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SUAIŽĖ. PADEGE TOKYO FABRIKUS
Sąjungininkai Keliasi Per Reino Upę; 
Labiau Spaudžia Nacius Prie Saar

SU JAV PIRMĄJA ARMIJA Vokietijoje, lapkr 24.—
Amerikiečiai kariai šiandien iš gatvės j gatvę ir iš namo ■ " ! , 1 t » *j namą veržėsi gilyn į Weisweiler, dvi mylias į rytus nuo 
Eschweiler. Naciai smarkiai priešinasi. I

SU JAV SEPTINTĄJA ARMIJA, prie Strasbourgo, 
lapkr. 24.—Raportai sakė amerikiečių ir prancūzų priešą^ 
kiniai daliniai persikėlė per Reino* upę į rytus nuo Stras
bourgo.

Tie daliniai matomai buvo žvalgybiniai patruliai, o ne
būtinai pirmieji didesnieji daliniai didžiosios jėgos.

Jeigu raportai būtų tikri, tai šie vienetai būtų pirmieji 
persikėlę per Reino upę įi pačią Vokietiją.

Prancūzai ir amerikiečiai 
kariai valdo visą Strasbour- 
gą išskiriant mažą, bet pa-
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Maždaug 100 B-29 Lėktuvų iš Saipan 
Bazių Atakavo Japonijos Sostinę

WASHINGTON, lapkr. 24.—Žvalgybos lėktuvų padary- 
tos nuotraukos parodo, jog Tokyo mieste matosi dideli 
gaisrai, ir kad visa Japonijos sostinė padengta didelių 
juodų dūmų.

r F* -ž

jėgftigą poziciją prie vaka
rinio galo didžiojo tilto 
skers Reino.

PARYŽIUS, lapkr. 24. — 
Padėtis nuo šiaurės iki pie
tų vakariniam Europos fron 
te yra tokia:

1 BRITŲ 2-oji ARMIJA— 
Pasistūmėjo per minų lau
kus ir dumblą iki netoli Ven
io tvirtovės pietrytinėj OI a n 
dijoj; paleido Hoven, tris 
mylias į šiaurryčius nuo 
Geilenkirchen.

2 AMERIKOS 9-oji AR- 
MIJ A—Užėmė Pattern, tris 
mylias į pietvakarius nuo 
Julich, ir įsiveržė į Bour- 
heim, 24 mylias į vakarus 
nuo Koelno.

3 AMERIKOS 1-oji AR

MIJA—Pasivarė į vakarus, 
pietus ir pietryčius nuc 
Weisweiler, devynias mylia' 
į šiaurryčius nuo Aacheno; 
pasivarė pirmyn 600 jardr 
rytiniam Hurtgen miške 
kampe.

4 AMERIKOS 3-oji AR
MIJA—Atakuoja nacius l1 
mylių frontu prieš Saar klo
nį; labiau spaudžia penkias 
nacių laikomas tvirtoves 
Metz srity; prasiveržė ke
turias mylias Romelfing 
srity, 27 mylias į pietus nur 
Saarbruckeno.

5 AMERIKOS 7-oji AR
MIJA — Dasiva rydami iki 
Saulxures, pusiaukely

•ai

gar

£
Gen. Dwiglit Eisenhower, sąjungininkų jėgų viršininkas, išgiria Amerikos 29-tos pėstininkų 

divizijos karių kovojimą. Jis kalba i juos prie kelio kur nors Europos vakariniam fronte.
(Signal Corps nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Sako Lenkų Premjeras 
Mikolajckyk Rezignavo

NEW YORKAS, lapkr. 24 į 
—Nepatvirtinti raportai sa- į 
ko Lenkijos Premjeras MT- Į 
kolajezyk šiandien atsista
tydinęs iš premjero vietos.

Jo vieton neva paskirtas 
socialistas Jan Kwapinski.

Vakar Chicagon Atvyko Stoškiūtė 
Dainuoti "Draugo" Koncerte Rytoj

LONDONAS, lapkr. 24.--
Per i Lenkų vyriausybė Londone 

Saa’ea perėją, kopiaai į Vos sudarS planus laiaviem3 rin.
ges viršūnes. kiniams išlaisvintoje Lenki-

6 PRANC ZŲ 1-oji AR- joje Įstatymai numato lais-
MIJA—Užėmė Le Thfllot, b‘lsavlmą visiems Len- 
pietiniuose Vosges kalimo piliečiams, ir pilnas

teises mažumoms.

Išmušė Paskutinius Saare Nacius;
Iš Naujo Puola Čekoslovakijoje

MASKVA, lapkr. 24. — kur suėmė 2,500 nacių be- 
Rusai šiandien pribaigė pa-' laisvių.

ŠVEDIJOS LAIVAS 
NUSKENDO BALTIJOJE

CHICAGO, lapkr. 24. — 
Chicagon šį rytą atvyko 
Polyna Stoškiūtė, DRAUGO 
koncerto artistė. Drauge su 
artiste atvyko jos mamytė, 
kuri taip pat klausysis kon
certo sekmadieny.

P-lė Stoškiūtė atvyko iš 
New Yorko, kur pastaromis 
dienomis gražiai pasirodė 
operoje. La Šalie St. stoty
je gražus būrelis lietuvių 
sutiko dainininkę ir įteikė 
jai puokštą gražių gėlių. 
Būrelyje matėsi Stoškiūtės 
sesutė, Sesuo M. Eucharis- 
ta, šv. Kazimiero Akademi
jos vedėją ir jos. palydovė 
ponia Juzė Daužvardienė, 
DRAUGO Administratorius

21-oji JAV BOMBERIŲ KOMANDA, Saipan, lapkr. 24. 
—Brig. Gen. Emmett O’Donnell, kuris skrido pirmame 
B-29 lėktuve virš Tokyo šiandien, sakė japonai buvo ne
tikėtai užklupti, kadangi jų lėktuvai nepakilo priešintis, 
o jų priešlėktuvinių patrankų šaudymas buvo negausus ir 
netaiklus.

Kiti grįžę lakūnai sakė jie matė kaip bombos krito tie
siog ant fabrikų ir kitų taikinių.

Pirm negu amerikiečiai išskrido, jiems buvo įsakyta 
nemesti bombų ant japonų tikybinių pastatų, kultūrinių, 
paminklų ar imperatoriaus palociaus.

Vakare Bismarck viešbu
tyje įvyko privatūs pietūs 
Stoškiūtės pagterbimui. Pie
tus iškėlė Chicagos Lietu
vių Moterų Klubas, šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmė- rujos

skutinią nacių opoziciją Saa
re saloje, kuri dominavo 
Rygos įlankos žiotis. Mar
šalas Stalinas pranešė, kad 
tuo baigta “išlaisvinti” vi
są Estiją.

Pietuose rusai pradėjo 
naują ofensyvą prieš nacius 
Čekoslovakijoje, kur jie už
ėmė Csop, geležinkelių cen
trą. Į šiaurę ir šiaurvaka
rius nuo Csop, rusai iš nau
jo puola nacių linijas.

Vengrijoje rusai smar
kiau puola nacių linijas į 
šiaurę nuo Budapešto, ir

Raportai iš fronto sakė 
rusai stumiasi per gilų dum
blą arčiau Hatv.an, svar
baus Vengrijos susisiekimo 
centro 30 mylių į vakarus 
nuo Tokay, ir arčiau Mis- 
kolc, į šiaurę nuo Budapeš
to.

KARO BIULHENIAI
—Vienas amerikiečių da

linys randasi 13 myKii nuo 
Saarbruckeno.

—Tik du B-29 lėktuvai ne 
ftfin iš atakos ant Tokyo. 

. užėmė Tokay, vyno centrą. į __Amerikos lėktuvai be
veik sunaikino V-2 bombų
siuntimo
Weimar.

platforma* prie

STOKHOLMAS, lapkr. 24.
—-Švedų laivas Hansa nu
skendo Baltijoje su 80 ke* Kun. P. Cinikas, trys aka- 
leivių ir 24 įgulos nariais.
Laivas plaukė iš Nynaes- 
ham į Gotlandą.

Spėjama jis buvo sutor- 
peduotas arba sumušė mi
ną. švedas lakūnas sakė ma 
tęs išsigelbėjimo laivelį su 
dideliu skaičiumi žmonių.

demiečių atstovės, G. Krat- 
kevičiūtė, S. Jurkaitė ir A. 
Lukošiūtė, ir Akademijos 
rėmėjų atstovė E. Prose.

Kaliniai Bandė Pabėgt 
1 Žuvo, Trys Sužeisti

I ’ /* llv“ JOLIET, III., lapkr. 24.—Japonai ureit Užims Dešimts kalinių šį rytąban

Hwaiyuanchen Miestą
CHUNGKING, lapkr. 2* 

—Amerikos štabo praneši
mas sakė 14-tos aviacijos 
komandos lėktuvai pakarto
tinai puolė Hwaiyuanchen, 
smarkiai ginamą miestą 
prie Lung upės, tuo nuro
dant, kad jis gali greit tek
ti japonams, kurie veržiasi 
į Kweichow provinciją.

sekė, vienas sargybinis bu
vo nušautas ir trys kaliniai 
pašauti. Viši kiti buvo su
imti.

KALENDŲ KII S

—Gen. Eisenhower pra
šant, WPB Įsakė padvigu- 
binti mažųjų ginklų garny-J
bą.

—Prancūzai Ir amerikie
čiai artinasi prie trijų tilte 
skers Reino upės.

—Švedijos laikraščiai ra
šo apie įtemptus Švedijos- 
Vokietijos santykius.

Jugoslavai Okupavo
Kotar Uosta ir Lusica
LONDONAS, lapkr. 24.—

Maršalo Joaip Broz komuni
katas pranešė, kad jugosla
vai užėmė Kotar ir išlaisvi
no jo uostą bei Lusica pu
siaujai}.

jos ir DRAUGO koncerto 
Priėmimo Komisija. Artis
tė papasakojo dalyviams 
apie savo nuotykius kelio
nėse ir koncertuose ir sakė 
džiaugiasi proga dainuoti 
Chicagos lietuviams.

Po koncerto Orchestra 
Hali’ sekmadieny, Morrison 
viešbučio RoosevClt Room 
įvyks viešas artistės pager
bimas. Pasisvečiavus Čika
goje, Polyna po atsisveiki- į (įmoc.
nimo priešpiečių pirmadie
ny grįžta atgal New Yorkan 
toliau vaidinti Saffi rolę« h • .
Strausso operetėje Gypsy 

I Baron.

PRANCŪZIJA PRAŠO 
SAU LYGIŲ TEISIŲ

LONDONAS, lapkr. 24.— 
Prancūzijos laikinoji vyriau 
sybė greitu laiku prašys ly
gių teisių su Anglija, Rusi: 
ja ir Amerika.

Per konferenciją su Sta
linu, kuri greit įvyks Mas 
kvoje, Gen. De Gaulle ban
dys išgauti 20 metų apsau
gos sutartį, pagal kurią abi 
krašti pasižadės padėti vie 
nas kitam jeigu Vokietijp 
vieną jų užpultų pirm 1965

Lapkričio u.: šv. Kot
ryna; senov«. . Vismantą ir 

1 Germė.
Lapkričio 26 d.: 26-tas

Sekmad. po Sekminių Sv.|.' VokietijČS OkUpaCljūS

Aliantai Susitarė Dėl
Silvestras; senovės: Dobilas 
ir Švitrigaila. ;

Lapkričio 27 d.: Šv. Mak-
• WASHINGTON, lapkr. 24. 

—Valstybės Sekr. pavaduo

WASHINGTON, lapkr. 24. 
—Amerikos B-29 Superfort- 

1 ress lėktuvai, skrisdami iš 
naujų bazių Marianas salo
se, 1,500 mylių į pietus nuo 
Japonijos, šiandien atakavo 
Tokyo.

Gen. H. H. Arnold, 20-tos 
aviacijos komandos viršinin 
kas, sakė “Gen. Hansell 21- 
os komandos” lėktuvai išne
šė tą ataką. Arnold pareiš
kė, jog ši ataka buvo ne 
vienkartinė, o pradžia Japo- 

suminkštinimo ” pirm

invazijos.

Tokyo yra Japonijos eko
nominis, politinis ir kultū
rinis centras. Jame gyvena 
apie 7,000,000 asmenų ir 
randasi labai daug karo fab 
rikų, kuriuos, Gen. Arnold 
sakė, ši ataka smarkiai pa
žeidė.

Iš Arnold pasakymo, kad 
“didelė jėga” skrido ata
kon, daroma išvadų jog tų 
lėktuvų skaičius galėjo siek 
ti 100 ar daugiau.

JAV Kariai Užėmė Limon, Eina Tolyn
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
24.—Gen. Douglas MacAr- 
thur pranešė, kad amerikie
čiai sunaikino beveik visą 
japonų pirmą diviziją, įsi
laužė ir užėmė Limon kai
mą vakar, ir pasukę priešo 
linijoA galą, veržiasi pirmyn

Už Limon teranas geres
nis, bet pabrėžta, jog tai 
nereiškia kovų sumažėjimą.

Gen. MacArthur sakė Li
mon laimėjimas gali pas
tumti visą Yamashita lini
ją, ant kurios priešas pasi
tiki Leyte salos išlaikymui.

Komunikatas sake ameri
kiečiai pasivarė 1,000 jardų 
į pietus nuo Limon ir pasie
kė Leyte upę.

Ddelis lietus, dėl kurio 
visi veiksmai sulėtėjo, vis 
dar tęsiasi.

Sukilimas Dėl Tarnybos Užjūryje
0TTAWA, lapkr. 24. — [partijos narių iš Quebec pa- 

Ministras Pirmininkas Ma- I sisakė neberemsią dabarti- 
ckerizie King bandė kaip | nę valdžią. Vienas kabineto 
galėdamas išlaikyti savo i narys iš Quebec jau atsia-
vyriausybę.

Kanados vyriausybei va
kar vakarą pranešus, jog 
buvo pravesta dalinos kons- 
kripcijos planas, prancūzų 
apgyventam Quebec tuoj 
kilo riaušės ir demonstraci
jos.

Jaunuoliai paradavo per 
Quebec agtves, išdaužė Chro 
niele - Telegraph laikraščio 
raštinės langus ir užpuolė 
armijos raštinę bei liberalų 
partijos rūmus.

tatydino.

simas; senovės: Skomantas tojas Stettinius pranešė, kad 
ir Girdrjtė. - Europos Patariamoji Komi

sija pasirašė sutartį dėl mi- 
litarinės okupacijos Vokie
tijoje.

Brig. Edmond Blais, Que- 
beco militarinis komandie- 
rius, sakė nėra pavojaus 
dėl rimtos betvarkės, ir 
tvirtino, kad
tvarką.

Tito Nori Sujungti
6 Balkanų Valstybes

LONDONAS, lapkr. 24— 
Laisvos Jugoslavijos radio 
pranešimas sakė Maršalas 
Josip Broz planuoja įsteigti 
federalinę demokratinę vy
riausybę Jugoslavijoje, ku
rion įeitų šešios valstybės.

Tuo planu, federalinial 
vienetai toje valdžioje bus 
Serbija, Kroatija-Slavonija, 
Macedonija, Bosnija, Herze- 
govina ir Montenegro.

Anot raporto, naujoji vy-
jis išlaikys riausybė dės visas pastan

gas artimai bendradarbiau-
ORAS

Ūkanota. Bus lietaus.
King vyriausybei gręsia 

pavojus. Pusė 60 liberalų
ti su visais Balkanų kaimy
nais.

t
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KAS GIRDĖT WAUKEGANE
PASKUTINE DIENA j imą rožančiaus; grabne- 

šiąms ir visoms draugijoms; 
seselėms už jų didelę užuo
jautą ; giminėms ir drau-

Šv. Baltramiejaus parapi
jos bazaras eina prie pabai
gos. Lapkr. 26 d. bus pasku- l y
tinę bazaro diena. Klebonas 6ams uz sv' Mlalų ankas *r 

. ... gėles; visiems, kurie buvosu visa komisija ragina pa- b... i .. . . per visas naktis ir budėjorapiionus atsilankyti j bu-; f A v._ . . ,, ,. , 1 Šermenyse. Ačiū visiems, kužarą ir parodyti duosnuma. . . . . .
Per tris nedėldienius buvo rie tlek. dau8 pnerdėjo prre

suraminimo manęs liūdesio
I

valandose.Labai daug atsilankę, bet 
yra dar tokių, kurie ir ne
buvo. Tad prašomi neuž- NUŠOVĖ VILKĄ 
miršt šį nedėldienį, bes tai Pranas Lickus ir 
paskutinė diena. Klebonas1 
nori, kad bazaras atneštų 
daug pelno. Visi parapijo-

sūnūs
Kazimieras lapkričio 12 d. 
išvykę medžioti buvo labai 
laimingi, nes nušovė keturis 

nai žino, kad reikia mokyk- fazanus Ruošdamies va
lą taisyti. žiuoti namo, eidami per miš

ką išgirdo ką tai bėgant. 
Kazimieras atsisuko ir pa-DĖKOJA
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Neodiniai bataiMarianapolio žinios
Lapkričio 17 d. buvo pir

mas šiais metais mokinių 
lietuvių susirinkimas Maria
napoly.

VISU VAKARŲ FRONTU DAUG NAUJO
T WES1 ERN 

fRONT

\

f'w

Koraalimi

Zvealoll* G*rm<ter*

Wowboch

NETHN. įAlldorl

• • Wursden

• Hooren

Eilendorf

GERMANY

Naujausias braižinys žemėlapio vakarinio fronto, kur 
sąjungininkai laužo nacių frontą jau žygiuoja Vokietijos 
žeme. (Acme-Draugas telephoto)

Pranciška Petruškienė su'matė, kad-didelis vilkas at- kimą drabužių nukentėju- bai malonų kapelioną; veli- 
savo sūnumis Jonu Viraku bėga. Paėmęs savo šautuvą siems lietuviams. Tą dieną na visiems namiškiams lai* 
ir Juozapu Petruška reiškia tris sykius iššovė ir nušovė bus paskirta, vieta, ir kaip mės ir pasisekimo, 
dėkingumą visiems, kurie
buvo taip geri per jos myli
mo vyro Stanislovo Petraš
kos šermenis patarnauti. D e 
koja klebonui, vikarui už a- 
tėjimą į namus ir atkalbė-

vilką, kuris svėrė apie 70 
svarų. Parsivežęs namo pa-

sunešti drabužius; bus iš
rinktos moterys, kurios per-

rodė savo draugams ir sakė žiūrės visus drabužius ir vy- 
padarys iškaiųšą. rai susirinkę sudės į dėžes

Ūkininkai toj apylinkėj ir pasiųs į centrą, 
džiaugias, mažiau bus vie- SUSIRGO VEIKLUS
nu žvėrių, kurie daug gyvu
lių paplauna ir daug nuos
tolių padaro.

DĖMESIO

LIETUVIS
Charlie Navard, 721 So.

cijonuojami. Ši taisyklė tai
koma batams, pagamintiems 

Washington, D. C. — Kai-Į šioje šalyje ar importuo- 
nų Reguliavimo Įstaiga pa- tiems iš užsienio prieš lap- 
reiškė, kad neodiniai batai, kričio 6 d., nes turima in- 
kuriuose yra odos tik tiek, tencija yra ištuštinti dabar

Ta proga žodį tarė mari- reikalinga būtiniau- turimas atsargas, neragi-
jonų generalinis vizitatorius 8iems viršūnės medžiagos nant tolimesnio odos naudo-
kun. dr. K. Rėklaitis, ragin- sustiprinimams, nebebus ra- jimo šio tipo avalynei.
damas mus į kilnų darbą. Į- r ■ - ._____________ ________

Kuopos globėjas kun. J.
Petrauskas paaiškino, kaip 
reikia sėkmingiau veikti.

Valdybon buvo išrinkti;
P. Žarkauskas pirmininku,
J. ^Šidlauskas vicepirminin
ku ir V. Eidintas sekreto
rium.

Svarstytas choro ir akto
rių būrelio sudarymas. Su-' 
darytas ir lietuviškų studi
jų ratelis. Buvo tartasi, kaip 
geriau galima paskatinti- m-o 
kinius skaityti lietuviškus 
laikraščius. j,

Susirinkimai bus šaukia
mi kas mėnesio pirmą pir
madienį. .

GRAŽIAUSIAS. PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dūubak ir Duktė — savininkės

W0Lk STUDIO

1345 West 35m Street f
7/u- JlcM įVe*

MOST * &>Aofoy*a/’A.

n »ip' f.re į
ADVANCED

l.t>WEST i’OSSii.LE 1‘KiCta .
•MŲNF J/VFAYETTl IMS '

Pašalinkite Gasus
KURIE PASIDARO NUO 

VIDURIŲ

UŽKIETĖJIMO
IR TAIPGI PALENGVINKITE 

SAVO SKILVI
Kai juma prikimba

kietėjimas ir Jūa jaučitėa 
ginti, aarvuoti ir blogoje nuotaikoje 
ir nuo tų reiškinių kenčiate — tai. 
voa akaudėjimą, jaučiate nemalonų 
kvapų, vidurių suirimų, nevirški
nimų, nemigų< neturėjimų apetito ir 
jūa skilvis jaučiasi apsunkintas dėl 
gezų ir iipūtimo — įsigykite Dr. 
Feter’s daug metų išmėginto Gomoso. 
Daugiau negu liuosuotojas, jie taip
gi yra vidurių stiprintojas, sudarytas 
ii 18 pačios Gamtos gyduolių 
iaknų, žiedų ir augmenų. Gomoso 
duoda nerangiom žarnom veikti ir 
pagelbsti joms švelniai ir sklandžiai 
pašalinti užkietėjusias išmatas | pa
gelbsti prašalinti užkietėjimo gezus, 
ir suteikia skilviui ma
lonų šilumos jausmų.
Vartokit tikrai kaip nu
rodoma ant bonkutea 
užrašo. Jei jūs 
vėl norite jausti 
džiaugsmų ma
lonios pagelbos 
nuo užkietėji
mo varginimų 
ir tuo pat laiku 
paleng vinti jū
sų zkilvį. įsigy
kite Gomoso 
Šiandien.

fslfo Ifls negalite nusipirkti savo apylin
kė), siuskit prsšrms dėl mūsų “susipaŽtnėi 
mw" pasiūlymo Gomoso ir gausits —

nw ai vert**D I AA1 Bsndymiri Bonkuted
DR. PETER'8 olejo liniment — 
antiseptikas — kuru suteikia greit* paleng
vinime nuo reumaiiiltu ir neuralgiikt] 
skausmu, musknlinio mlgarskausntn, suatin- 
gusiu ir aksudžiu muskulų, patempimų ir 
nykttelėjimų.
DR. PETER‘8 MAGOLO -r alkilinęs — 
palengvina taikinai neknriuos skausmingus 
skilvio sutrikimas kaip psvyadiiui rtkitiea 
nevirškinimas Ir rėmuo.

I Siųskit ii “Special Pasiū- 

| lymo” Kuponą — Dabar

1O įdėtas SI.00. Atsiųskit man apmo
kėt* 11 uncijų Gomoso ir dykai — 

vertė* — bandymui bonkutea 
Olejo ir Vagoto.

| O C. O. D. (Išlaido, pridėto*)

I 
I 
I
j DR. P HE R FAHRNEY & SONS C0

Degt. H7I-4I.N

L
 IMI W<nhln«tou Blvd.. Chlcago 12. m. | 
1M Staaley gi.. Wlanlp*ų. »Ua. Cm*. Į

Vardas..

Adresas----------------

Palto Ofisą*.___

Waukegano Lietuvių Ta
rybos skyrius turės susirin
kimą lapkričio 26 d., pirmą
valandą popiet, Lietuvių sve- pasveikti 
tainėj. Pirm. Pranas Bujan 
prašo visų skaitlingai atsi
lankyti, nes nori pradėti rin-

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, 2iJdus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Tn- 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IKWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE 

' I'hone: LAFAYETTE 8617

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tilt vien* por* e k ų Uam Ryrenl- 
mul. Saugokite j*s letadamt tieg- 
aamlnuotl jas mod'rntikl*URla 
metodą, kurių regėjimo moksliu 
gali aut alkti.M MKTAI PATYRIMO 
Įrtotnklmc akinių, kurie praAall- 

a* visa aklų (tempimų.

Dr"John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.
IMI So. Ashland Avenue 

Kampas li to*
iek-funasi OANAL esat, Ohlcape 

OFISO VALANDOS!
■asdtaa »:(• a. aa. iki p. m.

Tračiad. Ir laėtad a. aa.- ttd I K B. Ik

Tfcl. YARda <641

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIU8 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

"Nuo 6 Iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

Jo brolis Bronislovas yra 
Prancūzijoje.
PRAĖJO LIŪDNUMO 
DEBESYS

Theodoras ir Ona Stanį - 
liai, 817 Lincoln St., lapkri
čio 16 gavo žinią iš Karo 
vyriausybės, kad jų sūnus

Viceory St., sunkiai susir- i Leonardas sužeistas. Nuliu
ko lapkričio 20 dieną ir nu- dimas bet gi neilgai tęsės, 
vežtas į Šv. Teresės ligoni- nes gavo laišką nuo paties 
nę. Jis lietuvių mylimas, sūnaus, kuris rašo, kad ne
neš labai daug visur darba- buvo sužeistas. Prašo tėvų 
vosi. Visi linkim jam greit nesirūpinti, nes viskas bus 

gerai.

Lapkričio 17 d. Mariana
polio koplyčioje buvo gedu
lingos pamaldos už Raimun
do Brazausko vėlę. Jis mirė 
karo lauke Italijoj. Raimun
das buvo vienas iš gabiau
sių studentų Marianapolio 
mokykloj ir veiklus lietuvis. 
Jo tėyai gyvena Watęrbury, 
Conn. Jo brolis Algirdas da
bar mokosi Marianapoly.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

ŽINIA NUO 
KAPTURAUSKO

Kun. Kiškūnas gavo laiš
ką nuo Adolfo Kapturausko. 
Pirmiau rašė, kad esąs kur 
nors Anglijoje vienoj jos li
goninių, bet nėra labai su
žeistas, tik peršautas par 
kairę ranką. Dažnai einąsI
išklausyti šv. Mišių; turi la-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mane 26 metą praktikavimas
llira MMiiiįvlinM 

Optemetrfaally Aklą SpeMalktas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, 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 • Ne

dalioj pagal sutartį 
Daugely atsitikimų akys atttajso- 
mas be akinių. Kainos pigian kaip

Stanuliai turi tris sūnus 
ir visi Dėdės Šamo tarny
boj. M. Z.

Pirkite pas tuos biznierių'; 
kurie skelbiasi '‘Drauge.”

Lapkričio 21 d. mokiniai 
išvažiavo atostogų Padėkos

.J - I
dienos proga.

Taip pat tą dieną į Chi-
cagą išvyko generalinis vi
zitatorius JcmL dr. K. Rėk 
laitis. , M. K.

DR. STRIK0L1S
PHYSICIAN AND SURGEON 
<645 So. Ashland Avenne

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki i ir nuo 6 iki 8 vaL

Nedėliomis pagal sutartį 
Office TeL VARds 4787 
Namą TcL PROspect 1930 

TM. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

Mtf »•- Ashland Awa 

arti <Rh Sfamt

• wL lyte hd S vaL

Bee. 6958 So. Ttlman Avė.
Km. TeL GROveUD 0617 
Offloe TeL HElOoob 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CKDM7RGAS 

2423 West Maataetfce Road
OFISO VALANDO8 

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasaa 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie l

Trečiadienio Ir Reėtadlenlo vakarai* 
Oflaaa yra uždaryta*.

Telefonas SEELEY 87«0

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A Rau

donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Rezidencijos Tet: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadisniais pagal —♦■■ej

5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

t am VI; am 8^84^8

GANai 6122

DR. BIFMS i
GYDYTOJAS IK CMIKf »•<, x> 

2201 W. Ormnk Rd

1—3 popiet tr 7 -A » ♦ 
TnOad. Ir ArStivliez,*.

ofisas nldnrytaa
REZIDENCIJA 

8241 West 66tb Plact 
TcL REPnblIc 7868

TeL CANal 8257
Re*. TeL: PROspeci 6659 j

DR. R. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRT’RGAS 

1821 So. H&lsted St 
Rezidencija: 6606 8. Artealan Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 8 vaL vakare.

TG. TAMs 8146

K. V. 1SIMKUS
t nmtrwj 
nUTAIKOM4 West SS4h Strert 

WL: 11-12; 84; br « *va jr
-2-4 Ir 6:304:M 

-12

Slrantannia duona yr* toji., 
karią oūdtrbnase savo ranbo-*

LIETUVIAI DAKTARAI

4712 South Ashland At.
Ehene TAKOS U73

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius ii priežas- 
j ties spalvų neregėjimo — (color 

blindness), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROO8EVF.LT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS -
Statybai, Rcmontavlmnl, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MtNESINIŲ IAMOKCUIMŲ!

Panaudokite Proga Dabartinėm* Zemoma 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mfloų (Mtalgole. •Ifli’O Indėliai 
rfl|w«.tlii|fnl globojami Ir Ilgi gS.000 00 ap
drausti per l’edcral SnvIntiM and Ixtan ln- 
Mirance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Juma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

<— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Tel. nEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 04S4

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS
61515 So. Kedzie Avenne

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

Ofiso Tel........VlRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 fld 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

| DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais. Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chlcago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ’ 

ir Šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y A Rds 0554
Jei neatsiliepia ėaukite- 
Kes. T*l •xxr {
' OFISO V ė I A M < »S

Nuo 10 Ik1 1 ? V« r\ »«) f »tė 2 I • 
vg.1. «pnpf<M ’r <»• . i ti -

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPnblIc 0054 ,
Jntgu n«atslHopia —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1-8 vai. popiet
Ir nuo 6 Ikt 9 vai. vakare.

Trečiadienio vakarais Ir taipgi
8ekmadleniat« pagal eutart)

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne-i 
žiniomis. Tik ne visi pasie-
Uia, — Vydūnas

ROO8EVF.LT
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED
—

R “D K A D G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVKRT1SING DEPARTMENT 

117 No. Deerbom Htreet 
TeL RANAolDh MM-MM

WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Alnminum 
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 
Dirbtuvės
Darbininkų

GENERAL MACHINE 
SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ 

MATERIOLO IŠDALINTOJŲ

. ★ ★
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- 
dų Pastovūs darbai, užtenkamai vir
šlaikio.
NATIONAL DIE CASTING CO.

TDI'HV IR f/AWNDALE AVĖ. 
LINCOLNWOOn, ILL.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

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

REIKIIA
MEDŽIO DIRBĖJŲ
SAMPLE TRIM SAWYER

Pastovūs Darbai 
Gera Mokestis 

55 Vai. į Savaitę
ATSIŠAUKIT Į

2164 CLYBOURN AVt.
Daug kas nori steigti iš 

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

HELP WANTED — VYRAI

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIU 

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL * 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos — 53 vai. j snv

Kelly Steel 
Works, Ine.

71m, Metai — Po Kero Ateitis
5757 W. 65th STREET 

Atdara kasdien 8 ryto iki 8 vak. 
Sckniad. 10 ryto iki 3 pp.

5TRUCTURAL STEEL 
DARBININKŲ

RIVETERS —- PUNCHERS 
GRINDERS — PAINTERS 

PAGELBININKŲ DfiL 
MARKER,

PUNCH, FITTER, RIVETER.
Dienomis — 54 vai. j sav. 
Naktimis — 66 vai. Į sav.

VIERLING STEEL WORKS 
313 W. 23rd St.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

Pilno laiko darbai, dienomis aT 
naktimis. Patyrusių ar ne, dirbti 
prie Alnminum castings. Alga 
mokama laike lavinimo. T00% 
karo darbai. Atsišaukit darbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

RANDASI

PO KARO ATEITIS
DIRBTI

KARO DARBĄ
PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

VERTINGAS DIESEL 
PATYRIMAS

ATSIŠAUKIT

DABAR
ELECTRO-MOTIVE

Division

GENERAL
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE

GRINNELL CO
4425 8. WESTERN AVĖ.

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

RANKOMISSIUVĖJU
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 OficieriamB 

uniformų.

★ ★ ★ 
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

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

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

Seneca

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVO VALYMO
Puiki Mokestis 
Po Karo Progos 

Žemos Kainos Commissary 
Pastovūs Darbai 

ATSIŠAUKITE

320 E. 21st St. •

ALL-AMERICAN SKRENDA PADANGĖMIS

Šis lėktuvas, pavadintas All-American, yra 15,000-nis iš eilės karo lėktuvas P-40 
Warhawk tipo, pastatytas Curtiss lėktuvų dirbtuvėse. (Acme-Draugas telephoto)

1$ ROCKFORDO PADANGES
Greitu laiku bus pradėta 

dažyti (pentuoti) mūs baž
nyčia. Sutartis jau padary
ta. Visas darbas kainuos 
virš keturi tūkstančiai do
lerių. Klebonas prašo para- 
pijonų didesnėmis aukomis 
prisidėti prie to darbo.

į Community and War Fund.
Rockfordiečiai tikrai džiau 

gias savo darbščiu dvasios
vadu.

Pranešimas

APLINK MUS
X Jonas ir Kazimiera Po- 

rimskiai, 4336 S. Artesian 
Avė., lapkričio 26 d. mini 
vedybinio gyvenimo 25 m. 
sukaktį. Sukaktuvinė puo
ta įvyks Hollywood salėje. 
Jubiliatai yra buvę ilgame
čiai West Side gyventojai, 
išauginę du sūnus, kurie da
bar tarnauja kariuomenėj: 
Raymundas Italijoj, o Ksa
veras Prancūzijoj. Puotoj 
bus paminėta sykiu ir jubi
liatų duktės Katriutės gim
tadienis.

X Viktoras Kazimieraitis, 
žinomas biznierius, 4014 So. 
Western Avė., prašo atitai
syti klaidą: Akademijos Rė
mėjų Draugijos vakarienėj 
vienas svečių per klaidą su
mainė skrybėles. Padariusia 
klaidą prašomas atsiliepti 
aukščiau paduotu adresu.

Kun. K. Juozaitis, ne tik 
pats yra stambus rėmėjas 
katalikiškos spaudos, bet vi
sus savo parapijomis prie 
kiekvienos progos i agina 
užsiprenumeruoti katalikiš
ką laikraštį,, ypatingai dien
raštį “Draugą”, kuriame 
dažnai aprašomas vietos lie
tuvių gyvenimas ir veiki
mas. Juo daugiau bus Rock- 

I forde “Draugo” skaitytojų, 
j tuo daugiau tilps žinių ir 
tuo bus mūs dienraštis tu-

LRKSA 137 kuopos orga
nizatorius praneša, kad Pra
nas ir Petronėlė Rimkai dvi 
savo dukreles Bernice ir Lu- 
cille prirašė prie LRKSA. 
Dabar Rimkų šeimoje bus 
keturi nariai priklausą tai 
organizacijai.

Gražus pavyzdys kitoms 
šeimoms.

Moterų Reikia
PRIE LENGVŲ, ŠVARIŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ

Fabart Instrument Co. ’’X'
n»aus “Draugo” nuolatinis 
bendradarbis S. Keliotis.

Klebonas kun. K. Juozai
tis šiuo metu daug laiko pa
švenčia rinkime drabužių! 
nukentėjusiems nuo karo 
Lietuvoje sušelpti. Be to, 
priima ir persiunčia aukas

Kleb. kun. K. Juozaitis ža
da bažnyčioj paskelbti LRK 
S A vajų ir paraginti jau
nuolius ir jaunuoles rašytis 
ton organizacijon. Kuopos 
organizatorius praneša, kad
šiame vajuje jau yra gavęs1 SU siuntinius siunčiame vi-

Sąryšy su Fed. Spaudos 
Sekcijos leidinio, Lietuva na 
cių ir bolševikų vergijoj, pla 
tinimu, randame reikalingu 
maloniai prašyti ir praneš
ti sekančiai:

Lietuvių bažnyčių klebo
nams yra išsiuntinėta susi
pažinimui ta brošiūrėlė. Ne
buvo galimybės greit vi
siems asmeniškai sykiu pri
siųsti prašymo — informa
cijos pobūdžio laišką. Todėl 
kreipiamės per spaudą.

Knygelė nustatyta parda
vinėti po 25c. Užsakant ne
mažiau 100 egz., leidžiame 
po 15c. Tik gavėjas sumoka 
visas siuntos išlaidas ir $1 
nuo 100 knygų Sp. Sekcijos 
administracijos išlaidų. Į už
sienį mažus ir didelius kny-

žmonijai žalingais “izmais” 
ir už Lietuvos nepriklauso
mybę!

Užsisakyti galima laiške 
nurodytu adresu ar per dnr.

Draugą”.

Fed. Chic. Ap. Spaudos Sek.

4740 N. CLARK ST.

West Side Merginų
Jaunų Moterų
$34.80 Į SAVAITĘ

Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. Arti jūsų namų. 
Ateikite prisirengusios stoti 

prie darbo.
AMERICAN 

DECALCOMANIA CO. 
4334 W. Fifth Avė.

VYRAI IR MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOWER 
ir jojo vyrams t a i visuotinai 
ofensyvai 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 4:80 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

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

DERA PROOA

penkis jaunuolius. Paėmus 
sykiu su seniau prirašytais, 
viso 137 kuopoje 24 jaunuo
liai.
Tikrai smagios žinios. Nuo 

jaunimo priklauso mūs or
ganizacijos ateitis.

siškai veltui
Nuolankiai prašome di

džiai gerbiamų bažnyčių va
dų ir pasauliečių veikėjų, 
kaip galint greičiau ir gau
siau užsisakyti mūsų naują 
leidinį, kad jūsų kolonijų 
spaudos platintojai galėtų 
kuo plačiausiai paskleisti šią 
naudingą knygelę. Tuo bū
du sėkmingiau kovosime su

JOS. F. BUDRIK.
INO.

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

TeL CALumet 7237
- - - - A- - - -

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 PASINAUDOK IT

SUDRIKO RADIO VAI1ANDO8:
WOTTj, 1000 K., Nedčlloa 
vakare — 8:30 P. M.
WHF0, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Povilas Shimaitis, 2604 — 
llth St., taverno biznierius, 
užsiprenumeravo “ Draugą”. 
Jis yra prapertierius, links
mo būdo, mandagus ir dėlto 

i visų lietuvių mylimas. Jis
pardavimui SOUTH wf.st side | niekad neatsisako paremti
2 fletu mūro 5 ir G kambariu na- įr DaraDlia. DaUSf VF1 auko- 
mas renda $55 ir $67.50 j mSnes), r r J't j
garadžius. arti gatvekartų $11.500.00.

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

4 flrtij mūro 5 Ir 4 kambariu na
mas. dublltavas frontas, stokrrls. . 
$15,500.00.

6 fletų po 4 Ir 5 kambarius lie
tai geriausioje padėtyje, mūro, ap
šildomas, kampinis dvieju aukštų.. 
$19,500.

Turime Ir dauginti visokiu namų. 
Perkam, parduodam ir mainom. 
Telsisgas patarnavimas.

CHAR. URNICH (Kazys Urnlkas) 
2500 W. G3rd St., 2ntros lubos

Trt. Prospeet 0025
JĄJĮ mirs CaniplM-ll Avė. pusta

Per mane nusipirksite namų pi
giau, parduoslt greičiau, arba išmai
nysite patogiau, š) faktą visi žino, 
kurie su mnim Jau yra turėję biz
nio reikalus. «

jęs piknikams, bazarams ir 
kitokioms pramogoms.

Shimaitienė yra žinoma 
čia dainininkė, priklauso 
kvartetui, kuris nesykį yra 
palinksminęs lietuvius.

Šiuo sykiu Shimaičiai yra 
truputį nusiminę, nes vien- 
tiuris jų sūnus tapo pašauk
tas į kariuomenę.

Sveikinam naują “ Drau
go” šeimos narį Rockforde. 
Beje, Bronius Kačinskas ža
dėjo pirmas ta proga pa
sveikinti naujus dienraščio 
skaitytojus.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiame* Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus i? Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tas, kuria gelbsti vieną 

gimtojo krašto sūnų, y re 
brangesnis už 100 priešų įė

Motiejus Miklas atnauji
no “Draugo’ ’ prenumeratą. 
Jis turi nuosavą, pavyzdin
gą ūkį. Kad ir toliau nuo 
lietuvių gyvena, vienok do
misi lietuvių veikimu. Ne 
tik domisi, bet ir remia lie
tuvių darbus, štai, šiuo lai
ku jis aukojo daug gerų dra 
bužių nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams Lietuvoj su
šelpti. Koresp.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.” į naikintoją. Bosiuje Skelbk 1 tės “Drauge”.

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
- GERAS PASIRINKIMAS: 

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

lAPGITIJ
VIENINTSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAU 13, 1983 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 1 vai. popiet,

KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:80 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Wwt»rn Avė. Chicago. DL

Telefoną. — OBOvehUl 2242

» * 
a
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by the
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Advertising in "Draugas” brings best results.
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams .........................„•........................................................  $7.00
Pusei metų ..............................................w................. 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 ...............................................t................. .75

Užsieniuose:
Metams  .................................................................................... $8.00
Pusei metų .................s......................... •...................4.50

. Trims mėnesiams......... .. ................. ....................................2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Ordęriu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

President Roosevelt and Prime Minister ChurchiU:
1. Tlieir countries seek no engrandizeinent, territorial or otlierj
2. Tliey desire to seek no territorial ohanges that do not acoord 

wtth the freely eipressed vvishes of the peoplęs coneęrnęd;
‘ , S. Ihey respcct the rlght of all peoples to Chose the form of go- 

venunent under whieli tliey wUl llve; and tlie wish to see soveręign 
rights and self-govermnent restored to thosc who have been forcibly 
deprived of them.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1S41.

. t . » . ’ 'J ' ’ ’ '
Rytoj mūsų šventė
DIDYSIS KONCERTAS
, Vakar dienos laidoj skaitėme specialų priedą, at
spausdintą “Draugo” trisdešimts penkių metų sukak
čiai paminėti. Kurie iš mūsų perskaitėme to priedo 
bent dalį, turime neblogą vaizdą apie tai, kokiose są
lygose ir kokiam tikslui mūsų laikraštis pradėjo eiti, 
kaip jis augo, kas jam vadovavo, kokie jo nuopelnai 
ir t.t. - •

Kadangi rytoj yra “Draugo” iškilmingoji — sukak
tuvinė diena, pažymima didžiuoju koncertu, kurį išpil
dys žymioji lietuvaitė operos artistė Polyna Stoškiūtė 
ir mūsų vidurinės mokyklos — Šv. Kazimiero Akade
mijos mergaičių choras, ta proga mes čia norime dar 
vieną, kitą mintį mesti.

‘KAD VAIKAMS BŪT LENGVIAU”...
Atvykusiems iš Lietuvos žmonėms nelengva buvo 

čia įsigyventi. Čia radome visai skirtingas, naujas gy
venimo sąlygas. Nemokėjome anglų kalbos. Retas ku
ris iš mūsų mokėjome bet kokį amatą. Daugumai rei
kėjo dirbti nepergeriausiose sąlygose, dirbti sunkiai 
ir ilgas valandas, r

Pirmosios lietuvių dienos Amerikoje buvo nepavy
dėtinos. Tačiau kantrusis lietuvis nenusiminė, rankų 

, nenuleido. Jis kentėjo ir dirbo. Jis pelnė duoną sau, 
augino šeimą. Jis steigė parapijas, draugijas ir jas už
laikė. Atliekamą centą jis skyrė spaudai ir svarbiems 
tautos reikalams. Lietuvis ateivis taip galvojo: “Aš 
kentėjau ir sunkiai dirbau, bet mano vaikams tebūnie 
lengviau. Tebūnie jie Šviesesni ir kultūringesni.’’ Bet 

. jis ir plačiau žiūrėjo. Ne vien savo vaikams lietuvis 
pasišventė, bet visai tautai: “Mes priespaudą Lietuvoj 
kentėm, tad žiūrėsiu, kad jaunosios kartos turėtų lais
vę, kad Lietuva būtų nepriklausoma”. Už tat, tam
dirbo ir gausiai aukojo.

f • iti •’ ' •
VARGO IR DARBO VAISIAI

Kas prieš trisdešimts penkis metus, kuomet pirmieji 
“Draugo” numeriai pasirodė lietuvių pasaulyje, buvo
tik svajonė, šiandien virto realybe.- ' •' »

Darbo ir vargo prispaustų lietuvių ateivių vaikai 
vis labiau prasimuša į šio krašto kultūrinio gyvenimo 
viršūnes ir sėkmingai garsina savo tėvų kraštą, savo 
tautos vardą.

Amerikos universitetai kasmet išleidžia šimtus lie
tuvių jaunuolių, gerai išmokslintų, išauklėtų, kultūrin
gų. Tai yra toks tautos turtas, kuris už jokius pini
gus nėra nuperkamas.

Kas, pagaliau, galėjo manyti, kad ateivių vaikai tiek 
galės prasimušti į muzikos ir dainos meno viršūnes, 
kad bus garsinami kaipo pasaulio garsenybės. Pavyz
džiui šiuo tarpu paimsiirifc Polyną Stoškititę, kuri savo 
gražiu balsu ir išsimokslinimu džiugino išlepintus Eu
ropos sostinių operų klausytojus, o dabar džiugina 
amerikiečius. Ji to pasiekė savo gabumais ir darbštu
mu. Kiekvienas sąmoningas lietuvis ja didžiuojasi ir 
yra pasirengęs, jei tik reiktų, jai savo paramą su
teikti.

TOLIMESNES MŪSŲ PAREIGOS
Ir, be abejojimo, mūsų parama jai yra reikalinga. 

Kokia parama?
Mes turime parodyti pasauliui, kad esame kultūrin

gi žmonės, remiame ir vertiname savo tautiečius me
nininkus. Bet svarbiausia — savo atsilankymu į jos 
koncertą turime įrodyti, kad gerbiame ir nuoširdžiai 
vertiname lietuvaitės artistės gražias pastangas verž
tis į pasaulio kultūrinio gyvenimo aukštumas ir tuo 
būdu kuo plačiausiai garsinti lietuvių vardą. Dėl to 
jauskimės, kad rytoj atvykti į Orchestra Hali, į su
kaktuvinį koncertą yra mūsų pareiga.
BENDRO DARBO PASEKMES•

Nei “Draugo” leidėjai 1909 m. nei šv. Kazimiero 
Seserų vienuolijos organizatoriai bei organizatorės, e- 
same tikri, nesvajojo nė apie tai, kad po 35 metų lie
tuvaičių kongregacija išaugs į didelę jėgą, kad įsteig
ta mergaičių akademija su savo menine šaka pasida
rys mūsų gyvenimo pažiha! Tai ne be svajonės, bet 
realybė. Šv. Kazimiero Akademijos choras rytoj dai
nuoja “Draugo” sukaktuviniame koncerte šalia artis
tės Stoškiūtės. “Draugui”, rėmusiam šią kongregaciją 
nuo pirmojo savo numerio, toji pažanga ypač yra ma
loni. Jis džiaugiasi, kad akademikės dalyvauja jo kon 
certe, nes tai primena pirmųjų dienų sunkius abiejų 
darbus, sunkią pradžią, bendradarbiavimą ir puikiai 
vaizduoja ir Šv. Kazimiero Akademijos ir “Draugo” 
-pažangą.

Tad, rytoj yra mūsų šventė. Ji yra reikšmingesnė, 
negu įsivaizduojame. Ją švęsti užprašome visus.

★
Karo eiga ,

/ *>
Sąjungininkų armijos vis labiau pristumia vokiečius 

prie didžiosios upės Reino, kur naciai, kaip manoma, 
yra gerai įsistiprinę ir kur planuoja ilgiau išsilaikyti. 
Bet, jei sąjungininkams jau pavyko paimti Strasbourg 
miestą, tai suardo vokiečių planus. Iš to yra aišku, 
kad ir prie Reino — didžiosios ir svarbiosios apsigy
nimo linijos vokiečiai nepajėgs ilgai išsilaikyti. Kituose 
fronto punktuose, tiesa, Reinas dar nepasiekta, bet ga
na sparčiais žingsniais prie jo artinamasi.

Atvadavus Metzą, Mulhouse ir Strasbourgą, svar
bius strateginius punktus, sąjungininkų žygiavimas į 
priekį galės būti dar labiau pagreitintas. O kai bus 
atvaduota visa Olandija, tuomet karo vaizdas Euro
pos fronte bus dar šviesesnis.

Žygiavimas Reino link ir iš ten ateinančios žinios 
lyg ir nustelbė sąjungininkų kautynes su vokiečiais ii 
italų fašistų liekanomis Italijoj. Kalnai, prasti keliai, 
blogi orai ir kitos kliūtys apsunkina mūsų vyrų žy
gius. Bet nemanykim, kad ten nekariaujama. Karas ir 
tame fronte eina. Mūsų vyrams ten tenka kautis la
bai sunkiose sąlygose. Jiems tenka grumtis dėl kiek
vienos žemės pėdos. Jų dideles pastangas reikia labai 
ir labai vertinti.

Gerų žinių gaunama iš Pacifiko. Leyte saloj mūšiai 
eina dideli, bet eina sėkmingai. Paėmimas Limon yra 
reikšmingas dalykas.

Prieš kiek laiko buvo paimtos iš japonų strateginiai 
svarbios Marianas salos. Jose atremontuoti lėktuvams 
laukai, iš kurių jau kelintu kartu pakilę Amerikos di
dieji lėktuvai — B-25 ir bombarduoja Japonijos sosti
nę Tokio. Tai yra labai svarbu.

Tuo būdu visuose frontuose karas eina sąjunginin
kų naudai. Bet nemanykime, kad tie laimėjimai pasie
kiami pigiu būdu. Tai mūsų vyrų milžiniško pasiauko
jimo ir darbo pasekmės.

Į[ APŽVALGA 1
"Dar ne melas atostogoms"

Tokia antrašte “Darbininkas” įdėjo vedamąjį straips
nį, kurį šiaip baigia: •

,vTo viso akivaizdoje alijantų karo vadovybė ne
mėgina mažybinti pavojų ir sunkenybių, kuriais mū
sų kariams teks nugalėti. Atvirai pareiškia, kad daug, 
daug aukų tebeprireiks... Dėl galutino laimėjimo abe
jonės, žinoma, nėra. Vokiečiai turės susmukti. Pri
truks jiems ir maisto, ir karo reikmenų ir žmonių
Bet geriau atskleisti kliūtis ir sunkenybes, negu jas 
paslėpti. Optitnizmas čia ne vietoj. Ypač namų fron
tas turi karo padėtimi susirūpinti. 0 rimtai susirū
pins tik tuomet, kai žinos tikrąją padėtį. Kas tėmija 
karo eigą, tas pigiai pastebi, kad žengiama pirmyn 
nebe myliomis, bet mastais bei žingsniais. Dar tolima 
žygiuotė reikia atlikti. Dar ne metas nerūpestingoms 
atostogoms.’ ’

JAUNIAUSIAS DRAUGO’ 
REDAKTORIUS

Longinas Labanauskas,
vienas iš jauniausių “Drau
go” redaktorių, kuris šio
mis dienomis gražiai darbuo 
jasi*. Kiek metų atgal Lon
ginas darbavosi “Draugo” 
administracijoje ir labai pui 
kų rekordą paliko per tuos 
kelis metus.

Maža permaina pro
testu taisyklėse

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga pra
nešė, kad nuo š. m. spalių 
31 d. įsigaliojo mažas pa
keitimas skundų taisyklės 
procedūroje, ryšium su nuo
mų taisyklių nesilaikymu. 
Permainą įvedus, protestuo
tojai, užpildą blankus Kai
nų Reguliavimo Įstaigoje 
Washingtone, privalo pažy
mėti, kad blankas taip pat 
buvo užpildytas, drauge su 
visais reikalingais dokumen
tais, savo apylinkės KR į- 
staigoje ar apylinkės nuomų 
direktoriaus raštinėje. Šis 
reikalavimas būtinas tik pro 
testuojant prieš apylinkės 
administratoriaus ar apylin
kės nuomų direktoriaus įsa
kymus. (OWI)

Mokiniams padėkota
Washington, D. C. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo Jė
gos Komisijos pirmininkas, 
oficialiai padėkojo šimtams 
tūkstančių pradinės mokyk
los mokytojų ir mokinių, sa
vo noru pašventusių vasa
ros atostogas karo pramo
nės darbams. Savo laiške dr. 
J. W. Studebaker, J. V švie
timo komisijonieriui, Mc
Nutt pabrėžė, kad mokiniai 
ir mokytojai, vasaros metu 
dirbdami karo pramonėje ar 
dalyvaudami kituose svar
biuose namų fronto darbuo
se, labai parėmė karo pas
tangas.

McNutt taip pat pasvei
kino mokytojus ir mokinius, 
sugrįžtančius į senąsias pa
reigas mokyklose, nes de
mokratijoje mokslas net ka
ro metu privalo būti tęsia
mas, ir kad jaunimas, da
bar tebelankąs mokyklą pri
valo būti pasiruošęs išsau
goti taiką, kai ji bus lai
mėta. (OWI)

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe 
the. j

Dėmesio! Lapkričio 26 d. yra “Draugo” sukaktu
vinis koncertas puošnioj vidumiesčio salėj — Orchestra
HaU.

*TOU LEH YOVI 
Maneg - 

TNET (HE THEII
t

šeštadienis, lapkr. 25, 1944

Po svietą pasidairius
Brooklyno tautiškas pry- 

čeris Juozas Tysliava, žon- 
kos Tysliavienės diriguoja
mo j gazietoj, ant savo ko- 
lumnos skaitytojams ištlu- 
močijo labai strošniai vož- 
nų atsitikimą, būtent apie 
žmogaus išsivystymą į... ki
šeninį žmogų. Juozas šitaip 
tlumočija: kengūra (toks 
Australijos gyvulys) ir žmo
gus — vienintelis gyvulys 
(mano pabraukta, Kamp.), 
turįs... kišenius.

Žiūrinėti kito žmogaus a- 
natomijos (kūno sudėjimo) 
Juozai Tysliavai, kaip žino
ma, yra uždrausta žonkos 
įstatymais. Taigi, jei jis kal
ba apie naują žmogų su ki
šenėm, neabejotinai, kalba 
apie save.

Kaip nudžiug,: Laisvama
nių tėvas J. šliupas išgir
dęs, kad jo pryčinimas a- 
pie žmogų -sant gyvuliu ir 
jo išsivystymą iš monkės y- 
ra korekt. Ir kaip gi! Iki 
šiol juk nebuvo girdėta, kad

žmogus turėtų kišenių, kaip 
kengūra. Dabar, štai, ir da- 
vadas: Juozas Tysliava Broo 
klyne.

Dabar mano delnas su
pranta, dėl ko pastaruoju 
čėsu. tautišką Vienybės po
litiką Brooklyne veda jo žon- 
ka Tysliavienė: jis, Juozas 
Tysliava, buvo atsisėdęs ar 
atsigulęs vystytis į... kiše
ninį žmogų.

Jeigu ištiįcrųjų Juozai 
Tysliavai išsivystė kišenius, 
mano delnas pataria jam 
mesti švaką redaktoriavimo 
biznį, o susidėti su garsiu 
“Believe it or not” Rip- 
lium. Tuomet, kaip kengūra 
kraunasi į savo kišenių vai
kus, Juozas už pasirodymą 
publikai galės krautis į sa
vo išsivysčiusią kišenių... 
dolerius.

Dayton, Ohio, vienos krau 
tuvės savininkas ant durų 
iškabino tokią sainą:

“Out of cigars, out of ci- 
garettes, out of gum, out of 
patience, out of town”.

... .... "

★ ★ ★ 

Trisdešimts Penkių Metų Jubiliejaus 

Proga, Sveikiname "Draugą"!

METROPOLITAN STATE BANK
Vienintelė Lietuvių Bankos Įstaiga Chicagoje.

2201 West Cermak Road, Chicago
Telefonas — CANAL 1953
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Iš kareivių stovyklos

Apie kareivių kalėdines dovanas
Rašo A. Skirtus

Kareiviai Kalėdų nuotaika 
jau pradedi gyventi lapkri
čio mėn., kai dovanos jiems 
ima plaukti, šiemet ypatin
gai daug tų dovanų buvo iš
siųsta per New Ycrko ir San 
Francisco paštus. Buvo pri
siųsta keli milijonai pašto 
maišų su dešimtimis milijo
nų kalėdinių dovanų dėžu
čių.

Stiklinėse kenuotus daly
kus reikia labai gerai įvy
nioti, tada kiekvieną daly
ką atskirai suvynioti (kad 
sudužus, atsidarius vienam, 
nebūtų sugadinti ir kiti. Pas 
kui visas dovanas su adre
suotu lapeliu (ar kalėdinė 
atvirutė) reikia suvynioti į 
kitą popierį ir tik tada dėti 

l į dėžutę, kurią geriausia už- 
adresuoti ir dar suvynioti į 
kitą popierį. Supakavimas 
turi būti tamprus, kad ne
būtų tuščių tarpelių, o su
rišimas labai stiprus.

Miškas maišų
San Francisco kariuome

nei pastatydino trijų blokų 
dydžio papildomus sandė
lius, tačiau visi maišai te-1
nai nesutilpo, nors buvo su-} Kas nepatartina siųsti 
kraunami dvylika ant viens Daug yra dalykų, kurių 
kito aukštumo. Teko sukrau j visai nepatartina siųsti dėl 
ti didžiausias pašto maišų šių atžvilgių:
krūvas lauke, aplink pašto i) kadangi susidaužo, at-
sandėlius, kur apatiniai mai
šai buvo aplaužyti ir nuo

sidaro ir sunaikina kitas do
vanas (vaisiai kenuoti stik-

lietaus sušlapinti. Todėl gal iįnėse, gėrimai, milteliai ko
ne vieno kalėdinės dovanos 
buvo sugadintos ir sunaikin
tos pusioukelyje.

Dirbo tūkstančiai * 
kareivių

Civiliniai pašto tarnauto
jai kareivių kalėdinių dova
nų būtų nepajėgę suskirsty
ti ir išsiųsti net per pusme
tį. Tam darbui buvo prisių
sta iš įvairių stovyklų tūks
tančiai kareivių, kurie čia 
dirbo net pusantro mėnesic 
(nuo špilio 1 d. iki lapkri 
čio 15 d.). Vėliausios dova
nos jau buvo į laivus „pa 
krautos lapkričio pirmoje 
pusėje. Kareiviams teko iš
krauti ir paskirsčius paga' 
kariuomenės paštus vėl pa
krauti tuos maišus į laivus 
Daug dovanų sugadintų

Iš dalies dėl siuntėjų kal
tės ir iš dalies dėl pašto 
kaltės daug dovanų rasta 
sugedusių arba sudaužytų, 
sugadintų. Apskai č i u o t a. 
kad dešimt nuošimčių buvo 
sugadinta, tačiau pusė to 
buvo perpakuota, išimta kas 
sugedę ir likusi dalis dar 
nusiųsta adresatui.

Štai didžiosios žmonių 
klaidos:

1) netinkamas supakavi
mas ir surišimas

2) nežinojimas ko siųsti,
3) nepilnas adresavimas,
4) užmiršimas įdėti adre

so ant atskiro lapelio į dė 
žutės vidurį.

joms, dantimis, odai ir kiti);
2) paštas draudžia siųsti 

svaiginamuosius gėrimus ir 
žalius vaisius, kurie per ke
lias dienas sugenda ir kurie 
turi visokių apkrečiamų bak 
terijų.

3) Kareiviams maisto be
veik niekada netrūksta, y- 
pač pyragaičių. Kieta deš
ra, kenuotas maistas į skar
dinėles galima siųsti — ne
genda ir patogu laikyti tam 
momentui, kai bus jis reika
lingas. Labai gera dovana 
skaitoma užsakymas jo mė
giamo laikraščio, pasiunti
mas žurnalų ar gerų knygų. 
Kieti saldainiai ir įvairūs 
smulkūs reikmenys galima 
siųsti (muilas, dantims pas
ta, šepetėlis, kojinės ir t.t.).

Nesigailėkite užrašyti ke
liose vietose ir pilną adresą 
kam siunčiama ir kas siun
čia. Susinaikinus vienoje vie 
toje adresui, būtų surasta 
kitoje vietoje ar net vidu
ryje. Tad geriausia yra įpa
kuoti adresą dar ant atski
ro lapelio. Pavyzdžiui, prie 
vieno lietuvių siuntinio išsė
dėjau pusantros valandos, 
mėgindamas atsekti siuntė
jo adresą ar kareivio adre
są, tačiau veltui išverčiau 
viską, apčiupinėjau dvi po
ras baltų vilnonių kojinių 
(Rockford Knitting Co.), ke 
ną mėsos, saldainius net kie
tų riešutų maišelį išverčiau 
antraip — nieko neradau. 
Iškaičiau tik kareivio pavar

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDftS
• RUM‘O

• GIN
• VYNO
• KORDIALU

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Alėjų* Pirmas Patarnavimas

'MONARCH 

L I Q U O R 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
KANTER 

“Ijlelu vlAka. 
Zydakat”

-
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VOKIEČIŲ PRIEŠINIMAS GRIAUNA MIESTĄ
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Nuotrauka iš Metz miesto, kuris pateko į gen. Patton geležinį lanką. Amerikos ka
riai turi išlaužti duris namų, kuriuose užsibarikadavę naciai. (Acme-Draugas teleph.)

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRISKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau............

Kupranugariai
Labai retai mes matom 

gyvulį kupranugarį. Jį pa
matome tik tada, kada at
vyksta cirkas su visomis sa
vo prašmatnybėmis.

Kai kurių žmonių nuomo
ne, tas gyvulys niekam ki
tam ir netinka, kaip tik pa
rodai, kaip kokia keisteny
bė. Gyvulio išvaizda, tiesa, 
nepatraukianti. Bet kai ku
riose pasaulio dalyse be jo 
negalima apsieiti.

Kupranugaris yra labai 
naudingas ir ištvermingas. 
Jis yra tikra palaima ty
ruose. Kupranugaris yra iš-

nėra draudžiamos.
Šie svetimšaliai yra labai 

naudingi šioje šalyje. Jie iš 
ataiveštų su savim kupra
nugarių išugdė dideles ban
das tų naudingų gyvulių per
nešimui visokių sunkenybių 
tyruose. Kur nėra kėlių, ku
pranugariai užvaduoja trau
kinius ir sunkvežimius. Ap
krauti visokiomis prekėmis, 
pereina saulės deginančius 
tyrus be maisto, be van
dens.

Kupranugaris pasitenkina 
bile kokia tyruose rasta su
džiūvusią žole. Jis per ty
rus į gelžkelio stotį, perne-

Y Y sa ne tik vilnas, bet ir kito- 
gyv'Jiiųj. Jis he gėrin.0 Jkjag reikmeni8j kaip baldu8,

malkas, aliejaus dėžes, net 
geležies dūdas 20 pėdų ilgio. 
To vargšo gyvulėlio nugara

dę — John Žigas, bet jo nu
meris buvo neįskaitomas, 
nei pašto numeris, nei ka
riuomenės dalis — viskam 
lietaus nublukinta nuo kar
toninės dėžutės. Chicago 
Sun dalis — Parade man da
vė suprasti žmonės yra iš 
Chicagos apylinkės.

Kas daroma su tomis 
dovanomis?

Jei visai neatsekama kam 
siunčiama, tokie siuntiniai 
eina įi “dead letter office”, 
kur stengiasi atsekti kas 
juos siunčia ir gauti iš jų 
pašto ženklą dovanai grą
žinti atgal. Jei nei to adre
so nesurandama, vertingi 
dalykai parduodami iš var
žytinių. Tuo atžvilgiu nepa
tartina siųsti neapdraustų 
brangių dalykų (laikrodėlių, 
žiedų). Radome vieną mažą 
dėžutę tuščią, praplėštą — 
aišku, kad kas nors išvogė 
laikrodėlį ar žiedą. Dėžutė 
buvo neapdrausta — niekas 
neatsakingas.

Aš suprantu lietuviškai

Dirbdami kalbėjomės, švil 
pavome ir dainavome — tu' 
nuobodumą nuo savęs nuvi
jome. Šalia manęs sėdėjęs 
vyrukas paklausė: “Kokios 
tautybės jūs esate?” — “Li? 
tuvis” — atsakiau. Tada jis 
prakalba lietuviškai. — Ir 

1 aš suprantu lietuviškai, iš
mokau iš tėvelių dar gyve
nant Rochester, N. Y. Tr 
kareivio vardas yra Antho- 
ny Pabian (tėvo pilna pa
vardė buvo Antanas Pabe- 
jinskas).

— Kur vėlesniu laiku gy
venote? — pasiteiravau. Gy
venau Hollywood, Cal., dir
bau RKO filmų studijoj kaip 

l paišytojas ir kartūnistas. 
Brolis James pirma ten ga
vo darbą ir mane pasikvie
ti. Prieš aštuonis metus ve 
džlau kino artistę Carrol 
Hauss, kuri dabar vaidin* 
San Francisco teatre “Doll s 

iHouse” veikalą. Su tuo vei
kalu važiuos į Kanadą, Nev 

į Yorką ir Chicago.
Antanas sako uždirbęs per 

savaitę po $150.00. Daug dar 
, bo įdėjęs į * ‘Gulivero nuo
tykius” ir “The Story of 
Dr. Wassel”. Nuo mūsų su-'

Du žuvo vykstant 
padėkos pietums

Du vyrai važiavo namo
Thanksgiving (padėkos) pie
tums. Jie buvo užmušti pra
eito ketvirtadienio vakare, 
7 vai., kai jų automobilis su
sidaužė į Beit Railway Co.

Nelaimės aukos buvo 
Louis Simec, 39 metų, 3017 
So. Avers avė., ir jo švoge- 
ris Edward Baclina, 43 me
tų, 2553 So. Ridgeway avė. 
Sakoma, kad vyrai grįžo iš 
Alonųuin į Baclina’s namus 
dalyvauti pietuose..

Oficieriai iškvietė Arthur

ir maisto gali per dienas 
eiti tyrais nešdamas sunkią 
naštą.

Pradedant apgyvendinti 
Australiją baltiems žmo
nėms, būtinai reikėjo turėti 
ištvermingą gyvulį. Austra
lijoje, kaip jau sakiau, yra 
dideli tyrų plotai, kur nėra 
vandens, žolės, nei jokių ki
tokių priemonių gyvybei pa
laikyti.

apkraunama visokiomis reik 
menimis, dar prie kaklo pri
kabinama įvairių smulkme
nų ir taip apkrautas jis pra
deda ilgą kelionę. Joks ar
klys negali lygintis tyruose 
su kupranugariu. Arklys pa
vargsta, ištrbkšta ir krinta.

Kupranugarių stovykla
Šiaurinėje Australijos da

lyje tarp smėlio kalnų ir 
druskos ežerų randasi keis
tų svetimšalių bendruome- i 
nės. šiose bendruomenėse i

, . , . . gyvena arabai, turkai, af- (- kos pietus. Kai jis atvyko ii, . . . . . m, . . . . J., ghanai ir indusai. Tuos zmc- į
a nelaimes vieta Flentage su-i 'nes galima pavadinti vargo j 

žmonėmis. Jie yra pripratę (

prekinį traukinį, prie State Flentage, . 60 metų, Dės 
Route 62, pietvakariuose piaines miestelio policinin-

NATURALE IŠVAIZDA I
Naujų VELVATONE

nuo Dės Piaines. ką, kuris paliko savo padė-

sipažinimo nebuvo nuobodu nelaimės vietą, Flentage su-1 
dirbti, nes turėjome daug krito ir mirė nuo širdies ata- 
kalbos. . kos.

vyksta šiandien

.Stekakfa ?
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Tai sužinosi perskaitęs 
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:
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ŠVENČ. P. MARIJOS

APSIREIŠKIMAI LIURDE 

»

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, grašiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

pakelti tokias gamtos sąly 
gas, kurios baltam žmogui 
neįmanomos. Jų oda tamsi 
Jie išpažįsta mahometonų 
tikybą. Kiekviena tokia ben- 
dru-omenė turi ir savo mal
dos namą. Anglijos vildžis 
juos pakvietė į Australiją, 
nes žinojo, kad tik jie galės 

i ką nors gero nuveikti tose 
dalyse, kur labai sunku gy
venti baltam žmogui. Tie 
žmonės pripratę per amžius 
panašiose sąlygose gyven'J 
Daugelis jų tapo Australi
jos piliečiais, bet užlaiko sr 
vo papročius ir tikybą. Ka
dangi jų tautybės moteris 
nėra leidžiamos į Australi
ją, tai jauni vyrai veda aus
tralietes. Tokios jungtuvės

■Jr

KAINA —$3.50

Kreipkitės su užsakymu:

A U G A S "
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS—wa ■ ■■» PROGRAMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMA, VAIDINANT 

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

• — -............. - ■

DAirųj man

'vkaTojAMAa matosi name 
aruvm »amt«

matom Velvatone 
$12.50

IKI SM.60 UI KIEKVIENA
RataMuto. ■« totu Mataralto 
Vto. M.bhmka. vitaj tol> Dnaa 
»l»ltto. ftnut«a« arratal alau plattaa.

HEJNA BROS.
DKNTAL PLATI OO. 

1VM < Aattlatod ttod n.

Namų Taisytoias
Kontr aktorius

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

6E0. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

_____ uiBami umtovukai* ** *

B»4B W. ttth St. tad fl
•O M. Dmtt-fcorn Rm. OM, ton MII 

Vt4arml.net. tol »—t. Aatto«>-ai to
to t Ui 1

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morųičių |į
ai pig**"! aaoMmtJ ~ be konriMno ■“

PAS

MUTUAL TEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.....................  Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAU3KAS, Raitininkas

Vt4arml.net


CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Wesl Pullmano
naujienos

DtBNfcAšTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, lapkr. 25, 1944

dabar mes paremkime dien. 
‘•Draugą”. Visi ateinantį sek 
madienį dalyvaukime gražia 
me koncerte ir puošnioj vie- 

Lapkričio 19 d. įvyko pa- toj. Nesigailėsime.
rapijos metinė vakarienė su ________
gražia programa ir šokiais. Mrs. G. Peredna gavo te- 
Publikos buvo pilnutėlė sa-į legramą iš U. S. Army, kad 
lė taip, kad pritrūko vietų jos vyras Jonas Peredna, 
prie stalų. Kurie pasivėla- kuri# kovojo su vokiečiais 
vo turėjo palaukti kol pir-' įj g. pįrmoj armijoj — ta- 
mieji pavalgė. Gabios šei- pO sužeistas ir dabar ran- 
mininkės, vadovaujant E. dasi ligoninėje. Chicągiečiai 
Meteišienei, pagamino labai gerai žino Joną, nes tai žy- 
skanų valgį ir kiek kas no- mua dainininkasi-baritonas
rėjo. Prie stalų patarnavo 
Sodalicijos mergaitės.

Buvo graži programa ir 
publikai patiko; išpildė mo
kyklos vaikučiai seselių ge
rai išlavinti. Be to, padai
navo parap. mergaičių cho
ras vadovaujant varg. L. 
Jurijonytei. Programai va-

ir radio (anaunceris). Reiš
kiame užuojautos G. Pered- 
nienei ir jos dukrelei Jtudy!

Rap.

Roselando žinios
Praeitą sekmadienį per 8 

vai. Mišias tretininkai ėjo 
dovavo ir pasakė gražią kai-1 bendrai prie šv. Komunijos,
bą kleb. kun. M. Švarlis. Kai nes tą dieną buvo šv. Elz
bėjo ir parap. vikaras kun. 
J. Makaras. Buvo ir svečių: 
S. Slepovičius ir laidotuvių 
direktorius Bukauskas.

Garbė ŠŠ. Petro ir Povi
lo parapijos žmonėms už

bietos šventė. Tretininkai 
veikia gražiai parapijoje.

Parapijos bankietas visais 
atžvilgiais pavyko. Valgį ga 
mino patyrusios šeiminin- 

taip skaitlingai dalyvavimą į kės. Programą prądėjo pats
parapijos metiniam parengi
me. Taip ir reikia. Parapi
jai pelrro liks $400.00.

Lapkričio 25 d., 10 vai. 
ryto ŠŠ. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje prieš Mišias šv. 
įvyks iškilmingas šliūbas 
Phyllis Perednytės su Wal- 
ter Schram.

Vakare 7:30 vai. parap. 
salėje bus vestuvių puota. 
Sako, kad bus daug Perednų 
ir Mr. Schram giminių ir 
draugų.

kleb. kun. J. šaulinskas, pa
aiškino parapijos reikalus ir 
dėkojo parapijonams už rė
mimą parapijos, visiems ren 
gėjams ir priaidėjusiems 
prie šio sėkmingo bankieto.

Mokyklos vaikučiai, sese
lių priruošti, sugiedojo A-
merikos ir Lietuvos himnus „ . T t-. i •t. , , B ALF 57 skyrius veikia,ir atliko gražių meno daly- , . .... ,, , .<b J nes turi veiklią valdybą. Pir

... 1 mininkas Petras Nedvaras,
Varg. K. Sabonio išlavin- ypag daug pasišvenčia. Kleb.

tas bendras choras padaina- j gaulinskui paraginus 
vo keletą dainų, o K. Sabo parapijoIH1S, bažnyčioj su- 
nio ir Kernagis savo duetu rinkta apie J25000 Per pa. 
irgi visus patenkino.

Lapkričio 26 d. po pietų j Sabonių šeima atvaidino
visi Chicago ir apy^.nkės veikalą, kuris visiems labai
lietuviai trauksime į puoš
nią Orchestra Hali, 216 S. 
Michigan Avė. Vadinasi, da
lyvausime dien. ‘ ‘Draugo” 
jubiliejiniam koncerte ir ge- 
rėsimės gražiausia progra
ma. Kaip jau visi žinome, 
programą išpildys operos 
žvaigždė Polyna Stoškiūtė 
ir šv. Kazimiero Aakademi- 
jos mergaičių choras.

Katalikišką spaudą remti 
yra vienas iš geriausių dar
bų. “Draugas” per 35 me 
tus teikė žmonėms teisingas 
žinias, mokino viso gero, ra-

Visi keliai veda į “Drau
go” — Polynos Stoškiūtės 
koncertą, kad paminėti dien 

gino būti ištikimais šiam raščio 35 m. sukaktį. Rose-
kraštui ir tėvynei Lietuvai landiečiams yra geriausias 
kovojo už nepriklausomą ir; ir tiesiausias kelias nuva- 
laisvą Lietuvą, be to garsi į žiuoti į Orchestra Hali. Rase
no parapijų, organizacijų ir 
draugijų įvairius parengi 
mus bei žinias. Brangieji

patiko.

Kun. B. Grinius trumpai 
kalbėjęs pakvietė pakalbėti 
adv. Paznoką, laidotuvių di
rektorius Bukauską, Lacha- 
vičių, Ed. Smaizerį, trustisą 
P. Bružą. Visi linkėjo para
pijai geros kloties, o naujam 
kleb. kun. J. šaulinskui pa
sisekimo darbuotis parapi
jos naudai.

landiečiai gyvena apie Mi 
chigan gatvę, ir tas koncer
tas bus ant tos pačios gat

NELAUKITE-
Rytoj Jau Gali Būti Pervėlu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies, namas, baldas, antomobilins, 
ar Šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus, neturėsit* jokių nemalonumų.
“Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underarrlters”

O'MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Kamb. 1548-54

Telefonas CENTU AL 5208 
GENERALINIAI AGENTAI Alfi Kompanijų:

COLUMBIA INSURANCE COMPANY 
IMPERIAL ASSURANCE COMPANY 
LUMBERMEN’S INSURANCE COMPANY 
MASSACHUSETTS PIRE A MARINE INSURANCE CO. 
MICHIGAN FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY 
PHOENIX INDEMNITY COMPANY

J

NAMAS SEKRETORIUS,

Brighton Parke!
Brighton Parko Federaci

jos 19 sk. ir spaudos sek
cija gruodžio 3 d., 2:30 vai. 
po pietų, parapijos salėje, 
rengia judomųjų paveikslų 
rodymą iš Rusijos ir Euro
pos šalių fronto, iš karo su 
japonais džiunglėse ir salo
se. Pamatykite alijantų žy
giavimus pirmyn, išlaisvintų 
tautų džiaugsmą, moderniš- 
kiausius karo pabūklus, že
mėj, vandeny bei ore ir at- 
jauskite mūsų karių kan
čias dėl šiurpių, pavojingų 

Prelatas Howard J. Car- pergyvenimų kovų laukuose, 
rali iš Pittsburgh, Pa., pa- Įžanga 40 centų, vaikams 
skirtas generaliu sekreto 25 centai.
rium Nacionalės Kataliku 
Gerovės Tarybos, vieton pre 
lato Michael J. Ready, kuris 
Šv. Tėvo Popiežiaus Pijaus 
XII pakeltas vyskupu. Prel.
J. Carroll buvo padėjėju ge- 
neralio sekretoriaus nuo 
1938 metų. (NCWC-Drau- 
gas)

Bunco Party
Cicero. — Kareivių Moti

nų ir Moterų draugija ren
gia “bunco party” lapkr 26 
d,, šv. Antano par. svetai
nėj, lygiai 7:30 vakare.

Kareivių motinėlės kviečia 
parapijonus ir draugus atsi- 

. lankyti po “Draugo” koncer
to. Užteks laiko. Daug prizų. 

‘ Komisija darbuojasi. Sako
ma, kad sekančios motinėlės 
šimtą ar daugiau tikietų par 
davė: Sriubienė, Sukolienė, 
Brazauskienė ir Bartašienė.

Valdyba

vės Michigan Avė. Gatvėka- 
riu State St. reikia važiuoti 
tik iki Jackson Blvd. Ten 
paeiti du blokus į rytus iki 
Michigan Avė. Paskui pa
sukti į žiemius ir Orchestra 
Hali. Visi važiuokime/1 kas 
tik galime, nes nesigailėsi
me dalyvavę tame koncerte.

Nepamirškime! lapkričio 
26 d. ;

rapijos bankietą klebonas 
irgi ragino visus dėtis prie 
B ALF. Jo balso paklausė ir 
daugelis tą vakarą prisira
šė.

Komisija nutarė suruošti 
vakarą sekmadienį, gruodžio

3 d., parapijos salėj. Prog
ramą žadėjo išpildyti varg. 
K. Sabonis. Kalbės adv. A. 
Olis ir kiti. Ištikrųjų, bus 
nepaprastas vakaras. Tikie- 
tai jau platinami; tikimės; 
daug publikos.

Rūbų jau daug surinkta 
ir dar visi gausiai aukoja
ma.

Lietuva yra reikalinga 
dvasinės bei medžiaginės pa 
galbos. Koresp.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

ŽEMOS
Dirbtuvės
KAINOS!
PILNAI

AKINIAI J
16—DIENŲ IŠBANDYMUI Q 

vftUAumų madų su Pinigų Grąžinimo Garancija
KltROITAH. JKIGU jum* nerrlkla akinių mfiHŲ patyri
KKIKIA STIKLUS Optomrtrljo. Daktarui taip Jnm« pamikya 

PATAISOM MATVKIT MUS
KSMUS PATAISOM AIANOIRN1

GREITAI PATAISOME [
-------------- h---- - — tDTRA|j

505
Uh EYE-GLASSES CO- ff’nffiS?
Ii Hltun U.įfat.: 1557 MII KAUKE t AVĖ firnrflį

SCKNTIFIMtAS 
Matymo Tyrimą*

---------------------------- ' hm r .bbh Per Kerlatrnotna
SEPTYNIOS PATOGIOSVIKrOSlįSia2Ssii2Sįi* Opt.mHrl.Hw

ARČIAUSIA VIETA — 6447 SOUTH HALSTED ST.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO - TR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMTERUOJAM TR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
m MOKYKTOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY".

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

8. J. Vondrab, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimai pirkite U. 8. Karo Bonus ir Štampas!

VAI. : — nuo 9 ryto Iki 6:80 p.p. otvtr. Iki 9. flaUtad 9 Iki 12

GRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 0022 
8TOKER COAL, Ankitos rūftles, gy 45
2 syk plautos, Cbemlftkai prirengtos 
BLACK B----------------BAND LUMP............7*S11 25
PETROLEUM COKJB (Course). $1250 
PETBOLEUM COHB (Pūe Boa) $10*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$g gQ

“Draugo” Sukaktuvių
KONCERTAS

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26d., 1944m„ 3:00 valandą popietŲ.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chicago

POLYNA STOSK A—STOŠKIŪTĖ 
“Draugo Koncerto žvaigždė

P-lė Genovaitė AJeksiu- 
naitė, Akademijos Choro 
Akompanistė.

Edwin McArthur, Ar
tistės Stoškiūtės Akompa- 
nistas.

Kun. A. Zakarauskas, 
Akademijos Choro Svetis- 
Vedėjas.

Šv. Kazimiero Akademijos Choras, kuris dalyvauja sykiu p-lės P. Stoska- 
Stoškiutės “Draugo” 35 Metų Sukaktuvių Koncerte.

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, au U. S. W»r Tax

>
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GIMIMO DIENOS IŠVAKARĖSE čiau iš priežasties ‘ ‘Dra’. i rėš skaitlingai susirinkti,I Lapkričio 26 d. bus para- 
go” koncerto. Prašomos na-' nes reik prisiruošti prie sky-.'pijos Padėkos Dienos vaka-ii

---- —------------ i rįaus ‘ ‘bunco party ’ kuri' rienė pu gražia programa |
įvyks gruodžio 3 d., 2 vai.J*"’
p. -p., Rimkienės namuose,
4348 S. Artesian Avė.

Marąuette Pirk 
žinutės

“Evening of Victory” ren 
gia Šv. Vardo draugija, sek
madienio vakaru lapkričio

Valdyba kis).

Žagariečįų klubo mėnesį-
26 d., 7 vai. vakare, parap.1 °is susirinkimas įvyks sek- 
salėj. Bus užkandis, gėry- u^ienį, lapkričio 26 d., 1 
mai, šokiai ir programas »—i va^* P°P^, Hollywood svet

Jadvyga Čepulis
Kaip teko patirti, popu- nėję veikloje užima aukštas 

liarės veikėjos Jadvygos Če- pozicijas. Ji yra Moterų Są- 
pulienės, 5526 So. Wolcott jungos centro vice pirminin- 
Ave., gimimo diena išpuola kė ir Town of Lake Karei- 
lapkričio 26-tą.* Tai šiąja vių Motinų klubo bei Mote- 
prcga nuo draugų, giminių rų Są-gos 21 kp. pirmininkė, 
ir šiaip veiklos bendradar- Veikėjai Jadvyga ir Jo- 
bių ji susilauks nemažai nas Čepuliai turi gražiai iš- 
sveikinimų su momento a ta- auklėtą ir pamokytą vien- 
tinkamais linkėjimais. į turtį sūnų Leonardą, kuris

Jadvyga Čepulis, kai dar prieš trejetą metų yra lais- 
vadinosi po tėvais Vasiliaus-J vanoriai įstojęs į Dėdės Ša

mo marinų korpusą ir šiuo 
metu randasi vienoj Pacifi-

vystyti prieš 25 metus Town sa^°^ 
of Lake kolonijoj, kuomet ateinantieji metai
įstojo į L. Vyčių js.t^ątCepuliams bfiY jubiliejiniai 
kuopą.

kaitė, savo veiklos ir vaidy
bos meno karjerą pradėjo

Kaip anais metais, taip ir 
dabar Jadvyga organizaci-

Budriko radio 
valanda

metai, kuriais ^iedu atžymės 
savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvės. “. ; '

Jos Draugė

Susirinkimai
Šį sekmadienį, lapkr. 26 

dieną išgirsite nuolatinę Bu
driko radio programą per 
stotį WCFL-1000-k f kaip 
9:30 valandą vakaro. ligir- tu03 P° P^tatiniųjų šv. Mi- 
site daug gražių lietuviškų mokyklos kambaryje.

Brighton Park. — ARD 6 
skyriaus susirinkimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 26 d.,

liaudies dainų, taipgi sma
gios muzikos Budriko di- 
džiulio radio orkestro.

Kita Budriko programa y- 
ra girdima kas ketvirtadie
nio vakarą per Cicero stotį 
WHFC-1400-k., kaip 7 vai. 
vakaro. Šių programų leidė
jai Juozo Budriko gerų ra
kandų ir auksinių daiktų 
krautuvė, adresu 3241 So. 
Halsted St., kviečia visus 
lietuvius atsilankyti į Bud
riko krautuvę pasirinkimui 
gražių Kalėdų dovanų, ku
rių kainos visiems prieina
mos. Pranešėjas

Susirinkimas įvyksta anko

. 1 A.

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

Vienų Metų Mirties Sukaktis

t
BARBORA BALSIENE

Jau sukako 1 metai, kai ne
gailestinga mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylimą moterį ir 
motinėlę Barborą Balsienę. 
Netekome savo mylimos lap
kr. 25, 1943 m.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsi
me užmiršti. Lai gailestin
gas Dievas suteikia jai amži
ną atilsi.

Mes atmindami jos liūdną 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias su egzekvijomis pir- 
mad. lapkr. 27 d., 1944, Sv. 
Antano parap. bažnyčioje, 
7:80 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįs- 
amus dalyvauti šiose pamal
dose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Barboros 
sielą.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, 
Dukterys, Marti, Žentai, A- 
nfikai ir Giminės.

Teko girdėti, kad vakarie
nėj bus ir svečių iš Chica- 
go (teisėjas Zūris ir Kuras-

floor show.
Programoj dalyvauja rink 

tipės jėgos. Dain. Genovaitė 
Giedraitienė, Paulina fevagž- 
dis ir Ed. Giedraitis šokėja 
Jean Brazaitis. Magikai — 
Klauba arba Prince Zombie, 
dr. Simonaitis. Akordionis- 
tas Ray Brazauskas. Iš a-

2417 W. 43rd St. Atsilankę 
nariai išgirs raportą iš bu
vusio klubo baliaus. Taipgi 
yra daug kitų svarbių reikaT 
lų. J. Keturakis, rast.

Marųuette Park. — Ame
rikos Lietuvių Piliečių klū- 
bas laikys mėnesinį susirin- 

kademijos talentuotos daini-1 kimfl sekmadienį, lapkričio
ninkės Josephine Jagmin, 
Rita Grisii, Catnerine Simo
naitis, Ann Rimkus, Regina 
Benaitis ir pianistė Bernar-1 
dine Lucas. Baigiant bus 
ęommunity singing.

Margojo vakaro sėkmėmis 
ir programų rūpinasi Anta
nas Kaminskas. '

K°resp.

Nuskandino 9 JAV 
Laivus - Japonai

SAN FRANCISCO, lapkr. 
24.—Sąjungininkų nepatvir
tintas japonų radio praneši
mas, sakė du Amerikos sub- 
marinai ir septyni karo lai 
vai bei transportai buvo 
nuskandinti ar sužaloti Phi- 
lippinų vandenyse šią sa
vaitę.

26 d., 2 vai. popiet, parapi
jos salėj. Visi nariai prašo
mi atsilankyti.

F. Bakutis, sekret.

Kun. K. Juozaitis prane-1 
ša, kad jau daug vakarienės į 
tikietų išplatinta.

Cicero. — šv. Antano Pa
rap. Kareivių Motinų ir Mo
terų draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos lapkričio 
26 d., 7:30 vai. šv. Mišiose. 
Prašome susirinkti svetai
nėn 7 vai. ryto. Valdyba 

' f »'■ ' ' ' ' '

BOSELANDE
Laidotuvių Direktorius

B. A. LACHAWICZ 
. KOPLYČIA —

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

‘ Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
• I UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

jįUt AND
LOAN ASSOCIATION

W CHICAGO

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

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

5 f

>

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

JUOZAPAS LINKUS
Gyveno 81^5 So. Justine St., 

tel. Stewart 0618. Mirė Lapjtr, 
23 d. 1944 m., 10:40 vaJ, vak, 
sulaukęs senatvės amžiaus. »

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Viduklės parap., 
Viduklės mieste.

Paliko dideliame nuliūdime: 
dvi dukteris Helen Phillips ir 
žentų Antanų, Julijų rihultz ir 
žentų Juozapų; 7 anukus ir 
vienų proanūkę, ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų.

Kūnus pašarvotas koplyčioje, 
1413 W. 79th St. Laidotuvės 
įvyks pirnikd., lapkričio 27 d. 
1944 m. Iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bu* atlydėtas j Gimimo 
Šv. Pan. Marijos parapijos baž
nyčių. kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. 4Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Žentai, 
Anūkai. Proanūkė ir Giminės.

Laid. direktorius Mažeika ir 
Evanauskas, Telefonas Yards 
1 138-1139.

JAV m DIDŽIAUSIA
JĖGA - CHURCHILL

LONDONAS’, lapkr. 24.— 
Netikėtoj Padėkos Dienos 
kalboje Ministras Pirminin
kas Churchill sveikino J.A. 
Valstybes kaipo pasaulio
didžiausią militarinę pajė- If I
g*.

Churchill kalbėjo į 8,000 
žmonių Albert Hali, ir sakė 
sąjungininkai nesustabdomai 
ir “gal, su Dievo pagalba, 
greitai artinasi prie perga
lės ir taikos.” ,

t;
» -♦ I •

PERSONALIZED MEMORIALS AT1 NO ADDITION’AL GOST! 
PARTICULAR PEOPLE PREFER TROOST PRODLCTIONS 
D1STRIBUTORS OF. THE FAMOUS MONTELLO GRANITE

Mot* Iltinitl fui—Mobt Ijujuriiųę—Strongest—Best Ia The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS

KREIPKITĖS PRIE—

r.-.

UZ
JOHN W. PACHANKIS

—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 
Member of the Ldthuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4536 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

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

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
Telefonu GROvehill 0142

11 i

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

Laikraštis Ragina 
Neliesti Gen. Franco

LONDONAS, lapkr. 24.- 
Lord Beavertorook’o leidžia
mas London Daily Ezprese 
savo vedamąjame rašė, kad 
Anglija turėtų nesikišti į 
jokius planus ar žygius nu
vertimui Generalissimo Frau 
cisco Franco režimo Ispani
joje.

GART, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris pateraaaja.

------------ ----- ROO8EVELT STREETI PHONE 9000 1117

KREIPKITĖS PRIE MUS 

TIESIOG IV SUTAUPY

KI! agentų KOMISĄ.

euvnu 200 paminklų 
RANDAM PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI 

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.

SBIIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOJ
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
< t i

NARIAI 
Chicagos , 
Lietuvių 

Į. Laidotuvių 
, Direktorių 
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

Mūsų MENO AHDBVKAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilna pntaaUaiaa- 

Didysls Ofisas Ir Dlrbtuvt:

VENETIAN
fitai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas «r Dirbtuvė: 537 N. WESTEBN AVĖ. 

(Meteli Oraad Ava.)
PHONE: BEELEY 6108

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727»

Koplyčios VELTUI Visose 
CMcagos Dalyse'

Radio Programai WGES 
,, (1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtoj. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

L LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ._____ Tel. LAF. 3572

P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

/ jyetepbone YARds 1419

,LJ. ZOLP•>'' • t. .• 3P J" • * * .. -i. * 1
1040 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LltUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L BUKAUSKAS
10821 s. MICHUiAV AVĖ. Tel. PULlman 9661
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RYTOJ, NOV. 26, ATVYKITE Į “DRAUGO” KONCERTĄ, 
3:00 vai. popiet, Orchestra Hali, 216 S. Michigan Avė.

Iš žymių vyrų gyvenimo i

Dr. Carrel, garsus mokslininkas, buvo 
praktikuojąs katalikas

8

JIS MATE LIURDE STEBUKLĄ. — JIS YRA GYVE
NĘS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE.

Per radiją

Gražiai paminėjo Lietuvos kariuome 
nes įsteigimo 26 metų sukakti

LIETUVA VĖL ATGAUS LAISVĘ IR NEPRIKLAUSO
MYBĘ. — SAVO DARBU PRISIDEKIME PRIE LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATGAVIMO.

knygą, pavadintą “Man the 
Unknouh”, kurioje pabrėžia 
religijos (tikybos) svarbą 
žmogaus ir visuomenės gy
venime. Jis yra matęs savo 
akimis stebuklą Liurde.

Dr. Carrel tikėjo į stebuk
lus, kurie neišaiškinami 
gamtinėmis jėgomis, bet rei
kalinga antgamtinės jėgos.

Dr. Carrel, žymaus moks
lininko, pavyzdys turi mus 
paskatinti būti geresniais ir 
praktikuojančiais katalikais.

Prancūzijoje neseniai mi
rė žymus daktaras ir moks
lininkas medicinos ir biolo
gijos srityje. Jis vadinasi 
Dr. Alexis Carrel. Jis už sa
vo išradimus medicinos 
moksle buvo apdovanotas 
Nobelio premija.

* * *
' - * ‘ . • • - ’ ; ' i

Dr. Alexis Carrel buvo gi
męs 1873 m., birželio 28 d., 
Sainte-Foy-Les-Lyon, Pran
cūzijoje. Jis atvyko į Jung- 
tiness Amerikos Valstybe 
1905 metais ir metus pralei
do Chicagos universitete j 
mokslo tyrinėjimo - reikalu.; 
Paskui jis susirišo su Ročke-1 
fellerio institutu, kur jis žy
miais savo darbais atkreipė 
pasaulio atydą. Jis tapo 
mokslo srityje garsenybė.

Dr. Carrel 1936 metais 
buvo paskirtas popiežiaus 
Pijaus XI į Pontifical Aca- 
demy of Sciences, kur buvo 
žymiausi mokslininkai pa- 
kViesti.

♦ ♦ ♦

Nulinčiavo negrą 2 mo
terų nužudyme

PIKEVILLE, Tenn. — 
Lapkričio 23 dieną buvo nu- 
linčiuotas jaunas negras po 
to, kai jis prisipažino nužu
dęs jauną* moterį ir mirtinai 
sumušė jos motiną. Nužu
dyta jauna moteris buvo 
žmona Lt. Charles H. Mc- 
Kinnie, kuris yra oro jėgų 
oficieris, dabar užjūryje.

Valstijos pareigūnai pra
nešė lapkričio 23 d. vakare,

Dr. Carrel buvo prakti- kad tardymas vedamas ry- 
kuojantis katalikas. Dvi sa- šium su negro nulinči&vimu. 
vaites prieš savo mirtį Dr. Negras turėjo 17 metų a.m- 
Carrel atliko išpažintį ir pri- žiaus, jis turėjo ilgą rekor- 
ėmė Šv. Sakramentą. Kai jis Nashville jaunamečių 
mirė, prie jo lovos buvo ku- teisme.
nigas ir jo žmona. Jis mirė .v T?
lapkričio 5 dieną, 1944 m. IŠ KIGITIO
Laidotuvių pamaldos buvo Ronald O’Toole, 8621 Ra- 
atlaikytos šv. Pranciškaus cine avė., pranešė praeitą 
Ksavero bažnyčioje, Pary- ketvirtadienį policijai, kad 
žiuje.- kas tai pavogė 18 balandžių

Dr. Carrel parašė žymią iš jo užpakalinio kiemo.

Kam susierzinti?

Obuolių “Medus” apsaugoja Old Gold 
Cigaretus nuo Sudžiūvimo

Old Gold’a Šaunus sumaiSvmas daugelio puikių 

' tabakų... su tinkamu primai&ymu ekstra pagar

dinančių Latakia lapų ... yra ap&lakfttomas su

Obuolių "Medum”'.., kad pagelbsti apsaugoti ciga- 
retĮį^sudiiuvirn^ Pabandykit pakelį!

Užsirukykit Old Gold!

PIRKIT EXTRA 
$100 KARO 
BONA

KLAUSYKTTIftS "Whlch h Whlch?” Trečiadienio vakarais CBS-ir The Comedy Theatre 
Sekmadienio vakarais NBC. ____  - . — —

UŽKVIECIAME!

Operos ir radijo artistė 
dainininkė Polyna Stošku
tė savo dainavimu rytoj ža
vės gausingą publigą, susi
rinkusią į Orchestra Hali 
minėti “Draugo” 35 metų 
sukaktį. , ŽUVO

IONIA, Mich. — Paul 
Kauffman, 40 metų, Camp
bell ūkininkas, ir 9 vaikų tė
vas, buvo užmuštas me
džioklės nelaimėje, lapkri
čio 23 dieną.

Apvogė krautuvę
Iš A. G. Reimer krautu

vės, 2780 Lincoln avė., va
gys paėmė $35, tris dėžes ci
garų ir 30 kartūnų cigarie- 
čių. f ? ” ■

Širdies atakos
Edward Stack, 46 metų, 

buvo rastas negyvas jo lovo
je, viešbutyje, 645 Madison 
str. William Fall, 70 metų, 
sukrito ir mirė 1013 Madi
son str., kur jis gyveno.

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)

Ketvirtadienio vakare, lap
kričio 23 dieną, per “Margu
čio” radio buvo paminėta 
Lietuvos kariuomenės įsi- 
steigimas. A. Vanagaitis at
pasakojo Lietuvos kariuo
menės organizavimo istoriją 
ir labai gražiai paįvairino 
visą programą muzikaliais 
numeriais. Iš rekordų buvo 
sugrota Lietuvos Kariuome
nės Invalidų maršas, vėlia
vos nuleidimo iškilmėse prie 
Karo Muziejaus, Kaune. 
Taipgi sugrota malda už tė
vynę ir kitos. Gerb. prane
šėjas atpasakojo kokiose

Europos karo lauke

2,494 amerikiečiai sužeisti
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 223 VYRAI YRA Iš ILLINOIS 

VALSTIJOS. — SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE YRA 
LIETUVIŲ.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo .departapientas lapkri
čio 23 dieną paskelbė 2,494 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie • buvo sužpisti Europos 
karo fronte. Sužeistųjų ka
rių skaičiuje 223 vyrai yra 
iš Illinois valstijos, iš jų 143 
yra iš Chicagos ir jos apy
linkės.

Sužeistųjų karo lauke ka
rių skaičiuje yra pvt. lst 
class John Andraska, jo mo
tina Mrs. Katie Andruska 
gyvena 953 W. 35th pi.; pvt. 
lst elass Charles J. Palilu- 
nas, jo sepuo Mrs. Mary Au
gustine gyvena 3023 South 
Emerald avė.

Sužeistųjų karių skaičiu
je iš Indiana yra 14; iš Mi
chigan — 14; iš Wisconsin— 
44.

Sumušė, apiplėšė
• » į"

Iš Mrs. Lillian Anas, 40 
metų, 824 E. 49th str., neg
ras atėmė kankinuką ir pa
bėgo su $500. Negras grąsi- 
no moterį su peiliu, ją su
mušė. Apiplėšimas įvyko 
priešakyje 4756 Drexel blvd., 
kai Mrs. Anas ėjo su pini
gais į restoraną, kurį užlai
ko jos vyras. •

Pavogė $1,200
Niek Voulis, Green Fields 

Dairy kompanijos savinin
kas, 3250 Wentwortb avė., 
pranešė policijai praeitą ket
virtadienį, kad vagys pavo
gė jo santaupų už $1,200 iš 
seifo, kurį vagiliai išlaužė.

Pavogė paltą
Iš Mrs. M. C. Ellis namo, 

701 N. Michigan avė., vagys 
paėmė jos kailių paltą, už 
$500 vertės.

sunkiose sąlygose kariuome
nė turėjo kovoti su savo 
priešais, ir nors būdama 
skaičiumi mažesnė, bet nu
galėjo daug skaitlingesnį 
priešą. Ragino nenusiminti 
ir nenustoti vilties, kad ir 
ateityje Lietuva atgaus ne
priklausomybę ir Lietuvos 
kariuomenė “išprašys” iš 
Lietuvos nekviestus “sve
čius”.

Būtų gerai, kad ir kiti lie
tuviškų radio programų lei
dėjai paminėtų šias sukak- 

Itūves. —A. D.

Sudavė ryjikei 
per nosį

ROMA. — Trys Amerikos 
laivyno lakūnai, kurie pra
leido šešias dienas guminia
me' laivelyje, Viduržemio jū
roje, lapkričio 23 dieną su
grįžo į savo bazes, beveik vi
sai geroje sveikatoje, išsky
rus vieną, kuris susižeidė 
ranką, kai smogė ryjikei žu- 
vei į nosį.

Lengvai susižeidė aviaci
jos mašinistas Israel Avi- 
dolff, iš Roxbury, Mass.. ma
noma, kad jis palietė ryjikės 
žuvies dantį. Jo draugai bu
vo Lt. George Spurlin, iš 
Dalias, Tex., ir aviacijos pi
lotas Neil E. Hinson, iš 
Miami, Fla.

Jie turėjo nusileisti dėl 
motoro sugedimo audroje, 
kuri apvertė jų laivelį (raft) 
ir išpylė visas jų atsargas. 
Pagaliau jie buvo paimti ita
lų žuvininkystes laivo.

Gerai atsimink 
lapkričio 26 d.

Atsimink lapkričio 2C d., 
3 vai. po pietų. Tą dieną 
įvyksta “Draugo” koncertas, 
Orchestra Hali, 216 South 
Michigan avė., Chicago, III. 
Koncertą išpildys žymi dai
nininkė Polyna Stoska-Stoš- 
kiūtė, ir Šv. Kazimiero Aka
demijos 60 mergaičių cho
ras.

Visi esate kviečiami daly
vauti šauniame “Draugo” 
į koncertą iš anksto.

Pirkite šeštos karo pasko
los bonus.

BELGIJOS VAIKAI PAJUS KALĖDAS

Pastarųjų metų Kalėdos Belgijos vaikams buvo liūd
nos. Užuot linksmybės prie eglutės sh dovanomis, jie sy
kiu su augusiais vilko sunkią nacių okupaciją, šįmet jiems 
Kalėdos bus kitokios. Nuotraukoj Amerikos kareiviai vie
noj Belgijos krautuvėj rodo vaikui šių metų kalėdines 
dovanas. (Acme-Draugas telephoto)

Iš teismo salės

Vyras kare, žmona 
teisme...

MAŽIUKE DUKRELE 
TEISME PASAKĖ 
LIŪDNĄ DALYKĄ

Chicagoje pasitaiko ir to
kių įvykių. Gi va praeitą 
antradienį (lapkričio 21 d.) 
7 metų mergytė turėjo liudy
ti moterų teisme savo moti
nos byloje. Mergytė vadina
si Mary Anne Walczak, ku
rios tėvas yra pfc. Chester 
Walczak, 34 metų, laimėjęs 
sidabrinę žvaigždę už pasi
žymėjimą kovoj dėl Aachen, 
Vokietijoje.
KAS GI JI TOKIA?

Kareivio žmona vadinasi 
Mrs. Katherine Walczak, 33 
metų, kuri buvo teisme kal
tinama netvąrkingu elgesiu. 
Namo šeimininkė Mrs. Ca- 
roline Marzalek nusiskundė,Z 7
kad Mrs. Walczak nuolat 
parsivesdave vyrus į savo 
apartamentą kai jos vyras 
buvo kare. \

Mrs. Walczak pradėjo 
neigti kaltinimą, bet teisė
jas nutraukė jos kaiba ir 
tarė:

“Ramybės! Aš nonų iš
girsti iš mažos mergytės!”
DUKTERS LIŪDYMAS

Mary Anne paliudijo, kad 
ji mačiusi nemažai vyrų 
apartamente, ir “mano tėve
lio jų skaičiuje niekada ne
buvo”.

Teisėjas Donoghne įsakė 
ištirti motinos protinį stovį 
ir nurodė, kad Mary Anre 
ir jos broliukas Frank, 2 me- 

!tų, būtų nugabenti į jauna
mečių namą. Byla tęsiama 
iki lapkričio 30 d.

Devyni sūnūs
THOROLD, Ont. -r- John 

A. Divine devyni sūnūs yra 
U. S. ir Kanados ginkluoto
se jėgose.

Paraginkite savo kaimy
nus ir pažįstamus, kad jie 
užsisakytų dienraštį “Drau
gą”.

X Veronika Sudaitė, 4509 
S. Hermitage Avė., mūs dien 
rašei o 35 metų sukakties 
proga, patapo amžinoji skai
tytoja. Administracijai ji j- 
teikė $100. Kaipo katalikiš
kos spaudos rėmėja ji savo 
vardą įrašė stambiausiomis 
raidėmis.

X Kun. dr. K. Rėklaitis, 
MIC., Tėvų Marijonų vizita
torius, grįžo Chicagon. Drau 
ge su juo atvyko Mariana- 
polio Kolegijos rektorius 
kun. dr. J. Vaškas, MIC., ir 
profesorius kun. dr. Pauliš
koms, MIC. Šiomis dienomis 
įvyksta TT. Marijonų Tary
bos suvažiavimas.

X Sasnausko choro prak
tika įvyksta šį vakarą, 8 
valandą, šv. Jurgio parapi
jos mokykloj (muzikos kam
bary). Visi nariai prašomi 
suvažiuoti. Choras ruošias 
prie “Muzikos žinių” de 
šimtmečio paminėjimo, ku 
ris bus ateinančiais metais

X Pvt. Bruno Gedminas, 
žinomas Jaunosios Lietuvos 
draugijos veikėjas, ir Pvt 
Alex M. Pazareckis, 3300 S 
Union Avė., tarp 86 kitų či- 
k.agiečių, už pasižymėjimus 
kare prieš japonus Bougain 
ville saloje, vyriausybės ap 
dovanoti tam tikru infante 
rijos ženklu — badge.

X Julia Pocius, savinin
kė lietuviškcs va 1 g y k 1 o s 
4656 S. Western Avė., džiat 
giasi, kad sūnus marinas gai 
vo 30 dienų atostogų. Beje 
Julia įsigijo ir tikietus 
“Draugo” sukaktuvinį kon 
certą.

X Vincas žemaitis, jūrei 
vis, Bridgeport veikėjos U 
Žemaitienės sūnus, parvykt 
dešimčiai dienų poilsio. Sa
ko, apkeliavęs visas pasam 
lios dalis. Prancūzijoj susi 
tikęs su savo broliu Juozu 
Dalyvavo penkiuose susirė 
mimuose su priešu. Turi uv 
sitamavęs požymių. '

Skaitykite “Draugą”.




