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ĮSIVERŽĖ Į STR ASBOURGA
Amerikiečiai Sunaikino ir Sužalojo 

62 Japonų Laivus Prie Leyte Kranto
LEYTE, Philippinuose, 

lapkr. 23.—Amerikos lėktu
vai ir torpedo laivai, pulda
mi japonų laivus plaukian
čius ji Leyte, 62 jų nuskan
dino ar sužalojo. Astuoni jų 
buvo pakraščių laiveliai ir 
54 buvo kareivių ir reikme
nų transportai.

Gen. MacArthur taipgi 
pranešė, kad japonų koman- 
dierius, Gen. Yamashita, 
partraukė savo rezervus, 
kad sustiprinti liniją pagal 
20 mylių ilgio Ormoc kori
dorių, kuriam amerikiečiai 
gręsia iš šiaurės ir rytų.

Ankstyvesnis pranešimas

Japonai Numušė 2 Mūsų B29 Lėktuvus; 
Amerikiečiai Sunaikino 61 Jų Lėktuvą

WASHINGTON, lapkr. 23. 
—Gen. H. H. Arnold komu
nikatas sakė japonų lėktu
vai; numušė du B-29 lėktu
vus antradieny, kuomet Su • 
perfortress lėktuvų jėga 
atakavo Japoniją ir okupuo
tą Kiniją.

Amerikos lėktuvai, apart 
nuostolių padarytų Omur 
lėktuvų fabrikams ir ki- ' 
tiems taikiniams, sunaikino j toj Kinijoj.

Telefono Streikas Pasiekė Washington
WASHINGTON, lapkr. 23. 

—Ohio telefonisčių streikas 
atšauktas. Unija liepė ope
ratorėms grįžti darban.

WASHINGTON, lapkr. 23. 
—Prieš savaitę prasidėjęs 
Daytcn, Ohio telefonisčių 
streikas išsiplėtojo iki Wa- 
shington, D.C., ir Detroit, 
Mich., kur unijistai darbi
ninkai protestuoja dėl lai
kiniems darbininkams mo

NUDĖJO 11 SUKILĖLIU | Konferencija Baigėsi 
Be Galutino ProjektoLA PAZ, Bolivija, lapkr.

22.—Pranešta, jog 11 asme
nų buvo nugalabinti už da
lyvavimą nevykusiam ban
dyme nuversti esančią Boli
vijos vyriausybę.

Buy Christmas tais

sakė Amerikos bomberiai 
išsprogdino japonų lengvą 
kreiserį ir sužalojo kitą ka
ro laivą prie Brunei įlan
kos, šiaurvakarinėj Borne- 
joj. Kiti Amerikos lėktuvai 
nuskandino ar sužalojo sep
tynis kitus japonų laivus 
vakariniam Pacifike.

Mūsų artilerija vis dar 
apšaudo japonus Limon 
srity. Amerikiečiai Pinama- 
poan ir Capoocan apylinkė
se, prie Leyte šiaurinio 
kranto, išmuša mažuosius 
priešo dalinius, kurie bando 
įsiskverbti per mūsų lini
jas.

Armada LST laivų priveža reikmenis prie Tacloban aerodromo, Leyte salos krante. 
Atvaizde matosi “tiltai” nuo laivų iki kranto. Aukščiau padarytos bombų duobės taip
gi matosi šiame vaizde. (U.S. Navy nuotr-auka; Acme-Draugas Telephoto.)

ar sužalojo 61 japonų lėk
tuvą.

Gen. Arnold pranešimas 
davė suprasti, kad trečias 
B-29 lėktuvas negrįžo iš 
atakos.

Oro milžinai sklido su 
virš 3,000 mylių į į abi pr 
sės, kad atakuoti Omura 
fabrikus Kyushu sąloje J' 
ponijoje, ir taikinius Šang- 
hajuje ir Nankingej okupuo

kamų bonusų.
Operatorės Washingtone 

išėjo ant streiko šį rytą. 
Liko tik kelios telefonistės, 
kurios priims tik tuos toli
mus šaukimus, kurie yra 
svarbūs karo eigai.

Illinois valstybėje opera
torės nutarė balsuoti strei
ko reikalu. Jų streikas pa
liestų tik ‘ ‘long-distanee,” 
kadangi didžiuma telefonų 
yra automatiškai sujungia
mi.

CHICAGO, lapkr. 23. — 
Tarptautinė eivilės aviaci
jos konferencija vakar b' 
gėsi nepadariusi galutini’ 
nutarimų keliais klausimai'

1. Nežinia ar pasauli’- 
organas paskirstys tarptau
tinį aviacijos trafiką, arbv 
visur laisvai skraidoma.

2. Beveik visos dalyva” 
jančios tautos protestavo 
prieš konferencijos baigime 
be sudarymo projekto.

3. Kiek žinoma, Adolf A. 
Berle, Ji’., JAV delegacijos 
viršininkas, sutiko nusileis
ti beveik visiems britų rei
kalavimams.

PRISTATO REIKMENIS KOVAI PRIEŠ JAPONUS________

Kiniečiai Pasivarė 
20 Myliu per Burnų

CHUNGKING, lapkr. 23. 
—Kiniečiai kariai* Burmoje 
pasivarė 20 mylių iš Mang- 
shih, prie senojo Burma ke
lio, ir artinasi prie Chefang, 
25 mylias į pietus nuo Man- 
gshih.

Kita kiniečių jėga atida
rė apie 10 mylių dalį Burma 
kelio į pietus nuo Bhamo.

17 KongresmoniĮ Vyks 
į Europos Karo Zon?

WASHINGTON, lapkr. 23. 
—Septyniolika Atstovų Rū
mų militarinio komiteto na
rių šiandien lėktuvu išskri
do Europon, kur, jei sąly
gos leis, jie aplankys Lon
doną, Paryžių, Romą, Alžy
rą ir karo frontus Prancū
zijoje ir Italijoje.

Tariasi Dėl Naujos
Vyriausybės Italijoje

ROMA, lapkr. 23.—Itali
jos kabinetas, vis dar ban
dydamas sudaryti naują 
visoms partijoms patinkamą 
vyriausybę, vakar konfera- 
vo beveik keturias valan 
das.

KARO BIUIETFNIAI
—Apie 150 JAV lėktuvų 

atakavo nacių aliejaus va
ryklą prie Gelsenkirchen.

—JAV Gen. Wledemeyet 
sakė Kintia priėmė Ameri
kos planą kovai prieš Japo
niją.

—Brusselio radio sakė 
Vengrijos vyriausybė jau 
išsikėlė iš Budapešto.

—Londone girdėti gandai 
bfik naciai prašys paliaubų, 
kuomet sąjungininkai už
ims Ruhrą ir Reinlandą.

JAV Karo Viršininkai 
Ragina Pirkti Bonus

WASHINGTON, lapkr. 23. 
— Padėkos Dienos proga 
Generolai Eisenhower ir 
MacArthur ir Admirolai 
Nimitz ir Halsey siuntė A- 
merikos žmonėms sveikini
mus ir ragino kiek galint 
remti šeštą karo bcnų vajų.

MacArthur pareiški m a s 
sakė: “Mes frontuose pasi
tikime Jumis tiek pat, kiek 
Jūs pasitikite mumis,” ir 
ragino amerikiečius dirbti ir 
aukotis kare laimėjimui.

'Hitlerio' Nuotrauka, 
Ne Tas Pats Hitleris

LONDONAS, lapkr. 23.- 
Britų identifikacijos eks 
pertas sakė nacių skleidžia
ma “Hitlerio” fotografija 
yra ne Hitlerio, bet į jį pa 
našaus asmens.

Ausys parodo, kad tai nė 
ra Hitlerio nuotrauka, ka 
dangi fotografijoje jos yra 
ilgos ir siauros, o Hitlerio 
ausys esančios trumpos ir 
plačios.

SUOMIU PATRULIAI 
PASIEKĖ NORVEGIJA

LONDONAS, lapkr. 23 — 
Helsinkio komunikatas sa
kė priešakiniai suomių ka
rių daliniai dasivarė iki Nor 
vegijos sienos žiaur-centri- 
nėj srity.

KALENDORIUS
Lapkričio 24 d.; ,'v. Jonas 

nuo Kryžiaus; senovės: 
Rambaudas ir Valdė.

Lapkričio 25 d.: Kot
ryna; senovės: Vismantą ir 
Germė.- - - *

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau.

Vakarinės Europos 
Blokas Nesiklijuoja

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Prancūzijos užsienio minis
tro Georgės Bidault kalba 
užliejo šalto vandens ant 
plano sudaryti vakarinės 
Europos bloką, atstojimui 
Rusijos galios rytuose.

Britai, kurie tikėjosi, kad 
Prancūzija mielai prisidės 
prie to bloko, pareiškė nu
siminimą dėl Bidault kal
bos.

Olandijos vyriausybė taip 
gi neparodo noro įstoti į 
tokią pajėgą neatsiklausus 
savo žmonių per naują par 
lament?.

LENKAI ITALIJOJE 
ATSIĖMĖ F0RTIN0

ROMA, lapkr. 23.—Len
kai kariai atsiėmė Fortino 
kalną iš nacių, pasivarė pir
myn už kalno ir užėmė dar 
kelis kaimelius.

Britai kariai pasistūmėjo 
pirmyn už Faenza ir oku
pavo kelias apgyventas vie
tas.

Laikraščiai Sirijoje 
Rašo Prieš Žydus

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Sąjungininkų vyriausy b ė s 
Londone gavo pranešimą, 
kuris sakė prancūzų ir ara
bų laikraščiai Sirijoje ir 
Lebane pradėjo vajų prieš 
žydus.

Anot pranešimo, grupė 
kairiųjų politikierių Sirijos 
sostinėje pasiuntė Stalinui 
prašymą dėl pagalbos išri
šime arabų-žydų ginčo dėl 
Palestinos.

Manoma Stalinas gerai ap 
galvos klausimą pirm negu 1 
bandys tą kietą riešutą 
laužti.

Visa Nacių Linija Pietuose Subyrėjo; 
Sąjungininkų Armijos Sujungia Jėgas

PARYŽIUS, lapkr. 23.—Sąjungininkų pranešimas sakė 
septintoji armija, prancūzų karių lydima, jau įsiveržė į’ 
Strasbourgo priemiesčius.

PARYŽIUS, lapkr. 23.—Sąjungininkų kariuomenės už
ėmė Munhouse, pietiniam fronto gale, ir Eschweiler į ry
tus nuo Aacheno.

Įš Mulhouse veržiantis į šiaurę ir iš Clefcy varantis 
pietrytuosna, sąjungininkai sugavo maždaug 50,000 na
cių karių Vosges kalnuose.

Devintos JAV armijos šarvuočiai supliekė iki šiol di
džiausią vokiečių tankų jėgą. Per keturių dienų kovas į 

j šiaurę nuo Aacheno amerikiečiai išmušė 67 iš 100 nacių
tankų.

šeštoji armija, prancūzų tankų ir amerikiečių pėstinin
kų lydima, užėmė Saverne, raktą į Saverne perėją ir pa
sivarė pirmyn iki Strasbourgo priemiesčių.

Pietuose, prancūzų pirmo-
ji armija iš užimto Mul
house pasuko į šiaurę pagal 
Reino vakarinį krantą ir 
dasivarė iki pat Colmar.

Berlyno radio pranešimai 
sakė sąjungininkai pradėjo 
smarkiau pulti visu 400 
mylių, frontu, ir pranešė, 
kad britų antroji armija 
pradėjo veiksmus, kurių tik
slas yra persikėlimas per 
Maas upę tarp Venio ir Gei- 

■ lenkirchen.

Rusai Apsupa Rytinę Pusę Budapešto; 
Naciai Išsprogdina Sostinės Pastatus

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Rusų kariuomenė artinasi 
prie Dunojaus upės į šiaure 
nuo Budapešto, tuo baigda
mi apsupti Peštą, rytinę 
pusę Budapešto. Berlyno 
pranešimai sakė rusų tankai 
įsilaužė į Hatvan susisieki
mo centrą 22 mylias į šiaur
ryčius nuo Vengrijos sosti
nės.

Vienas raportas sakė na
ciai jau pradėjo išsprogdin
ti Budapešto didžiuosius pa
status ir ruoštis ginti tą 
sostinę iš gatvės į gatvę.

Maskva nepranešė apie 
kokius nors didesnius žy

Nesutinka Dėl Konskripcijos Kanadoj
0TTAWA, Ont., lapkr. 23 j kėjo, kad ministras pirmi- 

) ninkas nemano, jog vyrų 
kcnskripcija tarnybai užjū- 

iryje yra reikalinga.

—Kanados parlamente va
kar paaiškėjo, kad Minis
tras Piimininkas W. L. 
Mackenzie King bijo, jog 
kanadiečių karių užjūrin 
siuntimo klausimas g*'” 
suskaldyti kraštą, nežiūrint 
buvusio Apsaugos Ministro 
Pulk. J. L. Ralston pareiš
kimo, kad nėra kitos išei
ties karo sutrumpinimui.

King skaitė susirašinėji
mą su Ralston. Tuo reik a’” 
kilę debatai gali nulemti da
bartinės vyriausybės likimą 
kr net iššaukti bendrus rir 
kimus.

Iš susirašinėjimo paaiš-

Išskiriant kontr atakas 
Mulhouse ir Merzig apylin
kėse, vokiečiai traukiasi at
gal iš žemutinės fronto da
lies.

Suimti belaisviai sako 
jiems buvo įsakyta trauktis 
atgal į Vokietiją ir neštis 
su savim ką tik galėdami. 
Anot sąjungininkų genero
lo, suimta tiek daug priešo 
reikmenų, kad ims bent mė
nesį laiko visas suskaičiuoti.

gius, o Berlynas sakė ketu
rios rasų kariuomenės visu 
smarkumu puola nacių ar
mijos likučius vakarinėje 
Latvijoje.

Rusų pranešimas minėjo 
tik žvalgybinių patrulių ata 
kas į pietvakarius nuo Je1 
guvos, 21 mylią į pietvaka
rius nuo Rygos. Kovų aršu
mas nurodomas pasisakyme, 
kad sunaikinta 43 nacių 
tankai.

Nežiūrint lietaus ir priešo 
kontratakų, rusai užėmė dar 
šešias apgyventas vietas 
Vengrijoje.

Amerikos Karo Laivas
Bombardavo Matsuwa
SAN FRANCISCO, lapkr.

23.—Tokyo radio sakė vie
nas žvalgybinis B-29 lėktu
vas skrido virš Hanshu sa
los.

LONDONAS, rapkr. 23 — 
Berlyno radio, cituodamas 
Tokyo pranešimą, sakė Ame 
rikos karo laivas per 20 mi
nučių bombardavo Matsuwa 
Jima salą, Kuriles salyne.
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PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

NAUJAS FINANSŲ 
MINISTRAS

Penktadienis, lapkr. 24, 1944^

L ~ pkričio 16 d William 
Petin viešbutyje, Terrace

nyčioj S. S. ir 4 v. atlaidų 
toj bažnyčioj, mūsų vaka
rienė ir kalakutų laimėjimas 
atidedamas į gruodžio 3 d.

Room į/vyko užkandžiai Gr. 3 d. šeštą vai, vakare 
(Luncheon) pagerbimui ben
dro lietuvių, šalpos fondo A- 
merikoje. Tame Terrace 
Room yra vietų 300-tams 
svečių. 125 vietos buvo re
zervuotos lietuviams, o ki
tas vietas užpildė svetimtau-, ,, .v. . __ , TX t, , v kiai susižeidė Ignas Mazie-ciai. Kalbėjo dr. Kazys Pakš ®

bus skaniausia vakarienė su 
skambiomis dainomis. Kvie
čiami visi.

Bridgeville
Praeitą pirmadienį sun-

tas, gabiai smuiku pagriežė 
Anastazija Medonis ir tik- Į 
rai gražiai lietuviškai padai- į 
navo Julia Andriulionis. Jai 
akompanavo Mrs. Samuel E. J 
Eliot. Prie kiekvieno svečio 
buvo padėta programa pa- ■ 
puošta lietuviškų spalvų kas 
pinais ir rūtų pluošteliu. A- 
part to programoje tilpo dr. j 
Pakšto biografijos keletas 
bruožų ir nurodytos stotys 
drabužiams sunešti, žodžiu 
visas darbas atlikta labai, 
vykusiai ir sklandžiai. Čia 
jau nuopelnas Gaba’iauskie- j 
nės ir Količienės, kurios La
bai sunkiai dirbo, kad visas 
dalykas gerai pavyktų. Jo- 
dvi su pagalba poros kitų 
moterų visą drapanų vajų

tis. Eidamas vakare iš dar 
bo į namus įvirto į griovį, 
kur išgulėjo be žado apie 5 
valandas kol susilaukė pa
galbos. Nuvežus į ligoninę 
pasirodė beturįs suskaldytą 
galvą ir sužalotą petį. Gir
dėjau, kad pavojus gyvybei 
jau yra praėjęs.

Praeitą savaitę į Bridge- 
villę buvo atvažiavusi Ona 
Pikutytė iš Easton, • Pa., at
lankyti savo nesveikuojantį 
brolį kunigą Juozą Pikutį.

Jau gana seniai serga Juo 
zas Belickis. Jis turi gražią 
farmą, pilną visokių gėry
bių. Juozai, nepasiduok, kel
kis iš lovos! Karvutės ir

_ _ i kiauliukes jau išsiilgo tavostumia pirmyn. Laike musų, _ ,. , ,. . _ .v . rūpestingos globos,vakarienes pasižadėjo padai
nuoti Julia Andriulionis, o 
jei Stella Adams galės vaka
rienėje dalyvauti ir savo 
gražiu balseliu mus visus 
pavaišinti, tai būtų klaida 
toj puotoj nedalyvauti.

Sunkiai serga Theodora mgje 
Senulienė St. Francis ligo- j 
ninėje ir Sadauskienė nuo 
Goebels St. Allegheny Gene
ral Hospital. Abiem linkiu 
sveikatos.

Rūbų rinkliava pas mus 
eina per lėtai. Sukruskime. 
Lietuvos žmonių vargas ne-Į 
išpasakytas ir pagalba sku
biai reikalinga. Tik tas yra 
tikras draugas savo artimo, 
kuris nepamiršta jo nelai

Pirmoji Piftsburgho ir 
apylinkės konferencija

O. K. Yui, buvęs Kinijos 
vyriausybės kabinete vice 
ministras, dabar paskirtas 
finansų ministru pastaruose 
Kinijos vyriausybės kabine
to narių pakeitimuose. Jis 
užėmė dr. H. H. Kung vie
tą. Sakoma, kad šis pakei
timas žymiai kitaip atsilieps 
į užsienio reikalus. (Acme- 
Draugas telephoto)

Konferencijos programa:
Lapkričio 26 d., sekmadie

nį, 3 vai. p. p., Šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje pamoks
las, iškilmingas įžadų at
naujinimas, giesmės, Gene- 
ralė Absoliucija, palaimini
mas su Švč. Sakramentu.

4 vai. p. p. Šv. Kazimiero 
par. salėje, paskaita: “Tre
čiasis Ordinas ir Katalikų 
Akcija”. Po paskaitos — 
paklausimai ir atstovų pra
nešimai iš Trečiojo Ordino 
Kongregacijų stovio ir "vei
kimo. Po pranešimų, trum
pas referatas: “Trečiojo Or
dino Vidaus Santvarka“. Pa 
klausimai, maldos ir užbai
ga.

Prieš konferenciją — lap
kričio 23 — 25 d., Tretinin

kų rekolekcijos. Pamokslai i 
rytais — 9 vai., vakarais — 
7:30 vai.

Lapkričio 26, 27, 28 d. — 
Šv. Kazimiero parapijos 40 
valandų atlaidai.

Per tret’ninkų rekolekci
jas ir 40 vai. atlaidus pa
mokslus sakys tėvas Justi
nas Va skys, O.F.M.

Ko.derencijoje dalyvauja: 
kunigai klebonai, asistentai, 
Šv. Pranciškaus mylėtojai ir 
tretininkai iš sekančių lie
tuvių parapijų: Šv. Kazimie
ro, Dangun Žengimo, Švento 
Vincento; Braddock, Bridge-

t

ville, Homestead, Donorą, 
Du Bois, Vandergrift.

Per serafišką šv. Pranciš
kaus meilę į talką! Koresp.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių S peria Tirtas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
avaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mu be akinių. Kainu pigias kaip

Dėl jūrininkų 
trūkumo

VVashington, D. C. — Ats. 
Vice admirolas Emory C. 
Land, USN, Karo Laivinin
kystės administratorius ir 
pirmininkas Jūrininkystės 
Komisijos ir Paul V. Mc- 
Nutt, Karo Darbo Jėgos Ko
misijos pirmininkas, savo 
bendrame pareiškime pažy
mi, kad dėl pavojingo jūri
ninkų ir jūros karininkų trū 
kūmo Prekybos Laivynui, 
gręsia laike ateinančių ke
lių savaičių atidėjimu atsar
gų pristatymo Europos ir 
Pacifiko karo frontams. Vi
so to išdavoje, abi minėto
sios įstaigos bendromis jė
gomis nutarė sugyvinti re

krūtų rinkimo vajų, ragin- 
damos stoti ir prityrusius 
jūroje žmones, ir neprity
rusius, kuriems sutikus, bus 
teikiamas tarnybai reikalin
gas išsilavinimas.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.“

Šv. Pranciškaus mylėtojų 
ir trstininkų konferencija į- 
vyksta lapkričio mėn. 26 d., 

Kazimiero parapijoje,

Iš priežasties tretininkų 
kongreso, kuris atsibus lap
kričio 26 d. trečią valandą Šv 
po pietų Šv. Kazimiero baž- 2114 Sarah St.
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alIVAM/ER PHOTOGRAPUS 

I OWEST POSSIB1.K PUČU 

l'HONE LAFAYETTE 2813

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

'^1

4712 South Ashland A v.
Ptaone TAROS 1373 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
LEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phonę: LAFAYETTE 8617

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 
1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė. savininkės
-T

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
FHYSICIAN AND STJRGKON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office Tek YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Te*. YARda 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

M4S Ba. Ashland Atomo

Res. 6958 So. Talman Ava.
Bes. Tek GBOvehlll 0617 
Office TeL HElHoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS A 

2423 West Msrųnette Roaa
OFISO VALANDOS 

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

■d 8

10,000 BONKŲ
• 0EGTINE8 • GIN
• BRANDAS • VYNO
• RU»TO • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Būkite Malonūs 
%SAVO AKIMS!

Tik vien* pora ai u įsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Ii og
iam lnuotl jaa m o d trankiausia 
metodą, kurią regSJimo mokslai 
galt suteikti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, koris proto II 

■a visą aklų (tempte*.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Stndlo Oooch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Rezidencijos Tel.: RFVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

M. YAKds SHBL
■sau: KXNweed 51VI.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

«L: m U; w 4:3»4:J0

CANal 6122

DR. BIRI S .
GYDYTOJAS IR CHIKI™,- 

2201 W. Cermak Rd.
»: 1—3 popiet ir 7— 8 » » 

UfiaJ. tr n. t lerLM
ofisas nkrlnrv’jMt

REZIDZNClj a
3241 West 6Rth T’laor 

Tek REPnbllc 786-’

TeL CANal 0257 
Re*. Tel. PROsfMN-l <%».>!•

NATBAN 
KANTER 

‘Lieta vttka 
Žydukas”

1801 So. Aohland Avenue 
Kampaa ll-toa

Tclcfoiiasi CANAL M3S, Ohloaps 
OFISO VALANDOS i 

Kasdien 1:10 a. m. Iki l:>0 p. m. 
Trečiad. Ir Befttad. „•:*• a. ra.

---------Iki TiM a SU

Tek YARds 4641

I. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Trečiadienio Ir Sefttadlenlo vakarai* 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

DR. P. Z. ZALATP”'*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteaian iv, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 pj

6 Iki 9 vak vakare.

WL YARda 3144

M. Y. A. SIMKUS e
ir mmruTkoAi

nUTATKC
T44 WeG SSth Street 

RhL: 11-11; 2-4; Ir 4:3SA 
tnaudtetala—2-4 ir 6 30 8 so

Rvantadlsnials—11-12.

Skaniausia duona yra toji.
tete

LIETUVIAI DAKTARAI

KLAUSYKITE-
TOLIAUSIŲ MNIU — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių 

RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

Iš Radio Stoties
W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15^7

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

SOPHIE BARČUS

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD *

Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MCNESIN1U IftMOKfiJIMŲI

Panaudokite Proga Ualiarlinčmj, fc'itiomu 
NuoSImrio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE (sBaignle. .Iftsų Indėliai
rflpcstinKHl RlotMijaml Ir IIkI 35.000.00 ap
drausti nėr Fodernl Savinas and Lonn In- 
suraiK-r Corporation. Jūsų pinlaal bus greitai 
l&mokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m 2YMIATTSIA LIETUVIŲ 
FINANSINC {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Tatarnavlmot —

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -

KEISTUTO SAVIN6S AND LOAN ASSOCIATION
CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzle Avenne
VALANDOS:

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

Ofiso Tel.......... VTRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
| GYDYTOJAS IR CinRURGAS

4204 Archer Avenue 
LTGONTUS PRTTMA:

Kasdien nuo 2:00 IW 8:00 ral. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
Vak:. 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandoa; 1—4

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 05M
Jei neatsiliepia Saukite 
Rea Tel.: MTDw»« '•Jtae

OFISO V ALA N) m til
Nuo 10 iki 12 vai rytu, !.u<> iki s 
vak popiet ir nuo ~ c ■ . -.u,
Sekmad. nuo ti " • <

DR? EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 32 i 0 

Res. Tek REPnbllc 0054
Jeigu neatsiliepia —
ftauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakar*.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pas^
kįa. — Vydūnaa
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
II “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HE1.P WANTED — VYRAI HELP YVANTEI) — MOTERYS

"DRAUGAS” HELP WANTED 
1DVKRTIHING DEPARTMENT 

1>1 Na Dearburn blreet 
TeL KAINdolDh MM-MS*

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE
Dirbtuves

Darbininkų
GENERAL MACHINE 

SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ

MATERIOLO IŠ DALINTOJŲ

★ ★
100% KARO DARBAI

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

DALINIO LAIKO
DIRBTUVĖS DARBAI 

★ ★
Patyrimo Nereikia 

Pasirinkimas 
Valandų 

Puiki Mokestis
ATSIŠAUKIT

MAREMONT
1925 S. 54th Avė.

cicero
TOOL IR DIE MAKERS

Turi būt patyrę prie die casting mol- 
<lų Pastovūs darbai, užtenkamai vir
šlaikio.
NATIONAL DIE CASTING CO.

TOl HY IK IjAWNDALK AVĖ. 
I,INCOIAWOOI>, IIjL.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

Just Mfg. Co. •
4618 W. 21 st ST,

REIKIIA
MEDŽIO DIRBĖJŲ
SAMPLE TRIM SAW¥ER

Pastovūs Darbai 
Gera Mokestis 

55 Vai. į Savaitę
ATSIŠAUKIT Į

2164 CLYBOURN AVI.
Daug kas nori steigti iš 

naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIŲ

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

7lmi Metai — Po Karo Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien K ryto iki 8 vak.
Sekimui. 10 ryto iki S pp.

SIRUCTURAL STEEL 
DARBININKŲ

RIVETERS — PUNCHERS 
GRINDERS — PAINTERS 

PAGELBININKU DftL: 
MARKERS, PUNCH, FITTER,

RIVETER.
Dienomis — 54 vai. j sav. 
Naktimis — 66 vai. i sav.

VIERLING STEEL WORKS 
313 W. 23rd St.

VYRAI IR MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

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

MOTERŲ
ASSEMBLERS
INSPEKTORIŲ

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ 

VYRŲ
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE OPERATORIŲ 
PAPR, DARBININKŲ

EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 
PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 

8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiame s Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus 1? Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St
PAIEŠKOJIMAS

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

Tik tas tegali sakyti esąs 
dingas, kas moka save nu
dėti ir sau viešpatauti. —

Renecs

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
10«» W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

SIJGRJŠ
ŠŠ. Petro ir Povilo para

pijos klebonas kun. J. Lip
kus ketina grįžti iš ligoni- 
nėe Milwaukee, Wis., kur 
buvo išvykęs keliom savai
tėm poilsio, kad pataisyti 
bent kiek sveikatą. Kun. J. 
Lipkus yra padėjęs daug 
pastangų pastaruoju laiku, 
kad išvaduot parapiją iš 
skolų. Nei nestebėtina, kad 
neteko sveikatos.
PRAMOGA

Ateinantį sekmadienį mo-

skelbia, kad jų duktė Helen 
ištekės už Pfc. Albert Base, 
sūnaus Bert ir Marijonos 
Bacevičių nuo Hamilton Av. 
Pfc. Albert kelios savaitės 
atgal buvo namuose (fur- 
lough) išbuvęs kiek tai laiko 
Alaskoje.
BAISI NELAIMĖ

Lapkr. 13 d. dienraštyje 
Gr. Rapids Herald buvo vaiz 
das ir aprašymas apie bai
sią nelaimę, kuri ištiko vie
ną šeimą. Sekmadienio rytą 
apie 1 valandą šeimos na
muose ištiko gaisras. Šeima,

★ ★ ★ 
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

PAIEfiKAU KAMBARIO, Marquette 
Park ar Brlghton Park, su šiluma 
ir šviesa, »u ar be valgio, su arba 
be rakandų. Esu vienas — ANTON 
JABLONSKIS, 1236 W. ROOSE- 
VELT RD.

Prancūzija ir Belgija 
Vėl Gamina Ginklus

PARYŽIUS, lapkr. 23. — 
Amerikos pastangomis ir 
nuožiūra, šiaurinės Pran
cūzijos ir Belgijos ginklų 
fabrikai ir vėl pradėjo veik
ti ir jau gamina mortarus, 
kulkosvydžius, jeep’ams da 
lis, padangas ir batarejas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

kyklos kambariuose bus su- pjžtroškinta dūmais, negalė- 
ruošta. pramoga. Ruošia dr- jo įšsįgeibeti. Abu tėvai ir 
jos, kad sukelti lėšų baigi- g vaikai žuvo. Kita
mui Liurdo Panelės Švč. ko
plyčios.

MUSŲ JAUNUOLIAI
Lt. Walter J. Adomaitis 

buvo parvykęs namo keliom 
dienom poilsio pas motiną 
Agniešką Adomaitienę ir gi
mines. Lt. Walter savo lai
ku jau daug svieto matė ir 
daug vargo kentė. Perkentė 
karščius siekiant 117 laips
nių. Matė badaujančius in
dus. Perleido baisią viesulą, 
kurioje žuvo 30,000 žmonių.

seimą,
gyvenus anoj pusėj namų 
dar galėjo išsigelbėti kokiu 
tai būdu. Išgelbėjo taipgi ir 
keletą mažų vaikučių palik
tų jų globoj. Ugniagesiai 
mano, kad ugnis kilo nuo 
cigareto, užkritusio į daven- 
port. V. M. K.

~ČHICAGOJE

VALO NACIŲ APKASUS

Amerikos kareivis valo ap 
kasus, iš kurių buvo vokie
čiai išmušti, 9-tos Armijos 
fronte. Šalę lavonas kritu
sio vokiečio. ‘ Acme-Draugas 
telephoto)

I brightonparkiečius
Lapkričio 24 d. Nekalto 

Prasidėjimo Panelės Švč. pa 
rapijos mokyklos kambary 
8 vai. vakare įvyksta BALF 
6 skyriaus susirinkimas. Vi
si, be pažiūrų skirtumo, ku
riems tik rūpi Lietuvos žmo 
nių šelpimas, prašomi atsi
lankyti į susirinkimą ir tap
ti fondo nariais. Kurie jau 
esate nariais, vistiek atvy
kite nes yra svarbių reika
lų pasitarti.

Dabar eina drabužių va
jus. Kas turite atliekamų 
drabužių, atneškite 4516 So. 
California Avė. dienomis ir 
vakarais išskyrus šeštadie
nius ir sekmadienius. Kurie 
galite, atneškite drabužius 
išvalytus, nes skyrius netu
ri išvalymui lėšų. Moterų gi 
prašome, kurios gali kad a- 
teitų padėti drabužius su
tvarkyti. Valdyba

Moterų Reikia
PRIE LENGVŲ, SVARIŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ

Fabart Instrument Co.
4740 N. CLARK ST.

Laivu darbininkai 
raginami

Washington, D. C. — Paul 
V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas, 
išleido karštą atsišaukimą į 
laivų dirbtuvių darbininkus, 
gaminančius puolimo trans- 
portacijos ir prekybinius lai 
vus, nuoširdžiai ragindamas 
juos nemesti darbų. Stoda
mas į talką Laivyno ir Jū
rininkystės Komisijos vado
vybei, McNutt pabrėžė bū
tiną reikalą kuo skubiau va
ryti puolimo transportacijos 
laivų gamybą. McNutt pa
reiškė:

Sustiprinus Japonijos puo 
limą, laivynui be galo padi
dėjo transportacijos laivų 
gamybos reikšmė. Sustiprin
ti laimėjimui, kurio pasiekė
me sėkmingai išlipdami Fi
lipinų krantuose, mums rei
kia daugiau puolimo laivų, 
ir jų pristatymas privalo 
būti dar greitesnis. Jei nori
me kuo greičiau užbąigti 
Pacifiko kovas, privalome 
gaminti laivus pilnu tempu, 
ir todėl visi darbininkai kvie 
čiami nepalikinėti darbų iki 
pat galo.”

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

Nuoga pridengk!
North Side. — Bendro A- 

Pastaruoju laiku buvo nu- merikos Lietuvių Fondo 4 
siųstas į Ft. Monmouth, N. | skyriaus valdyba ir drabu- 
J. mokyklą (Signal Corps ži4 rinkimo komisija nuo-’ 
Officer School), kur sekmin-; lankiai prašo visų northsai-
gai mokslą baigė. Lt. Wal- 
ter turi jaunesnį brolį Je- 
rome, kurs taip pat karo 
tarnyboj.
DINGĘS MŪŠYJE

Praeitą savaitę gauta ži
nia, kad Pvt. Victor Kailiū- 
nas dingęs mūšiuose, kur 
tai Italijoj. Jis yra sūnus 
Mrs. Bert Baltūsis ir tėvas 
trijų vaikų, žmona su vai
kučiais gyvena ant 6th St. 
Prieš dvi savaites buvo pra
nešta, kad jo brolis Anta
nas sužeistas Prancūzijoj. 
SUŽIEDOTUVĖS

Mrs. Frances Bagdon, nuo 
Quarry Avė., skelbia, kad 
jos sūnus Cpl. Vince.it Bag
don susižiedavęs su Phillis 
Wood iš AIexandria, Va.

Kastancija ir Vincas Stas
kevičiai, nuo Davis Avė.,

diečių prisidėti prie miela- 
širdingo darbo.

Dabar visoj Amerikoj eina 
drabužių rinkimo vajus su- 
šelpimui lietuvių. Visos Chi- 
cago kolonijos, visi skyriai 
renka drabužius. Ir mes, 
northsaidiečiai, prisidėkim, 
kiek galim, prie šio kilnaus 
darbo. Kiek galim aukokim, 
kokį drabužėlį, kuris jau ne
nešioja mas, paaukokim.

North Side 4 skyriaus san 
dėlis randasi adresu 1641 
Wabansia Avė. Drabužius 
priims nuo 4 vai. iki 8 vai. 
vakaro. Aukotojai prašomi 
patys pristatyti į sandėlį. 
Jei kurie negali, prašomi 
kreiptis į Karolį Bagentą. 
1616 Wolcott St., tel. Bruns- 
wick 7650.

BALF 4 skyriaus reika
lais daug darbuojasi mūsų 
klebonas kun. Petras Gašlū

nas, taipgi nariai: Jonas Le- 
bežinskas, Walter Stroga, 
Vincas Rėkus, Jonas Bar- 
dauskas, Karolis Bagentas, 
Antanas Šakys ir kiti.

Skyriaus pirm. V. Daugir
dienė, nors yra labai užsiė
mus, bet žadėjo automobilių 
suvežimui drabužių, kurie 
jau yra jai prižadėti.

Skyriaus susirinkime pri
sirašė 5 nariai. Be to. į sky 
rių įstojo trys organizaci
jos. Aleksas Laurinaitis pa
aukojo $5.00 ir prižadėjo 
drabužių ir batų. .

Didelė garbė northsaidie- 
čiams! Jie yra tikrai kilnūs 
mielaširdinguose darbuose.

V. Tūbelienė

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Bosiu,je

My Thinking • ••
My Mon«y...MyTime 

will ttay in this 
war to the finith

—fy.r/ Am.ricaa VBBSKMM i i

^dvybsta Šiandien

Stebahfa ?6
H ■ /
^Jaip!

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

SVENC. 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.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi "Drauge.”

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS f /

Skelbkite* "Drauge”.

2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

.-K-.. -»...<«•
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NATURA1E IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PDEITĮJ

VAMTOJAMJLB NAEJAJi PLOTIO MJL. 
TBK1OJLA8 MATCKAJLM • 
•TAJLTO8 BAMT« PLMiTOM*.

Velvatone
$12.50

IKI $38.50 U2 KIEKVIENĄ
B. nkaale. NtUralla 

▼M. N.blmlUL VlMj šaly tla.mu Uat, 
»l.tt». P.rmatomM orrat.l oloar

uukuM, MBltarši, hti*- 
MaUrUliu l»M »*.

I ▼!«■«> 4Uaw taUraMI

MAt»O8BVtUM •ANT«
ruuToa

plattM lapanatM Ir 
ttk Ii lalanluotų dmtkrta

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TM I. AMtUad tad Fl Moo. >111

u t Ud t MU4 >u I Ikt (, 
KALBUMUI UJBTVYUMJJ

IMS W 2«tta St. and Fl. L*w. >908 
»O N. Deorborn Rra. 806, 8ta 9648 
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STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
- GERAS PASIRINKIMAS: 

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

EARCUTIT
VIENINTfSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. {STEIGTAS BAJL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

11d 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadienlai* nuo Ilki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Vince.it
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SSS4 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
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.. • ~ by the
UTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Ifieina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je Ir Cicero—paštu:
Metams *............................................................................... $7.00
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Trims mėnesiams ................   2.00
Dviem mėnesiams .............................................................. 1.50

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

Metams ......................................................................... $6.00
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Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
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korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
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korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Mūsų "Draugui" 35 metai
SUKAKTIES MINĖJIMO PRIEŽASTIS

Trisdešimts penkių metų sukaktis nėra tai koks ypa- 
tingas jubiliejus. Tai yra didoka metų krūvelė, kuri 
lietuviško katalikiško laikraščio gyvenime vis tik yra 
pažymėtina. Pažymėtina yra dėl to, kad “Draugas” yra 
vienintelis pasaulyje lietuviškas, katalikiškas laikraš
tis, ištęsėjas lankyti savo skaityto|jus per trisdešimts 
penkis metus be pertraukos, nepakeitęs savo krypties,
visą laiką ėjęs tuo pačiu vardu,•

Ši buvo viena iš priežasčių, paskatinusių mus minėti 
35 metų sukaktį. Per šią sukaktį mes norime pasidžiaug
ti ne tiek savo nuopelnais ir ištvermingumu, kiek pa
gerbti už mus pirmesnius spaudos darbininkus ir jų 
rėmėjus, kurie “Draugą” įsteigė, jį išlaikė, davė jam 
tokią kryptj ir tokį tikslą, kuriuo mes didžiuojamės, 
kurio siekiame ir dėl kurio kovojame. Pirmųjų leidėjų, 
redaktorių ir bendradarbių nustatytos laikraščiui gai
lės tinka šių dienų “Draugo” leidėjams, redaktoriams 
ir jos tiks tiems, kurie, laikui bėgant, mūsų vietas 
užims.

Kristaus ir Jo įsteigtos Katalikų Bažnyčios moks
las nesensta. Jis tiko, tinka ir tiks visiems laikams. 
Jungtinės Amerikos Valstybės ir jų demokratinė san
tvarka nesikeičia, mes ją esame patenkinti ir nenori
me ,kad ji keistus. Lietuvių tautos reikalai mums bu
vo, yra ir bus artimi.
KAM TARNAVO?

“Draugo” atsiradimo prieš trisdešimts penkis me
tus pagrindas: 1) viską atnaujinti Kristuje; 2) padėti 
savo tautiečiams Amerikoje įsigyventi ir būti jos de
mokratinės santvarkos gyvais palaikytojais ir gynė
jais; 3) padėti išlaikyti lietuvių tarpe religines ir tau
tines brangenybes ir kovoti dėl laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos. 4 (

Šiais svarbiausiais gyvenimo reikalais “Draugas” 
sielojosi eidamas savaitraščiu Wilkes Barre, Pa., sie
lojosi jais atsikraustęs į Chicagą it virtęs dienraščiu. 
Sielojasi jais ir dabar.

NUOLATINIS SUSIRŪPINIMAS TAUTOS REIKALAIS
Per tą laikotarpį (1909 — 1944 m.) lietuvių tauta 

pergyveno džiaugsmingų valandų. Bet ji pergyveno ir 
s kaudžių, didelių sukrėtimų. Pavartykime senuosius 
“Draugo” komplektų lapus, įsitikinsime, kaip mūsų 
s ikaktuvininkas giliai atjautė tautos gyvenimo eigą, 
kiip jis džiaugėsi jos laimėjimais, kaip liūdėjo dėl jos 
nepasisekimų ir kaip ištikimas jis pasiliko tautai vi- 
s.kiais jos pergyvenimų momentais.

Lietuvos nepriklausomo gyvenimo laikotarpiu (1918
— 1940 m.) mūsų dienraštis akylai sekė Lietuvos val
stybės pažangą, ja džiaugėsi ir stengėsi jai padėti.

Koks yra mūsų dienraščio nusistatymas dabar, kai 
Lietuva ir vėl yra pavergta, visiems gerai yra žinoma. 
“Draugo” troškimas, siekimas ir nusistatymas yra, 
kad suorganizuoti visas lietuvių tautos pajėgas grei
tesniam Lietuvos išlaisvinimui, šiam reikalui nesigai
lima vietos, nesigailima pastangų.
TIKI ORGANIZUOTAM IR VIENINGAM DARBUI

“Draugas” nuo pat savo gyvavimo pradžios buvo ir 
pasiliko to įsitikinimo, kad be tinkamo susiorganiza- 
vimo nepasieksime tų tikslų, kuriuos esame pasirinkę 
siekti. Jis, pritardamas A. Jakšto eilėraščio žodžiams
— “kur du stos visados darbą padarys,” visais laikais 
buvo uolus lietuvių organizuoto gyvenimo ir veikimo 
ugdytojas. Jis buvo oficialus organas Amerikos Lie
tuvių R. K. Federacijos, Lietuvių R. K. Susivienymo, 
Lietuvos Vyčių, Moterų Sąjungos ir daugelio kitų or
ganizacijų ir draugijų. Jis padėjo mūsų Susivienymui 
ir Federacijai sustiprėti, jis padėjo L. Vyčiams^ Moks- 
laivių Susivienymui, Moterų Sąjungai, Labdarių Są
jungai įsisteigti ir išaugti. Jis padėjo steigtis parapi
joms ir mokykloms, ligoninėms ir net ekonominėms į- 
monėms. Berods, nėra reikalo čia minėti, kokį vaid
menį “Draugas” suvaidino steigiantis Amerikoje lietu
vių vienuolijoms ir joms plečiant savo veikimą. Tasai 
vaidmuo yra tikrai garbingas. Be to, “Draugas”, bū
damas seniausiu, pastoviai išsilaikiusiu lietuvių kata
likų laikraščiu Amerikoje, buvo lyg ir tėvu visų kitų 
lietuvių katalikų laikraščių, kurių šiandien turime ga
na gražų būrelį.
ŽVELGIANT Į ATEITĮ

Kukli, tiesa, buvo “Draugo” pradžia ir sunki. Ne
lengvi buvo ir tolimesni jo žingsniai. Ir dabartinis jo 
kelias nėra rožėmis išklotas. Bet užtat jo nuopelnai 
yra dideli, garbingi. Jo vaidmuo mūsų, lietuvių katali
kų religiniame, tautiniame ir visuomeniniame gyveni
me buvo ir yra nepamainomas.

Ar, atšventus 35 metų sukaktį, mūsų laikraščiui bus 
galima išsitiesti ant užpelnytų laurų ir silsėtis? Ne! 
Dar ne laikas. Ir mūsų kraštą ir lietuvių tautą rūpes
čiai slegia. Darbų kalnai stovi prieš mus. Reikia dirbti 
ir kovoti. Pagaliau, laikraščiai ir jų leidėjai bei redak
toriai niekuomet polisio neturi. Jie turi eiti su nuolat 
verdančiu, kunkuliuojančiu gyvenimu. Jei bent trum
pam laikui užsimano pasilsėti, tokį) laikraštį gyvenimas 
išmeta ir jis turi nutraukti savo gyvybės siūlą. “Drau
gas”, kaip praeity ėjo su gyvenimu, taip eis ir ateity, 
ne kiek neiškrypdamas iš tų vėžių, į kurias jį įstatė 
pirmieji jo vairuotojai prieš trisdešimts penkis metus.

Su Dievo pagalba ir jūsų, malonūs skaitytojai ir rė
mėjai, parama, dienraštis “Draugas” ir toliau eis, tar
naudamas Katalikų Bažnyčiai, Amerikos gerovei ir lie
tuvių tautai. Šiuo tragingu Lietuvos gyvenimo momen
tu, jis iš visų savo jėgų kovos už Lietuvos žmonių 
teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

★
Reikalauja intensyvaus darbo ir pasiaukojimo

Vyriausias karo vadas vakarų Europos fronte gen. 
Eisenhower pareiškė, kad jei norime pasiekti taiką, 
turime kovoti iš visų savo jėgų. Kariai fronte savo 
pareigas atliks. Jis prašo, kad visi darbininkai namų 
fronte dirbtų nuolat ir su padidintu intensyvumu. Ne- 
sidėdami prie karo pastangų stiprinimo, pergalės dieną 
nukeltame toliau. Anot gen. Eisenhower, karo fronte 
yra darbo kiekvienam vyrui, kurį tik galime ten nu
gabenti ir kurį galime apginkluoti, todėl “namie esan
čiųjų pareiga yra duoti jam viską, ką jis reikalauja.”

Prezidentas Rooseveltas šį gen. Eisenhowerio reika
lavimą patvirtino, atsišaukdamas į darbininkus nesi
traukti nuo darbų savo įmonėse, nes šiuo momentu 
metimas darbų mūsų karių fronte gyvybę stato į pa-

Vincukas

PAŽVELGUS Į PRAEITĮ
Kaip per sapną prisimenu, 

kad prieš virš trisdešimts 
metų apleidau ramų Lietu
vos kaimelį ir tūkstančiais 
Lietuvos jaunimo leidomės į 
tolimą kelionę, į laisvą Ame
rikos šalį.

Apsigyvenau Chicagos 
šiaurinėje miesto dalyje, kur 
nė vienos lietuvių šeimos 
nebuvo. Tarp svetimų gyve
nant darės didelis elgęsis sa
vųjų ir Lietuvos. Laikui bė
gant persikėliau gyventi į 
tuo laiku didžiausią lietuvių 
koloniją Bridgeportą. Čia 
tuo laiku buvo priorganizuo
ta daug pašalpinių draugijų 
su šventųjų vardais, bet jos 
dėl nekuriu priežasčių buvo 
sukilusios prieš a. a. kun. 
Kraučiuną ir nutarusios 
bausti savo narius po pen
kis dolerius, jeigu kuris 
draugios narys eis į Šv. Jur
gio bažnyčią. Šis draugijų 
elgesys kėlė neramumą tarp 
savo narių ir bendrai tarp 
lietuvių katalikų.

Tuo pasinaudodami pašal
pinių draugijų vadukai pra
dėjo organizuoti Chicagos 
pašalpines draugijas į sąry
šį ir per tą sąryšį paimti į 
savo rankas lietuvių para
pijinių mokyklų kontrolę. 
Šiai audrai besiauČiant, tar
tum iš dangaus siusti pribu
vo į šį sukurį trys garbingi 
vyrai — kun. H. Vaičiūnas, 
kun. Ig. Albavičius ir kun, 
F. Kemėšis.

A. a kun. Vaičiūnas tvar
kė Šv. Jurgio parapiją, kun. 
Albavičius organizavo jau
nimą, o kun. Kemėšis for
mavo bendrąją lietuvių ka
talikų sąvoką per spaudą.

Viecą gražią dieną po pa
mokslo kun. Albavičius pa
sako dar pamokslėlį, aiškin
damas, kaip katalikiškam 
jaunimui yra svarbu ir būti
na nriKiausyti prie Lietuvos 
Vyčių organizacijos, tai ir 
aš nuėjau į L Vyčių 16 kp. 
susirinkimą prisirašyti Su
sirinkime radau du pažisla
mus: p. Tumasonį ir J. Ža
ką. Jie ir prirašė mane prie 
L. Vyčių 16-tos kuopos. Po 
savaitės jiedu mane prirašo 
prie L. R. K. S. A. 15 kuo
pos ir tam pačiam susirin
kime išrenka L. R. K. S. A. 
15 kuopos nutarimų rašti
ninku. Sekančią savaitę pri
rašo prie Tautos Fondo 32 
sk. ir čia marle išrenka nu-

tarimų raštininku.
Tuo laiku prie Tautos 

Fondo 32 sk. priklausė kun. 
Vaičiūnas, kun. Albavičius, 
kun. Kemėšis, L. šimutis, M. 
Zujus, arkitektas Zaldokas, 
A. Nausėdienė, P. Baltutis 
ir daug kitų žymių veikėjų.

Nestebėtina, kad Tautos 
Fondo 32 sk. sumanė rengti 
Lietuvos Laisvės Savaitę. 
To pasekmė buvo virš trys 
šimtai tūkstančių dolerių 
Lietuvos išlaisvinimui. T. 
F. 32 sk. Lietuvai aukų su
rinko virš $14,000.

Kiek vėliau kun. F. Ke
mėšis “Draugo” red., bandė 
suvienyti visas katalikiškas 
draugijas į Katalikų Fede
raciją, bet Chicagos Drau
gijų Sąryšis reikalavo, kad

vojų. Iv + ***(
Aišku, kad taip. Jei kariui fronte pritrūksta amuni

cijos (kuri nepristatoma laiku, nes streikai ar kitos 
kliūtys sulaiko jos gamybą), jo gyvybė atsiduria pa
vojuje.

Atsižvelgdami į tai, nesitraukime nuo tų darbų, ku
riuos dirbame ir, be to, kiek galint ,už didesnes pinigų 
sumas pirkime U. S. karo bonus.

JOS. F. BUDRIK,
INO.

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

Tel. CALumet 7237

Lietuva gyveno sunkius caro priespaudos laikus ir J|*jĮjįjpg ftfyjg LičfllVd 
kovojo dėl savo teisių į laisvą ir nepriklausomą gyve- r

1

būtų priimta jų konstituci
ja. Kadangi Chicagos Dr-jų 
sąryšio reikalavimą nebuvo 
galima priimti, todėl suor
ganizuotas iš idėjinių orga
nizacijų dabartinis garsusis 
Chicagos Kat. Fed. apskri
tis, kuris yra nuveikęs daug 
naudingų darbų tautai ir 
Bažnyčiai.

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITĖ

Vadovaujant k-un. F. Ke
mešiui, sėkmingai buvo pra
vesta Katalikų Spaudos Sa
vaitė, kurioje darbavos a. a. 
J. Žakas, a. a. A. Balsaitis, 
J. Tumasonis, J. Andrišu- 
nas, O Aleliunienė, p. Gilie- 
nė, Svinsiskaitė, Mikšis, Al. 
Budris, V. Petrauskas, Bū
ras, Salamonavičius ir ke
letas kitų.

(Nukelta į 5 pusi.)

★ ★ ★

Geriausių Linkėjimų “DRAUGUI”, Sulaukus 35 Metų 
Teikime Lietuviams Žinių Iš Visur!

HELEN CHERRY
— ir-

JAMES R. CHERRY,
PIRMININKAS ’

Lietuvos Vyčių, Brighton Park 36-tos Kuopos

DIREKTORIUS 
Lietuvos Vyčių Spaustuvės

RAŠTININKAS
Lietuvos Piliečių Darbininkų Pašelpos Kliūbo,
Kolumbos Vyčių Archbishop Quigley Kuopos 

4-to Laipsnio Narių Quadrangle Kliūbo,
— ir —

Lietuvos Vyčių Centro Ritualo Komisijos.

¥ ¥ 4

rt?
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Geriausių Linkėjimų "Draugui", 

35 Metų Jubiliejaus Proga!

★

LIETUVOS VYČIŲ

Brighton Parko 36-toji Kuopa

Susirinkimai laikomi kiekvieną 
PIRMĄ PIRMADIENĮ MENESIO, 
N. P. P. Š. Parapijos Mokyklos 
Kambaryje, prie 44-tos gatvės ir 
So. Fairfield Avė., 8:00 vai. vak.

rimą, “Draugas” ne tik ragino savo skaitytojus, bet 
organizavo visą išeiviją, kad padėti vesti kovą. Užėjo 
I rmasis Pasaulio karas 1914 m. ir svetimos armijos 
t: unpė Lietuvos žemę, “Draugas” vienas iš pirmųjų 
laikraščių išėjo su stipriausiais paraginimais org&ni- 
z; oti pašalpą nuo karo nukentėjusiems žmonėms ir per 
vi ius karo metus buvo uoliu skatintojų gelbėti karo 
pi įspaustus tautiečius. Iškėlus Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės šūkį, “Draugo” redakcija ir visi jo 
bendradarbiai viską metė į šalį ir stojo į darbą šiam 
Šukiui realizuoti. _____________ į , , t

Chicago Sunday Tribūne paskelbė Lietuvos pasiunti
nybės pareiškimą apie skaudžią ir tragingą Lietuvos 
būklę. Pareiškime paduodama ir nacių ir bolševikų 
Žiaurumai: žmonių deportavimas Ir net žudymas. Tos 
žinios apie nacių ir bolševikų kruvinus darbus Lietu
voje jau keliais atvejais buvo paduotos mūsų dienraš
tyje. Jų mes Čia nekartosime. Džiugu vis tik, kad di
dieji dienraščiai vis dažniau ir plačiau aprašo Lietuvos 
vargus.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
JA

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 išei
namas kainas.

REIKALE PASINALDOKIT

BUDRI KO RADIO V AI, AM DOS:
W0FL, 1OOO K., NrdSUoa 
vakare — f:8O P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvcgn 
TiikarA — 7:0O P. M.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng ln the line of 

Fumltnre

AL. C. ALLEN 
(Aleiauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment rali — 

REPUBUC 6051

£
ii
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POLYNOS STOŠKICTES 
AKOMPANISTAS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

“Ž. Ž.” narius. Nariai rinko-1 je, buvo smarkiai sužalotas, 
si vieną sykį per savaitę, bet užtektinai pataisytas 
Susirinkimų dienotvarkė su- naudojimui. Siena universi- 
sidėjo iš paskaitų, praktiš
kos rašybos, pasitarimų ir
pranešimų. ------- — ----- ---------

Pažvelgus į praeitį
(Atkelta iš 4 pusi.)

PIRMAS KORESPONDEN
TŲ RATELIS

Vieną šaltą rudens dieną 
gavau pranešimą būti vaka
re Šv. Jurgio mokykloj pa
sitarimui, kurį šaukė kun. 
F. Kemėšis. Susirinkome 
apie tuzinas, kurių tarpe, 
kiek pamenu, buvo: Abro- 
maitė, Augustinas, a. a. A. 
Balsaitis, Biskis, M. Mikšai- 
tė, M. Mažeika, V. Petraus
kas, V. Stančikas ir J. Ža
kas. Kun. Kemėšis pranešė, 
kad šis būrelis turės išaug
ti į galingą katalikiškų laik
raščių ratelį, o ypač “Drau
go”.

Sis ratelis rinkos du kar
tus per savaitę Dievo Ap- 
veizdos mokykloj pasitarti 
ir išklausyti paskaitų, ku
rias duodavo kun. Kemėšis, 
kun. Būčys ir Ig. Ilakis. 
ž. ž.

Kun. Ig. Cesaičiui paėmus 
redaguoti “Draugą, suorga- 

, nizuotas korespondentų ra
telis “Žaibas Žaibuoja” ar
ba “Ž. Ž.”, kuris parodė 
daug veiklumo, kaip kam ir 
baimės įvarė, šio ratelio su- 
,dėtis buvo — du korespon
dentai iš kiekvienos Chica- 
gos lietuvių kolonijos, o 
Bridgeportui buvo duota 
privilegija turėti net šešis

ROMA. — Du seniausi ir 
garsiausi pasaulyje univer
sitetai, — Piza ir Siena, — 
bus atidaryti šią savaitę, są
jungininkams pagelbstint, 
apie tai pranešta lapkričio 
20 d. Pizos universitetas, ku
ris buvo įkurtas 13 amžių-

PRANAS SKELLY
(SKALANDŽIUNAS)

Mirė Lapkr. 20 d. 1944 m., 
8 vai, vak, sulaukęs 45 metų 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Tauragės parap., 
Požerėnų kaimo, Amerikoje iš
gyveno 29, metus,

Paliko dideliame nuliūdime: 
motiną. Marijoną (po tėvais 
Pociūtė); seserį Marijoną ir 
švogerj Justiną Mackevičius; 
brolius Antaną ir Jo šeimą. 
Joną ir brolienę Konstanciją ir 
jų šeimą, ir daug kitų giminių 
draugų ir pažįstamų.

. Kūnas pašarvotas I. J, Zolp 
koplyčioje, 1646 West 46 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Lapkr. 25 d. 1944 m, Iš koply
čios 8:30 vai. 'ryto bus atlydė
tas į Gimimo Šv. Pan. Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes,

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

Nuliūdę: Motina, Sesuo, Bro
liai ir Kitas Giminės,

Laidot. direktorius I. J, Zolp 
Telefonas Yards 0781.

Edwin McArthur
Draugo koncerte, lapkr. 

26 d., Orchestra Hali, Ame
rikos lietuvių pažibai ir o- 
peros bei koncertų žvaigž
dei Polynai Stoškiūtei akom- 
panistu bus plačiai žinomas 
dirigentas, kompozitorius ir 
pianistas Edwin McArthur. 
Kaip artistė Polyna nese
niai yra grįžusi iš Pietų Pa- 
cifiko U. S. O. koncertų, taip 
ir jos akompanistas yra ne
seniai grįžęs su kita grupe.

Operos Lankytojams ir kon 
oertų mėgėjams McArthur 
yra gerai žinomas. Chicago 
Civic Operoj jis dirigavo 
Wagnerio operą Die Wal- 
kurie. Koncertuose jis yra 
pasižymėjęs kaipo vienas 
geriausių akompanistų. Da
bar randasi New Yorke. Spe 
daliai vyksta Chicagon pa
sirodyti kartu su Stoškiūte, 
Draugo koncerte. NAP

Iš restorano...
Iš restorano, 9442 Ash

land avė., vagiliai paėmė 
muzikos dėžę (juke box) ir 
radiją. Apie tai pranešė sa- | 
vininkė policijai.

Paliko $156,000
Mrs. Flora Witkowsky pali
ko savo vyrui James Wit- 
kowsky $156.000 turto. Ji 
mirė lapkričio 8 d., turėda
ma 75 metus amžiaus. Ji gy
veno Chicagoje.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktores 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michtgan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Ganai 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

ATMINČIAI VIENŲ METŲ MIRTIES
a|a

PAMINĖJIMO VINCO SABALIAUSKO
Oi gamta, gamtuže,
Kam skyrei dėl manęs 
Taip trumpą laimužę. 
Kam nedavei mudviem 
Ilgiaus pagyventi.
Oi gamta gamtuže,
Kam atėmei iš manęs 
Mylimą mano draugužį, 
Ir skyrei dėl manęs 
Tik liūdesio dienas.
Ten toli, plačiam kapi

nyne,
Prie pat takelio,
Stovi akmens paminklas, 
Prie tavo kapelio.
0 tavo paveikslas,
Rūtom’s apsodintas, 
Gailioms ašarėlėms 
Kas dieną aplaistytas.

j/A.vrr/?.
Vincas Sabaliauskas persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 

26-tą, 1943 m. Iš Lietuvos paėjo Biržų apskr., Papilio par., 
KrikČių kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Apoloniją (imi tėvais 
Valskaitė), dukterį Aldoną, žentą Joną, anūką Vincuką 
Sharelius, pusbrolį Davonizą Vaitkevičių ir jo šeimą. Tris 
švogerius: Joną, Juozapą, Antaną .Vaiskius ir jų šeimas. O 
Lietuvoje tris brolius: kunigą Ado’ąią, inžinierių Joną ir 
Stanislovą. Seserį Amiliją Kiznevičienę ir kitas visas gimi
nes Lietuvoje.

Pamaldos atsibus Lapkrjčio 25 d. Šventos Mišios bus at
laikytos 7:30 vai. ryte Gimimo Panelės Švenč. parap. 7:30 
ir Šv. Kryžiaus ligoninėj bus atlaikytos pamaldos už velionio 
Vinco sie’.ią.

Giminės ir pažįstami, meldžiame pasimelsti už velionio 
sielą ir išklausyti Šv. Mišių jei laikas pavelys.

Nuliūdę lieka: Moteris Apolonija, Dūkti Aldona, Žentas 
danas, Anūkas Vincukas.____________ _______

ALBERTAS
LAURUTftNAS

Gyveno 19530 H. Indiana avė. 
Mirė Lapkričio 21 d. 1944 m., 
10:30 vai. vakare sulaukęs 26 
metų amžiaus.

Gimęs Chicagoje, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Hieną (po tėvais Pivo- 
riūnaltf), tėvą Albiną, seserį 
Bernice; dėdes Juozą laturutė- 
ną Ir Jo šeimą Ir Alfonsą Pi
voriūną. Tetą Uršulę Giltenę ir 
Jos šeimą Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas lAeha- 
ulcz Ir HOnat koplyčioje, 10756 
So. Mlc.hlgan Avė.

Irfildotuvės įvyks šeštadienį, 
lapkričio 25 d. Iš koplyčios 
8:30 vai, ryto bus atlydėtas į 
Visų šventų parapijos bažny
čią, kurtoji- įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. PO 
pamaldų Ims nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

NuHūdę: Tėvai, Sesuo Ir 
Visos Kitas Giminės.

Laid. direktorius lAchauicz 
ir Hflnai. Telef. Pullinan 1270. 
Ganai 2515.

KREIPK1TRS PRIE MUS 
TIESIOG IB SUTAUPY- 
K,T AGENTV KOMISĄ.
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 

t ‘ « RANDASI PAS MUS JŪSŲ
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matorlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
štai vienaa iš mūaų gralių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteaa Ir Dirbto vi: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: BEELEY 6103

tetas, žinomas savo garsu
mu 14 amžiuje, nebuvo pa
liestas karo audros.

I » 1
R

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

TelefuuB — POKTSMOUTH 9022 
STOKLU COAL, Aukštos rūšies, gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). JĮ250 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $lQ*g5 

W. VIRO. LUMP — Sijoti........... $9 80

PETER IROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

-c, /UI

zEPAiTy

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
I’ARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODUCTIONS
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most Ruantiful—Most Enduring—Strongest—Best In The World. 
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KRElPKITftS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN^
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti Woo<l Street 

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimai pirkite U. S. Karo Bonas ir Štampas!

VAL : — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. etvlr. iki 9. šeštad 9 Iki 12.
.. —- ---------

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZINFUNERAL HOME

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

JohnF. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Uhicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1&INO
PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

I
STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

Ii PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS

įM 1 ATLIEKA VISĄ DARBĄ

| : St. Casimir Monument
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas

Sustoja,
Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5 I

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.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phonc\VAK<1s 4908

J. LIULEVIČIUS ~~
4348 S. CALIFORNIA AVĖ TeLLAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9661
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Europos karo lauke

1,718 amerikiečių sužeista
Iš ILLINOIS VALSTIJOS YRA 121 VYRAS SUŽEISTŲ

JŲ SKAIČIUJE — SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUUJE YRA 
LIETUVIŲ KAREIVIŲ.

Karo departamentas pir
miau pranešė, kad sužeistų
jų karių skaičiuje yra pvt. 
Conrad VVisinskis, jo motina 
Mrs. Catherine Wisinskis 
gyvena 4422 So. Artesian 
avė., Chicago, III,; Corp. Ro- 
bert R. Augrstin, jo žmona 
Mrs. Florence Augustin gy
vena Tremont, III.; pvt. John 
J. Gavelys, jo tėvas Anton 
Gavelys gyvena Bellevue 
Acres, Peoria, III.; Sgt. Hen
ry E. Laban, jo tėvas Henry 
Laban gyevna 5703 22nd
avė., Kenosha, Wisc.

* * *
Karo departamentas lap

kričio 21 dieną paskelbė 
1,718 Jungtinių Amerikos 
Valstybių kareivių pavar
džių, kurie buvo sužeisti Eu
ropos karo fronte. Sužeistų
jų karių skaičiuje 121 vyras 
yra iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų karo ftonte ka
rių skaičiuje yra pvt. Frank 
A. Baichunas, jo motina 
Mrs. Anna Baichunas gyve
na 1005 W. 77th str., Chica
go, III.; pvt. Charles F. On- 
drejka, jo motina Susan On- 
drejka gyvena 219 W. 105th 
pl., Chicago, III.; Sgt. John 

• P. Ruzas, jo motina Mrs 
Stella Ruzas gyvena šiuo 
adresu — Box 137 — A, 
Knox, III.; pvt. lst class 
Stanley J. Žalas, jo motina 
Mrs. Hettie Žalas gyvena 
2013 W. Kenwood av., South 
Bend, Ind.; Sgt. Frederick 
C. Logas, jo motina Arman- 
da Logas gyvena 1122 So. 
lOth str., Sheboygan, Wisc.

Gali atskirti
' PHILADELPHIA, Pa. — 
Mrs. Kathleen Cirminello, 30 
metų amžiaus, pagimdžiusi 
keturis vaikus (keturiukę) 
lapkričio 1 dieną, jau gali 
atskirti vieną kūdikį nuo ki
to.

Mrs. Cirminello, kuri sve
ria 104 svarus, ligoninę pa
liko lapkričio 23 dieną. Vai
kai paliks dar ligoninėje iki 
jie paaugs iki 6 svarų kiek
vienas. Maureen dabar sve
ria 3 svarus ir 9 uncijas;] 
Kathleen, 3 svarus; Eileen, 
3 svarus ir 61/į uncijos, ir 
Michael, 3 svarus ir 81/-> un
cijos.

Taverne suėmė
Mrs. Georgia Ann Davis, 

24 metų, buvo policijos su
imta taverne, Ontario ir 
Clark strs., praeitą antra
dienį, už palikimą jos trijų 
vaikų: David, 3 metų. Ga
rdine, 6 metų, ir William, 9 
metų. Kaimynai pranešė, ir 
policija rado vaikus vienus.

Skaitykite “Draugą”.

KARO MINISTRAS

I
Kas Girdėt^ 

Chlcagoje ♦

Pasižvalgius pasaulyje

Kai kurios įdomybės...
KARO LAUKE ŽUVO DVI VIŠTOS, KAI MANYTA, 

KAD JAPONAI ARTĖJA

LEYTE, Pilipinuose, 96-os 
divizijos šautuvininkai, ku
riems buvo įsakyta bet ką

/ mus

Lietuva turi būti laisva 
ir nepriklausoma 

valstybė
Konsulas Daužvardis ir p. 

Daužvardienė lapkričio 20 d. 
dalyvavo kiniečių delegaci
jos t aviacijos konferencijo
je) priėmime, suruoštam 
Kinijos generaiinio konsula
to. o 21 lapkričio dalyvavo 
švedų delegacijos priėmime, 
suruoštame Švedijos genera
linio konsulato.

Teisingos ir demokratiš
kos tautos laiko Lietuvą ne
priklausoma valstybe, o jos 
atstovus ir konsulus pilna
teisiais atstovais. Lietuvą 
yra sutrempę ir nori ją iš
naikinti tik grobuoniški na
ciai ir komunistai.

Per klaidą...
LOS ANGELES. — Harry 

Hornstein, gazolino stoties 
savininkas, atidavė vartotą 
popierį, kai trokas atvyko, 
paskui jis vijos troką ketu
rias mylias, kad atsiėmus 
2,000 gazolino kuponų, ku
riuos buvo per klaidą įmai
šęs į vartoto popierio kro
vinį.

Už $391 milijone
WASHINGTON, D. C. — 

Pirmą dieną šeštos karo pa
skolos bonų parduota už 
$391,000,000.

X Frank Skfclly (Skalan- 
džiūnas) mirė nuo širdies 
atakos antradienio rytą, lap 
kričio 21 d. Velionis buvo 
brolis Jono Skelly, veiklaus 
Šv. Vardo draugijos nario, 
Marąuette Park, ir taip pat 
DKK nario.

X Bronė Bakūnas, biznier 
ka Marąuette Park savo na
muose lapkričio 15 d. suruo
šė “party” Mokyklos Moti
nų Draugijos pirmininkei Ci
nai Lawrence pagerbti 15 
metų vedybinio gyvenimo 
proga. Dalyvavo valdyba ir 
direktorės.

X Moterų Sąjungos 20-toj 
kuopoj, Brighton Park, yra 
įsigyvenęs gražus paprotis: 
pagerbti savo nares žymes 
nes sukakties proga, štai, 
lapkričio 19 d. būrys narių 
nuvyko į Laurencų namus, 
4520 S. Whipple St., kad pa
sveikinus savo narę ir jos 
vyrą 25 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga

X Sophle Jurgaitė, žino
ma Town of Lake veikėja 
ir “ Draugo” korespondentė, 
uoliai platina tikietus dien
raščio jubiliejinio koncerto, 
kuris įvyks ateinantį sekma
dienį, Orchestra Hali. Kurie 
dar neturi tikietų, prašomi 
kreiptis į S. Jurgaitą

X Kapočių, gyv. 4406 S. 
Maplewood Avė., dar ir šian 
die neatsipeiki nuo skau
daus smūgio. P. Kapočius, 
šeimos vyras ir tėvas, ku
ris palaidotas praeitą šeš
tadienį staiga mirė. Rytą 
ruošės į darbą. Pasiėmęs už
kandžio, neišėjęs nei iš sa
vo kiemo, prie vartų sukri
to ir vietoj mirė.

X Brighton Parke praei
tą sekmadienį, kleb. kun. A. 
Briškos rūpesčiu, buvo pa
daryta prie bažnyčios rink
liava Coramunity and War 
Fund vajui. Aukas rinko pa
rapijos mokyklos aštuntojo 
skyriaus mergaitės: Stuge- 
lis, Eudeikis, Rampsek, Pe- 
čiulevičius, Budreckis, Meš- 
kauskis, Nasakaitis. *

X Pearl Krikščiūnienė, 
dr. Edw. Krikščiūno žmona, 
su sūnum vieši pas uošvius 
P. ir L. Krikščiūnus, 6155 
S. Whipple St. Tris metus 
ji išgyveno Hartford, Conn.

! Jos vyras, nutraukęs sėk
mingą dantisterijos prakti
ką, išėjo Navy tarnybon ir 
dabar randasi Simpson, N 
Y., leitenanto laipsnyje.

X Antanas Kaminskas, ži 
nomas dainininkas ir Šv. 
Vardo draugijos. Marąuette 
Park, pirmininkas, savo mo
tinai Elzbietai, gyv. adresu 
5942 S. Artesian Avė., var
dadienio ir gimtadienio pro
ga užprenumeravo "Drau
gą”. Gražus pavyzdys vi
siems sfinmrs ir dukterims.

X Barbora Lauraitienė iš
Marąuette Park, ilgą laiką 
sirgus, pagerėjo ir vėl grįžo 
į parapijos veikimą. Ji yra 
viena pirmųjų Marąuette 
Park kolonijoj darbuotojų.

Sūnus reikalauja 
tėvui mirties...

Svarbi rinkliava
Arkivyskupas Samuel A.

Stritch lapkričio 14 dieną
parašė įdomų ir turiningą judant šauti, ramiai laukė 
laišką, ryšiumi su ateinan- savo lapių urvuose vieną 

naktį, kai beveik buvo tikra, 
kad japonai vykdys kontr
atakas. Staiga pasirodė švie
sa ir dvi amerikiečių grana
tos eksplodavo.

“Heli”, — pasakė karei
vis, — “mes pataikėm visai 
teisingai, bet ne japonams”.

Priešakyje jų gulėjo už
muštas arklys ir dvi vištos.* * # 
Pagerbė

LONDONAS. — Belgijos 
žinių agentūra pranešė lap
kričio 21 dieną, kad Briuse-

čia rinkliava popiežiaus rei
kalams. ši rinkliava įvyks 
ateinantį sekmadienį, lap
kričio 26 dieną, visose baž
nyčiose. Surinkti pinigai bus 
nusiųsti popiežiui, kuris tuos 
pinigus panaudos Katalikų 
Bažnyčios reikalams ir nuo 
karo audrų nukentėjusiems 
žmonėms.

Lapkričio 26 dieną rink-

Gen. Chen Cheng, vadina
mas "strong man of China”, 
paskirtas Kinijos vyriausy
bės Karo Ministru vietoje 
gen. Ho Ying’-Chin, kurio 
tvarkymas Kinijos kariuo
menės nuo seniai buvo kri
tikuojamas Žmonių Politinėj
Taryboj. (Acme-Draugas te-į^avos pinigai bus skiriami 
lephoto) į misijų ir labdarybės dar

bams. Ateinantį sekmadienį 
aukodami pinigus — prisi
dėsime prie Bažnyčios reika
lų stiprinimo, ir kartu ištie
sime pagalbos ranką varg
stantiems ir nuskriaustiems 
žmonėms.

Surinktus pinigus popie
žius panaudos žmonių gero
vei. Būkime duosnūs ir ge
raširdžiai !

* * ❖

Pavogė kumpį
Iš Mrs. Mary Veeko namo, 

853 E. 40th str., buvo pa
vogta kumpis ir $150. Ji pra
nešė policijai.

Staigi mirtis
Hillis Buck, 37 metų, 2559 

W. 66th str., mašinistas, mi
rė nuo širdies atakos savo 
name. Gaivinimo sąuadui ne
pasisekė jo atgaivinti.

Ne vieta žaislui...
Thomas Habielewich, 11 

metų, 1326 Cleaver str., bu
vo staiga užmuštas praeitą 
antradienį į šiaurę einančio 
North Western traukinio, 
Blackhawk ir Ada gatvėse, 
kai žaidė ant bėgių su kitais 
keliais vaikais.

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLVNA STOSKIUTRS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru/

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
- t

Pradžia — 3:00 valandą po pietų.

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.

NEW YORK. — Abraomo 
Gold sūnus, 18 metų am
žiaus. lapkričio 21 dieną pa
sakė, kad jis norėtų matyti 
savo tėvą einant į elektros 
kėdę už nužudymą jo moti
noj Bella, kuri buvo padeg
ta jų namo prausykloje.

Saul Gold, kalinėdamas sa
vo ir seserų, Gussie, 19 me
tų, ir Fannie, 13 metų, var
du, pareiškė:

“Mes nenorime jam pagel
bėti. Jis užsitarnavo ką jis 
gavo. Mes niekad neturėjom 
su juo žmoniškos dienos mū-

lyje, Belgijos sostinėje, Įgyvenime.
Avennedes Hortensias buvo TCvas’ 44 amžiaus,
pavadinta Avenue Eisen-!nam'-' tepliorius, sulaikytas 
hower. '* užstato

Už "nakvynę" gavo 
$200 pabaudos... Owen Mallory, 6802 Prai- 

rie avė., Tivoli skalbyklos 
vairuotojas, pranešė polici
jai, kad ginkluotas negras

„ iš jo atėmė $50 koridoriuje,
radienį teisme pareiškė, kad 50th pl
ji grįžusi į savo namus spa
lių 12 dieną radusi Mrs. Lu- 
cille Connelly, 37 metų, 5960 
Union avė., užmigusią jos 
lovoje. Jos namo durys bu
vo užrakintos, todėl Mrs.
Boday paprašė savo sūnaus,
20 metų, kad jis įliptų pro

Mrs. Ruth Boday, 5317 S. 
Carpenter str., praeitą ant-

Kiek išdavė?
Chicago3 miesto klerkas 

Schreiler išdavė 7,726 like
rio leidimus šešių mėnesių 
periodui, kuris prasidėjo 1

langą ir atidarytų duris. Nu, laPkričio' ir gavo 203 prie- 
dinius prašymus. Apie taiir Boday rado svetimą mo

teriškę savo lovoje. Moteriš
kė, kuri miegojo svetimoje Txvs:o nntvpn 
lovoje, buvo teisme nubaus- "
ta dviem šimtais dolerių už Praeitą antradienį buvo 
“nakvynę” svetimame na- kilęs gaisras trijų aukštų 
me name, 4658 Winthrop avė.

pranešta lapkričio 22 d.

Kaip viena moteriškė už
migo kitos moters lovoje? 
Kaltinamas alus! Todėl rei
kia daugiau blaivumo!

Iš paukštienos sandėlio, 
6851 Irving Park rd., įsilau
žę vagys paėmė 2,200 sva-

Gaisras išvarė 
gatvėn.

75 asmenis
1

Mirė stotyje •••
Charles Feucht, 70 metų, 

iš Akron, Ohio, sukrito ir 
mirė nuo širdies atakos Chi- 
cagos airporte (lėktuvų sto

rų kalakutienom. Apie tailtyje), praeitą antradienį, 
pranešta policijai praeitą (kai jis laukė lėktuvo į Cle- 
antradienį. fveland, Ohio.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739
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PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

ai pigesni nnoAimtf — be komlSIno 
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................Tel. CANaI 8881

BEN J. KAZANAIJSKAS, Raitininkas
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