
dikiams, vaikams, lovoms 
bląnkietaį, paklodės, kald- 
ros. Jeigu abejojate ar tą 
drabužį nešti ar ne, ar* ji; 
bus tinkamas ar ne, tai ge- 
rhu atneškite, o drabužių 
tvarkytojos nutars. Eūtų ge 
ra, kad prieš atnešant dra
bužius juos išvalytumėte, su 
lopytumėte, bet tas yra tik 
pageidaujama.

Darbuokimės visi energin
gai drabužių vajaus metu'

. . , . v. sekmadieni dvi sesutės Rocm valandos: nuo 10 ryto iki 8 ▼. mond nėra gavusi jokių Zl- * rak. Seredomis nuo pietų, • Ne-
karpi ley Pataise skaniausius pus-! dėlioj pagal sutartį.

I ryčius ne vien sodalieėms,, 2^
l bet ir klebonui Bičkauskui, n’4"!“', i
i ir kun. Naudžiūnui. Jos nei*712 So™ Ashland A Y.

I -Tbens YARDS 1373
vien parengė pusryčius, bet kreivos AKYS ATITAISOMOS 
ir iš savo kišenės visas iš- Jaunuoliai, kurie nepriimami j

nrų nuo savo sunaus 
vio pietiniame Pacifike per 
keturis mėnesius, o prieš tai 
gavo laišką nuo karo kape
liono, kuriame jis ragino 
juos melstis už sūnų, nes jis 
labai reikalingas maldų. Tad 
mes visi melskimės dėl jo 
greito pasveikimo ar atsira
dimo.
SVARBUS susirinkimas 

Amerikos Lietuvių Tary
bos susirinkimas įvyks sek 
madienį lapkričio 19 dieną 
3 vai. po pietų Šv. Pranciš
kaus parapijos svetainėje. į 
susirinkimą yrą kviečiami 
visų draugijų atstovai.

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!

laidas apmokėjo. Po pusry
čių jos mokėsi dainų, šokių 
ir visokių kitokių “triksų” 
artėjančiam vakarui. Iš jų

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

SS

JOHN A KASS
IEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO 

4218 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

---- -

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4845 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds <787 
Namų TeL PROspect 1930 

TSL YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

«MS So. Ashland Arams

UtusL sufc.

fies. 6956 So. Talman Ava.
Res. Tek GROvebU) 0617 
Office Tel HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS » i CHIRURGAS 

2423 West Ma<*iuette Ro&d
OFISO valandos 

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

stropaus rengimosi atrodo, I Sr" 

kad jų rengiamas vakarėlis

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

=^i

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni
SOUTH PAULINA

RUSSIAN TURKISH BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, aulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. P. CZESNĄ, Savininkas

Tik viena porą «k ų Ina.na gyveni
mui Saugokite jas leisdami lieg- 
■amlnuotl jaa modernliktausta 
metodą, kurią regtjimo mokslassutelkti.

M METAI PATYRIMO
sklalą, korto peaiallm visą aklą

Bezldeneljos TeL: BEVerly 824S

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

EI
S1«T.

DR. A. J. BERIASH
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Mas wL: aas 14; ms 6AA441

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

TeJefoiuui OAJVAJL tMB» Cbloa^t
oris© vaiavposi 

llea »:»• s a. Iki s. sa.

10,0Ū0 BONKŲ
I

• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO 

KORD1ALŲ

Tel. YARds <641

I. RIMDZUSr D. C.
CHIRDPRAKTORIU8 

19 Metų Patyrimo

4849 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Mftsų pačių padirbti gražūs 
PAKLOK SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
ar aiatrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas. f 

t

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

Trečiadienio ir Šeštadienio vakarala 
Oflaae yra uždarytas.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TaL CANal 6122

DR. BIE7IS
GYDYTOJAS IR (TURI'KG V"

2201 W. Cermak Rd. 
▼Uaadou: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
■afcaaadL, Tiufiad. ir Seštadiemo

vakarais ofisas nždarytaa.
REZIDENCIJA 

3241 West 6Cth Place 
TeL REPublic 7868

TsL CANal 0257
Rok. T©1. : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHTRITRGA8

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

6 iki 9 vai. vakare.

WL YABda «14S

M. Y. A. SIMKUS
— Illll B OmKUTtGAS 
- * AKUOTO PRITAIKO 

1U Keri S5th Street 
WL: H-11; 34; to 6:308:30 

rhuąadtadato—2-4 to 6:30-8:30 
šventadieniai*—11-12

Skaniausia duona yra toji. 
karią ušdirbama aaro runk o-

LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

3310 WE8T ROO8EVELT KOAD

TeL HKMlock 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei aeataUiepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
816fi So. Kedzle Avenue

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

G KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS G054

NATHAN 
BARTER 

“Lietu vlikaa 
Zydukag**

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MŠNESINIŲ IŠMOAAJ1MVI

Panaudokite Progą Dabartinėma feemoma 
Nuoėimėio Batonu.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfleų Įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rflpęmtlngai globojami Ir ilgi gK.000.00 ap
drausti per Federnl Snvlngb and Ix>an In- 
aurance Corporation. Ju-o pinigai bus greitai 
Ūkuok am I Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

DR. AL RAČKUS i
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 . 
Vai.: JO-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieni.i
Valudog; 8-^8

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CmRlTRGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Ras. TeL: MlDway 2880 

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

drTėmily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. L.AFayette 3210

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Aank KEDzie 2868 |

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarala Ir taipgi

Sekmadieniais pa<al sutartj

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

1fll “D R A U G O”II DARBŲ SKYRIUS II
HF.LP VVANTED VYRAI HELP VVANTED — MOTERYS

WAREHOUSE DARBININKŲ aeucdai cnnnc

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTIHINO DEPARTMENT 

117 No. Dearboro Street 
TeL RANdolub M88-M8S

HELP WANTED — VYRAI

' PAKUOTOJŲ
PAKUOTI GRŪDINĮ MAISTĄ 

Gera Mokestis — Pastovus Darbas

H. C. KNOKE & CO. 
5728 W. Roosevelt Rd.

REIKIA DARBININKŲ
PRIE GELEŽIES DARBŲ

Patyrimo nereikia. Aukščiausia 
mokestis ir viršlaikis. Taipgi rei
kia Layout vyrų ir Fitters.

CENTRAL ARCHITECTURAL 
1RON WORKS 

3101-11 W. 27th St.

Nuolatiniai darbai svarbioje pramo
nėje. Pilno ar dalinio laiko, šaukit:

LAFAYF.TTE 1450 IR KLAUSKITE 
ANDY AR ATSIŠAUKITE I 

2531 W. 48th ST.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis ar 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Aluminum castings. 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

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai švarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

dirbtuvėje.
3 šiftai — 54 vai. j savaitę mo
kant laiką ir pusę virš 8 valandų 
j dieną ar 40 vai. j savaitę. Uni
formos duodama. Grupės ap- 
drauda. Atostogos ir kitokios 
naudos.

ATSIŠAUKIT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324

Priimtuvės artistei Polynai Stoškiūtei

FINISHER IR
SEAM PRESSER/

Pastovūs darbai. Apmokamos 
atostogos. Aukšta mokestis.

DURO BROS., INC.
105 W. Monroe — 5th Floor.

Papr. Darbininkų
REIKIA PRIE FOUNDRY, 

Yarde ir’ Machine Shop Darbų. 
TAIPGI STEEL CHIPPERS.

CRANE CO.
EMPLOYMENT DEPT. 

4000 S. Kedzle Avė.

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
castings. 48 vai. j savaitę. Gera 
mokestis. Svarbi pramonė.
Atsišaukit darbo dienomis nuo 8 
ryto Iki 5 pp. šeštadieniais nuo 8 
ryto iki 12 pietų.

2742 W. 36th PLACE

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 
1649 West 47th St.

HELP VVANTED — MOTERYS

Pastovus Darbai Dabar 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

Lipdant užrašus ant gėrimų 
bontoų. Malonios darbo sąlygos. 
Ateikite prisirengusios stoti prie 
darbo.

WAKEM & McLAUGHLIN 
225 E. Illinois St.

OPERATORIŲ
Su ar be patyrimo dirbti prie 
korsetų. Gera mokestis ir viršlai
kis.

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.

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

AMPRO CORP.
2851 N. WESTERN AVĖ.

BLAIR CORSET CO.
Baimė ir meilė drauge ne 231 s- GREEN ST- 5th FLOOR

vaikščioja. Skelbkitės “Drauge”.
HELP WANTEI) — VYRAI

$40 IKI $55 į SAVAITĘ
Ar Daugiau!

BUČERIŲ ------  VERŠIŲ ODOS LUPEJŲ
PAPR. DARBININKU ------  RŪKYTOJŲ

ORDERIŲ PILDYTOJŲ
RANDASI NEAR NORTH SIDfiJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET. 

x (1 Blokam I šiaurę nuo Dlvlslon St. “L” Stoties)

HELP VVANTED — MOTERYS

» IKI MO1 SAVAITE
AR DAUGIAU!

Pakuoti Dešrukes (Weiners)
Ir Kenuotas Mėsas

Taipgi Išpildyti Orderius
RANDASI NEAR NORTH SIDfiJE

OSCAR MAYER & CO.
1259 N. SEDGWICK STREET 

(1 Blokas j šiaurę nuo Division St. “L” Stoties

★ ★ ★ 
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

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS.

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

you leam or demonatrate abtlity.
WE8T TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

. UNITED 
AIRLINES
TURI DARBŲ

COMMISSARY PADĖJĖJOMS

Dirbant kompanijos oommissary 
dienomis ar naktimis. Veiklioms 
moterims nuo 30 iki 50 metų am
žiaus. 6 dienos—48 vai. savaitė. 
Valgis ir uniformos duodama. 
Pastovūs darbai su proga isidir- 
bimo.

ATSIAAIJKIT Į

5959 S. Cicero Avė

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

BEDIEVIŲ PROTĖVIS

Kaip jau Čikagos lietuviai 
žino, lapkr. 26 d., puošnioj 
vidumiesčio Orchestra salė
je įvyksta garsios artistės 
Polynos Stoškiūtės debiuti
nis koncertas minint dienr. 
Draugo 35 metų gyvavimo 
sukaktį. Neužteks koncerte 
dalyvavusiems tuo pasidžiaiu 
gti. Daugelis norės su artis
te arčiau pasimatyti, su ja 
pasikalbėti, su ja pasisvei
kinti. Tam nebus laiko pa
čioje salėje. Daugelis norės, 
kad artistė su mumis ilgiau 
pasiliktų, pasižmonėtų, kad 
ją tinkamai galėtų pagerb
ti, padėkoti ir pareikšti įver
tinimą jos gabumų. Tam ir
gi nebūtų laiko ir vietos Or
chestra Hali.

Todėl Draugo Administra

cija ir Redakcija atjausda- 
ma kilnių lietuvių gerus no
rus ir jausmus, laiko sau 
kaipo didelę garbę kviesti 
visus Čikagos lietuvius at
silankyti įi Amerikos lietu
vių pažibos priimtuves ir 
ppgerbtuves tą pačią dieną 
tuojau po koncerto, 6 vai. 
vakare, Morrison Hotel, Roo
sevelt kambaryje. Kiekvie
nai ypatai įžanga $3.25. Tas 
įnima ir taksus ir arbatpi
nigius. Su užsakymais ir vie 
tos rezervavimais tuojau at
sišaukite. Išpildykite apačio
je randamą blanką ir pri- 
siųskite Draugo Redakcijon 
kartu su čekiu ar money or
deriu iki trečiadienio, lapkr. 
22 d. pirmos valandos po pie
tų. Vietos yra suskaitytos.

Didingoje pozoje atsisėdus prieš fotografą Lincoln par 
ko žvėryne gorila, vardu Bushman, kuri kasdien patrau ( 
kia šimtus žiūrovų. Gorila sveria virš 500 svarų. Bedie-į . 
viai, dr. Šliupo pasekėjai, sako, ,kad jie yra kilę iš tokios -- 
veislės gyvulių. Lincoln park žvėrynas atdaras kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Stoškiūtės Koncerto Tikietų Užsakymas
i Malonėkite siųsti sekančius tikietus:

.............. po $2.75; ............... po $2.40; ............... po $1.75;

..............po $1.20;  ......... po $0.90 centų.
Rezervuokite man ............. vietas po $3.25 P. STOŠKIŪTĖS

Priimtuvėms, kurios Įvyks Roosevelt Room, Morrison Hotel, 6 vai. 
vakare, Koncerto Dienoje.

Vardas ... .T.................................................................
Adresas ............................................................................
Siunčiu $.............. už tikietus.

P. S. Iškirpkite šj kuponą ir su atitinkama pinigų suma pasiųskite 
“Draugo” ofisą. Užsakytus tikietus tuoj gausite.

Vadinamų tautiečių garde 
pasitaiko tokių kopustgal- 
vių, kurie, kartais, bytina 
net balšavikus.

Koks tai,, kerėpla (Senas didelį vargą išlaikyti vieną 
Beržas) Clevelando laisva- respublikoną (kleboną), 
manių gazietoj išfigeriavo,
kad —

‘ ‘Beveik visų lietuviškų 
parapijų klebonai yra res
publikonai, o parapijonai de
mokratai, bet visa parapija Baton Rouge, La,, šiomis 
turi didelį vargą išlaikyti dienomis buvo toks įvykis 
vieną respublikoną”. Armijos kapitonas J. W.

Tik pamislykit, tavorščiai.į Martin (gal, lietuvis) buvo 
Visos lietuviškos parapijos' jau pailsęs beieškodamas 
neturi didelio vargo išlaiky- budelninko — laikrodžio.

Staiga, jis vienam štore pa
matė net tuziną naujų bu- 
delninkų. Nieko negalvojęs 
eina į storą ir reikalauja 
vieno budelninko.

ti visą parapiją, išmokėti jos 
skolas, išlaikyti po vieną, 
du, kai kur net tris nsisten- 
tus, o čia jis sako, kaa turi

paug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

VYRAI- IR MOTERYS

IRVIRĖJŲ
COUNTER MERGINŲ
Naktiniam šlftui moderniškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama. 
Gera mokestis ir darbo 

sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO 
Imkit Douglas Park “L” iki durų.

— Gaila, kapitone, — at
sakė jam storo savininkas. 
— Norėdamos gauti budei- 
ninką, turi man pristatyti 
pirmenybę (priority). Jūs 
nesate surištas su svarbia 
karo pramone.”

Ir armijos kapitonas tu
rėjo išeiti iš storo be budel
ninko.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D«1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefanija 
Nutauto.**, 4630 So. VVood Street, ar 
telefonuokltc LAFayette 60»S.

.PARSIDUODA —- 2 fletų mflro 4 Ir
4 kambarių namas, šiluma su stoke- 
rlu. Apdengti porčlal. 2 karam ga- 
ra džine. Kreipkitės adresu—4841 8.
ARTESIAN AVĖ.

R E N D U O J A S I

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

RENDUOJASI — KEPYKLA Ir 6 
kambarių pagyvenimas. 33 metų Iš
dirbtas biznis (toroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia blznj Iš priežasties 
sveikatos. Dėl platesnių ,nformneljų 
krelpkitšs sekančiu adreau-~l 425 S. 
49th AVĖ., CICERO, ILL.

GARY
(Atkelta iš 2 pusi.)

laiku žmonės labai užimti 
karo darbais, bet visgi at
siranda tokių, kad randa at
liekamo laiko ir panaudoja 
geriems tikslams. Žiemai ar
tėjant, parapijos nuosavybė 
iš lauko pusės labai gražiai 
sutvarkyta, nudažyta, aptai
syta, kad galima tik pasidi
džiuoti.

Valio, gariečiams!
Klebonas kun. J. S. Mar- 

tis pareiškė, ka4 jis yra už
sibrėžęs dideliam darbui 
1945 metais, būtent atremon 
tuoti bažnyčios vidų. Su 
Dievo pagalba, parapijonų 
parama lengvai bus tikslas 
atsiektas.

Užiigirių Tamošius

mARGOTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadieniaia nuo 7 Iki 8 v. v.

"MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1808 West 47th Street — arti Wood Street 

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

VAL.: — nuo 9 ryto Iki 6:80 p.p. etvlr. Iki 9. šeštad 9 iki 1?.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nuošimtį — be komišlno 

PAS

MUTUAL FEDFRAL
Savinas and I
2202 W.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
STOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk pinotos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................2J
PETROLEUM COKE (Course) .. J J2*5Q 
PETROLEUM COKE (Pfle Ron) $ĮQ*gtį

$9.80W. VIRO. LUMP — Sijoti.

\ 1
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DRAUGAS
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2SŠ4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays,
.by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Associatlon

.00 per ye£tV outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

. DRAUGAS
Išeina kasdiei^ išskyrus sekmadienius.

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

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

Metams ................................................................................ $6.00
Pusei metų .........,.......................... 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 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 negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus *ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rušomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asaieniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Prrahlcnt Roosevelt and Prline Ministre Cburcliill:
1. Ttieir countries seck no engrandizemcnt, territorial or otlier;
2. Tliey desirc to seck no territorial ulianges tl>at «lo not accord 

witli the freely eipressed wishes of the peoplęs concęrnęd;
3. They respect tlie riglit of all jpoplcs to chose tlic forni of go- 

vcmnient under wliieh tliey will live; and tlie wisli to see soveręign 
rights aini self-governnient restored to tliose who have been foreibly 
depri'ed of them.”

ATliANTIC CHARTER, August 14, 1911.

Mūšiai prie Meti miesto

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

APŽVALGA
Lietuvius žudo ir naciai ir bolševikai

Amerikos katalikų veikimo centro žinių agentūra (N 
CWC) paduoda iš Lietuvos žinių, atėjusių per Zurichą, 
Šveicariją, kad Sovietų autoritetai persekioja ir žudo 
katalikų kunigus Lietuvoje. Anot NCWC pranešimo, 
net į mažiausius miestelius atėję rusai nušauna para
pijos kunigą, o jei jo neranda, jo vieton pasirenka žy
mų pasaulietį kataliką.

NCWC korespondentas Zuriche praneša, kad Sovietų 
autoritetai tiek bijo kunigų susirišimo su sąjūdžiu už 
tautos nepriklausomybę ir jų įtakos gyventojuose, kad 
jie savo aukomis, paprastai, pasirenka kunigus. Ypač 
stipriai šis reiškinys pasirodęs Mažeikių ir Joniškio 
apskrityse.

Daugelis kunigų, kaip raportuoja NCWC, yra įsi
jungę į eiles tų elementų, kurie kariauja ir prieš vo
kiečius ir prieš rusus, siekdami savo kraštui pilnos

6 laisvės ir nepriklausomybės.
Šios NCWC žinios patvirtina seniau per kitus šalti

nius gautus pranešimus apie tragingą Lietuvos žmo
nių būklę ir apie dvasiškijos persekiojimą ir žudymą.

Ta pačia proga norime priminti, kad apie J. E. vys
kupo Teofiliaus Matulionio nužudymą gauta žinios iš 
trijų šaltinių. Vienu šaltiniu yra — OWI (Office of 
War Information). Visi kiti šaltiniai praneša, kaci Vys
kupą Kankinį nužudė rusai bolševikai, OWI — kad 
vokiečiai naciai.

Bet tuo tarpu tai ne tiek svarbu. Svarbu ir skaudu, 
kad lietuvių tauta neteko vyro, kuris gyveno šventu 
kankinio gyvenimu ir mirė kankinio mirtimi. Jį nu
kankino lietuvių tautos ir Katalikų Bažnyčios priešai. 
Tais priešais yra bolševikai ir naciai. 1940 metais jie 
susitarę užgrobė Lietuvą ir Lietuvos žmones kankino, 
ištrėmė ir žudė. 1944 metais;- nors ir nesusitarę, bet 
visvien abeji Lietuvos gyventojus persekioja, ištremia 
ir žudo.

Vienu žodžiu, naciai ir bolševikai lietuvių tautą ver-

Paskutinėmis dienomis spaudoje lanai daug figūruo
ja Metz miesto vardas. Jį kasdien girdime ir per radijo 
skelbiant.

Metz yra istoriškas, senas miestas. Jis nėra didelis, čia eiti skaudžiais kryžiaus keliais, 
tačiau turi stiprias tvirtoves. Jo pozicija strateginiu 
atžvilgiu yra svarbi. Praeities karuose ten yra buvę 
didelių mūšių. Jis yra ėjęs iš rankų į rankas.

Šiame kare, kaip matome, dėl Metzo taip jau smar
kiai kariaujama. Mūšiai eina dideli ir kruvini. Vokie* 
čių kariuomenei iš Berlyno įsakyta kariauti dėl to mies
to ilgesnio išlaikymo iki paskutinio kraujo lašo. Ji taip 
ir kariauja. Bet jos pastangos, aišku, yra tuščios.
Sąjungininkų armijos šiomis dienomis jau veržiasi į 
Metzą. Jis bus paimtas. Tai bus dar vienas didelis na
ciams smūgis. Čia jiems reiks medžiaginių nuostolių 
pakelti, bet moraliniai nuostoliai bus dar didesni. Vo
kietijos gyventojai dar stipriau pajus, kad nacių vir
šūnių deklamacijos šlykštaus propagandisto lūpomis a- 
pie vokiečių viltis “laimėti karą”, yra biauriausia, aki- 
plėšiškiausia melagystė.

Kai galutinai bus užimtas Metz miestas, išvalyta nuo 
nacių Olandija, galime laukti, kad stiprėjančios sąjun
gininkų karo jėgos pagreitins savo žygius Berlyno link.

Diktatoriška politika
Žymi amerikietė kolumnistė Anne O’Hare McCormick, 

rašydami apie vėliausius įvykius tarptautinėje politi
koje, konsfatuoja, kad lenkai yra labai nusivylę Mask
vos konferencijos rezultatais. Ji teisingai rašo; “ Pre
mjeras Mikoiajczyk vyko į mitingą tartis dėl išsprendi
mo lenkų-rusų ginčo. Bet pasirodė, kad jis buvo pašauk
tas duoti sutikimą jau padarytam nuosprendžiui.';

Ar galima ko kito laukti iš diktatorių? Stalinas, kaip 
ir visi kiti diktatoriai, ir vidaus ir užsienių politikoje 
neieško susitarimo, bet tik pritarimo savo nusistaty
mui ir siekimams. Su Stalinu, kaip ir su Hitleriu bū
davo, yra dar blogiau: kai negauna pritarimo geruoju, 
panaudoja fizišką jėgą.

Penktadienis, lapkr. 17, 1944

BALF ir J. Smetona LIETUVA IR MONGOLAI

Ukrainų metropolitas arkiv. Sheptycky

Kad tai yra faktas, mes puikiai žinome iš jo pasiel
gimo su Baltijos valstybėmis. Kai lietuviai, latviai *ir 
estai nesutiko geruoju išsižadėti savo laisvės ir nepri
klausomybės ir .prie Rusijos prisidėti, Stalinas (1940 
m. birželio 15 d.) panaudojo didelę militarinę jėgą, kad

Spauda gana plačiai rašė apie šiomis dienomis, mi- savo imperialistinį tikslą pasiekti.
rūsį Lvovo mieste ukrainų metropolitą arkivyskupą Pastebime, kad net Vašingtonui ir Londonui retai 
Andriejų Romaną Sheptyckį. pavyksta susikalbėti su Stalinu, nes jis ir santykiuose

Velionis gimė 1865 m. Katalikų (Rytų apeigų) vys- su didžiosioms valstybėms nori pritaikinti diktatorišką 
kupu konsekruotas 1899 m. Jo globon buvo pavesta taisyklę — ieškoti pritarimo, bet ne susitarimo,

• apie keturi milijonai tikinčiųjų ukrainų. ★ /
A. a: arkivyskupas Sheptyckis buvo didis kovotojas 

xdėl ukrainų tautos teisių. Dėl to jam teko daug pergy
venti, nukentėti. Nors jis buvo kilęs iš grafų šeimas, 
tačiau visą laiką pasiliko uoliu ukrainų liaudies teisių 
gynėju. Daug tokios kilmės ukrainų sulenkėjo, tačiau 
arkiv. Sheptyckis išliko ištikimas savo tautai iki mir
ties. Jis buvo stiprus kovotojas už laisvą ir nepriklau
somą Ukrainą. Taip jau veik visą savo gyvenimą pa
šventė, kad vienyti ukrainus katalikus su ukrainais 
pravoslavais.

Ukrainų tauta velionies asmenyje neteko didelio ko
votojo ir nuoširdaus ir stipraus vado.

Apie redaktorių vargus
§ąryšyje su “Saulės” redaktoriaus a. a. Prano Boč-

Iš lapkr. 3 d. ‘‘Vienybėj’’ 
tilpo J. Smetonos straipsnis 
“Šelpimo Klausimu”. Jo 
skaitlinės ir pareiškimai y- 
ra netikslūs, turbūt įsivaiz
duoti. Todėl priverstas esu 
čia pareikšti sekančias ži
nias:

1. Tremtiniams Vokietijoj 
jokių sumų skirti negalima, 
kaip kad nori Smetona, nes 
į Vokietiją priešų šalį, A- 
merikos valdžia pinigų ne
skirs ir neleis ten siųsti.

2. Švedijoj lietuviams pa
bėgėliams jau pasiųsta ne 
$2,000.00, bet $12,000.00.

3. Iš kur J. Smetona su
rado likučius $62,500.00, ku
riuos National War Fund 
būk nubraukęs skirtus Lie
tuvai ir Rusijai ištremtiems 
man visai nesuprantama. 
Nei misų šalpos fondas pa
našios sumos nėra prašęs, 
nei National War Fund nė
ra paskyręs. Esu tikras, kad

.Smetona iš mūsų adminis
tracijos, be valdybos tokių 
informacijų negavo ir nega
lėjo gauti. Mums nereikia 
Smetonai atskaitas išduoti, 
nes National War Fund kiek 
vieną mėnesį išduoda sumas 
skirtiems reikalams, po jų 
priežiūra veikiama ir su jais 
atsiskaitoma.

4. United Lithuanian Re- 
lief Fund of America yra 
tai amerikiečių, o ne svetim 
taučių pašalpa Lietuvai, to
dėl į valdybą ir į adminis
traciją gali būti kiekvienas 
amerikietis be skirtumo ti
kybos, bei jo tautinės kil
mės. Nėra ko įsižeisti ir nu
siminti, jei į fondo adminis
traciją, negavus kvalifikuo
to lietuvio, tapo pakviestas 
amerikietis Mr. Gyorda, ku
ris yra ne lietuvių kilmės, 
be to, jį rekomendavo mums 
President’s War Relief Con- 
trol Board.

5. Mūsų lankymasis pas 
kitų tautų šalpos organiza
cijas yra reikalinga koope
racija su rusų, čekų, grai
kų, lenkų ir t.t. Mes pas 
juos atsilankome, o jie pas 
mus. J. Smetonai atrodo bai
sus nusikaltimas BALF pa
reigūno už atsilankymą į ru
sų šalpos ofisą. Russian War 
Relief direktorijate yra vi
sa dauguma amerikiečiai, ne 
rusų kilmės. Kitų tautų šal
pos administracijose irgi y- 
ra daug tikrų amerikiečių — 
“jankių”.

Reikia apgailestauti, kad 
mažai nusimaną asmens mė 
gina, kritikuoti, bei mokinti 
kitus. Būtų daug sveikiau

Rašo K. A. MATULAITIS
GYVENTOJAI

Neturime nei kokių tikrų 
davinių, kiek Lietuva turė
jo gyventojų XIII amž. pra
džioje. Lenkų rašytojai (pa
vieniai prof. Olg. Gorka) 
penkioliktojo amžiaus pa
baigoje randa Lietuvoje tik
l, 500,000 gyventojų, nors 
keliolika kartų mažesnė že
mėmis Lenkija turėjusi 3,- 
800,000 gyventojų tais pat 
laikais. Nesinori tikėt, nes 
turimomis oficialinėmis Vil
niaus vyskupo žiniomis 1651
m. vienoje Vilniaus vysku
pijoje, neskaitant Žemaiti
jos, būta per šešis milijonus 
gyventojų, t. y. tais laikais, 
kai nei Volynė, nei Podolė, 
nei Kijevas Lietuvai nepri
klausė. Vėliau siautusieji 
Lietuvoje marai, karai iš
skynė gyventojus, o jų sody
bos per pora šimtų metų 
nepereinamais miškais ap
augo. Be to, yra žinoma kad 
Vytautas 1399 m. prie Vor- 
kslos vadovavo 80,000 vyrų 
kariuomenei. Regimai XIII 
amžiaus Lietuva turėjo žy
miai daugiau gyventojų, ne
gu istorikai yra linkę mums 
pripažinti.

SANTYKIAI SU 
MONGOLAIS

Lietuvos santykiai su mon 
golų-totorių Aukso Orda pa
silieka neištirti. Mūsų isto
rikai patiekia vien nuotru
pas iš kuriui negalime suda
ryti pilno vaizdo. Ypač ma
ža žinių iš tryliktojo šimt
mečio laikų. 1224 m. Batu 
įkūrė Aukso Ordą ir 1226 
m. — 1236 m. vienijasi Lie
tuva į galingą valstybę. Kol 
totoriai pasiekė Lietuvos ri
bas, ji jau buvo pilnai or
ganizuota valstybė. Užtat ji 
galėjo atsispirti baisiajai 
totorių jėgai. Rusai, lenkai, 
vengrai ir daugelis kitų tau 
tų buvo totorių pavergtos, 
bet Lietuva išliko savistovė, 
nepavergta, nes ji tada bu
vo galingesnė už savo kai
mynus. O kai pačioje Auk
sinėje Ordoje kanai ėmė 
tarp savęs Vaidintis, steng
damiesi kiekvienas jų būti 
valdovas, Lietuva tuomi pa
sinaudojo: ji atėmė iš toto
rių valdžios surištą senovės 
tradicijomis su Lietuva Ki
jevą ir Padoliją Algirdo lai
kais. Bet daug pirmiau ran-

dame žinių, kad totoriai ke
turioliktojo amžiaus pradžio 
je gražiai pasitarnavo Lie
tuvai, padėdami 1318 m. nu
galėti vokiečių kryžiuočių 
ordiną prie Žeimelės upės. 
Kaip rašo S. Daukantas, pa
siremdamas Schlozeriu, Kar- 
tynos komendantas Dovets 
su 800 joties įpuolė į Na- 
tangiją ir nugalėjo. Iš ten 
traukė Lietuvon. Gediminas 
atvyko Žemaitijon, sustojo 
prie Žeimelės upės. čia jam 
į pagalbą atvyko Polockie- 
čiai ir Gardiniečiai. Gedimi
nas turėjęs savo kariuome
nėje totorių dalinį. Jiems 
vadovavęs pats Gediminas 
su Goštautu. Vokiečių mar
šalkas E. Plok ir teutonų 
gerai ginkluoti kariai atro
dė nenugalimi. Jie buvo at
sivarę sau pagalbon prūsus 
— Samioms. Kovos metu 
prūsai perėjo Lietuvos pu
sėn ir tuo laiku vokiečiai bu
vo pilnai nugalėti. Daug jų 
žuvo. Sekančiais metais 
(1319) Gediminas išvyko su 
drausti Volynijos Vladimie- 
rą. Ir nors tas kunigaikštis 
buvo pasitaikinęs totorius 
prieš Gediminą, visgi kovą 
pralaimėjo, žuvo, o Gedimi
nas paliko ten savo vyriau
sybę su žemaičių įgula. Ir 
1321 m. totoriai talkina gu
dams prieš Gediminą, bet 
jis nugali Pirnės paupy S vie
tos!avą, Pereslavo Algą, Bri- 
ansko Romaną ir Lucko Le- 
vą, išnaujo užima Kijevą. 
Gyventojams palieka tikėji
mo laisvę, kalbą, papročius 
ir paveda Alšėnų kunigaikš
čiui Mintautui valdyti Kije
vą. Atrodo, kad totoriai tais 
laikais talkindavo tiems, ku
rie daugiau mokėdavo, ar 
atrodė galingesni.

(Bus daugiau)

Reikės 12,690,000 
gyv. namų

VVashington, D. C. — Val
stybinė Apgyvendinimo A- 
gentūra pareiškė, kad no
rint patenkinti Amerikos šei 
mų būtiniausius reikalavi
mus ir, einant progreso ke
liu, pakeičiant netinkamus 
namus naujais, pirmojo po
karinio dešimtmečio melu 
reikės pastatyti 12,600,000 
miesto namų ir apartamen- 
tinių vienetų. (OWI)

Nė Himmleris naciu neišgelbės
Spaudoje pasirodė gandų, būk Hitleris savo padėjėju 

ir įpėdiniu pasirinkęs Gestapo vadą — Himmlerį, ku
ris visur žinomas, kaipo “kruvinas budelis”, išskerdęs 
daugybę nekaltų žmonių okupuotuose kraštuose ir pa
čioje Vokietijoje.

Jei tie gandai ir būtų tikri, vienas dalykas aiškus — 
nė nacių “Crown Prince” Hitlerio rėžimo nebeišgelbės. 
Neišgelbės nė vokiečių tautos nuo tų didelių vargų ir 
baisios gėdos, kokius Hitleris savo kruvinais darbais 
jai užtraukė. , _

kausko mirtimi, to laikraščio bendradarbis J. J. B. ši- jiems patiems ir mūsų ^ie- 
taip apibudino redaktoriaus vargus: tuviams Amerikoj, jei sve-

“Raszytojo, o dar redaktoriaus darbas, lietuvių čiai-pabėgėliai nesiimtų dik- 
tarpe, baisiai nedėkingas. Raszytojas turi viską ži- tatorinius principus taikyti 
noti, visur būti, niekur nelysti, nieko neinžeisti. Bus
prakalbos: raszytojas kalbės. Bus tveriama kokia 
kuopa ar draugyste: redaktorius ja ves ar jai va
duos. Bus kokia ten kolekta: raszytojas ne tik spy- 
cziu pasakys, bet ir bumaszka pateps. Bus krikszty- 
nos ar pesztynes: redaktorius turės ten žulintis. Pa
puls žmogelis in beda: raszytojas taps advokatu ir

mūsų Amerikos laisvoj ša
lyj-

Kun. dr. J. B. Končius.

Mišku prižiūrėtojai
Washington, D. C. Jung- 

gina ji kaip pati save. Viskas gerai ir tvarkoj, vis- tinių Valstybių Žemės Ūkio 
kas kaip ir reikia iki tas nabagas, persidirbęs, kitu Departamento Miškų Tarny- 
darbais ir vargais apsikrovęs raszytojas, raazytojas' ba aukštai įvertino apie 3,- 
per neapsižiurejima ar staeziai per klaida ir nemor 500 visos šalies aukštesnio- 
kejima ar nesupratimą kur suklys ir taip kaip rei
kia paraszys. Saugok tu Vieszpatie, kaip greitai ji 
visi iszkolios, purvai apdrabstys ir iszpravardžiuos.
Tai jo užmokestis, tai jo “piede” tai jam “aeziu”.
Nekarta toks dėkingumas szirdi taip gildina, kad 
norisi nusispjauti, ranka pamoti “Labai tai man.”
Viską mesti ir visiems pasakyti “tusezia ju.”

sios mokyklos amžiaus ber
niukų nuopelnus, kurie per 
liepos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius pagelbėjo kovoje 
su miškų gaisrais šiaurės 
Vakarų didžiųjų girių val
stybėje. (OWI)

-I



Penktadienis, lapkr. 17, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 5

=1 MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA .
AUKLĖJIMAS *** VIRTUVĖ' IR MADOS

Sonja Pipiraitė
ANGELUS DOMINI Stoškiūlė ir akademikės

Polyna Stoškiūtė, lietuvai-1----------------------

MŪSŲ VIRTUVĖ

Kai žiedelis nulinks nuo gaivios rasos,
Ir žvaigždė sužibės vakaruos,
Skubės paukštelis į lizdą, skubės, — 
Tolumoje varpai suskambės.

Motina Marija,
Lyg žvaigždė naktyje 
Širdis mums ramini.
Angelus Domini!

Jeigu tau nieks varge rankos nepaduos, 
Liūstančios sielos nepaguos,
Jei nuvargusios nieks neglaus galvos, — 
Paklausyk varpų maldos.

Siela ras paguodas 
Vakariniuos balsuos.
Man skausmus ramini,
Angelus Domini!

Pabaigti, pabaigti darbai dienos.
Į lizdus paukšteliai sulakios.
Sužibės danguje žiburiai nakties,
Ramybę žemei pažadės.

Ir širdis atsigaus,
Siela kils lig dangaus,
Kur skliautai mėlyni.
Angelus Domini!

Mūsų darbščioji Elzbieta
Chicagoje gyvena kraštai 

mylinti Dievą ir Lietuvą lie
tuvaitė.

J'os vardas yra Elzbieta. į
Ji yra pavyzdinga žmona.
Ji pavyzdinga ir motina.
Ji išaugino šešis sūnus ir 

keturias dukteris.

Keturi jos sūnūs garbin
gai tarnauja Jungtinių Val
stybių kariuomenėj.

Ne vienai moterei, kad ir 
darbščiausiai, rodos, pakak
tų nelengvų ir atsakomingų 
darbų šeimoje.

Bet Elzbieta ir šeimos rei
kalus šauniai aprūpina ir 
dar turi laiko visuomenės 
ir tautos darbams dirbti.

Elzbieta yra pavyzdingai 
veikli narė šių organizaci
jų: Moterų Sąjungos, LRKS 
A, Federacijos, Amerikos 
Lietuvių Tarybos, BALF, A- 
teitininkų draugovės ir kitų.

Pasakyta, kad Elzbieta y- 
ra pavyzdingai veikli dėl to, 
kad ji: uoliai sekretoriauja 
ALRKF Chicagos apskričiui , 
kurio laikomus susirinkimus 
aprašo smulkmeniškai ir 
gražiai. Ji yra viena iš sek 
retorių (ir tai labai darbš
ti) Chicagos Lietuvių Ta 
ryboje. Elzbieta yra BALF 
direktorė ir Chicagos aps
krities organizatorė, suorga 
nizavusi visą eilę naujų sky
rių. Mūsų darbščioji lietu
vaitė Community and War 
Fund rinkliavos metu ėjo 
per namus ir rinko šiam 
fondui aukas. Ji yra narė 
bendros trijų apskričių (LP 
KSA, Federacijos ir Moterį, 
Sąjungos) komisijos, kuri 
rengia vakarą gruodžio 3 d 
Šv. Jurgio par. salėj. Čia ji 
daug dirba, pardavinėja ti-

Eizbieta Samienė

tė iš garsiojo h lietuvių mie
sto” Worcester, Mass., pla
čiai žinoma veik visos Ame
rikos kultūrinėse sferose. Ji 
žinoma Europoj, žinoma net 
Pacifiko salose. Tačiau mes, 
Chįcagos lietuvaitės, su sa
vo sesute artiste — daini
ninke dar nesame susipaži
nusios.

Mes čia nebuvome kaltos, , 
nes operos žvaigždutė Poly- . 
na dar tik pirmą kartą vie-1 
šai pasirodys Chicagoje.

Tai bus lapkričio 26 d., ! 
Orchestra Hali. Kas iš mū
sų mylime dainą, kas nori
me pasidžiaugti savo sesu
tės iškilimu dainos meno vir 
šūnėse, dalyvaukime tame 
koncerte ir kitus pakvieski- 
me. Kurios iš mūsų turime 
laiko, platinkime tikietus. 
Chicagietėms bus didesnė 
garbė ir pasididžiavimas ir 
artistei lietuvaitei bus daug 
smagiau dainūoti, jei salė 
bus pilna. Tad, pasidarbuo
kime.

Stoškiūtės koncerto dalį 
išpildys Šv. Kazimiero Aka
demijos mergaičių gausin
gas ir puikus choras, kuris

Polyna Stoškiūtė
jau ne vieną kartą savo har
moningu dainavimu yra ža
vėjęs ir lietuvių ir nelietu
vių visuomenę. Šis jaunučių 
lietuvaičių nepaprastai ga
biai jautrios ir veiklios mu 
zikės sesers M. Bernardo-, 
vadovaujamas choras yri 
mūsų pasididžiavimas. Jo pa 
sirodymas vidurmiestyje — 
Orchestra Hali turėtų mm 
skatinti darbuotis, kad lap 
kričio 26 d. koncertas, ren
giamas sąryšyje su “Drau 
go” 35 metų sukakties mi 

' nėjimu, praeitų kuo geriau 
• siu pasisekimu. L-tė

ŽUVUSIEMS DRAUGAMS
< > i >: m .• i *

Petys petin, būrių būriais žygiavot, 
Aukštai iškėlę galvas, kupini vilties — 
Jus parbloškė atūžęs uraganas 
Ir vėl mes nebe kalviai savosios ateities.

Prikimšta jautiena
1 svarą jautienos (round

cibulio ir vieną ketvirtada’/ 
i šaukštuko sutrintos šalavi
jas (sage). Užpilk karšto 

steak), mėsa turi būti lygio | vandens ant 1 puoduko duo- 
storio. Nupiauk taukus. Su- nos trupinių, nusunk drū-
maišyk 4 didelius paukštus 
duonos trupinių, pu.-ę šaukš
tuko druskos, vieną aštun- 
dalį šaukštuko (žiupsniuką) 
pipirų, pusę šaukštuko su
trintų šalavijų, 1 šaukštuką 
sukapotų cibulių. Pridėk ga
na pieno sušlapinti mišinį, i 
Nuš'uostyk jautieną su šia-1 
piu čystu audeklu, užtepk 
virš paduotą mišinį lygiai 
ant mėsos, suvyniok ir su
rišk ją. Tada susiūk galus, 
kad košė neišbėgtų. Įdėk į 
blėtą, kurioj paprastai ke
pama višta ar taip dideli 
šmotai mėsos, ir pripilk blė- 
ton truputi vandenio. Kepk 
apie tris bertainius valan
dos, tankiai apliedama mė
są skystimu. Reikia valgy
ti su obuolių koše.

čiai, ir tada sumaišyk tru

Kiauliena itališku būdu
Perleisk per kapojamą m a 

šinėlę užtektinai kiaulienos, 
kad būtų du puodukai. Įmai
šyk truputį pipirų ir drus 
kos, 1 šaukštuką sukapoto į (NCWC-Draugas)

pinius su mėsa. Pridėk vie
ną gerai išplaktą kiaušinį. 
Padaryk iš mišinio mažus 
pyragaičius — bulkeles. Į- 
voliok į kornų miltus ir kepk 
karštuose taukuose, apvers- 
dama, kad būtų gerai paru
dę ant abiejų šonų.

Ameriaos Kataiiaių moterų kariuomenės korpuso (WAC) 
globėja yra šv. Genovaitė, šioj nuotraukoj matome dvi ka
talikes WAC's prie šv. Genovaitės karsto vienoj Paryžiaus 
bažnyčioj. Šv. Genovaitė yra taip pat Paryžiaus globėja.

kietus,- rašo korespondenci
jas.

Tai tik dalį Elzbietos dar
bų suminime. Ji nuolat ir 
gražiai rašo eiles, vaizde
lius, straipsnius ir korespon 
dencijas. Kas ką parašys 
laikraščiams apie kokį įvy
kį ar parengimą, Elzbieta 
tikrai parašys. Kas komisi
jų ar kitokiuose susirinki
muose dalyvaus, kas ne, — 
Elzbieta jų neapleis.

Turėkime galvoj dar ir 
tai, kad tuos visus darbus 
dirbančioji ir jais nuolat ir 
nuoširdžiai besirūpinančioji 
Elzbieta nėra geležinės svei
katos. Bet jos karšta Dievo 
ir Tėvynės meilė, jos troš
kimas Amerikai pergalės ir 
Lietuvai Laisvės, viską nu
gali, ją palaiko, prie nenu
ilstančių darbų skatina.

Tikrai yra smagu šią darb 
ščiąją Elzbietą pasveikinti 
jos vardo dieną (lapkričio 
10 d.), jai padėkoti, sveika
tėlės ir visokių Dievo malo
nių palinkėti.

šiuos žodžius rašančiai ne
reikia minėti, kokia yra Elz
bietos pavardė, nes visi ži
no, kad tai yra darbščioji 
ir nuoširdžioji p. Samienė.

A-lė

Jus parbloškė atūžęs uraganas
Sugriovė tėviškę ir ištrempė laukus
Ten kur žydėjo sodai, gelsvi rugiai lingavo,
— Kapuose vėjas vaiko sudžiūvusius lapus.

iII
Kaip ugnys židiniuos liepsnoja jūsų palikimas 
Už laisvę bekovojančiųjų širdyse.
Išauš mūs tėviškei vėl naujas atgimimas 
Meilingai puoselėtas jūsų viltyse. S. P.

Trięubų sukakčių garbinga proga
MOTINA KETURIŲ SUNŲ

DĖDĖS ŠAMO KA
RIUOMENĖJ

Lapkričio 19-tą išpuola 
Elzbietą vardadienis. Tuo 
būdu gerai žinomai visuome
nininkai Elzbietai Samienei, 
3751 So. California Avenue, 
sukanka net trigubos sukak
tuvės, būtent, vardinės, 30 
metų kaip gyvena Amerikoj 
ir tiek pat metų kaip su Jus
tinu Samu sukūrė šeimos 
gyvenimą.

Elzbietai Samienei nuo pat 
atvykimo Amerikon iki 1030 
metų teko gyventi ir veikti 
lietuvybės dėliai provincijoj,! 
vadinamoj Csicago Heights, 
kur begyvendama su vyru 
Justu dorovingai ir lietuviš
koj dvasioj išauklėjo ir iš

mokslino 4 grakščias dukry
tes ir 6 judrius, augalotus 
sūnus, kurių keturi sėkmin
gai eina Dėdės Šamo kar: 
prievoles.

Kai Elzbieta Samienė nūn 
1939 metų apsigyveno Chi- 
cagoj, ji tuoj pasinėrė lie 
tuviškame judėjime, kuris 
pasak jos, čia einąs nuosta
biu tempu.

Užklausta, sako, lietuviš 
kos abėcėlės ir rasto pirmu
tinė mokyto|a buvusi jos 
brangi motinėlė.

Už tai lietuviška spauda 
Elzbietai buvo ir yra jos 
savišvietos mokykla ir dva
sios palydovė. To pasėkoj ji 
dabar yra išaugusi į nenuils
tančią visuomenės ir tautos 
veikėją ir į talentingą poetę 

los Draugė
■ "y................ . ......  ■■ -
Meilė yra įstabi dorybė 

Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame 

(Sv. Pranciškus)

V START WITH A COAT AMR

Bnx-jackrtrd »u!t. Sizcs 12 to 20. Sizc 16 take* 
3 yds. of 54" wooi, 2 yds. of 39" lining, and *4 yd. 
of 35" for collar. Simplicity Patiem 1085, 25c 
IBrlghl, belted lopper. Siies 12 to 20. For Mac 16, 
2% yds. of 54" material with or witkout nap, 2% 
yds. of 39" lining. Simplicity Pattern 1087, 25* 
Beret and shoulder bag. Sniall, medium, (arge be. et. 
Mcdium-aize beret lakęs % yd. of 35" fabric, »/,. 
yd, ribbon P/a" widc for headband, % yd. 39" lin
ing. For shoulder bag, % yd. of 54" faltri:-, % yd. 
of 39 lining. Pattern for Duteh caę and «lraw- 
string bag included. Simplicity Pattern 1076, 25e
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Spaudos paroda 
akademijoj

Poseiando žinios
Lapkr. 12 d. Šv. Vardo 

draugystė ėjo prie šv. Ko
munijos, o po visam salėje 
turžjo pusryčius ir susirin
kimą. šv. Mišios buvo laiko
mos mirusių narių intencija. 
Jau degė šešios lemputės 
paprastos ir viena auksinė.

Tokių štokų dar 
nematėm

So. Chicago žinutės
Įsigykite tikietus. Kas iš; 

sočikagiečių mano dalyvau- 
_  “To_ ti dienraščio “Draugo” kon-Marąuette Park

kių magiškų štukų, kokių certe. tikietų gali įsigyti nuo 
Šiomis dienomis eina ypa- matysime busimąjį šeštadie- parapijono P. Ciniko, arba 

tinga laikraščių, knygų ir nį Gimimo parapijos salėj, raPorteriaus. Katalikų prie- 
literatūros paroda šv. Ka

Kas girdėt? Širdinga Padėka Visiems Chicagos Ir Apielinkės
šiais metais mes tursjo- Lietuviams Balsuotojams

me malonią progą minėti la
bai reikšmingą mūsų orga
nizaciniam gyvenimui įjvykį, 
turėjusį vietos 25 metai at- i

Rinkimai atėjo ir jau pra-1Tikimės, kad ir mes Ameri- 
ėjo, ir pagal demokratiškų Į kos Lietuviai daug ko irlai- 
principų santvarką didžiuma mėjom. Lietuva, mūsų tėvų 
mūsų šalies balsuotojų iš- šalis, karui pasibaigus vėlo. malinu pne- gal Tai buv0 įsikūrimas Šv. —V .

ligšiol mes, lietuviai, dar ne- dsrmS remti kaUlikišką Kazlmier0 Akademijos Rė- relske slų d,enų 8varblaus! 
šame matę” — taip sako ren- spaudą. Koncertas įvyks tap- m6jų Draugijoa kurios, na. nuosprendi — pilną paarti- 

je su paminėjimu 40 metų Į gėjai magiško vakaro. '^7^*2 2,®d.*’. ®rc^®stra ! riai garbingu pasiryžimu, di- ejlmą asmenyje mūsų gar-
zimiero Akademijoje sąryšy 
je su paminėjimu 40 meti 
sukakties Lietuvos spaudos

Pastaroji liudijo kareivį žu- ^a^sv®s atgavimo, 
vusį mūšyje Prancūzijoje. gv. Kazimiero Akademija 
tai yra Ričardą Skrabutėną. turi vieną turtingiausių lie- 
Tai pirmas žuvęs Šv. Vardo tuviškų knygynų Ameriko- 
dr-jos narys. < . je gįaį Lietuvos spaudos

Laimingi tie yra, kurie laisvės atgavimo prcga pat

Vakarą rengia Bendro A- 
merikos Lietuvių Šelpimo

216 S. Michigan Avė. dvyriškomis pastangomis ir bingui vadui, Prez. F. D. 
Rooseveltui. Prie to rinki-

Fondo 5 skyrius. Pelnas nuo vičių-8ūn,JS Pranas kuris 
karo nukentėjusių lietuvių gyv£no 2gM E g0 gt tar.
šelpimui. nauji Dėdės Šamo kariuc-

Magikos programos inici- mengje 0 dabar jau išvy(l,.s
atoridm ir vedėju yra dr.,

„ aukomis yra pasiryžę remti
Išvyko į užjūrį. P. A. Jud I Kazimiero Seserų vie- mų rezultataJ aiskisi «uro- 

nuolyn, ir akademiją. To- d8 ivykdinti pla-
kia proga, rėmėjai ir rėmė- tų programą lie-

į užjūrį. Jų dukrelė Stanis-
miršti Dievuje, nes jie Die- geriausieji veikalai ir senie- Jonas Simonaitis, kuris pa s lava yra ><Cadet „urse”; mo 

išstatyti] ^ra Seras magikas. Jam pa- kįnas jackgOn Park ligoni- 
gelbsti p. Kliauba, profesio- ngje Jjodvčiiai yra nuoki - 
nalas magikas. Jiedu yra utiniai “Draugo” skaitytojai 
pakvietę dešimts ar daugiau

vą rages. Būkime pnsiren-j jį laikraščiai yra 
,gę, nes nežinome, kuomet; peržiūrėjimui.

Švmirtis pažiūrės mums įakis.' 
Ji visus lygiai ima.

jos iškilmingai pradėjo mi
nėti šią sukaktį vasario mė
nesio 28 dieną, jubiliejinė 
vakariene ir pagerbimu na
rių išbuvusių draugijoje nuo 
jos įsikūrimo. Kovo 5 die-

čiant gerovei šiai mūsų ša
liai ir visam pasauliui, ve
dant prie pasekmingo karo 
užbaigimo, teisingos ir nuo
latinės taikos, aprūpinimui 
naminių rekialų, pravedant

pakils iš savo vargų ir bus 
eilėse laisvų ir nepriklauso
mų tautų, užimant savo gar
bingą vietą pasaulio veikloj.

LIET. DEMOKRATŲ 
LYGA (COOK COUNTY) 
Teisė jas. John T. Zuris,

Garbės Pirmininkas 
Al. G. Kumskis, Pirm. 
V. M. Stulpinas, Rast.

(Skelb.)

Kazimiero Akademi
Visi katalikai vyrai turė-p^8 vad°vyb* kviečia visus, profesionalų magikų, kurie!— tai bus šeštadienio vaka 

tų priklausyti prie Šv. Var-' kurie domisi <ta
do draugijos. lykais, atsilankyti ir pama

tyti gražių rinkinių. XXX!

pasiruošę parodyti visokiau- rą, lapkričio 18 d. Gimimo 
šių ligšiol nematytų štukų par. salėj. Komisionierris

ną dvasinė puota vyskupui Keresnes sąlygas gyvenime, 
biznio, darbininkų, sveikatos 
ir mokslo, ir bendrai visuo-

Wm. O’Brien dalyvaujant, 
iškilmingos šv. Mišios pa
dėkoti Dievui už suteiktas mengs Serbuvio srytyse

Ateinantį sekmadienį Šv. 
Pranciškaus Tretininkų na
riai eis prie šv. Komunijos 
8 vai. Mišiose. Visi turi da
lyvauti.

Iš Tėvų Marijonų 
Bendradarbių veiklos

Lapkr. 8 d., Aušros Vartų 
parapijos mokyklos patalpo

Ateinantį sfekmadienį bus 1 se įvyko TT. Marijonų Ben- 
parapijos vakarienė 6 vai. dradarbių Chicago apskri-j 
Bus ir puiki programa. Į- ties “ekstra” susirinkimas, j 
žanga $1.00. Visi parapijoj Delegatų atvyko gražus; 
nai kviečiami dalyvauti, nes! būrelis beveik iš visų sky-į 
tai metinis parapijos ban-j rių. Susirinkimą atidarė mal! 
kietas. Yra nemalonu, kad da dvasios vadas kun. A. j
pasitaikė tą pačią dieną AR 
D vakaras. Bet galima tikė
tis, kad abejuose vakaruose 
bus užtektinai svečių. Yra 
daug geros valios žmonių, 
parems abi pramogas.

Miciūnas, MIC., o jį vedė 
apskrities pirm. C. Drukte- 
nis.

Metinė vakarienė
1 Pirmiausia svarstyta ban-

______ dradarbių apskrities meti-
Jau nedaug laiko liko iki n®8 vakarienės reikalai. Dėl 

“Drauge” 35 metų sukak- vietos, duota keletas pasiū- 
tie3 koncerto. Roselandiečiai, į Po diskusijų ir pasi-
nepasidaokite kitoms koloni i tarimų, Gimimo švč. Pane- 
joms! Įsigykite bilietus tuo- i Marijos (Marąuette par- 
jau kol dar jų yra, nes pa-jke) parapijos bendradarbių 
laukus gali pritrūkti. Nusi-' b"as skyrius apsiėmė vaka- 
pirkite bilietą; padarysite r^en^ šįmet pas save turėti 
naudos sau ir dienr. “Drau- žinoma pirmiausia pasi- 
gui”, nes koncertas bus la- tarus su klebonu kun. J. Pas 
oai šaunus. Polyna Stoškiū- kaustai. Palikta komisijai 
tė yra pasižymėjus daininin-i Pasitarti su klebonu dėl lei- 
kė ir visų mėgiama. Ji yra į cbmo> ir jei pritars, dėl die
dą vus koncertus tolimame] n°8, Skyrius prašė vakarie- 
Pacifike. Anglų spauda su
dideliu pamėgimu apie ją 
daug rašo.

Mums, lietuviams, didelė 
garbė turėti savo tautos to
kią artistę.

Mes visi turėtume didžiao 
tis pasiklausyti jos daina
vimo.

P. Stoškiūtė dainuos sek
madienį, lapkričio 26 d. gra
žioj Orchestra Hali, 216 S 
MiVhigan Avė., Chicago.

Tikietų galite gauti Rose- 
’ande pas J. M. Jagminą, 
10608 S. Indiana Avė., aba 
pas parapijos trustisą Pra
ną Bružą. Koresp.

nes neturėti apie * Kalėdas 
arba greit po Kalėdų, ka
dangi pats Marąuette Par
ke skyrius rengia vakarienę 
gruodžio 17 d. Jos pusė pel
no eis parapijai ir pusė TT 
Marijonams.

(Vakarienei Marąuette pa 
rke klebono kun. J. Raškaus
ko leidimas jau gautas ir 
paskirta diena sausio 21 d 
1945. — Koresp.)

Visi skyriai pasižadėję 
kiek galima kuo daugiausiai 
išplatinti tikietų ir kur rei
kės prisidėti prie vakarie
nės paruošimo. Nutarta va
karienės metu taipgi turėt’* 
programą.
Šeimas

Iškeltas taipgi ir TT. Ma 
rijonų Bendradarbių iųeti- 
nio seimo reikalas. Nors dar 
yra l^iko, tačiau skyriai jau 
raginami iš anksto rinkti

Gruus pavyzdys
Patricia Attaway, 7 metų 

mergytė, susirgo lymphatic 
leukemia liga, kuri naikina 
kraujo raudonus rutuliukus.
Praeitą pirmadienį daugiau savo delegatus-es ir ruoštis 
kaip 300 asmenų pasiūlė sa- Susirinkimas nudžiugo su 
vo krauią paaukoti, kad žinojęs, jog kun. D. Dam- 
mergytei pagelbėjus. Jos brausko, MIC., sveikata kas 
tėvas yra kur tai pietų Pa- kart gerėja ir, gal, galės ne
cifike kaipo navy seabee vy
ras. Mažoji mergytė gyvena 
Auroroje pas savo senelę.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

vyli 4 ta .Šiandien 

Stebah(a ?

7- /
Tai sužinosi perskaitęs 

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

malones ir palaimą. Kovo 7 
dieną šv. Mišios už miru
sius draugijos narius ir rė
mėjus.

Lapkričio 19 dieną gar
bingai baigsime mūsų drau
gijos sidabrinį jubiliejų, y-

Prieš-rinkimų politikos au
dra jau praėjo, laikas jau 
visiems pasireičius rankoves 
stoti į talką prie svarbaus.ir 
naudingo darbo. Šalis to rei
kalauja, ir mūsų patriotinė 
pareiga yra suteikti viską

.. . , , , ką tik mūsų šalis reikalauja,patingai pagerbdamos mūsų „ . _ , ... . ., Pasekme to veikimo randasiamžinus narius. Akademijos
salėje bus pagerbimo ban- 
kietas ir tam įvykiui ypa
tingai paruošti graži prog
rama.

ŠVENG. 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.

f f

Esame tikros, kad lietu
viškoji visuomenė ir šiuo 
kartu užjaus seselių reika
lus, gausiai atsilankys į ren
giamą vakarą. J. U. R.

tik 'vienybėje.
Tad, vardan Lietuvių De

mokratų Lygos, tariam nuo
širdų padėkos žodį visiems 1 
Amerikos Lietuviams už jų 
gražų parėmimą savo bal- i 
savimu, visom draugijom ir 
organizacijom, kurios ben
dradarbiavo su mumis įvyk- 
dinime sėkmingų rinkimų.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted Si.
CHICAGO. 8, ILL’.

Tel. CALumet 7237
---------*---------

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

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

REIKALE PASINAUDOKI!

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WOFL, 1000 K., NedSlios 
vakare — 9:»O P. M.
WHPC, 1450 K„ Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

K£E

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. * Chicago 8, Illinois

se- -se- -se----se-'--se- -se-"--3e<

STASYS LITVVINAS SAKO
//

>7

užilgo palikti ligoninę, nors 
kai kurį laiką da negalės im
tis sunkesnių darbų.

Susirinkimas baigėsi dva-! 
šios vadui atkalbėjus mal-1 
dą. ' Koresp.

TX H P D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.’ GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Waliboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Įrangų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Rverythlng In the line of 

Furnltore

AL. C. ALLEN 
( Alešauskas)
Firtnry Representatlve

8HOWROOMS IN 
MRRCHANDISE MAKT
For appolntment rali — 

RFPIIBI.IO 6051

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOSKILTES. Operos žvaigždės
KONCERTAS

Su Šv. Kazimiero Akademijos 00 Mergaičių Choru

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

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

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

k. i.

*

--S3
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Drabužių vajus
BALF kaip centro, taip 

ir skyrių pareigūnai jau y- 
ra padarę plačius atsišauki* 
mus laikraščiuose, per ra
dijo ir visur, kitur. Pačios

Vieša padėka
Brighton Park. — Prakil

nūs, naudingi darbai vykdi-

visuomenės atsinešimas ne- darbą atsiekimui kilnaus

nevičienė, Mišeikis, M. Lau- , 
kis ir Ona Rimavičienė. 1 

Šių metų bazaras ne tik 
parapijai davė pelno, bet ir,

narni pastangomis ir triū- lankytojams teikė dvaain.o 
su pasišventusių žmonių. Jie Bazare gri„žė muaiky
aukoja savo laikų, tartų ir Cja rinkcsi gimin8a ažįs.

tami ir kaimynai ir driugiš-
blogas, o turėtų būti daug tikslo. Ne viei žmonės nori kam paaišnekėjirae irSę 
geresnis. Vajus eina prie už- j aukoti savo laikų ir dykai kagdieninį darbą praieido 
baigos, o tamsta ar jau at- dirbti kad ir geriausiam tika- • vaiandėlę laiko

' lui. Bet yra žmonių, kuriųi Bazarą ^žbaigę pradėjome 
pastangomis atliekami gra-' k,tą kultūrinį darbą _ spau. 
žūs, naudingi visuomeniški dos parodą kur galima pJ.

I matyti knygų 150 metų se- 
Kiekviena lietuvių Koloni- ( num0- Kun. A. Briška

ja turi tokių žmonių. Ir Bri-----------------
ghton Parko lietuvių kolo-1 SUPAŽINDINKITE KITUS

likai savo? Jeigu dar ne, 
tad tuojau perkratyk save 
sandėlį, kur rasi atliekamų 
dalykų, didelių ir mažų. Su
rišk, atnešk. Komisija kolo
nijos sutvarkys ir išsiųs 
New Yorkan. Ten su vežama 
iš visur. Kiek tonų susida
rys, neturiu supratimo, bet 
tiek galiu pasakyti: mane 
kolonijoj, Cicero, duos ne
mažiau keturių tonų gerų 
vertingų rūbų. Tai ką kal
bėti apie plačiąją Chicagą 
ir jos kolonijas. Pats pa
siuntimas tokio siuntinio tu
rėtų būti nepaprastai atžy
mėtas, kaipo įrodymas sve 
timtaučiams, kad mes atjau
čiame savo senąją gimtinę

nija turi gana žymų skai
čių tokių pasišventusių vei
kėjų, kurie ateina į talką 
viešiems darbams. Be tokių 
žmonių vargiai lietuviai tu
rėtų tas įstaigas, kuriomis 
šiandie tikrai galim didžiuo
tis. Tokie žmonės yra labai Į 
įvertinami ir gerbiami.

Nekalto Prasidėjimo Švč.! 
Panelės bazaras pasekmin
gai užsibaigė atnešdamas

SU DIENR. “DRAUGU”

t

ir trokštame, kad jinai bii Parapijai. pelno $3,600.00.
tų laisva, demokratiška. Pa- šiuomi rei&kiu Pad8kos vi’ 
vergtieji broliai šaukiasi siems dalyviams bazare ir 
mūsų užtarymo. i darbuotojams. Bazare dar-

i bavosi sekančios draugijos:
Politiškai jau nemažai e j Moterų Sąjungos vietinė kuo 

šame atlikę. Amerikos Lie-' pa> Sodalicija, ARD, Šv. Te- 
tuvių Tarybos valdyba bu-, resgs dr.ja Kun j Stanke- 
di, daro spaudimą į salios: vičius vedė tvurką bazare,
valdovus. Jų visų geras at
sinešimas, tad yra vilties, 
kad Lietuva bus išlaisvin
ta iš vergijos. Pats Prezi-

kun. S. Valuckas ir kun. V. 
Mikolaitis jam gelbėjo. Mi- 
kužienė, žinoma šeimininkė, 
vaišino dalyvius. Parapijos

dentas Rooseveltas mūsų de-• įpugtįgaj įr komitetas rūpi- 
legacijai pasakė: “Lietuva,^ bendrais bazaro reika„ 
pavergta tik laikinai.” Tas
prezidento pareiškimas daug j
mums reiškia, o ypač dabar 
jisai liko prie to paties vai-

War Bonds laimėjo sekan
tieji asmėnya: Petras Gry-

ro ir sėdės prie stalo taikos ; kas, Cecilia laurazas, Sta- 
konferencijoj. Nėra abejo- į 
nės, laikysis savo pirmųjų 
pareiškimų: Didelė ar ma
ža tauta turi teisę tvarky
tis kaip joms patinka.”

Mūsų gausus pasirodymas 
šiuose vajuose įrodo, jog 
mokame ir galime savisto
viai gyvuoti. Tad, visi, kaip 
vienas, gelbėkime savuosius.
Tik neatidėkite rytojuj, duo
kitę, neškite dabar. D.

Pranešimai
Town of Lake. — Drau

gystė Šv. Pranciškos Rymie 
tės Moterų ir Merginų lai
kys mėnesinį susirinkimą 
lapkr. 19 d, J vai. popiet, 
parapijos mokyklos kamba
ryje. Valdyba

A. t
ANTANAS PETRONIS

Gyv.: 722 W. 2Jst Street.
Mirė lapkričio 15d., 1 944 m., 

1:30 valandų popiet, sulaukęs 
pusė» amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio, apskr., Subačiaus 
parapijos, Dvariškių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 50 metus.

I’aliko dideliame nuliūdime; 
3 pusseseris — Elzbietą l’ur. ■ 
dzevičlenę ir Jos šeimų, Sa
lomėją Kubilienę ir jos šcii.r,, 
ir Emiliją Rudytę: brolienę Ur
šulę Petronienę Ir jos šeinių; ir 
dai.g kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Dėl informacijų, šaukite Mis. 
Adelę Garhašauskas, — SEE'.ey
1892.

Kūnus pašarvotas J. F. Pa
džiaus koplyčioj. 668 W. 1M h 
Street, Ijildotuvė įvyks fie®ia- 
dien). lapkričio 18d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto .uis atly
dėtas j Dievo Apvaizdos par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio ste
lų. Po pamaldų liūs nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir i>ažlst;inius 
dalyvauti šiose laidotuvėse. i

Nuliūdę: l’iisscserės, lli-olletiė 
Ir visos kitos (.iniiuės.

laald. direkt J. K; Kadžius, 
telefonas CANal 6174.

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI R

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1SION

Ii I

PRUZ1N FU NĖRA L HOME

STANDARD R 
FEDERAL R 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

| PHONE 9000
o tonas — Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET
4192 Archer Avė. Virginia 1141

JUSTTN MACKTEYVlCH, Pres. and Mgr.

MARCELE VITKUS
(po tėvais K.uzmincka.itė)
Mirė lapkr. 14d., 1944m„

10:15 '"vai. ryte, sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo- iš 
Tauragės apskričio, Laukuvos 
parapijos, Girvainių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Izidorių; dukterį Eleną 
Ftons ir žentą Harry (U. S. 
Navy); sūnų Alfonsų: seser; 
Marijoną Moderienę ir jos vy
rų Povilų ir jų šeimų: 4 pus
brolius Juozapų, Antanų, Igna
cų ir Mykolų ir jų žmonas ir 
jų šeimas; švogerj Antanų Si
monų Raudonį ir jo moterį 
Barborų ir jų šeimų; švogerkų 
Marijonų Radonaitę ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko 3 sese
ris ir brolį.

Velionė priklausė prie Clfi- 
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioj, 1410 South 
50th Avė., Cicero, III. Laido
tuvės Įvyks šeštad., lapkričio 
18d. Iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėta' į švento Anta
no parap. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūn
us, Žentas, Sesuo, Pusbroliai, 
ir visos kitos Giminės.

I.aid. direkt.: Antanas B. 
Petkus, tel. Cicero 2109.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

PETER TROOST MONUMENTS
(įstengta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

fttai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERHONALIZED MEMORIALU AT NO ADDITIONAL GOST! 
I’ARTICLI.AR PEOPL.K PREIER TROOST PRODCCTIONS 
D1STRIBUTORS OF THE FAMOlflB MONTELLO GRANITE

Mos t Hcautiful—Most F.nduring—Strongest—Best In The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPK 1TŽK PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chambęr of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Wa&hington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

POVILAS KAPOČIUS
(Gyveno: 4406 S. Maplevvood Avė., tel. LAF. 5969)

Mirė lapkr. 14d., 1044m., 7:80 vai. ryto, sulaukęs 53 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Ukmergės apskr., Raguvos 
parap., Prasčlūnų kaimo. Amerikoj išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Alice, po tėvais Jaš- 
kūnaįtė; duktė Salomla Gatelis ir jos vyras Bruno ir 2 anū
kai; sūnus Bruno (U. S. Army už jūrių); brolį Liudviką Ka
počių ir jo šeimą; uošvius Juozapą Gatelį ir Kotriną Maso- 
kienę ir jos vyrą Povilą; 2 švogerkas Kotriną Navickienę ir 
jos vyrą Antaną, ir Veroniką Eilioti ir jos vyrą Cecile ir jų 
šeimą; 5 švogerius Motiejų, Julijų, Antaną ir Bruno Jaškūnus 
ir Felix Kraučūnas ir jo šeimą, ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie Keistučio Pašelpos Kliūbo.
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 South 

| California Avenue. Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 18 
dieną, 8:30 vai. ryto iš koplyčios į Nekalto Pras. Panelės šv. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldon už velio
nio sielą, o po gedulingų pamaldų bus nulydėtas į Švento
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Povilo Kapočiaus gimines, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvavuti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą-

Nuliūdę lieka: Moteris, Duktė, Anūkai, Sūnus, Brolis 
ir visos kitos mūsų Giminės.

Laid. direkt.: J. Liulevičius, telefonas LAFayette 3572.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUP1- 
kit agentų komisą.
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matcriolo ir Darbo.

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

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 537 N. WBSTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Telefonas:

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Sf. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St. ■
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

6 3 3 5•aiaiisiaaa

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. PULIman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS ~
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

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

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTEI) ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST._______ Phone YARDS 1)761

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ, Phone VAKds 1138-39

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

Phonra: CANal Z51S 
COMmodore 5765

PULIman 1270
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Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti!
KAI KURIOS ŽINIOS APIE RACIONUOJAMUS 

DAIKTUS IR PAŽYMĖTINAS DIENAS. — GERAI 
ĮSITEMYKITE.

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos - 
nuo A8 iki-Z8 ir nuo A5 iki j 
W5 (4 knygelėje), 10 punk
tų kiekviena, geros neribo
tam laikui. Kitos stampos 
galioja gruodžio 1 dieną.

♦ * *
MĖSA, SURIS, RIEBA

LAI, KENUOTAS PIENAS.
— Raudonos stampos nuo

Mergelės klaida 
prie 3,000,000

BOSTON. — Norma Glea- 
son, iš Belmont, 21 metų, i 
kareivių klube (Servicemens' 
Buddies Club on Boston 
Common) patarnautoja, at
sistojo prie klubo durų, lauk-

A8 iki Z5 ir nuo A5 iki P5,dama apdovanoti svetį No. 
(4 knygelėje), 10 punktų I 3.000,000 su bučkiu, 
kiekviena, geros neribotam ‘ Nos. 2,999,997, . 2,999,998 
laikui. Kitos stampos galio- *r 2.999,999 atėjo Į klaba 
ja gruodžio 3 dieną. nepabučiuoti. Paskui atėjo

NE PINIGUS SAUGO, TIK... CIGARETUS Pasižvalgius po gyvenimą

Mergaitė, 24 metų, išgelbėjo kūdikį 
iš degančio vežimėlio

VEŽIMĖLIS UŽSIDEGU, KAI DEL JUOKO VYRUKAS 
LAIKE LIEPSNĄ. — MOTINA TUO LAIKU BUVO 
KRAUTUVĖJ.

7 mėnesių mergytė gulėjo 
vežimėlyje, Chicago avė. ir 
Oakley blvd., kai jos motina 
Mrs. Harry Lieber artimoje 
krautuvėje šį bei tą pirkosi.

"Tobulas auto" 
Rusijos ponui

/ mus
X Stanley W. Jenks (Jan 

kauskas), senų West Side 
gyventojų sūnus. U. S. Ci- 
vilėj Tarnyboj, ilgai gyve
nęs Floridoj, o pastaruoju 
laiku buvęs pašto viršinin
ku Little Rock, Ark., dabar

LONDON. — Įdomi žinia vyriausybes perkeltas į Chi- 
17 metų amžiaus jūrininkas gauta is |xin<lonO lapkričio caS° (senojo pašto rūmus), 
ūpo pagautas uždegė signa- 14 dip„.+ ..Tobu|as ttutomo- Nepaisant ilgo gyvenimo 
lo liepsną, kuri nurodo pavo- biHs„ gražiai pagamintas, tarP svetimtaučių, Stanley 
jų- Ir jis tą ugnį laikė nepa- kajnuojąs $20.000, tik ką pa- Puikiai kalba lietuviškai ir

CUKRUS. — Cukraus 
stampos 30, 31, 32 ir 33 (4 
knygelėje), penkiems sva
rams kiekviena, geros neri
botam laikui. Cukraus štam
pą 40, penki svarai kenavi- 
mui, baigiasi vasario 28 d., 
1945 m. Stampa 34, gera 
penkiems svarams, įsigalio
jo ketvirtadienį (16 lapkri- 
CIO).

* ¥ *
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2, 3 (3 knygelėje),
kiekviena gera porai batų,
galioja neribotam laikui.

♦ * *
KURO ALIEJUS— Kupo

nai 4 ir 5 (1943-44 m. perio
do) geri iki rugpiūčio 31, 
1945 m. Kuponai 1 (1944-45 
m. periodo) geri iki rugpiū
čio 31 dienos; kuponai 2 ir 3 
galioia nuo gruodžio 18 die
nos iki rugpiūčio 31 d.

* * *
GAZOLINAS. — Kuponai 

13, A knygelėse, baigiasi 
gruodžio 21 d.

♦ jp. *

VARTOTI RIEBALAI —
Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonų racionavimo 
punktų ir keturių centų.

Chicago pašto suruoštose neatsišauktų siuntinių var- voJin&a kryptimi, bet liepsna sjap£ja užbaigtas britų dirb- yra pavyzdingas katalikas, 
žytinėse, viena vaistinių, kompanija nupirko 218 kartūnų nusisuko ir pateko kūdikio tuvgje jr dabar yra pakely- Kolumbo Vyčių 4-to laipsnio 
cigaretų, kad juos pardavus kostumeriams lubų kainomis, vežimėlin. Kūdikio rūbai už- je . Maskvą, kur jis buvo narys. Jo brolis yra De Paul
ęigaretams nuvešti į vaistinių sandėlį pasamdytas spe- Sldeše- Tuo tarpu važiavo vartojamas Rusijos valdžios universitete sporto instruk 

bootswai’s mate 1-c Richard, cialug trokas įr ginkluotais sargais? kad plėšikai neatim-1 viena mergaitė, 24 metų, ir
A. Hendry, 27 metų, Quincy į tų. Lygiai kaip kad būtų auksas vežamas iš vieno banko
pakrančių sargybinis.

Norma atsistojo, lūpas iš
pūtė, akis primerkė, bet 
Hendry staiga atsitraukė at
gal.

“Aš norėčiau, kad jus su
tiktumėte mano žmoną”, — 
jis pasakė, pastumdamas 
mažąją blondinę Spar pir
myn, ir nuėjo į klubą.

Žmogžudystės
Prisipažino...

LOS ANGELES. — Lap
kričio 15 dieną buvo rastos 
dvi moteriškės nužudytos 
dvejuose viešbučiuose to pa
ties amens. Viešbučiai ran
dasi viens nuo kito už ketu
rių blokų. Moteriškės buvo 
nužudytos vieno vyro, 35 me
tų amžiaus, su peiliu.

Otto Stephen Wilson bu
vo areštuotas lapkričio 15 
dienos vakare, ir jis netru
kus prisipažino prie žmog
žudysčių.

į kitą. (Acme-Draugas)

Pienui išsiliejus

Katė sulaikė gatvėje važiavimą...
KAI KATE ATSIGĖRĖ PIENO IR NUĖJO Į ŠALIGATVĮ 

— VAŽIAVIMAS VĖL BUVO NORMALUS. — KA
TE SĖDĖDAMA ŠALIGATVYJE LAIŽĖ SAVO KO
JAS.

ji iššoko iš automobilio ir 
pačiupo iš degančio vežimė
lio mergytę. Ji užgesino de
gančius rūbus. Ir kūdikio 
motina atsirado iš krautu
vės. Nukentėjusią mažą mer
gytę motina ir mergytė, iš
gelbėjusi kūdikį iš ugnies, 
nugabeno į ligoninę.

Šis įvykis atsitiko praeitą 
trečiadienį.

aukšto pareigūno. Apie tai I torius ir treineris universi- 
pranešė London Daily Mail.

Mail’s laikraščio redakto
rius pareiškė, kad automo
bilis turi astuonių cilinderių 
motorą, vairuotojui kom- 
partmentas atidarytas, ir 
keleiviams uždarytas kom- 
partmentas, yra oro keiti
mas. Vairuotojo sėdynė gali 
būti uždaryta kokiais tai pa
traukimais.

NEW YORK. — Policinin
kas Thomas Reilly ėjo sar
gybinio pareigas prie 8th 
avė. ir 54th str. per pietus 
lapkričio 14 dieną, kai 30 
galonų kenas iškrito iš pra
važiuojančio troko ir pienas
išsiliejo gatvėje. PC

$ * *
Theodore Hulbert, 33 me-

Reilly sulaikė trafiką, kai tų, buvęs kalinys, praeitą 
vairuotojas ėmė iškritusį ke-•. trečiadienį kriminaliniame 
ną, ir buvo pasirengęs jau'teisme buvo nuteistas nuo 
sušvilpti, kad davus ženklą, j dešimties iki 20 metų kaiėji- 
kad galima keliauti. Gi tuo!man už plėšikavimą, 
tarpu maža balta katė iš kur Į * * *
tai atsirado ir pradėjo lai-'
žyti pieną Pavogė batus

Dvi bažnytinės 
provincijos

WASHINGTON, D. C. — 
Apaštališkoji delegacija lap
kričio 15 dieną pareiškė, kad 
popiežius Pijus XII Indiana 
ir Ohio valstijose įsteigė 
bažnytines provincijas, su 
jų metropolicijų sostais In- 
dianapolis ir Cincinnati.

NELAIMES
Žuvo keleivis

George W. Suart, 52 metų, 
sūrių pardavėjas iš Monroe, 
Wisc., buvo mirtinai sužeis
tas automobilio praeito tre
čiadienio vakare, North avė., 
Elmwood Park, kai jis ėjo 
iš saugumo salelės.

Iš Grand Rapids Motor 
Express troko buvo pavogta 
šešios dėžės batų, už $300 
vertės. Trokas . buvo pasta
tytas La Šalie gatvėje.

* *

IR ŠIAM SUMINKŠTĖS” PROTAS

Netikėtai išsišovė

Mirtis gatvėje
James J. McLaughlin, 67 

metų, 115 S. Austin blvd., 
sukrito State gatvėje, neto
li Monroe str., nuo širdies 
atakos ir mirė.

KLAUSYKITE-

teto futbolo rinktinės.

X Darius-Girėnas postas 
271, American Legion, už- 
gyrė sumanymą ir jau pa
vedė arkitektams paruošti 
planą nepaprastos Honor 
Roll, kuri bus pastatyta prie 
posto rūmų lauko pusėje. Į 
sąrašą bus įtraukti visi Chi
cago lietuviai karo tarny
boje. Paminklas bus (apva
ląs,aukštas, padengtas ne- 
dūžtamu stiklu ir naktį ap
šviečiamas. Šis paminklas 
bus pirmas toks Chicagoje.

X Ona Kalvaitienė, moti
na Town of Lake veikėjos 
B. Cicėnienės, šiomis dieno
mis susirgo. T. Kalvaitis, B. 
Cicėnienės tėvas, jau trys 
savaitės, kaip serga. Ligo
niai duktės ir žento slaugo
mi randasi namuose 4945 S. 
Halsted St.

X Mrs. • R. Ruzas, gyve
nanti adresu 4422 S. Troy 
St., pažadėjo “Draugo” ad
ministracijai išlaikytų rūtų 
iki vasario mėnesio, 1945 
metų. Lietuvoje ji žinojo bū
dą rūtoms išlaikyti per iš
tisą žiemą. Būdas, kokį čia, 
Amerikoj, ji panaudoja rū
toms išlaikyti, yra naujas.

X Kun. A. Briška šį va
karą bus prelegentu Kata
likų Spaudos Parodoj, Bri- 
ghton Park, parapijos salėj. 
Kalbės labai įdomia tema: 
lietuvių spauda carų caro 
laikais.

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago Provincijos choro 
(vargonininkų) dainavimo 
praktika bus šį vakarą, Bee- 
thoveno Konservatorijoj, 8 
valandą. Visi vargonininkai 
prašo suvažiuoti.

X Abdonas Brazaitis, Auš 
ros Vartų parapijos vargon. 
muz. J. Brazaičio sūnus, į 
kariuomenę išvyko praeitą 
pirmadienį. Sekmadienį bu 
vo suvažiavę giminės ir drau

Panardinęs visą pasaulį kraujuje Hitleris sakoma, jau 
sudurnavojęs ir jo — diktatoriaus — vietą užėmęs Ges
tapo viršininkas Heinrich Himmler. Maršalas Goeringas 
sakoma taip pat pamišęs, šioje nuotraukoje, pasak vo
kiečių, Himmleris skaito Hitlerio kalbą lapkričio 11 d. 
(Acme-Draugas telephoto)

Švilpynė nebuvo paleista 
darban, važiavimas buvo 
sulaikytas, šviesos pasikei
tė tris kartus į žalią spalvą.
Kai katė atsigėrė pieno ir 
sugrįžo į šaligatvį, sargybi
nis Reilly atstatė normalų Tef raukė 
važiavimą. Katė sėdėjo šąli- 
gatvyje ir laižė savo kojas. Mrs Della willia. 7524

Kenwood avė., pranešė poli
cijai, kai ji ėjusi gatve, koks 
tai vyras ištraukė iš jos 
rankinuką, kuriame buvo
du doleriai, jis pabėgo.* ♦ *

Už čekius
Thomas McLaughlin, 39 

metų, 6243 Woodlawn avė., 
buvęs kalinys, buvo nuteis
tas dviems metams kalėj i- 
man už 20 nevertingų čekių 
paleidimą.

* * *

Pavogė whisky
Iš Sylvio Gaili apartamen

to, 6 E. Grand avė., vagys
metų, 4621 Sheridan rd., bu- paėmė žakietą ir ,whisky už 
vo nuteista šešiems mene- ($166.50 ir pinigais $6. 
siams Bridewell kalėjiman.
Ji buvo kaltinama teisme,

Kova dėl cigariečių 
nuvedė teisman

Maurice Guillry, 1762 N. 
Clark str., kuris pradėjo ko
vą dėlto, kad jam buvo leis-

Kai 14 metų mergytė ta nusipirkti vienas pakelis 
Nancy Wurster, 5536 N. į cigariečių vaistinėje, buvo 
Neva avė., lipo iš tėvo au- kaltinamas praeitą antradie- 
tomobilio medžioklėje, ne-! n* netvarkingu elgesiu. Mau- 
šant šautuvą, praeitą trečia- r*ce Presst vaistininkas, 400
dienį, šautuvas netikėtai iš
sišovė ir jos broliukas 
^ranklin, 7 metų, tapo už
muštas.

North avė., pareiškė, kad 
jis gavęs 20 kartūnų ciga
riečių ir pafdavinėjęs kostu
meriams po vieną pakelį.

SUSITARIAMA DĖL AVIACIJOS ORGANO

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties z
W G E S — 1390 Kilocycles

SOPHIE BARČUS

KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15,Xy™

Pateko kalėjimai!
Misa Jean Martrioni, 31

CHICAGO, lapkr. 15. — 
Ginčas dėl siūlomo tarptau
tinio organo pokarinei pre
kinei aviacijai, kuris beveik 
sustabdė tarptautinės civi- 
lės aviacijos konferencijos 
eigą,- atrodo baigtas.

Sakoma Amerikos, Angli
jos ir Kanados delegacijos 
vakar vakarą beveik susita
rė tuo reikalu.

retų galią nustatyti trafiko 
kvotas ir paskirstyti preki
nį patarnavimą, tarpe daly
vaujančių kraštų.

Gerai atsimink 
lapkričio 26 d.

kad pavogusi 
laikrodį.

iš kareivio

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT

“TACKENŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

$11,748,886
Chicago Community ir 

War Fund vajaus metu jau 
surinkta $11,748,886. Apie 
tai buvo žinoma praeitą ket- 

Į virtadienį. Numatyta sukelti 
$12,980,000.

Širdies ataka
Norman Stuart, 67 metų, 

gėlių krautuvės savininkas, 
734 So, Wabash avė., mirė 
nuo širdies atakos. Nepasi
sekė atgaivinti, kai jis su
krito.

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”.

Atsimink lapkričio 2C d.,
Jau prieita prie sudary- 3 vai. po pietų. Tą dieną 

mo pradinio plano, kuris įvyksta “Draugo” koncertas, 
turės būti patiektas konfe- Orchestra Hali, 216 South Sai atsisveikinti, 
rencijos komitetams apsvar Mlchigan avė., Chicago, III. I X Trijų apskričių ruošia-
styti.

Ginčas kilo, kuomet An
glija reikalavo, kad būtų 
sudarytas tarptautinis avi
acijos autoritetas, kuris tu-

Stanley Grzeczka, 50 me
tų, lėkščių mazgotojas ta- 
verne, 2336 So. Cicero, bai
gė nelaimingai gyvenimą ta- 
vtrne, praeitą trečiadienį.

Koncertą išpildys žymi dai
nininkė Poiyna Stoska-Stoš- 
kiūtė, ir šv. Kazimiero Aka
demijos 60 mergaičių cho
ras.

mo vakaro komisijos nariai 
šį vakarą būtinai turi daly
vauti posėdyje Ig. Sakalo 
bute, 2056 West 23rd Str. 
Labai svarbu. Atskirų kvie-

Visi esate kviečiami daly- tįmų nei vienam nariui ne- 
vautl šauniame “Draugo” aiun^įama. 

i koncerte. Įsigykite bilietas
į koncertą iš anksto.

Pirkite tose krautuvėse, 
karių savininkai skelbiasi 
“Drauge”,

XUpl. Jonas A. Pratapas 
smagiai atostogauja namie, 
pas motiną, 3106 S. Halsted 
St., ir draugus. Į kariuome
nę grįš lapkričio 28 d.

i




