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...“and that goverament of 
the people, by the peopfe, for
the people, shall not periah 
from the earth.”

—AJbraham Lincoln
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NOMINAVO STETTINIUS SEKR. HULL VIETAI
6-29 Lėktuvai Vėl Atakavo Tokyo;»

Taipgi Puolė Bangkok, Šiam Sostinę
WASHINGTON, lapkr. 27. 

—Visi B-29 lėktuvai sau
giai grįžo iš atakų ant To
kyo ir Bangkok.

WASHINGTON, lapkr. 27. 
—Amerikos didieji lėktuvai 
šiandien atakavo Tokyo ir 
dvi japonų, okupuotas sostu 
nes, Bangkok ir Hanoi.

B-29 Superfortrešs lėktu
vai antrą kartą per keturias 
dienas puolė Tokyo įmonės 
centrus, didžiausioj Japoni
jos saloj, ir Bangkok, Sia
mo (Thailand) sostinę.

Tuo pat metu 16 Libera- 
tor lėktuvų, iš Kinijos ata
kavo Hanoi, japonų okupuo
tos prancūzų Indo-Kinijos 
sostinę. Apie šį puolimą Numušė 98 Vokiečių ŠVEICARIJA NENORI
Sunaikino Dar Vieną JAV Bazę Kinijoj į SSJ'iS! SJL’S’'!?0

CHUNGKING, lapkr 27. 
—Kiniečių pranešimas sakė 
japonai užėmė Hochih, 95 
mylias į vakarus nuo Lkt- 
chow, Kvvangsi provincijoje.

CHUNGKING, lapkr 27. 
—Amerikiečiai sunaikino ir 
apleido Nanning aerodromą, 
paskutinę priešakinę ameri
kiečių bazę Kinijoje.

Tai buvo septinta ameri
kiečių bazė paleista artėjan
čioms japonų kariuome
nėms, kurios perkirto Kini
ją pusiau.

Mažėja Japonų Opozicija Leyte Saloj
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose,- lap/r. 
27.—Šios dienos komunika
tas sakė japonų opozicija 
Ormoc koridoriuje ‘ ‘nuolat 
mažėja.” Amerikos 32-os 
divizijos kariai vis veržiasi 
pietuosna Leyte saloje.

Amerikiečiai atmušė ne
didelę priešo kontrataką ir 
varosi pirmyn iš Limon.

Septintos divizijos dali
niai atmušė antrą naktinę 
ataką prie Palanas, 11 my

Britai Italijoje Apeina Faenza Miestą
Britai apėjo Faenza pakeli 

ROMA, lapkr. 27.—Britai 
kariai, apeidami Faenza

Bum Christmas tais

pranešė japonų Domei agen
tūra.

Japonai sakė ataka ant 
Tokyo tęsėsi apie valandą 
laiko. Kaip paprastai, Tokyo 
sakė nuostoliai buvo maži.

Nepranešta smuike e n i ų 
žinių apie ataką, bet mano
ma B-29 lėktuvai dar kartą 
atakavo Musashina lėktuvų 
fabriką ir kitus svarbius 
įmonės centrus Tokyo cen
tre. Taipgi nepranešta kiek 
lėktuvų dalyvavo atakoje, 
bet spėjama buvo maždaug 
100.

Ši ataka pabrėžia 20-tos 
komandos viršininkų pareiš
kimą, kad Japonijos įmonės 
centrai, ypatingai Tokyo, 
bus sistematingai naikina
mi iš oro.

Praradimas Nanning pa
lieka japonams tik 110 my
lių spragą sujungimui Maji- 
džurijos ir prancūzų Indo- 
Kinijos.

Verždamiesi vakaruosna 
iš Liuchow japonai artinasi 
prie Kvveichovv sienos.

Yunnan provincijoje, piet 
vakariuose, kiniečiai baigė 
išvaryti paskutinius japo
nus iš kalnų perėjų tarpe 
Mangshih ir Chefang klo
nių. Būrmoje kiniečiai pasi
varė pirmyn tarpe Bhamo 
ir Kinijos rubežiaus.

lių į pietus nuo Ormoc.
Nors pastebėta, jog japo

nų priešinimasis silpnėja, 
32-os divizijos karininkai 
tikisi, jog japonai smarkiai 
ginsis kalnuose tris mylias 
į pietus nuo Limon.

Šviesioj mėnesienoj vakar 
naktį japonų lėktuvai ata
kavo Tacloban apylinkę, kur 
padarė nuostolių ir sužeidė 
amerikiečius karius. Prieš
lėktuvinės patrankos numu
šė keturis priešo lėktuvus.

miestą Po klony, pasiekė 
Lamone upę apie tris my
lias į pietvakarius nuo tos 
Bologna - Rimini vieškelio 
tvirtovės.

Štabas sakė britai veržia
si pirmyn prieš naują nacių 
poziciją toje srity. Besiva
rant pirmyn užimtas Bel- 
vedere miestelis.

Atrodo, jog naciai ruo
šiasi kautis iš namo į namą 
Faenzoje. Į šiaurryčius nuo 
Faenza kiti britų daliniai iš 
Edą okupavo Scaldino ir pa
siekė Albereto.

PRANCŪZIJOS KARIAI ATSIIMA STRASBOURGĄ

Brig. Geb. LeClerc prancūzų divizijos tankas važiuoja per gatvę Strasbourgo cen
tre. Prancūzų šarvuočiai ir amerikiečiai kariai, vieni kitiems padėdami, užėmė tą na
cių tvirtovę. Nuotraukoje matosi Prancūzijos trispalvė.

(Signal Corps Radiotelepho to; Acme-Draugas Telephoto.)

Sako Naciai Estijoje 
Nužudė 46,000 Žmonių

LONDONAS, lapkr. 27.— 
Rusų nepaprasta karo kri
minalų komisija sakė naciai 
nužudė daugiau negu 46,000 
belaisvių ir civilių Estijoje.

Maskvos radijo perdavė 
pranešimą, kuris sakė vien 
Narvoje nužudyta suvirs 
30,000 vyrų, moterų ir vai
kų, kurių lavonai buvo de
ginami.

LONDONAS, lapkr. 27, 
Maždaug 1,300 Amerikos 
lėktuvų šiandien atakavo 
nacių geležinkelius, kelius ir 
aerodromus Vokietijoje. A- 
pie 500 jų buvo naikintuvai, 
kurie susirėmė su maždaug 
tokia pat jėga nacių lėktu
vų.

Grumtynėse ore ameri
kiečiai numušė bent 98 prie
šo lėktuvus, tad per dvi 
dienas amerikiečiai sunai
kino 226 priešo lėktuvus.

Užpuolė Japonų Karo
Laivus Prie Kinijos

CHUNGKING, lapkr. 27. 
—Du japonų kreiseriai buvo 
sužaloti, kuomet Amerikos 
lėktuvai šeštadieny atakavo 
priešo konvojų pietinėj Ki
nijos jūroj. Tas veiksmas

Gen. Clark Paskirtas
Komandieriu Italijoje
LONDONAS, lapkr. 27.— 

Čia pranešta, kad Lt. Gen. 
Mark W. Clark, iki šiol bu
vęs penktos armijos koman 
dierius, buvo pakeltas į są
jungininkų jėgos Italijoje 
viršininką.

Buvęs komandierius Gen. 
Sir Harold Alexander pas
kirtas vyriausiu komandie
riu Viduržemy, vieton Gen. 
Sir Henry Maitland Wilson, 
kuris užims mirusio Feld- 
maržai o Sir John Dili vietą, 
kaipo šefas britų štabo mi
sijos Vašingtone.

Prezidentą* Sakė Gal
Išvažiuos Atostogoms
WASHINGTON, lapkr. 27.

—Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jis galįs išvykti kur 
nors atostogoms. Anot jo. 
kelionė gali visus nustebint

LONDONAS, lapkr. 27.— 
Dr. Kari Kobelt, Šveicarijos 
karo ministras, atsakyda
mas į Rusijos spaudos už
metimus būk ^Veicarija pa
deda Vokietijai, vakar sakė 
Šveicarija nori draugiškų 
santykių su Rusija, bet ne
priims rusų diktavimo.

Municijos Sprogimas
Užmušė 20 Asmeny
BURTON - ON - TRENT, 

Anglija, lapkr. 27.—Sprogi
mas municijos sandėlyje 
šiandien užmušė bent 20 
asmenų. Keli kiti buvo su
žeisti, ir kelias valandas po 
sprogimo dar nesurasta 40 
asmenų. Sprogimas buvo 
jaučiamas 30 mylių atstu
me.

Kanada Pasiūlė 
Kompromiso Planą

CHICAGO, lapkr. 27. — 
Kanados delegatai, norėda
mi sutaikyti Amerikos ir 
Anglijos pasiūlymus aviaci
jos konferencijai, pasiūlė 
kompromiso planą aviacijos 
kelių paskirstymui po karo 
pabaigos.

Kanados planas remia 
Amerikos reikalavimą, kad 
būtų leidžiama paimti ke
leivius ir prekes pakeliui iš 
vienos stoties į kitą, kuriam 
britai priešinasi, bet pride
da klauzulę, pagal kurią 
tautos gali atsisakyti daly
vauti tame plane. *

KALENDGRIIS 
Lapkričio 28 d.: Šv. Kon

radas ir Šv. G re gori jus; se
novės: Rimgaudas ir Vaka
rė. '

Lapkričio 29 d.: šv. Satur 
ninas; senovės: Daujotas.

ORAS
Ūkanota ir šaltoka.

Jugoslavai Išvarė 
Karo Korespondentę

ROMA, lapkr. 27.—Elea- 
nor Packard, United Press 
korespondentė, atskrido Ita- 

i lijon vakar, išvaryta iš Bel
grado už tai, kad sulaužiusi 
jugoslavų cenzūros nuosta
tus.

Mrs. Packard sakė ji pro
testavo prieš tokį prašai i - 
nimą. Anot jos, jugoslavams 
nepatiko vienas jos praneši
mas, kuriame ji raportavo, 
kad Belgrado krautuvių lan 
guose matėsi labai daug Sta 
lino ir Tito fotografijų ir 
labai mažai Roosevelto ir 
Churchillo fotografijų.

KARO BIULETENIAI
—Berlynas sako V-2 bom

bos vis gausiau šaudomos i 
Angliją, Belgiją ir Prancū
ziją.

—Amerikiečiai (iasiv arė 
iki pusketvirtos mylios nuo 
Duren miesto.
. —Trečioji armija pasiva
rė pusantros mylios giliau į 
Saar klonį. Jos artilerija 

I gali apšaudyti Siegfried li
niją.

—Amerikos lėktuvai užti
ko nacių lėktuvus nnMlei- 
džianči is Vengrijoje ir de
vynis jų numušė.

—JAV lėktuvai iš Leyte 
salos numetė 200 tonų bom
bų ant Cebu, Negros ir Da- 
vao aerodromų.

Sekr. Hull dėl Nesveikatos Rezignavo; 
į Prezidentas Nominavo Pavaduotoją
j WASHINGTON, lapkr. 27. Hull vieton Prez. Roose-
—Prez. Rooseveltas prane
šė, kad jis su didžiausiu pa
sigailėjimu priėmė sergan
čio, 73 metui amžiaus Vals
tybės Sekretoriaus Cordell 
Hull rezignaciją.

Prezidentas sakė Hull pil
dė savo gydytojo patarimą 
ir prašė paliuosavimo iš ei
namų pareigų.

Specialėj konferencijoj 
su laikraštininkais Preziden 
tas sakė Hull pasiliks kaipo 
oficialus patarėjas užsienių 
reikalais.

Sako Aliantų Kariai Nusileido net 
40 Mylių Užpakaly Siegfried Linijos

LONDONAS, lapkr 27 — 
Laikraštis Evening Star at
spaude raportą iš Šveicari
jos, kuris sakė sąjunginin
kai parašutistai nusileido 
pietinėj Vokietijoj ir Ober- 
lauchringene, apie 40 mylių 
užpakaly Siegfried linijos..

Anot raporto, visiems ar
timiems naminės armijos 
nariams įsakyta budėti.

LONDONAS, lapkr. 27.— 
Amerikos pirmos armijos 
kariai šiandien įsiveržė į 
centrą Langerwehe miesto, 
24% mylias nuo Koelno. 
Sutemoje amerikiečiai kau- 
jasi su naciais iš namo į 
namą tame mieste, kuris 
yra paskutinis nacių susi
siekimo centras į vakarus 
nuo užtvinusios Roer upės.

Pietuose, Gen. Patton 3- 
ios armijos kariai perėjo 
per St. Avold kelių centrą 
ir pasivarė pirmyn iki 17 
mylių nuo Saarbruckeno. 
Trečioji armija praplėtė

Rusai Apeina Budapeštą iš 1 Pusių
MASKVA, lapkr. 27. — 

Rusų šarvuočiai vevžiasi 
Dunojaus link iš Hatvan. į 
šiaurę nuo Budapešto. Že
miau Vengrijos sostinės, ki
ti rusų daliniai įsteigė po
ziciją siauroje Csepel salo
je.

(Berlynas sakė rusai ka
riai įsiveržė į šiaurinį galą 
Csepel salos, penkias my
lias į pietus nuo sostinės 
sienos, bet buvę atmušti 
bandyme persikelti j vaka-

Prinz Eugen Sužalotas
LONDONAS, lapkr. 27.— 

Paryžiaus radio perdavė ra
portą iš Švedijos, kuris sa
kė Vokietijos didysis krei
seris Prinz Eugen buvo su
žalotas ir nuvilktas į uostą.

veltas nominavo Edward 
R. Stettinius, Jr., valstybės 
sekretoriaus pavaduot o j ą, 
kuris eina tas pareigas nuo 
1943 m. rugsėjo mėnesio, 
kuomet Sumner Welles re
zignavo. Stettinius nuo spa
lių mėnesio pradžios ėjo 
sekretoriaus pareigas, ka
dangi Hull tuo laiku išvyko 
į ligoninę gydytis.

Pirm negu Prezidentas 
nominavo Stettinius jis ta
rėsi su Senato užsienių rei
kalų komiteto nariais, Sen
atoriais Connally ir George.

savo frantą Saar kloriy iki 
19 mylių.

Pirmoji armija taipgi įsi
veržė įi Hurtgen miestą ir 
užėmė Frenz, 25 mylias nuo 
Koelno. j

Devintos armijos' kariai, 
kaudamiesi Julich tvirtovės 
pakraščiuose, veržiasi ar
čiau Roer upės. Jiems pri- 
seina žygiuoti per vandenį 
iki kelių, bet vanduo taipgi 
išvaro nacius iš skiepų ir 
rusių.

Prastas oras sulaikė di
desnę lėktuvų veiklą, bet 
9-tos komandos lėktuvai 
visvien puolė nacių Roer 
upės liniją tarpe Linnich, 
Julich ir Duren.

Britų 2-oji armija šiaurė
je pasistūmėjo 500 jardų, ir 
išbando nacių linijas prieš 
Venio, prie Maas upės Olan
dijoje. »

Amerikiečiai rado ketu
rias tuščias tvirtoves prie 
Metz. Jos randasi tarpe di
džiųjų Jeanne D’Arc ir Dri- 

i ant tvirtovių.

rinę Veiigriją, “kad paimti 
Budapeštą iŠ užpakalio. ”)

Gen. Ivan Petrovo armija 
pralaužė nacių liniją rytinėj 
Slovakijoje, kur užėmė Mi- 
chalovce ir Humenr.e susi
siekimo centrus.

Rusų pranešimas nepat
virtino nacių raportų, kad 
rusai įsilaužė į Eger ir Mis- 
kolc, 60 ir 85 mylias į šiaur
ryčius nuo Budapešto. Abu 
tie miesteliai saugo perėjas 
Matra kalnuose.

Nominavo Gen. Hurley
WASHINGTON, lapkr. 27. 

—Prbz. Rooseveltas šiandien 
nominavo Muj. Gen. Patrick 
Hurley ambasadoriaus Kini
jai vietai. Manoma Senatas 
vienbalsiai užgirs Hurley.

i
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PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Majoro proklamacija
RAGINA VISUS PILIE
ČIUS AUKOTI DRABU
ŽIUS NUO KARO NU- 
KEN TĖJUSIEMS LIE
TUVOS ŽMONĖMS

PROCLAMATION!
The devastating icy blasts 

of vvinter are rapidly enve- 
loping the war-torn count- 
ries of Europe, and soon 
these millions of people li
berated from Nazi domina- 
tion will be subjected to the 
difficult if not impossible 
problem of sustaining life 
in temperatures which per- 
sistently range from 20 to 
50 degrees beiow zero — the 
major part of these peopie 
illy clad and in most instan- 

% ces poesessing only the little 
clothing they wear. In par- 
ticular does this sad condi- 
tion exist in the brave coun- 
try of Lithuania!

Ali intelligent Americans 
are rightly avvare that the 
responsibility of caring foi 
these liberated peoples is 
an eąual responsibility of ah 
the United Nations; a res
ponsibility, I am proud to 
say, which the People of 
Pittsburgh ar.d Western 
Pennsylvania always have 
enthusiastically assumed, 
implementing our recogni- 
tion of the sad plight of 
these peoples by prompt, 
full and proper action!

In this assumption of our 
responsibility, insofar as it 
affects the Great Nation oi 
Lithuania, I am happy to 
be informed that an organu 
zation of Pittsburgh and 
Pennsylvania citizens har 
been formed to take direct 
charge of this great cause 
in our Great Community; 
and, further, that this pat- 
riotic organization has de-

MOST WORTHY ENTER
PRISE, DO I, Gurnelius D.
Scully, Mayor of Pittsburgh 
and Federal Coordinator oi 
Civilian Defense for West- 
ern Pennsylvania, herewith 
proclaim that period of No-i 
vember 26 to December 3,
1944, and I urge our people' 
to lend their fullest coope- 
ration to the sponsors of 
this undertaking, the Unit
ed Lithuanian Relief Fund,
Incorporated, to the end 
that suffering will be abat- 
ed in the Fatherland of so! 
many of our sterling Ameri
can citizens, and patriotai 

DONE THIS DAY, Ne 
vember 20, 1944, A. D., at 
the Office of the Mayor, ir 
witness whereof I hereuntt 
sėt my signature and cause
the Seal of the City of Pitts į----------------------
burgh to be affixed! /\ R
CORNELIUS D. SCULLY ±V A

Siaubingos dienos 
Lietuvoje

Iš Europos gautas laiškas,

nes jau kartą pergyvenę bol
ševikų antplūdį, žinojo, kas 
jų laukia, dauguma inteli
gentų pabėgę, išsislapstę.

ttULk STUDIO
1945 West 35* Street

POVILAS PILACKAS
Mirė Lapkr. 25d., 1944, 9 v. v., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Seinų apskr., Šventeže

rio parap., Mekečių kaimo. Amerikoj išgyveno 40 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus Otto ir jo 

moterį ir jų šeimą, ir Juozapą (U. S. Army) ir jo 
moterį; sese r, Agotą Gedrąitienę ir jos šeimą; švo- 
gerį Roką Jurkšą ir jo šeimą; švogerką Juzefiną 
Pilackienę ir jos sūnų Kun. Nikolą Norušį; pusbrolį 
Simoną Pilacką ir jo šeimą; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko seserį Rozaliją 
Bušelienę ir kitas gimines. ,

Kūnas pašarvotas Ant. B. Petkaus koplyčioj, 6812 
S. Western Avė. Laidotuvės įvyks trečiad^ Lapkr. 
29d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gim. 
Šv. Pan. Marijos par. bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai. Marčios, Sesuo, švogeris, Švoger- 
ka, Brdlienė, Pusbrolis ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. Ant. B. Petkus, tel. GRO. 0142.

kuriame vienas lietuvis per Nuvykęs į tėvų ūkį provin- 
neutralų kraštą aprašo, ką cM°je rado gyvulius iš- 
matė Lietuvoje prieš bolše- vaikytus, paleistus į laukus, 
vikams užeinant. Raudonie- 0 namiškiai — kažkur išbė-
ji jau buvo Vilniuje. Nuvy- _________________
kęs į savo sesers namus ■----- =---- ============
Kaune jisai nieko ten nera
do, visi su visa manta buvo

AIIVANCKD PHOTOGKAI'HV 

l«WEST POSSIIH.E I-RICES 

IMIONE LAPAVOTE 2M3

Mayor. Vestuvių varpai

Vietos klebonas ir kiti su
dėjo linkėjimus jauniesiems.

Korespondentė.
(Seal) Sekmadienį, lapkr. 26 d., 
“United Lithuanian Re-jChicagoje, “Lady Help o f 

lief Fund” naudai drapanų Christians bažnyčioj skanu -

signated the period cf No- Į imti.

oficiali Rinkliava Pittsburg- 
ho mieste ir visoj vakarinėj 
Pennsylvanijoj vyk d o m a 
tarp lapkričio 26 ir gruodžio 
3.

Drabužių surinkimo punk 
tai yra visuose lietuvių ka
talikų parapijų svetainėse, 
Lietuvių Piliečių salėje, 1723 
Jane Street, S. S. ir visuose 
Fire Houses — Ugniagesių 
stotyse.

Kiekvienas kuris nėra dar 
rūbų davęs yra prašomas 
juos pristatyti į artimiau- 
sį surinkimo punktą.

Kam būtų sunku į surin
kimo punktą pristatyti rū 
bus, prašome pašaukti tele
fonu HEmlock 3121 — Uni
ted Litnuanian Relief Func 
of Pittsburgh District Heao 
ąuarters, 119 So. 22nd Str. 

į bus pasirūpinta drapanas pa

bėjo vestuvių varpai ir ou 
vo sumainyti aukso žiedai 
žymios Gary gyventojos 
Jean Valėniūtės (Valėnas) 
su čikagiečiu Jack Kush.

Jaunoji yra duktė popu- 
lerių vietos gyventojų, Elz
bietos ir Antano Valėnų. 
Baigus slaugės mokslą ke
letą metų dirbo St. Mary li
goninėj Garyje. Pora pasta
rųjų metų dirbo Chicago li
goninėje.

Prieš savaitę tėvai suren
gė iškilmingus pietus ir 
“shovver party” parapijos 
svetainėje. Susirinko daug 
giminių ir draugų ir sunešė 
daug brangių dovanų.

Bukite Malonūs
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ai- ,.i i am gyveni 
mul. Saugokite Jas b i-aiaml lšeg- 
aamlnuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regSJlmo mokai* 
gali sutelkti.

t* MITAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prak-i*

I na riaą aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
įDt. J. J. Smetana, Jr.
1801 So. Ashland Aveuue 

Kampa* 11-toe
Telefonas l CANAL M2S, Ohloa«o 

oifibo Valandos,
Baadlea »:»• a m. Iki 4:10 >.-aa. 
XXraeiad. Ir šeltad. 4:14 a na.---- -.m T;»t B. na.

vember 26 to December 3rd, 
1944, for an initial drive for 
clothing to be transhipped 
to Lithuania.

THEREFORE, IN OFFI- 
CIAL RECOGNHTON AND 
COMMENDATION OF THIS

B ALF — United Lithua
nian Relief Fund Pittsburg- 
ho apskritys.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Maae 20 praktikavime* 
Aklą1

kažkur išbėgę. Visas Kau
nas buvo \g apmiręs, žmc- 
Tfcl. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai, vakare, 
ftežtadieniaifl visą dieną.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

- MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Stndlo Ooaob

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!«
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio is- 
dirbimo.

’^i

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziuhalt Ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL'IS
PHYSIC1AN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nao 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL rak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office Tri. YARds 4787 
Namų Tri. PROspcct 1930 

Tri. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

ie. Ashland Avaaaa

Bes. 6968 So. Tahnaa Avė. 
Ros. Tri. GROvehfll 0617 
Office Tri. HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
XI A>
Roa^^

GYDYTOJAS 11 CHIRURGAS 
2423 West Marųnette

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

ui

Beridemdjoa Tel.: BEYerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

8187.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGASMtas utį nu M; im I:

Tat CANal 6122

DR. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

2201 W. Cermak Rd. W 
1—3 popiet ir 7—8 v. v 
TreSad. fcr Šeštadienis

ošdaryta*. 
MZJTENCUA

3241 West 66th Place 
Tri. REPoblIe 7868

TeL CANal 6257
Rea TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALAIOPiSg
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

1821 So. Halsted St 
Reddenrija: 6600 S. A riesi an Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 Iki • vaL vakare

YŠL YARša 314S

Dfi. V. A. SIMKdSIBGnNAG ut norcfl - * AKOan nOTAHDO
W4 Weat S5tk Street 

H-12; >-4; kr 6 30-8 »
Iri k 6 30-8 JO 

-Ii

Mūsų pačių padirbti graiūs 

PARLOR SETAI — su 

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

Ateikite šiandie!

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Oflaaa yra uždarytas.

Optometriealty
*_ aJLi rt-v u~ ~i I Palengvina akių įtempimą, kuriaper Adele Gabaliauskas 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 vaikua. 

Kreivos akys atitaisomos, 
j VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 

rak. Sere domia nuo pietų, • Ne- 
dėlioj pagal sutartį.

Daugely atsitikimų akys atttalM- 
aaaa be akiaių. Kaimu plgtea kaip

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.”

Jh/ybsta ^iancL 

^tebuhliA ?'

* 'Uaip /

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

ŠVENC. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

len

4712 South Ashland At.
YABM 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

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

Telefonas SEELEY 8760

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Blrar»larwria 

kurią
duona yra toji.

■o rauko

LIETUVIAI DAKTARAI

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2318 WEST ROOSEVELT ROAD

Tri. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspcct 6080
Jri neatsiliepia, šauk SEEley 0434

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

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofise Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Be*. Tri.: MTDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai < 
Sekmad. nuo 10 iki 12 v , i d j

PASKOLOS YRA DAROMOS* ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKAlIMŲl

Panaudokite Proga Dabartlnčnia Zenonu 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

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

> ' II ■ ■"    ———■ - . i i i , i • - 1 - r . - I- - , m

TAUPYKITE JstalgfiJc. .Ifl'-t, Indėliai
rūpestingai glnltojanil Ir Ilgi 86-000.00 ap
drausti per 1’e.lcral Šia v Iries and Loan In
surance Corporation. pinigai bna greitai
Išmokami Jnms ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINE IŠTAIGA.

—- 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

DR. Al. RACKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS

4204 Archer Avenue 
IJGONIU3 PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik gusitarius.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais

I

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Ros. Tel. REPuhllc 0054
Jeigu neatnlllnpla —
Sauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kandien nuo 1-3 vai. popiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. vakaro.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal milartj.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie^ 
bix. — Vydūnaa ų|



Antradienis, lapkr 2S, 19a i nrmyrrATOs draugas, chtcago, miNors

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" * M1

P “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

••DRAUGAS” HELP WANTED 
ODVERTI81NO DEPARTMENT 

11? No. Dearboru Street 
Tol. RANdolsb 0488-0480

* n Etr* wANTi n — 'k y kai

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
eastings. 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 
Dirbtuvės

Darbininkų
GENERAL MACHINE 

SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ

MATERIOLO IŠDALINTOJI^

★ ★
100% KARO DARBAI

DIENĄ AR NAKTJ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

KEPR.IO REIKIA
T’rie biseuits ir rolių. Nėra atsako
mybės. Raibas dienomis.

STRAI'SS BAKERY 
2025 W. 35th St.

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs.
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

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

VYRŲ
DIRBTI SCRAP IRON JARDE 

Patyrimo Nereikia
ATSIŠAUKIT

330 N. CALIFORNIA

HEI.P WANTED — VYRAI

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARU VVELDERIV 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. Į sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

Atdara kasdien K ryto Iki S vak, 
Sekniad. 10 ryto iki :t pp.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE

GRINNELL CO
4425 S. WESTERN AVĖ.

HELP VVANTEU — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

PRIE LENGVO VALYMO
Puiki Mokestis 
Po Karo Progos 

Žemos Kainos Commissary 
Pastovūs Darbai 

ATSIŠAUKITE

320 E. 21st St.

HELP YVANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

★ ★ ★ 
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. 
ČHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

JOS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

BLOGOS ŽINIOS JAPONAMS

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. E A C K C 8 
4204 Archer Avenue, Chic&go

Mariannas salose įsteigtas naujas 21-m.as Japonijai 
bombarduoti oro jėgų vienetas. Prie naujo B-29 tipo ka
ro lėktuvo matome brigados generolą Emmet O’Donnell, 
Jr., vieneto komendantą; leitenantą generolą Millard F. 
Harmon, viršininką karo oro jėgų Pacifike; ir brigados 
generolą Haywood S. Hansel, Jr., 21-mo oro jėgų vieneto 
operacijų viršininką. (Acme-Draugas telephoto)

Pakeitimas natūralizacijos kainų
Nuo 1929 m. už atvažia

vimo certifikatą reikėjo mo
kėti $2.50. Tas dabar pakeis 
ta. Nuo pilietybės aplikan- 
to nereikalaujama pridėti

mai, tarpe jų United States 
District for the Southern 
District of New York, reika
lauja pašto čekių.

Sekamus mokesčius reikia
Money Order sumoje $2.50 mokėti paštiniu čekiu — už
su Form N-300 arba N-400.

Tuo pačiu laiku kainos už 
pirmas ir antras popieras 
pakeistos. Naujas įstatymas

užregistravimo certifikatą 
$18; už certifikatą “deriva- 
tive cittzenship” $5; už pri
pažinimo certifikatą $5, už

įėjo galėn rugsėjo 28 d. 1944' kopiją pamesto arba sunai- 
m., kada prezidento pasira- kinto pirmų arba antrų po- 
šytas. Nuo tos dienos pir- pierių certifikato $1. Pašti- 
mos popieros kainuoja $3., nis čekis turi būti vardu

VYRAI IR MOTERYS

Žiūrėkit DABAR Dėl
SAVO

PO KARO ATEITIES 
ĮGYJANT KARO DARBĄ

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

Daug- Darbininkams Naudų 

Vertingas DIESEL Patyrimas

ATSIŠAUKIT

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

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

PATIKUSIO GltOCF.RNF.I KLERK
Self-service krautuvėle. Atsišaukit 

tiktai uoDieėiais. 
LERNER’S

3400 S. Halsted St. ____

OPERATORIŲ IR FINISUERS
Gera mokestis. Atsišaukite prie 

J. X- K. OARMENT CO.
184 W. VVashington 

Ar pašaukit — FRAnklin 1773.

MOTERŲ - VYRUi
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

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

VYRŲ IR MOTERŲ
Prie lengvų dirbtuvės darbų. 

Patyrimo nereikia. Gera mokestis. 
Pastovumas.

CENTURY MIRROR CORP. 
1521 W. 35th ST.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

STITCHING MACHINE 
OPERATORIŲ 
DIE CUTTING

PRESS OPERATORIŲ / 
PRINTING PRESS VYRŲ 
CUTTING IR PRINTING

PRESS FEEDERS
ABELNŲ DARBININKŲ

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

ATSIŠAUKITE

ATLAS 
BOXMAKERS, INC. 

2555 W. Diversey Avė.
Lietuva nenori nei nacių, 

nei bolševikų.

J Daug kas nori steigti iš 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. PaJau

Karo reikmenos labai reikalingos 
yra GENEROLUI EISENHOVVER 
ir jojo vyrams t a i visuotinai 
ofensvvai kuri dabar eina pirmyn 
VOKIETIJOJE.

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

★ 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.
2125 S. 54th AVĖ. CICERO

antros popieros $8. (Pirmiau 
reikėjo mokėti tik $5.00 už 
antras popieras). Mokestis 

j už antras popieras paden
gia užrekordavimą natūrali
zacijos peticijos ir paskuti
nio išklausymo kainą ir na
tūralizacijos certifikatą, jei
gu teismas įsako išduoti. 
Jeigu ateivio prašymas bū
na atmestas pinigai negrą
žinami.
Kada ir kur mokėti 
tuos mokesčius

Kada aplikantas gauna 
pirmas popieras, arba kada 
paduoda natūralizacijos pe
ticiją, jis turi užmokėti virš-

Commissioūer of Immigra- 
tion and Naturalization, 
Washington, D. C. ir su tin
kamomis aplikacijos blanko 
mis turi būti pasiųsti apli- 
kanto vietiniam ofisui.

Su šiuo nauju įstatymu, 
natūralizacija kainuop bran 
giau aplikantui nuo 50 cen
tų ligi $3.50. Vyras arba 
žmona Amerikos piliečio mo 
kės mažiausia 50 centų dau
giau negu pirmiau, jeigu at
vyko prieš birželio 29 d., 
1906, ir nereikėjo mokėti už 
atvažiavimo certifikatą; jie 
mokės $3 daugiau.

Naujas įstatymas neparū-

PAGURKLINE LIGA 
IR ŠIRDIS

Pagurklinė liga (exoph- 
thalmic goiter) labai nuvar
gina širdį.

Daugiausia moterys gau
na pagurklinę ligą (goite- 
rį); vyrai rečiau.

Pagurklinė liga sergant, 
kūnas pareikalauja daugiau 
deguonio (oxygen) ir pri
verčia širdį labiau ir smar
kiau kraują pumpuoti; reiš
kia širdžiai prisieina dirbti 
“overtaim”.

Išpradžių, kartais net per 
kelis metus, žmogus nieko 
blogo nepastebi. Paskui pa
junta, kad jam netaip jau 
lengva laiptai? ant antro 
aukšto užeit, kad pergreit 
pailsta, kad pasidaro labai 
nervuotas, kad baisūs sap
nai jį kamuoja, kad jo kū
no svoris labai greit krinta 
žemyn. Be to, ligonis pa
jaučia ‘savo širdies bildesį. 
Širdis smarkiai, labai smar
kiai plaka. Širdies musku
lai nuo perdidelio nuovar
gio nusilpsta ir ligonis tie
siog trokšte trokšta daugiau 
oro. Viršminėti simptomai 
pasidaro taip labai įkirūs ir 
kamuojanti, kad ligonis ga
lų gale nutaria eiti pas dak
tarą.

Žmogus gali numirti nuo 
tokios funkcijinės širdies li
gos, paeinančios iš pagurk- 
linės ligos, jei nesigydo. Bet 
jei tinkamai gydosi, tai tos 
rūšies širdies liga yra pa
gydoma, jei nepervėlai pra
dėta gydytis.

Gydymas yra dvejopas: 
arba operacija — išpiovi- 
mas pagurklinės liaukos, ar
ba tam tikrais vaistais bei

dieta. Kokiu būdu gydytis 
ir gelbėti širdį, tai dakta
ras nusprendžia, nes vie
niems geriau gelbsti vaistai, 
o kitiems ne.
Daktaro atsakymai 
j klausimus

Atsakymas R. Ž. — Pyp
kę rūkyti yra sveikiau nei 
cigaretės.

Atsakymas A. C. — Odos 
liga, kurią anglai netiksliai 
vadina “ringworm”, lietuvis 
kai vadinasi “pikšašis”, o 
kai kurie “dedervine”. Toii 
liga yra užkrečiama ir daž
niausia plinta tarpe mokyk
linio amžiaus vaikų.

Atsakymas V. S. — Jūsų 
klausimas yra keistokas. 
Mano nuomone, apipiausty- 
mas nepadaro vyrą protin
gesniu, nei judresniu. Apie 
tai neapsimoka ginčytis.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237
- - - - ★- - - -

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRI KO RADIO VALANDOS:
WOFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K.. Ketvego 
vakare — 1:00 P, M.

GERA PROGA

PARDAVIMUI SOUTH WEST SIDE
2 lietų mflro 5 ir fi kambarių na
mas renda $55 ir $67.50 ) mėnes), 
garadžius, arti gatvekarių $11,500.00.

4 Pietų po 4 kambarius, mflro, 
8tokeriu apšildomas arti gatveka- 
rių. . . . $1 5,500.00.

4 Pietų mflro 5 ir 4 kambarių na
mas, dnbiitavas frontas, stokeris. . 
$15,500.00.

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

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

CHAS. URNICH (Kazys Urnlkas) 
2500 W. flSrd St., 2ntros lubos

Tei. Prospeet <1025 
įėjimas Campbell Avė. pusės

Per mane nusiplrkaite namg pi
giau. parduoslt greičiau, arba išmai
nysite patogiau. S) faktą visi žino, 
kurie su mnlm Jau yra turėję blz- Į 
nlo reikalus.

minėtus mokesčius. Gali mo1 Pina sugrąžinimo aplikan- 
kėti pinigais, nors keli teis-! tu* mokesčių.

Nuskandino 16 Laivo 
Manilos Apylinkėje

PEARL HARBOR, lapkr. 
27.—Adm. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos lėktuvnešių 
lėktuvai sunaikino japonų 
kreiserį, naikintuvą, 14 kitų 
laivų ir 72 lėktuvus Manila 
apylinkėje penktadienyje.

Nimitz sakė du mažesni 
laivai buvo nuskandinti, o 
keturi prekiniai ir vienas 
aliejaus tankeris buvo su
žaloti.

Žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše
vizmas ir nacizmas.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valytu

vus I? Motorus 
Tol. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

Jeigu aplikantas jau už
mokėjo $5 pagal seną įsta
tymą už atvažiavimo certi
fikatą ir pirmas popieras, 
jam prisieis mokėti dar $8,1 
kada prašys antrų popierų, 
arba, viso $13.00. FLIS

Iš Politikos Lauko
Lietuvių Demokratų Lyga 

Cook County šaukia specia
lų susirinkimą ir “laimėji
mo parę’’ dėl visų demokra
tiškų klubų delegatų. Susi1 
rinkimas įvyks lapkričio 29 
d. 7:30 vai. vakare, Darius- 
Girėnas svetainėje, 4416 S. 
Western Avė., Chicago, III.

Po trumpo lygos reikalų 
apsvarstymo, bus gėrimo ir 
užkandžio. Visi klubų dele
gatai nepamirškite atvykti.

V. M. Stulpinas,
L. D. Lygos sekretorius

My Thinking •••
My Money M. My Time 

wlll »toy fn thlo 
war to tho flnith

—fv.ry šn.rica*

STASYS LITWINAS SAKO:
—Tai Geriausias Laikas Pirkti |Ve*****XAl VISOKIOS Rfrfilirc Vlvrmc

REIKMENIS?*
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški —- Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMA 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.

FARCUTJJ'
VIRNINT«LI8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadleniaia nuo 7 lld 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242
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DRAUGAS
• 7 THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

X$34 South Oakley Avė. Chicsgo, Illinois
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN 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.

Adverttsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
Ketams *................................................................................... $7.00
Pusei metų •„..;............................................    4.00
Trims mėnesiams •................   2.00
Dviem mėnesiams . .............................................  1.50

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

DEENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, lapkr. 28, 1941

Mikolajczykui atsistatydinus
Kovojančioms už laisvę tautoms šiandien yra reika

lingas tampriausias vieningumas. Ypač reikalinga vie
nybė toms tautoms, kurios yra mažos ir dar tebėra 
diktatorių pavergtos.

Pasaulis su dideliu susidomėjimu sekė ir seka lenkų 
tautos kovas dėl laisvės. Lenkų, kaip ir visų kitų ma
žesnių tautų keliai į laisvę yra labai sunkūs. Jiems 
tenka kovoti ne tik su okupantais naciais, bet ir su 
“išlaisvintojais” bolševikais, kurie savinasi pusę Len
kijos teritorijų ir prievarta perša lenkų valdžion sa
vo ideologijos žmones, kad tokiu būdu turėti geresnę 
prieigą sovietinti ir komunistinti visą lenkų tautą.

Lenkijos vyriausybė užsieny, kurios priešakyje sto
vėjo St. Mikolajczyk, per ilgą laiką stengėsi surasti 
“modus vivendi”, kad susitarti su Maskva dėl atnau
jinimo nutrauktų diplomatinių santykių, dėl nustaty
mo sienų ir sudarymo laikinos pokarinei Lenkijai vy
riausybės.

Premieras Mikolajczyk pasikalbėjimuose su Stalino 
atstovais ir pačiu Stalinu padarė daug nuolaidų. Bet 
juo nuolaidesnis jis darėsi, juo nesukalbamesnė pasi
darė Maskva. Tą aiškiai pajuto lenkų vadai. Ir kai p. 
Mikolajczyk buvo pasirengęs daryti dar didesnių nuo
laidų, kiti jo vyriausybės nariai tam pasipriešino ir jis, 
Mikolajczyk, buvo priverstas rezignuoti. Lenkų vyriau
sybės narių dauguma, matyt, suprato prie ko veda di
džiosios nuolaidos Maskvai.

St. Mikolajczyko atsistatydinimas reiškia, kad susi
tarimas su Maskva nėra galimas. Bet, blogiausia, kad 
tas jo žygis dar labiau apardo taip labai reikalingą 
kovojančiai dėl laisvės lenkų tautai vienybę. Mat, į 
naujai sudaromą socialdemokrato Jono Kwapinskio ka
binetą visai atsisako įeiti Mikolajczyko partija. Tai 
vis tik žymiai apsunkina Lenkijos poziciją, kuri ir šiaip 
jau yra sunki ir komplikuota.

APŽVALGA 1
Laiškas iš Vilniaus

Praėjusios savaitės “Sandaros” numeryje įdėtas laiš
kas iš Vilniaus, kuriame šiaip nupasakojama vilniečių 
vargai:

“Žydų laikraštis “DAWAR” paskelbė turinį laiško, 
kuris aplinkiniais keliais pasiekė Palestiną. Laiškas iš
siųstas iš Vilniaus rugsėjo 8 dieną š. m. Jame dalinai 
nušviečiama gyvenimo apylinkybės Vilniuje. Laiške 
skaitome:

“Vilniuje galvotrūkčiais išsiplėtė badas ir užkrečia
mos ligos. Tūkstančiai žmonių jau tapo išvežti ir pa
našus likimas gręsia veik kiekvienam, kuris nėra ko
munistu. Buvusioje Vilniaus ghetoje gyveno keliasde- 
Limta žmonių. Prižiūrėtoju jos buvo vietinis krikščio
nis. Jis gelbėjo mums labai daug. Ne sykį jis buvo 
paslėpęs mane ir net surado saugų butą mano seseriai 
ir jos vyrui. Apgailėtinai, dabar jį areštavo bolševikai. 
Mums gi pasisekė išsprukti ir persikelti į priemiestį, į 
kito krikščionies namą.

“Skurdas visur neišpasakytas. Pasilikau veik nuo
gas, basas ir ligonis. Siek tiek maisto ir skarmalu ap

sirengti galima gauti tik kolchozų krautuvėse kortelė
mis, kurios išduodamos tik darbininkams, priklausan
tiems prie sovietinių profesinių sąjungų, žiema atrodo 
mums labai baisiai. Visai nėra malkų. Aplinkiniai miš
kai išdeginti laike šio karo. Gelbstim vieni kitiems 
kiek išgalėdami, nepaisant į tautybę arba religiją. Kaip 
ilgai tas prasitęs?

“Norėčiau atsilyginti geruoju visiems tiems, kurie 
man pagelbėjo. Mano didžiausiu rūpesniu yna patekti, 
kad ir į blogiausią pasaulyje vietą, bile ne būti čia, 
bile nebūti čia...”

Taip aprašo šiandieninį gyvenimą Vilniuje žydų tau
tybės asmuo. Ne geresnį vaizdą nupieštų ir ten gyve
nanti lietuviai, lenkai ar kitokie. Okupuotoje Lietuvoje 
yra ne proletariškasv “rojus”, bet tikras pragaras.”

* •
Sukaktuvinio koncerto įvertinimas

“Draugo” sukaktuvinio koncerto programą*išpildžiu- 
si artistė Polyna Stoškiūtė ne tik neapvylė mūsų su
kviestos į Orchestra Hali publikos, bet ji pasirodė esanti 
tarptautinio masto dainininkė. Savo balso gražumu, 
lankstumu ir tikrai tobulu jo vartojimu ji prilygsta 
pirmaeilėms operos žvaigždėms. Tokia, nuomonė yra ne 
tik mūsų, bet ir didžiųjų dienraščių muzikos kritikų, 
kurie visai bešališkai kritikuoja naujai pasirodžiusius 
dainininkus.

Žinomas muzikas kritikas Herman Devries Herald 
Americane taip rašo;

“Polyna Stoska, dramatic soprano, who played Saffi 
in New York Center’s production of “Gypsy Baron” 
by Strause, was in a concert sponsored by the Lith
uanian Draugas, Lithuanian daily neivspaper in A- 
merica, at Orchestra Hali yesterday.

A Minerva of the Fremstadt type, the Amerioan- 
born Lithuanian singer, is endowed to sing all Wag- 
nerian roles. She has both voice and figure to por- 
tray heroines of the Bayreuth master’s operas.

As a recitaiist, Miss Stoska stands high in the pro- 
fession. Besides a voice of luscious ąuality, wide in 
range and of tremendous volume, she guides vocal 
organ with artistry and musical insight.

Miss Stoska leaves nothing to chance and approa- 
ches the subject matter with keen intelligence and an 
intuitive sense for drama.

The singer had in Edwin McArthur one prince of 
an accompanist. Together they aroused the audience 
to a degree of enthusiasm seldom accorded in the 
hall of classic music this season.

The concert was enhanced further by the St. Casi- 
mir Academy chorus members, of 60 voices, vvhose 
mentor, Sr. M. Bernarda, C.S.C.į has done wonders 
with her young recruits under the direction of the 
Rev. A. Zakarauskas.”

Chicago Tribūne muzikos kritikas Albert Goldberg 
šitaip vertina mūsų dainininkę:

“Another gifted young artist, Polyna Stoska, a 
lyric soprano, gavę a recital at Orchestra Hall yes
terday afternoon, sponsored by the Lithuanian paper, 
Draugas. Miss Stoska, a tall and stately young wo- 
man, has one of those rare voices the very ąuality 
of which is immediately arresting. It is a true lyric 
soprano, free and soaring, tinged with the gleam of 
silver. Furthermore, Miss Stoska sang tastefully and 
understandingly songs by Haydn and from the old 
English, and liedet by Brahms, Wolf, and Strauss. 
She is a talent to remember, and a flnd for any opera 
impresario who can provide a tenor tall enough to 
sing opposite her. Edwin McArthur’s accompaniments 
were as musical as they once were for Kirsten Flag-
sUd- •••,

Sharing the program, the St. Casimir academy 
choir of girl’s voices sang pleasantly a variety of 
jiumbers, under the direction of the Rev. A. Zaka
rauskas.” į \

Rašė ir kitų laikraščių kritikai, labai gerai atsi
liepdami apie lietuvaitę dainininkę. (

Programoj dalyvavęs 6v. Kazimiero Akademijos mer
gaičių choras taip jau šauniai pasirodė, šis choras ne
ša garbę mūsų mokslo įstaigai ir lietuvių tautai.

Laiškas iš VVashingtono
TCKSTANCIAI BASŲ LIETUVIŲ J SIBIRĄ: FULTON 
SHEEN. — AR LIETUVIŲ KALBA PANAŠI Į KINŲ? 
— STUDENTŲ “KARCIAMELE” WASHINGTONE. — 
STUDENTAS SU... MOTERIŠKAIS MARŠKINIAIS PO 
SOSTINES SODĄ... — BERŽELIS TIES MUSŲ RŪ
MAIS. ‘

RINKIMŲ DIENOS
Nustebtumėte, kaip Va-

Šelpimo reikalai 1
Community and War Fund ligšiol sukėlė $12,289,034. 

Bet iki kvotos išpildymo dar trūksta $690,966.
Nėra abejonės, kad dar yra nemažas žmonių skai

čius Chicagoj ir apylinkėse, kurie dar nėra aukoję 
šiam fondui. Todėl pasiskubinkite atlikti šią svarbią 
pareigą, aukokite, kad ne tik mums paskirtoji kvota 
būtų užpildyta, bet kad su perviršium galėtume pasi
džiaugti. Savo aukas siųskite šiuo adresu — Commu- 
nity and War Fund, 111 W. Washington Street, Chi
cago 2, Illinois.

Kas dar nesate aukoję, neužmirškit.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS.Z

KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

shingtonas buvo ramus rin
kimų dienose. District of 
Columbia, kur yra USA sos
tinė W,ashingtonas, iš viso 
nėne balsavo.

— Kodėl? — klausinėjau 
čionykščių.

— Jau tas nuo seno. Kada 
dar buvo kovos dėl vergijos, 
šis žemės plotas buvo prie
glauda pabėgusiems juodu
kams. Jų čia daug suplauk
davo. Tuo nebuvo patenkin
tas kongresas ir atėmė tei
sę balsuoti.”

Šitokias kalbas čia girdė
jau:

Rinkimų naktį visgi dau
gelis, net ir studentų, buvo 
užgulę radijo aparatus, o ki
ti net ir celebravo tą įvykį 
smagiame susibėgime.

Buvau sekančią dieną nu
vykęs į miestą. Tykiai stovi 
didieji sostinės rūmai su iš
kilusiu, plačiu baltuoju bokš 
tu. Ramu, kaip nieko nebū
ta.
PENKIŲ DEŠIMTŲ 
METŲ STUDENTAS

Mūsų universitete suvažia
vusių studentų iš vi3ų kraš
tų, net yra iš Kubos, Ekva
toriaus, Venezuelos, Kana
dos. Vienas yra net iš Vo
kietijos nuo nacių paspru
kęs kunigas. Jis jau Euro
poj gavęs doktoratą, dabar 
yra beveik 50 metų, bet mo
kosi su jaunikliais ir dar 
jam reiks treji metai trinti 
suolą iki baigs pasiimtą ša
ką. šalymais mūsų — di
džiulis namas pilnas pasau
liečių studentų, o kitoj pu
sėj — vėl didžiulis namas pil 
nas nursių, gal jų čia netoli 
poros šimtų. Jos jau išmo
kusios gailestingųjų seserų 
darbą, bet vyriausybė duo
da kiekvienai jų po 100 do
lerių kas mėnesį, kad dar 
aukščiau mokytųsi, bus ki
tų mokytojomis, vyresnėmis.
AR LIETUVIŲ KALBA 
PANAŠI Į KINŲ?

Daug kas domisi Lietuva 
ir visi užjaučia Lietuvos kan 
čias. Aną dieną garsusis ra
dijo pamokslininkas Fulton 
Sheen, kurs čia yra profe
sorium, per pamoką prisi
minė Lietuvą, tardamas:

— Dabar Lietuva bolševi
kų okupuota. Tūkstančiai 
basų lietuvių varomi į ištrė
mimą, į Sibirą...”

Kartą, laukdamas kol ati
darys valgyklos duris, skai
čiau “Draugą”. Prieina ki
tas kunigas-studentas, įdo
maujasi.

— Čia lietuviškas laikraš
tis. “Draugas” reiškia “Fri- 
cnd”, — aiškinu jam.

— 0! Ar lietuvių kalba 
taip, kaip lenkų, ar rusų? — 
ima klausinėti.

— Visiškai nepanaši, vi
siškai skirtinga.

— Tai gal kaip estų ar 
vengrų?

— Nu ne, lietuvių kalba 
seniausia Europoj, Ji arti
miausia toms kalboms, kžį

buvo vartojama žmonijos 
lopšy, Azijoje senų senovėj...

— Tai gal ji bus panaši 
biskį į kinų? — vėl klausia 
mano prietelis, prisiminęs, 
kad kiniečiai yra Azijoje ir 
ka£ tai labai sena tauta... 
Apie rožančių ir... mūvius 

Mes visi žinome, kaip Baž
nyčia labai vertina maldą, 
bet ne visi turėjo progos pa
tirti, kaip — vertina moks
lą. Katalikų universitete su
darytos patogiausios sąly
gos. Sėdėk užgulęs knygą, 
ir viskas. Mes net bendrų 
rožančiaus pamaldų spalių 
mėnesį neturėjome, pasimel
dėme sau vieni kada pato
giau. Kunigams studentams 
neleidžiama eiti į ,kad ir 
artimas parapijas, su pa
mokslais ar kitais patarna
vimais, nė vieno žmogaus iš 
pažinties mes nesame išklau
sę. Mums duota suprasti: 
dabar — visas jūsų laikas 
mokslui. Ir čia sutraukti ge
riausi profesoriai, ne tik iš 
Amerikos, bet ir iš kitų pa
saulio dalių.

Bet — per dienų dienas 
vien įsitempus begalvojant, 
kitam ir smagenėlės užkais
tų, pablūstų, jei nebūtų po
ilsio. Už tat, jei jautiesi pa
vargęs, reikalingjas poilsio 
— išeik į žygį per plačius 
parkus, užsuk į mūvį, eik 
pasitaškyti į universiteto 
“svvimming pool” — dėl to 
niekas nieko nesakys, tik — 
grįžk prieš dvyliktą nakties 
į savo kambarį. Čia mokosi 
ne vaikai ir patys supranta, 
ko atvažiavę.

K. J. Prunskis.

To tho People
of this Community

GI Joe in his Pacific foxhole— 
maybe be is your brother. hus- 
band, sweetbeart or fnend—is 
listening in on you today.

He knows you 
have a date with 
a Victory Volun- 
teer, a neighbor 
with a War Bond 
order in his or 
her hand. The 
two of you may 
talk it over at 
your w o r k 
bench, in your 
Office or in your 
home. Will GI 
Joe pick u p

phrases likę “I can’t afford it.” 
’‘I bought Bonds in the othcr 
drives, “I’ve just got to have 
that new dress,” ”See m'e tomor- 
row,” ‘T’m tircd of lending.” 
”What, another Bond drive!” 
‘‘Why do they have to have more 
rtioney?” ”We’ll liek Japan with 
one hand tied behind our back”?

GI Joe counts on you to have 
enough sense and knowledge of 
the facts about the Pacific war 
to back him up in his foxhole. 
Any way you look at it, your an- 
swer to the Victory Volunteer 
will be the most important words 
you have spoken since Pearl 
Harbor. The ejttra $100 War 
Bond you buy today is a War 
Bond with the most power. It 
gives GI Joe the support he mušt 
have at the time when he needs 
it most. It telis Tokyo you’re in 
the fight to the finish.

THE EDITOR.
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IT 14 I. Aehlaed 9nd n. Mon. »161
Atdara an* • Iki t. t U tad a a* * iki 4,

KALBAM* IJKTLVUKAI

1945 W. aeth St. Ind F1 bnw 9008 
10 N. Drarbom Rin. 108, Si* 9841 

Vtduraalaačla »al. »—«. Aatraai.nl ta 
katTtrtadlaal aa* t Uri T

f

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSŲ 

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

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

S. J. Vomlrali, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Lair įėjimui pirkite U. S. Karo Bonas ir Štampas!

VAL : — nuo 9 ryto iki 6:30 p.p. etvlr. iki 9. Seštad 9 iki 12.

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOLTH 9022 
STOKER COAL, Aukštos rūšies, g] 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos

1.25
2.50

BLACK BAND LUMP.........•'••••$'
PETROLEUM COKE (Course). .<g: 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) <gįg g^ 

W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... $9.80

WHOLESALEFURNITUREBROKER
Everythlng In the line of 

Fornltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOM8 IN 
MEBCHANDIKE MAKT 
For appoinlment call —

REPUBUC 6051

V

Aatraai.nl
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ATSI5AUKIMAS Į LIETUVAITES IR VISUS 
GERAŠIRDŽIUS

(Iš E. Samieiies radijo kalbos)
; darbą atsilankant į šį didžiu 

Kai žiaurus rudens vėjas, pasiuntė Lietuvos žmonėms U bankietą. Bilietus įsigy- 
lauždamas medžių šakas pro vaistų ir pabėgėliams sušelp kitę iš anksto.

ti. sumoje arti $25,000. Šia- Užbaigus drabužių rinki
me mėnesį bus pasiųsta dau- mo vajų, apskritis pradės 
giau.
DRABUŽIŲ RINKLIAVA

Šiuo metu, su valdžios pri 
mintys neša į gimtąją šalį tarimu eina drabužių rinki- motinos ir mergaitės, čia 
Lietuvą, kur mūsų artimie- mo vajus. Drabužiai reika- jums proga savo gailestin- 
ji nebeturi ne tik žmoniško Hngi visokie. Apart vilkėja- gumą parodyti visoje pilnu- 
buto, o gyvena griūvėsiuo- rūbų, renkama avalinė moję. Ir aš tikiu, kad tos 
se ir žemėse įsikasę, bet ne- — batai, kojinės, kaldros, jaunutės nekaltos būtybės 
beturi nė šiltesnio drabu- blankietai, lovų baltiniai, net; tą gailestingumą jumyse iš- 
žio. Jei dar ką turėjo paslė- gydytojams ir slaugėms u- šauks. Tad, jau dabar pra 
pę nuo okupanto, tai nuo niformos. Apžiūrėkite savo dėkite ruošti jiems rūbelius, 
krintančios ugnies tikrai ne- drabužines, o daug rasite ką ypač naujagimiams taip va- 
bepaslėpė. Tad, liko kęsti duoti. dinamus Layettes — vys-

Duodami rūbą, jauskite, tyklėlius, bathrobes, megs- j 
kad duodate dovaną vargšui, tinukus ir t.t. 
už kurią jis jums bus dėkin- -------------------

duris ir langus skverbiasi 
vidun, kai praeitis skuba į 
šiltą butą ir ieškosi šiltes
nio rūbo ir kai, pagaliau, 
žvelgi į krautuvių langus, 
prikrautus tų šiltų rūbų, tai

bilietai nebrangūs, tik $1.50.; Brighton Park. — Fede- 
Ne tik šelpimo skyrifei, bet racijos 19 skyriaus mėnesi- 
visa mūsų visuomenė pra-i nis susirinkimas įvyks ant-• atsilankyti Reikės pasitar 
šoma paremti kilnų šalpos radienį, lapkričio 28 d., 7:30 Į ti svarbiais klausimais

vai. vakare, parapijos mo- Valdyba

I5S

kvklos kambaryje. Visų 
draugijų atetovų prašoma

naują — vaikučiams drabu
žių rinkimo vajų. Bus ren 
kami nuo penkių metų am
žiaus iki kūdikio. Moterys,

KREIPKITRS PRIE MUS 

TIESIOG IR SUTAUPY

SIT AGENTŲ K0MI8Ą-

suvma 200 paminklų 
iKAUB RANDASI PAS MUS JŪSŲ

PASIRINKIMUI.

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Klusų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietu vlanu- 
klientams pilną patenkinimą.

IHdyata Ofisas Ir Dirbtuve.

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYtMN Oftana i» (Urbtove. 527 N. VVRSTEKN AVĖ 

Netoli vinuul Avė.)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISUNO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OF CHICAGO

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

Si

Pranešimai
Dariaus-Girėno Kareivių

badą, šaltį, ligas ir gal be- 
vutė

Žmoniškumas ir artimo
meilė įpareigoja mus padė- Sas- Tad, kurie galite, labai 
ti tiems nelaimingiesiems ir prašome, kad išvalytumėt, 
daryti tai, ką šiuo metu ga- žinoma, kurie negalite to 
Įima. Nes jų viltis, kaip ir padaryti, duokite ir taip.
yįgQ pasaulio yra tik pas Fondas išvalys. Tačiau, ku- į Ktotinų klubo men. susirin- 
mus amerikiečius. rie tai sumažinkite | kimas įvyks antradienį, lap-

fondui išlaidas. Drabužių kričio 28 d., 8 vai. vakare, 
, Dariaus-Girėno svetainėje

Drabužius neškite į sekan-, Visos narės prašomos atsi- 
čias vietas — Marąuette Pa- lankyti. Valdyba
rko kolonijoj į parapijos pa

štai, jau veikia Bendras 
Amerikos Lietuviu Fondas prosyti nereikia, 
ir jo skyriai randasi beveik
visose kolonijose. Čia kiek
vieno iš mūsų pareiga tuo
jau tapti to fondo nariu. Na
rio duoklė labai maža, tik 
$2.00 metams. Tai tik trupi
niai krintantieji nuo mūsų, 
palyginti, gana turtingo sta
lo.

talpas.
Brighton Parkas — 4516 

S. California Avė., dienomis 
ir vakarais, išskyrus šešta
dienius ir sekmadienius.

jSl- ’Ajft

DARBUOKIMĖS IR AU
KOKIME DABAR

Bridgeportas — 858 West 
33rd St. ir Lietuvių Audi 
tori j oi — 3133 S. Halsted 
St. I

Nesakyk, kad kai pasida- North Side, seserų namas ,
rys susisiekimas tada nu-; — 1641 Wabansia Avė. 
siųsiu saviesiems. Taip, tas Ciceroje Šv. Antano pa-, 
gerai. Bet tie laikai dar to- raP- sa-lėj pirmadieniais nuo 
liau, kada pavieniui galėsi T-tos ryto iki 8:30 vai. va-j 
siųsti. Organizuotai greičiau karo. Arba šaukite, Cicero 
yra galimybės pasiųsti. Be 5748.
to, daug juk bus tokių, ku
rie čia savųjų neturi ir, daug 
juk bus našlaičių, šiaip jau, 
jie visi yra lietuviai, mūsų 
tautiečiai, visi yra mūsų. ži
nios mus pasiekia, kad Lie
tuvos pabėgėlių randasi Šve
dijoj, Šveicarijoj, Prancūzi
joj ir kitur. Kas gi gali ži
noti, kur mūsų artimieji ran 
dasi. Tuo tarpu B ALF jau 
siunčia jiems pagalbą. Apart

RcseLande, Visų šventųjų 
parap. salėj antradieniais, 
ketvirtadieniais ir penkta
dieniais. Kurie skyriai dar 
neturi vietų drabužiams rink 
ti, gali atvežti į centrinį Chi
cagos sandėlį Lietuvių Au 
ditorijoj.

Chicagoje norima sudary 
ti drabužių vieną vagoną iki 
gruodžio 10 d. ir išsiųsti jį 
į New Yorką. BALF Chica-

pirmesnių, spalių mėnesį jau! S°s apskritis tam tikslui
________________________ į ruošia šaunų bankietą su j

gražia programa gruodžio 
10 d. Lietuvių Auditorijoj.

Atsižvelgiant į šių dienų 
kainas ir reikalo svarbumą,;

t

MARIJONA KAVOEIENft
(po tėvars Kasparliitč)

Mirė lapkr. 25d.-,, 1944 me
tais, 9:80 valandą ryte, su
laukusi pusės amžiaus.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Pagr&mnnčii 
par., Kraivių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 4 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Simoną: 2 sūnus Simoną 
ir jo moterį Josephine ir jų 
dukreles liorthy Ir Joanna,, 
sūnų Joną ir jo moterj Helen ir 
jų dukrelę; vienų hrolj, Antaną 
Kasper, iš l-'reeman Spur. III.; 
Svogerką Oną Kasper ir jos 
Seimą, Irons, Mieli.: Svogerltą 

Oną Vaitiekaitlenę ir jos Sei
mą; Ir daug kitų giminių, 
draugi; ir pažįstamų.

Priklausė prie Dievo Moti
nos Sopulingos ir Maldos A- 
paštalyrtės draugijų.

Kūnas paSarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 No. 
50th Avenue. Cicero. Illinois.

Laidotuvės j vyks ketvirtad., 
lapkr. 30d. 1S koplyčios 8:30 
vai. ryto hua atlydėta j Švento 
Antano par. bažnyčią, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j Švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę; Vyras, Minai, Bro
lis Ir visos kitos Giminė.

T,«ld. dlrekt.: Antanas B. 
Petkus, tel. Ciceto 2109.

A.

PULCHERIJA ŽUDICRIENfi
(po tėvais Sarafinaitė)

Gyv.: 4600 S. Wood Street

Mirė lapkr. 27d., 1 944m., TI
SO vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr., Kvietainių 
miestelio. Amerikoj išgyveno 
4 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Petrą; sūnų Zigmontą ir 
marčią Oną ir du anūkus; ir 
daug kitų giminių, draugi) ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Zolp ko
plyčioje, 1G46 W. 46th St. Lai- 
dotuv&s įvyks ketvirtad.. Lap
kričio 30d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į švento 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta Į švento 
Kazimiero kapines.

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

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

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

EMILIA MALINAUSKIENE 
(Po tėvais Bulkaitė — po pirmu vyru Paukštienė)

Mirė Lapkr. 25 d., 1944 m., 2 vai. ryte, sulaukus pusės amž.
Gimus Lietuvoje, l^ilo iš Švenčionių apskr., Daugėliškio 

parap., Užusicnio kaimo.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Pe’trą, 3 sūnus Mykolą, 

marčią Juliją ir aliuką, Kazimierą (U. S. Artnv ir marčią 
Lillian Iiaukšeius ir Alfonsą. Malinauską, brolį Jimmv Bui
ką, jo moterį Oną ir jų šeimą, pusbrolį Juozapą Sargėdą ir 
jo šeimą, švogerį Cieėūą ir jo šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Nekalto Prasid. Švč. Panelės dt- 
jos, Labdarių .Są-gos, Šv. Pranciškaus Seserų Rėmėjų ir prie 
Apaštalystės Maldos draugijų.

Kūnas pašarvotas'namuose, 4222 S. Roekwell St., Tel. La
fayette 1854.

Laidotuvės įvyks trečiad., Lapkr. 29 d. iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto Prasid. Švč. Panelės Marijos pa
ra p. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse.
, Nuliūdę: Vyras, Hunai, Marčios, Antikas, Hrolis ir kilos 
giminės.

Laidotuvių direkt. J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
I’ARTICULAR l’EOPLE PREFER TROOST PRODICTIONS 
D1STRIRUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

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

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

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.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimae — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 ROO8EVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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
Teiėfonas 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.

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

, P. I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
______________ Telephone YARds 1419________

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

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phojies: C’ANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

d
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Didele lietuvių švente

Polyna Stoska-Stoškiutė sužavėjo 
Chicagą "Draugo" koncerte

JI MAJESTOTIŠKAI, KAIPO DAINOS IR MUZIKOS KA
RALAITE ATRODĖ. — (i KAZIAI ATLIKO SAVO 
DARBĄ ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS MERGAI* 
(TŲ CHORAS. — LABAI GERAI PAVYKO KON
CERTAS.

KONCERTO

Praeitą sekmadienį “Drau- j bickai, kun. K. Bičkauskas, 
gas” turėjo gražų, šaunų ir Į V/nikas ir kiti.
didingą koncertą, kuris įvy- ] pagčRBTUVES PO 
ko Orchestra Hali, Chica- 
goje. Tai buvo didelė lietu
vių šventė, nes žymi daini- Po koncerto įvyko Mori- 
ninkė Polyna Stoska-Stoš- į son viešbutyje dainininkei P. 
kiūtė pasirodė visoje muzi- j Stoska-Stoškiūtei pagerbtu- 
kos ir meno jėgoje. Jos bal- j vės, kuriose irgi dalyvavo 
sas malonus, patraukiantis daug žymių asmenų. Pagerb- 
ir sužavintis. , tuvių metu kalbėjo L. Šimu

'TĖVAS PARVYKO PAS SERGANČIĄ DUKTERĮ li karo istorijos

Balandis išeglbėjo Verduno tvirtovę
ŠIS TAS Iš PIRMOJO PASAULINIO KARO GYVENIMO 

ATSITIKIMŲ
i mus

{▼cdrios M Įdomios

....ŽINIOS

Atvyko Kinijon
CHUNGKING, Kinija. — 

Joseph J. Mansfield, prezi
dento Roosevelto asmeniš
kas atstovas Kinijai, atvyko 
čia lapkričio 26 dieną.

Patricia Attaway, serganti liga, vadinama Lymphatici 
Leukemia, St. Charles ligoninėj, Aurora, III., pagaliosi 
sulaukė tėvo, Chief Petty Officer. Tėvui buvo duotas ypa-Į J^0pQyyĮ^Q
tingas leidimas 8000 mylių (iš Pacifiko) vykti namo, kad

,Polyna Stoska-Stoškiūtė i “s' Lietuvos konsulas Dr. P.) pamatyti savo dukterį, kuriai mirtis toj ligoj neišven-| Vyras anksti praeitą sek.
Daužvardis, kun. A. Zaka- Į giama. (Acme-Draugas telephoto) 
rauskas, kun. J. Jančius, M.scenoje atrodė gražiai, net 

pasakyčiau — majestotiškai,
kaip tikra muzikos ir meno . , _ _ „ ., -• ,i-i ninkes mamyte Stoskiene, p.karalaite. Ji turėjo labai la- _ ,,, . ,. , ... , , Rudiene, kun. P. Cinikas, M.bai artimą kontaktą su klau-' _ ’ ’d_l I. C., teisėjas Zuns. Pagerb

tu vių vakarienės vedėja bu
vo p. Daužvardienė. Po ska
nios vakarienės ir įvairių 
kalbų prabilo dainininkė Po
lyna Stoska, kuriai sukelta 
didžiausios ovacijos, kad ji

sytojais ir žiūrovais, 
klausytojai dainininkei su- i 
kėlė didelias ovacijas, ji tu- į 
rėjo kelis muzikos dalykus' 
extra dainuoti.

I. C., p. Nausėdienė, daini- Motinai iŠVykllS

Du vaikai žuvo gaisre...

Pirmojo pasaulinio karo 
metu balandžiai dar vaidino 
svarbią rolę. Pavyzdžiui, vie
nu tarpu prancūzų tvirtovės 
Verduno gynėjai buvo jau 
net nutarę pasiduoti vokie
čiams, nes baigės jų amuni
cija ir maistas, o pagalbos 
nesulaukia, nors iš tvirtovės 
buvo siunčiami balandžiai, 
prašant greitos pagalbos. 
Nutarta pasiųsti dar vieną 
ir paskutinį balandį. Šis pa
siekė skirtą vietą ir neužil
go tvirtovės gynėjai susilau
kė pagalbos. Vėliau paaiškė
jo, kad pirmutiniai balan
džiai nepasiekė prancūzų ar
mijos štabo, nes juos vokie
čiai nušovė.

Šiame kare balandžių 
vaidmuo yra sumažėjęs, nes

Degtukai atnešė 
mergytei mirtį

PRISIMINĖM TĖVŲ 
ŽEMŲ — LIETUVĄ

Kai Polyna Stoska daina
vo “Kur bakūžė samanota”, 
ne vienas klausytojas, prisi
minęs savo tėvų žemės var
gingą dabar padėtį, nušluos
tė gailią savo ašarą...

Trumpai kalbant, Polyna 
Stoska labai gražiai išpildė 
pasirinktus muzikos kuri
nius. Jai akomponavo prie 
piano Edwin McArthur, ku
ris tikrai sumaniai ir meniš
ku užsidegimu atliko savo 
darbą.
GRAŽIAI PASIRODĖ ŠV. 
KAZIMIERO AKADEMI
JOS CHORAS

“Draugo” koncerte labai 
gražiai pasirodė Šv. Kazi
miero Akademijos mergai
čių choras, kurį išlavino se
suo M. Bernarda, žymi mu
zikė. Koncerto metu chorui

atvyko į Chicagą dainuoti 
“Draugo” koncerte. Polyna 
Stoska pareiškė, kad jos 
akomponatorius Edwin Mc
Arthur irgi yra susižavėjęs 
lietuvių muzikų kuriniais.
JI DAINA GARSINA 
LIETUVOS VARDĄ

Dr. P. Daužvardis, Lietu
vos konsulas, savo kalboje 
pareiškė, kad p. Stoska-Stoš
kiūtė savo dainomis kaipo 
lietuvaitė garsina Lietuvos 
vardą plačiame pasaulyje ir 
prisideda prie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

“Draugo” koncertas buvo 
pradėtas Orchestra Hali Lie
tuvos ir Amerikos himnais, 
o baigtas gražiu pobūviu 
Morrison viešbutyje, kur 
dainininkės garbei buvo iš
kelta vakarienė.

Tenka nepamiršti, kad 
dainininkė Stoska-Stoškiūtė

Donna Jean Partridge, 3 
metų, 6044 So. Carpenter st., 
Chicagoje, mirė praeito sek
madienio vakare kauntės li
goninėje nuo nudegimo, kurį 
gavo praeito sekmadienio 
ry, kai žaidė su degtukais 
savo name. Mergytės tėvas 
yra kareivis, kuris dabar 
randasi Prancūzijoje.

Baigės streikas
Chicago, North Shore ir 

Milwaukee, ir Chicago, Au
rora ir Elgin geležinkeliuose 
baigės streikas praeitą sek
madienį, 5:30 vai. vakare. 
Tarnyba pradėta 4 vai. iš 
ryto praeitą pirmadienį. 
Unijos priėmė už valandą 
penkių centų pakėlimą atly
ginimo, kuris buvo siūlomas 
pirmiau. Buvo norima 9 cen
tų pakėlimą per valandą.

NEW YORK. — Motina 
paliko du savo vaikus vienus 
apartamente, kai ji nuvyko 
kaiminystėje į taverną. Kai 
motina grįžo anksti lapkri
čio 26 dieną, ji rado, kad 
abu jos vaikai neteko gyvy
bių gaisre, kuris kilo, kai 
jos nebuvo namie.

Ji vadinasi Mrs. Dorothy 
McCarran, 32 metų, kurios 
vyras Felix yra laivyne, ir 
laukiama jį grįžtant kitą 
mėnesį į namus Kalėdų šven
tėms. Vaikai buvo Frankie, 
4 metų, ir patricia, 2 metų.

dirigavo svetys vedėjas kun.
A. Zakarauskas, šv. Kaži- Savo koncerto metu gražių
miero Akademijos mergaičių 
choras meniškai, jautriai ir 
švelniai žavėjo dainomis 
publiką. Su giliu pergyveni
mu choras išpildė lietuvių 
liaudies dainas ir kitus mu
zikos dalykus. Tikrai buvo 
gražu!
DAUG ŽYMIŲ SVEČIŲ

“Draugo” 35 metų gyva
vimo sukakties koncerte da
lyvavo daug žmonių, ne tik 
iš Chicagos, bet ir jos apy
linkių ir tolimesnių apylin
kių. Koncerte teko matyti 
biznierių, profesionalų, ku
nigų ir darbininkų iš Wau- 
kegan, Kenosha, Indiana 
Harbor, Gary, Milwaukęe ir 
kitų vietų.

Koncerte, matės lietuvių 
kareivių ir jūrininkų, kaip 
jūrininkas Vincas Klimas 
(iš Waterburio, dabar esan
tis Navy Pier), karys Ant. 
Skirius, iš Kalifornijos at
vykęs, Vyt. Miserevičius ir 
kiti.

Iš Indiana Harbor kon
certe dalyvavo p. K. Karve- 
lienė, A. Sidagienė, M. Šlei
nienė, G. Steikūnaitė, Du-

gėlių.

6 sužeisti
šeši asmenys buvo sužeis

ti praeitą sekmadienį, kai 
automobilis paslydo į švie
sos stulpą. Nelaimė įvyko 
59-toje gatvėje.

Nėra kas veikti
Amerikietis Jacy Launer 

yra parašęs knygą “The 
Enemies Fighting Ships”. 
Joje randame, kad 1943 m. 
Vokietija pastatė 19,250 to
nų talpos lėktuvų nešiotoją 
“Graf Zeppelin”. Bet jam 
nėra kas veikti, nes vokie
čių karo laivynas yra mažas, 
nedrįsta pasirodyti.
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3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

madienį tapo užmuštas, kai 
jis sudaužė pavogtą taxicab 
į Illinois Central priemies
čio traukinį, prie 121-mos 
gatvės ir Emerald avė. Jis
buvo atpažintas kaipo Aiva gerai veikia lėktuvai, o dar 
Knight, 27 metų, buvęs ka- geriau radijas.
linys. Taxicab priklauso , -------------------
Roseland cab kompanijai, 23 
E lllth str. Ar neidomu?

Už $2,500 paltas...
Kai A. Bradley Eben, 

2614 Lakeview avė., advoka
tas, ir Mrs. Eben, buvo New 
Yorke padėkos dienoje 
(Thanksgiving), vagiliai įė
jo į jų namą ir paėmė že
benkščių paltą, už $2,500 
vertės ir už $300 auksinį 
braceletą. Apie tai buvo pra
nešta policijai praeitą sek
madienį.

OMAHA, Neb. — Čia ga
li gauti cigariečių pirkti, jei 
turi tuščią cigariečių pakelį. 
Tuščias pakelis cigariečių 
reikia turėti, jei nori gauti 
pilną pakelį. Tai įsigaliojo 
lapkričio 26 d.

WASHINGTON, D. C. —; 
Senato demokratų vadas 
Barkley (iš Ky.) nuvyko į 
laivyno ligoninę, Bethesda, 
Md., lapkričio 26 d., gydyti 
savo kairiąją akį.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnį nuošimtį — be komišino

PASGausiai aukojo...
Praeitą sekmadienį baž

nyčiose buvo renkamos au
kos popiežiaus reikalams. 
Minimas aukas popiežius su
vartoja misijų ir labdarybės 
reikalams. Teko patirti, kad 
Chicagos bažnyčiose žmonės 
duosniai aukojo. Pavyzdžiui, 
Dievo Apveizdos lietuvių pa
rapijoje šiais metais popie
žiaus reikalams suaukota 
daugiau kaip du šimtai do
lerių, daugiau negu du kar
tus, kaip praeitais metais 
buvo surinkta.

Visi atvykite... ,
Ateinantį penktadienį 

(gruodžio 1 d.) Dievo Ap
veizdos lietuvių parapijos 
salėje 7:30 vai. vakare, tuo
jau po lietuviškos novenos 
pamaldų, įvyksta svarbus 
susirinkimas, kuriame bus J 
aptarta šių dienų klausimai. 
Bus kalbama Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šelpimo 
Fondo reikalu, šioje koloni
joje bus įsteigtas BALF sky
rius. Susirinkime kalbės kun. 
A. Martinkus, parapijos kle
bonas, *p. Samienė, kun. K. 
Barauskas ir kiti. Visi at
vykite į svarbų susirinkimą, 
kur bus kalbama apie Lie
tuvos šalpos reikalus.

Į

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

KLAUSYKITE-

&

Namų Taisytojas
r

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

X Kun. J. Prunskls, kuris 
šiuo metu gilina mokslą Ka
talikų Universitete, Wash- 
ington, D. C., žada Kalė
doms parvykti į Chicago.

X Chicago Local Board 
100, Selective Service, iškel
tas į kitą vietą adresu 5649 
West 63rd St. Šis bordas ap 
tarnauja Archer Heights a- 
pylinkę.

X Kaz. Stulgaitis, iš Ke
nosha, Wis., Chicago veikė
jų Kvietkų žentas, atvyko 
čia atostogų praleisti pas 
žmoną ir uošvius. Kariuo
menėj jis yra leitenanto 
laipsnyje ir lakūnų instruk
torium.

X Urbeliųį žinomų Town 
of Lake biznierių, savininkų 
lietuviškos duonos kepyklos, 
sūnus Jonas buvo parvykęs 
namo atostogų. Jis tarnau
ja karo laivyne.

X Lt. Edwardas Globis, 
kurio tėvas Juozas Globis 
gyvena 3961 So. Campbell 
Avė. rugsėjo 27 d. 1944 m. 
žuvo kovoje bombarduojant 
Vokietiją. Jisai buvo lakū- 
nas-copilotas. Jo brolis Cle- 
ment jau treti metai yra 
taip pat U. S. Armijoje.

X E. Malinauskienė, 4222 
S. Rockwell St., grįždama iš 
darbo gatvėkaryje pasijuto 
blogai ir tuojau mirė. Velio
nė buvo daugeliui pažįsta
ma, ypatingai labdarių ir pa 
rapijos parengimuose dar
buodavos.

X Vestsaidiečiai Šinkūnai, 
gyv. adr. 2059 W. Cermak 
Rd., šiomis dienomis džiau
gias svečiais: iš kariuome
nės parvyko poilsio jų žen
tas Sgt. Bukauskas su savo 
žmona Brone.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
Draugo redakcijos narys, 
gruodžio 1 d. vakare kalbės 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėj steigiamame BALF 
skyriaus susirinkime. Atsi
lankę išgirs naujausių žinių 
iš Lietuvos ir ką reiškia lie
tuviams svastika ir kūjis sn 
piautuvu.

X Antoinette Kilikevičius, 
6719 S. Rockwell St., stoja 
į moterystės luomą su Staff 
Sgt. Clifford A. Glass (Gla- 
zausku) Army Air Force, iš 
Kenosha, Wis. A. Kilikevi- 
čiūtė irgi kilusi iš Kenosha, 
Wis. šliūbas įvyks gruodžio 
2 d., Gimimo Panelės švč. 
parapijos bažnyčioje, 9 vai. 
ryto.

“Draugo” No. 275 (lap
kričio 22 d.) ketvirtame pus- 

■ lapyje buvo įdėtas atvaizdas,
Į po kuriuo parašyta, kad tai 
! John J. Andrew, United 
Press karo korespondentas, 
pastaromis dienomis dingęs 
China-Burma-India karo 
veiksmuose.

Ištikrųjų gi tas atvaizdas 
buvo lietuvio Sabaliausko. 
Klišė buvo padaryta jo mir
ties sukakties proga ir per 
klaidą įdėta vietoj dingusio 

į korespondento. —Redakcija
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Per Mėgiamiausią šeimininkių 
RYTINĘ 

I RADIO 
PROGRAMA 

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKUNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.
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