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TRECIA ATAKA ANT TOKYO MIESTO
Rusai Vis Dar Neužėmė Klaipėdos; 

Prūsuose Vyksta Nauji Susirėmimai
Pirmą Kartą Atakavo Nakties Metu; 
Tokyo Sakė Bombos Sukėlė 1 Gaisrus

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Pranešimai iš Berlyno sakė 
Geldapės ir Piliakalnio sri
tyse Rytprūsiuose prasidė
jo naujos grumtynės. Anot 
nacių, jos nurodo, pradžią 
didesnių veiksmų, kurie tu
rėtų prasidėti už kelių die
nų.

Maskva pranešė apie stip
rias nacių atakas prieš ru
sų pozicijas Rytprūsiuose, 
bet sakė visos buvo atmuš
tos.

Lietuvoje rusų jėgos vis 
dar puola apsuptą Klaipė
dą, bet dar neįstengia ją 
užimti. Rusų frontas nuo 
Baltijos iki Balkanų eina 
nuo Rygos į Priekulę, 23 
mylias į pietryčius nuo Lie- 
pojaus, tuomet į krantą tar
pe Liepoj aus ir Klaipėdos, 
55 mylias į pietus.

Maskva Grasina Londono Lenkams
MASKVA, lapkr. 29. — 

Komunistų laikraštis Prav- 
da šiandien rašė, jog Lenki
jos vyriausybė Londone pa
sidarė anti-sovietinė politi
nė jėga, su kuria Maskva 
negali derėtis.

Sakydama, kad lenkai re
akcionieriai planuoja su
skaldyti sąjungininkus ir 
tuo paruošti kelią naujam 
karui, Pravda sakė Premje
ro Stanislaw Mikolajczyk 
pasitraukimas sunaikino pa
skutines viltis susikalbėji
mui su vyriausybe Londone.

Pravda švelniai rašė apie

JAV Karo Laivai Bombardavo Ormoc
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr 
29.—Amerikos karo laivai 
stojo kovon sunaikinti su
gautą japonų garnizon? 
Leyte saloje. Naikintuvai ir 
kiti laivai pirmadienio nak
tį įplaukė į Camotes jūrą. 
prie Leyte salos šiaurvaka
rinio kranto, ir per 90 m? 
nučių apšaudė japonų laivų 
ir lėktuvų bazę prie Ormoc. 
Nebuvo jokio japonų par 
priešinimo.

Šoviniai sukėlė didelius 
gaisrus pakraščių įrengi
muose aplink Ormoc, kuri 
yra paskutinė didžioji japo 
nų bazė Leyte saloje.

Buy CnristtTias

Nuo Klaipėdos linija eina 
iki Nemuno žiočių ir pagal 
šiaurinį Nemuno krantą — 
kuris yra Rytprūsių šiauri
nė siena—iki Jurharko. Nuo 
Jurbarko linija eina 20 my
lių į Rytprūsius ir lenkiasi 
atgal per Suvalkus ir Au
gustavą iki Lomža bei Pra- 
ga, Varšuvos priemiesčio, 
tuomet pietuosna iki Kar
patų.

Maršalas Stalinas prane
šė, kad Marš. Tolbukhino 
armija persikėlė per Duno
jų į pietus nuo Budapešto, 
užėmė Pecs miestą ir įstei
gė 90 mylių pločio ir 25 my
lių gilumo poziciją.

Kitos rusų jėgos veržiasi 
vakaruosna visu rytinės Slo 
vakijos frontu ir užėmė dau 
giau negu 60 apgyventų vie
tų.

Mikolajczyką. matomai ma
nydama, kad jis ir kiti liau
dininkai gali vykti į Liubli
ną ir ten susidėti su Mas
kvos diriguojamu išlaisvini
mo komitetu.

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Lenkas informantas sakė 

j jis gavęs suprasti, jog Jan 
Kwapinski, kuris buvo pa
skirtas premjeru, negalėjęs 
sudaryti kabinetą ir todėl 
atsistatydinęs. Anot jo, so
cialistas Tomasz Areiszews- 
ki buvo paskirtas sudaryti 
anują kabinetą.

Japonų lėktuvai ketvirtą 
ka^tą atakavo Amerikos 
B-29 lėktuvų bazę Saipan 
saloje, ir dar kartą puolė 
amerikiečių pozicijas ryti 
niam Leyte salos krante.

Nepatvirtintas Tokyo pra 
nešimas sakė stiprios japo
nų jėgos išlipo amerikiečių 
laikomo j Morotai saloj, 30' 
mylių į pietus nuo Philippi- 
nų, kad atsiimti tą aviar 
jos bazę. Anot Tokyo, ar
šios grumtynės vyksta toje 
saloje.

$350,000 Nuostoliai
Javu Sandėlio Gaisre
CHICAGO, lapkr. 29. — 

Liepsnos sunaikino didelį 
javų sandėlį prie 87th ir 
Stewart gatvių. Vienas ug- 
niagesis buvo sužeistas.

Sandėlio savininkai, Ro- 
senbaum Grain Corp., spėjo, 
kad nuostoliai galės siekti 
$350,000. Ugniagesiai dėjo 
pastangas, kad sulaikyti ug
nį nuo kito panašaus sandė
lio ir kitų artimų pastatų.

APŽICKI NACIŲ V-2 BOMBĄ

Sąjungininkai kariai apžiūri Belgijoje numuštos V-2 bombos likučius. Manoma jos motoras, 
kairėje, yra varomas skysto oro ir alkoholio ar kitomis kokiomis dujomis. Tai pirma tos bom
bos nuotrauka. (Signal Corps Radio telephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Konsekravo Lietuvių
Bažnyčią Argentinoje
BS. AIRES, lapkr. 29.— 

Tėvų Marijonų vedama vie
nintelė lietuvių Aušros Var
tų bažnyčioje Argentinoje 
lapkr. 15 d. buvo iškilmin
gai konsekruota La Plato3 
auxiliarinio vyskupo Germi- 
niano Esorte. Ta proga kon
sekruoti ir trys didieji al
toriai.

Lapkr. 19 d. šv. Mišias 
laikė buvęs Montevideo Ar
kivyskupas Juan Araogns 
ir Vysk. Julian Martinez. 
Po pietų miesto gatvėse 
įvyko tradicinė procesija 
minint Aušros Vartų P-lės 
Švč., bažnyčios patronės, 
šventę. Pamokslą miniai sa
kė Kun. Altinier. Dalyvavo 
aukšti valdininkai ir skait
linga minia.

Prašo Priglausti 
Norvegus Švedijoje

STOKHOLMAS, lapkr. 29. 
—Parlamento dele g a c i j a 
šiandien prašė Švedijos vy- 

■ riausybės daryti ką tik ga
lima, kad padėti šiaurinės 
Norvegijos gyvent o j a m s, 
kurie buvo nacių išvaryti iš 
savo namų, “nors tai reikš
tų didžiausį rizikavimą.’’

Iš to pareiškimo aišku, 
kad parlamento nariai turi 
galvoje nutraukimą santy
kių su Vokietiįe. ir gal net 
karą.

Turi Didinti Gamybą
CHUNGKING, lapkr. 29. 

—Donald M. Nelson, kurį 
Gen. Chiang paskyrė speci
aliu patarėju, pareiškė po
litinei tarybai, kad Kinija 
turi ateinančiais metais pa
dvigubinti ar ėrigubinti ka
ro reikmenų gamybą. Anot 
Nelson, padėtis Kinijoje ga
li pasidaryti labai pavojin
ga, jeigu nebus susitarime 
tarpe vyriausybės, karinių 
jėgų ir pramonės.

MERGAITES SUŠELPĖ 
PABĖGUSIUS RUSUS

SEATTLE, Wash., lapkr. 
29.—Keturios mergaitės bu
vo pavestos federaliniam 
teismui, kuomet jos prisipa
žino, kad jos priglaudė ir 
sušelpė du rusus jūreivius, 
kurie pabėgo iš savo laivo, 
kuomet jis pasiekė Seattls 
uostą.

Tie du jūreiviai, apie 19 
metų amžiaus, pasakė mer
gaitėms, kad jeigu jie būtų 
grąžinti į Rusiją jie būtų 
sušaudyti. Mergaitės todėl 
apsiėmė juos sušelpti ir nu
vedė juos į apleistą ūkį.

Viena tų mergaičių, Ven- 
etta Lander, 20 metų am
žiaus, sakė rusams patiko 
Amerika, “kur galima lais
vai daryti ką nori,” ir kad 
jie sakėsi norį tapti ameri
kiečiais.

Mergaitės kurį laikė pris
tatė jūreiviams, maisto, 
kuomet sustojo, rusai įėjo į 
miestą ieškoti valgio. Jie 
ten buvo suimti ir pavesti 
imigracijos autoritetams.

PABĖGO IŠ TEISMO
CHICAGO, lapkr. 29. — 

Matomai susitarę, Margaret 
Smith Anderson. 14 metų 
mergaitė ir Harold Ander
son, 31 metų, jos patėvis, 
šiandien bėgo iš Juvenile 
Court rūmų, įsisėdo į auto
mobilį ir pabėgo.

Mergaitė ir patėvis buvo 
teisme tardymui ryšium su 
jos pasakojimu, kad jos pa
tėvis turėjo lytiškus santy
kius su ja.

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d.: šv. An

driejus, apaštalas; senovės: 
Davainis ir Linksmuolė.

Gruodžio 1 d.: Šv. Natali
ja įr Šv. Eligijus; senovės: 
Butgeidis ir Gedrūnė.

ORAS
Debesuota. Šc.ta. 

būti sniego.
Gali

Stettinius Užgirtas 
Sekretoriaus Vietai

WASHINGTON, lapkr. 29. 
—Šypsodamas, Edvvard R. 
Stettinius šiandien laikė sa
vo pirmą spaudos konferen
ciją kaipo Valstybės Sekre
torius.

Minutę pirm konferenci
jos buvo pranešta, jog Se 
nato užsienių reikalų komi
tetas vienbalsiai užgyrė Ste
ttinius paskyrimą.

Stettinius sakė jis vei
kiausiai bus prisaikintas ryt 
dieną. Jis atsisakė pranešti 
kas daroma užpildyti jo vie
tą kaipo sekretoriaus pava
duotojas.

Senatas taipgi užgyrė 
Maj. Gen. Patrick J. Hurley 
paskyrimą Amerikos amba
sadoriaus Kinijai vietai.

Hitleris Prabilo...
Vėl Ne Savo Baisu

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Berlynas transliavo Adolfo 
Hitlerio pasirašytą pareis 
kimą, kuriuo dėkojo Vokie
tijos darbininkams už nu
veiktus darbus nežiūrint 
sunkių sąlygų, ir sakė “kuo
met karas bus sėkmingai 
baigtas, mes ir vėl tęsime 
socialistinį Reicho staty
mą.”

Hitleris nėra niekur vie
šai pasirodęs po pasikęsini- 
mo prieš jo gyvybę liepos 
mėnesyje.

KARO BI1J1ETFNIAI
—Japonų lėktuvai pakar

totinai atakuoja Amerikos 
laivus Leyte įlankoje.

—Trečioji JAV armija 
užėmė kalną prie Saar upės.

—Japohii pareiškė, kad 
parašytais nusileidę ameri
kiečiai lakūnai bus užmušti 
ant vietos.

—Riaušės Belgijoje vis 
mažėja. Daugiau darbinin
kų grįžta prie darbų.

—Nuskandinta dar 13 ja
ponų laivų prie Leyte salos.

WASHINGTON, lapkr. 29. 
—Pranešta, jog B-29 lėktu- 

i vai iš Saipan salos trečią 
kartą puolė taikinius Jap? 

i nijos sostinėje. Smulkesnių 
i žinių nepaduota.

SAN FRANCISCO, lapkr. 
29.—Tokyo radio šiandien 
sakė “nedidelis B-29 dalinys 
bandė pirmą kartą nakties 
metu’’ atakuoti Japonijos

Subyra Nacių Linija Prie Roer Upės; 
Amerikiečiai Okupavo Penkis Miestus

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Pavarę, nacius iš penkių mie 
stų prie Roer upės po aršių 
kovų, amerikiečių šarvuo
čiai ir pėstininkai veržiasi 
gilyn j subyrančią priešo li
niją prie Roer upės. Ameri
kiečiai nori atidaryti var
tus į Koelną, 23 mylių at
stume.

Langerwehe, paskutinis su 
sisiekimo centras vakari
niam Roer krante ir ketu
rias mylias nuo Duren tvir
tovės, krito vakar. Taipgi 
buvo užimti Hurtgen, Klei- 
nhan, Jungersdorf ir Koslar 
miesteliai.

Pirmoji armija prasimu
šė per didelę opoziciją į va
karinį kraštą Merode mies
to, mylią į pietryčius nuo 
Jungersdorf.

Bomba Sunaikino JAV Karo Ligoninę
KUR NORS BELGIJOJE, 

lapkr. 29.—Nacių skrendan
ti bomba krito ir sprogo ant 
Amerikos armijos ligoninės 
toli už kovas fronto. Nelai
mė įvyko kelias dienas at
gal, bet pranešimas padary
tas tik šiandien.

Dvylika asmenų žuvo, apie 
50 buvo sužeista, ir 1,150

Nebus Greitos Pergalės - Churchill
LONDONAS, lapkr. 29.—

Ministrai PirmlninKUa Chur 
chill šiandien viešai atitaisė 
savo anksčiau darytą pra- 

, našavimą, kad karas baig
sis “pradžioje” 1945 metų 
vasaros, dabar sakydamas 
“vasaroje.”

j Churchill, kuris ryt die
ną sulauks 70 metų am
žiaus, pareiškė parlamentui, 
kad niekas nežino kada ka-

Spėjama Iki 400 Žuvr
LONDONAS, lapkr, 29.-

Neoficialiai spėjama, kar’ 
pirmadieny įvykusiam spro 
igme RAF municijos .stoty 
prie Burton-on-Trent žuvo 
iki 400 asmenų. Sprogimas 
sunaikino aplinkinius ūkius

sostinę.
Japonai sakė dviejose vie

tose buvo pradėti gaisrai, 
kurie tuoj buvo užgesinti. 
Anot pranešimo, “nuostolių 
beveik nebuvo.”

Superfortress lėktuvai nu
metė padegančiąsias ir už- 
šviečiančiąsias bombas, bet 
buvo “mūsų lėktuvų efekty
vaus puolimo“ pavaryti, 
Tokyo sakė.

į Fronto centre, Gen. Pat- 
ton kariai pasivarė pirmyn 

‘ iki 10 mylių, ir vietom pa-I e
siekė priešakines Siegfried 
linijos pozicijas Saar klony. 
Patton jėgos randasi aštuo- 
nios mylios nuo Saarbru- 
ckeno.

Pietuose, prancūzų 1-oji 
armija sugavo daug nacių 
tarpe Mulhouse ir Belfort.

Nacių DNB agentūros pra 
nešimas sakė dabar vyks
tančios kovos yra iki šiol 
“baisiausios ir kruviniau- 
sios.“

Toliau į šiaurę amerikie
čiai nepasivarė pirmyn In- 
den ir Lameradorf apylin
kėse, kadangi buvo užsiėmę 

' atmušimu nacių kontrata
kų. i

ligonių turėjo būti iškelti 
kitur.

Bomba sunaikino ligoni
nės laboratoriją ir vaistinę 
ir įlenkė likusias sienas ir 
stogą.

Penkiolika slaugių buvo 
sukrėstos, ir todėl pasiųs
tos toliau nuo fronto.

ras su Vokietija baigsis, ir 
tuo labiau nežino kaip ilgai 
ims laimėti karą prieš japo
nus.

Anksčiau į parlamentą 
kalbėjo Karalius Jurgis VI, 
atidarymui dešimtos parla- 
rrfento ssesijos. Jis sakė An
glija manė padidinti taip 
greit kaip galima Anglijos 
jėgas, kurios.kariauja prieš 
japonus.

Nori Pakelti Algas
WASHINGTON, lapkr. 29. 

—Senatorius Downey (Dem., 
Calif.) šiandien patiekė by
lių, kuriuo visi federalinės 
valdžios samdiniai gautų 
$400 arba 20 nuošimčių 
metinės algos pakėlimą.



DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtid., lapkr. 30, 1944

IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
I Tada buvo mano didžiausiaMano d įsiminimai 1 paslapti8 ir manau kad nie.

“Draugas”, vienintelis ka kas nežinojo, jog aš rašau, 
talikiškas dienraštis Ameri-| Prisidengdavau įvairiais sla 
koj, susilaukė 35 metų savo pyvardžiais.
gyvenimo. A. a. kun. Valaičiui per-

Su ‘‘Draugu’’ susipažinau j sikėlus į kitą parapiją (len- 
1909 metais gyvendama Chi kų), atvyko čia klebonauti 
cagoj, tuomet didžiausioj kun. K. Skripka. Vieną ne
lietuvių kolonijoj, Bridge- dėldienį jis pasakė pamoks- 
porte. Kuomet aš gyvenau! lėlį aiškindamas apie “Drau 
Wilkes Barre ir Pittston, į go” einantį naujų skaityto- 
Pa., “Draugas” dar buvo I jų vajų. Pirmykščiai Įietroi- 
negimęs. j to pionieriai užsidegė gra-

1915 metais persikėliau į žiausiais idealais ir pilni e- 
iš Chicagos į Detroit. Ir nergijos, tik laukdami pro- 
nuo to laiko prasidėjo mano| gos veikti. Kun. K. Skripka 
darbuotė su “Draugu”. Tu-! tvarkė Detroito kolonijos ve 
rėjau krautuvę bei Real Es-' jų. Ir Detroitas laimėje 
tate ofisą, prie Cardoni ir! “Draugo” dovaną — auto
Westminster, prieš Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčią. Žmo
nės vadindavo “drugštoris ir 
depo”. Čia pardavinėjau ir 
platinau “Draugą”. Lietu
vių Detroite buvo ne per 
daugiausiai. Tuo laiku a. a, 
kun. Valaitis, pirmutinis lie
tuvis kunigas Detroit buvo Į mėšis pristeigė katal. drau-

mobilių. Žinoma, neatsilikau 
ir aš: bendra darbiavau 
“Draugo” vajuje.

Vėlesni laikai
Tuo laiku dar nebuvo lie

tuviškų katalikiškų organi
zacijų. Kun. Fabijonas Ke-

klebonu vienintelės lietuvių 
Šv. Jurgio parapijos.

Aš tuomet buvau dar ne
vedus.

gijų Sv.. Jurgio parapijoj 
Vėliau, kuomet Detroite jau 
buvo trys lietuvių parapi
jos, Šv. Jurgio, Šv. Antano, 
Šv. Petro, ir katal. draugijų 
“Draugas” dar plačiau pa

Tuo metru savo raktui me- skleistas detroitiečįų tarpe
Laimini “Draugo ” dovaną

džiagą surinkdavau ant tuš
čių saldainių dėžių (card 
board). O vėliau, pasislėpus 
kur nors perrašydavau ko
respondenciją laikraščiams.

1932 metais jau oficialiai bt 
vo pradėta rinkti draugijo
se “Draugui” korespsnden 
tai. Visose parapijose su
rengta prakalbos, kuriose

----------------------------------

KLAUSYKITE-

kalbėjo “Draugo” red. L.j 
Šimutis, kun. J. Mačiuliams, 
MIC., kun. P. P. činiaas, M J 
I.C., Ig. Sakalas; jie vaiz
džiai nupiešė spaudos svar
bą ir “Draugo” rolę lietu
vių gyvenime. Tai labai ge
ras dalykas. Reikia tik 
džiaugtis, kad tokia pažan
ga Detroite padaryta.
Tikras žmonių drangas

“Draugas” tarnauja De
troito lietuviams, talpinda
mas įvairias žinias. Ir man 
teko į jį parašyti apie spor 
tą, apie organizacijas, apie 
veikimą, parengimus, apie 
parapijas, apie • lietuvius, a- 
pie profesionalus, biznierius 
ir veikėjus. Rašiau apie at
sitikimus, trumpas žineles, 
ir dabar rašau.

Po dvidešimts devynių me 
tų mėginau atsiminti kai 
kuriuos skaitytojus. Deja 
kai kurie geraširdžiai jau 
ilsisi kapuose. Kiti kitur gy
vena. Bet daugelis dar čia 
gyvena: J. Gudynienė, Barš
tis, pirmas Detroit lietuvių 
advokatas Mastauskas-Mast, 
Bukšaitis, Šatulaitis, Kaz. 
Barkauskas, Salesevičui, 
Stepanauskas, a. a. kun. Ru- 
sis, Pirminas, Druktems, 
Juodsnukis, Skambaičiai, 
Aukštakalniai (trys šeimos i 
Kitų vardų negaliu atsimin
ti.
“Draugas”, ištikrųjų, daug 

didesnis užaugo nuo mano 
jaunų dienų, žmonės vis la
biau ir labiau pamėgsta sa
vo lietuvišką, katalikišką 
laikraštį.

^irLlhrink illhiliaHK M Coelitine-Wehner ir si-1 Bertilla-George, 
JIUOUIIIID JUUIIICJTO dabrini8 jubiliejus devynių! Agneta-Buetow,

JUBILIATE SESUO 
M. URSULETTA

Spalių 4 d. šv. Pranciš
kaus šventėj, paminėta dei
mantinis jubiliejus motinos

M. lebrantu buvo kun. Krzycki, 
O.F.M., Tėvų Pranciškonų

sesuo 
sesuo M.

kitų seselių pranciškiečių. I Irmina-Elliot, sesuo M. For- į provincijolas. Iškilmėse da- 
Iškilmės įvyko Šv. Antano i tunata-Blessing, sesuo M. lyvavo du prelatai ir visa 
ligoninėje, St. Louis. ' Regina-Kaslin, ir sesuo M. ]eilė kunigų.

Motina M. Coelestine yra ' Ursuletta-Budraitė, lietuvė i Sesuo M. Ursuletta-Budrai 
buvusi provinciolė St. Clara, iš Detroit. tė išvyko iš Detroit, Mich.,

Iškilmingų Mišių šv. ce-Šv. Pranciškaus Seserų Pro
vincijos. Perdėtinės parei
gas ėjo per dvylika metų.

Sidabrinės jubiliatės yra: 
sesuo M. Matiana-Olivas, se 
šuo M. Liboria-Bayer, sesuo 
Hyacinth-Gaertner, sesuo M. 
Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniai* visa diena.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mu« 24 metą praktikavimas 
Jura garantavimas 

Optometrically Akių SpeelaHatas
Palengvina akių įtempimą, kuria 

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 skys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 

i rak. Seredomis nuo pietų, o Ne
kėlioj pagal sutartį.

I Daugely atsitikimų akys atttabo-
ms be akinių. Kainos pigina kaip

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!

(Nukelta į 3 pusi.)

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziuhak kr Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

SOPHIE BARČUS

Geriausių linkėjimų 
“Draugui” 35 metų sukak
ties proga; Ilgiausių metų!

Ona Žilinskaitė-Aksomai- 
tienė

4712 South Ashland Ar.
-Phoae YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurio nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų Deregėjimo — (color

dnr. blindness), kreipkitės prie manęs. 
Ansiirau išgydyti.

I

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius in
strumentas. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
rEWELR Y — YVATCHMAKJER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —
MUZIKOS — DAINŲ 

Per Mėgiamiausią* Šeimininkių 
RYTINĘ 
RADIO 
PROGRAMA 

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

WOIK STIBIO

,1945 35* Street

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

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

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

Tel. YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Bes. 0906 So. Talonui Avė. 
Bes. Tek GROvehflJ 0617 
Offloe Tek HEMleok 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
:ga>Ron<^GYDYTOJAS » • CHIRURGAS 

2423 West Marmette

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

[TeL CANal 6122

’ DR. B1EŽIS
- GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v? 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

■J vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

/ *-v

Tek CANal 0257 
Rez. Tek:

7^* J/c/es/

MODERN 4
(OMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
I OWEST POSSIRI E 
PIIONE I.AFAYE1 1E 2813

J?

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 matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Tel. YARds 5921
ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vak: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
_ 756 West 35th Street

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Rverything in the line of 

Fnrniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representattve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT 
For appointment rali — 
z REPUBLIC 6651

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tilt viena pora rtl i I i-m gyvent 
mut Saugokite Jas leisdami tleg- 
samlnuotl jas modernllklausla

. metodą, kurtą regėjimo mokėta 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
ųrtrlnktaM akinių, kurie prafeu

■a visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetara 
Dr. J. J. Smetona, ir.

30
1801 So. Anhland Avenue 

Kampas 11-tos
V. I. CANAL MM, Ohteago

OFISO VALANDOS,
Kasdien tilt a. m. Iki t:IO p. sa. 

TrašteA. ir sutad. »:» a. ss. 
IU TiF» » SU

MA55UCI

Phoae VI r gini a 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATUS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

|:j 1657 Wesl 4Sth St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per Al Rau

donąjį Kryžių.

I

Nieks negali mus t paže
minti, išskynus mus pačius.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIU IŠMOK R.HMUI
Psmunlokltn Prosą Dabartinėms ftemome 

Ra tomą.

TAPKITE FINANHINIAI NEPRIKLAU8OMH

TAUPYKITE mflsq Įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi f S.OOOOO ap
drausti per Federal Savinas and Ix>an In- 
Miram-e Corporation. Jūsų pinigai bus greitai
limokaml Jums ant pareikalavimo.•

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FfNANSINfc IŠTAIGA.

— 47 Matai Sėkmingo Pata marini o! —

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

PROspect 665S

DR. P. I. ZALATORIS^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tek YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS — 
* 4 IR AKINTUS PRITAIKO V

744 West 35th Street 1
Vai.: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tek HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8o. Kedzle Avenue

VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOtlONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chieago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 ’ 
Res. Tel. REPublic 0054

Jeigu neatsiliepta —
ftauk KEDzie 2868 -

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal nutarti-

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" DEIROIT ŽINIOS
Sidabrinis jubiliejus“D a A D G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAEGAS” HELP WANTED 
Al) V ERTISIN G DEPARTM F.NT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-0480

HELP \VANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE

HEI.P WANTF.D — VYRAI

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 dąrbo 
dienomis nuo 8 ryto iki 5 pp. 
Šeštadieniais nuo 8 ryto iki 12 
pietų.

2742 W. 36th PLACE

HELP \VANTFD — MOTERYS

NUKOVĘS VOKIEČIŲ 
VADA PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS

KEPIMO REIKIA
File bisenits ir rolių. Nėra atsako
mybės. Darbas dienomis.

SYKAI SS RAKERY 
__________ 2025 W. ar»th st.__________

PUNCH PRESS ' 
OPERATORIŲ

Gabių prie sustatymo dies ir jigs. 
GERA MOKESTIS

Puiki Po 
Karo Proga

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

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIŲ 

PAGELB. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
AukSčiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works,. Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak. 
Sekmad.'lO ryto iki 3 pp.

DARBININKŲ
PRIE FOUNDRY, JARDE IR

MACHINE SHOP DARBŲ
Mes esam įgalioti per W. M. C. 
priimti aplikantus viršminėtiems

darbams prie mūsų vartų.

C R ANE C O.
EMPLOYMENT OFISAS

4000 S. KEDZIE AVĖ.

Paprast. Darbininkų
SCRAP IRON JARDO DARBAMS
Pastovūs darbai, gera mokestis.

330 N. CALIFORNIA

PIPE MACHINE 
OPERATORIŲ

ATSIŠAUKITE
GRINNELL CO

4425 S. WESTERN AVĖ.
ni’.EP \VANTED — 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.

PATYRUSIO GROCERNEI KLERK
Self-service krautuvėje. Atsišaukit 

tiktai popiečiais. 
LERNER'S

_________3400 S. Halsted St. ____

OPERATORIŲ IR FINISHERS
Gera mokestis. Atsišaukite prie 

J. & K. GARMENT CO.
184 W. VVashington

Ar pašaukit — FRAnklin 1773.

MOTERŲ - VYRŲ
NEAPRIBOTO AMŽIAUS 
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

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

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.

★ ★ ★ 
DŽENITORKŲ

VALYMO DARBAI 
—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Fioor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

(Atkelta iš 2 pusi.)
į lietuvių seselių vienuoly
ną Chicago, III., kun. Kaz. 
Skripkos paskatinta. Švento 
Pranciškaus abitą priėmė 
1919 metais.

Sesuo M. Ursuletta-Bud- 
raitė turi seserį Antaniną 
Budraitę-Barštis, gyv. High 
land Park, Mich., kuri nuo 
pat atvykimo 1912 m. į De- 
troit priklauso prie Šv. Jur
gio parapijos, Detroite. Ji 
yra narė Moterų Są-gos 54 
kuopos ir Lietuvių Dukterų 
draugijos.

Leonardas ir Antanina 
Barstai yra ilgamečiai vei
kėjai draugijose ir rėmėjai 
visų kilnių lietuvių darbų. 
Yra daug aukoję Šv. Jur
gio bažnyčios, parapijos rei
kalams ir yra “Draugo” 
skaitytojai. Leo. Barštis, Sr., 
turi miesto darbą.

Barstai turi sūnų (jau ve
dęs) Leonardą, Jr., kuris 
dirba valdžios atsakomingą 
darbą, ir dukterį Adelę Va- 
le’s, kurios vyras, lietuvis, 
dabar yra kare Prancūzijoj. 
Vėliau parašysiu apie karį.

Sveikinu seselę M. Ursu- 
letta-Budraitę ir linkiu ju
biliatei ilgiausių metų!

Ona C. Aksomaitienė

VYRAI IR MOTERYS

JUS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

MOTERŲ REIKIA
Sortuoti atmestas popieras. 
AJAX WAHTE PAPER CO.

2624 W. Taylor

Barboros kosmopolitinė pa
rapija, kur klebonauja mū
sų tautietis kun. J. Pikutis 

je Pittsburghe tretininkų šventė savo auksinį jubilie-

Bridgeville
Praeitą sekmadienį pirmo

konferencijoje be klebono 
dalyvavo dar šarkienė su 
Juškevičiene. Konferencija

jų. Paskutiniu laiku gražiai 
išpuoštoje bažnyčioje, 11 v. 
ryto buvo atlaikytos iškil-

buvo įdomi ir skaitlinga da-Į ming0S šv. Mišios ir pasa-
lyviais. Visos Pittsburgho 
ir apylinkės parapijos pri
siuntė savo atstovus. Tėvas 
Justinas Vaškys pasakė tu
riningą kalbą. Gausiai susi
rinkusi publika į šv. Kazi
miero salę su didele atyda 
išklausė jo įdomios paskai
tos ir praktiškų patarimų 
kaip reikia tretininkėms a- 
paštalauti dvasiškai sunega- 
lėjusių žmonių tarpe.

Leitenantas Harold O. Mil 
ler, 20 m. amžiaus iš Santa 
Rose, Calif., karo lakūnas, 
kaip šiomis dienomis išaiš
kinta, yra nukovęs pasižy
mėjusį nacių karo vadą — Drabužių rinkliava pasku 
Field Marshall Erwin Rom-| tiniu laiku plačiai jsįaiūba. 
mel. (Acme-Draugas tele- v0 žmonės neša panešiotus
photo)

kytas iškilmei pritaikintas 
pamokslas. Po šv. Mišių ku
nigai buvo pakviesti klebo- 
nijon pietums. Iš 22 svarų 
kalakuto maža kas beliko, 
kaip svečiai atsikėlė nuo sta 
lo.

HELP UANTED — MOTERYS

BUS GIRL
Dėl CAFETERHOS modemiš- 

koje karo dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos duodama.

2 PP. IKI 10:30 VAK.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION

4951 W. 66th ST.
PORTSMOUTII 6277.

2,000 JAV Lėktuvu 
Atakavo

LONDONAS, lapkr. 29.— 
Daugiau negu 1,000 Ameri
kos didelių bomberių, ir 1,000 
naikintuvų šiandien ataka
vo aliejaus ir geležinkelių 
taikinius šiaurvakarinėj Vo
kietijoj.

Svarbiausieji taikiniai bu 
vo Misburgo aliejaus vary
kla ir Hamm geležinkeliai.

Apvogė karį
Pvt. Will Pruitt, Han- 

ford, Wash., pranešė polici
jai sekmadienį, kad jis pali
ko savo valizą autobusų sto
tyje, Roosevelt rd. ir Wa- 
bash avė. Kas tai paėmė jo 
valizą, kurioje buvo 23 karo 
bonai, rūbų ir kelionės po
pieriai.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

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

PATYRIMO NEREIKIA 
GERA PRADINE MOKESTIS

* MOTERŲ ★
ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ

★ VYRŲ * 
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

Rengiasi minėti 
Vasario 16

Lapkr. 24 d. D. L. D. cent
ro valdybos ir War Bonds 
komisijos įvyko susirinki
mas dr. J. Sims, 2207 Oak- 
man Blvd., puošnioj reziden
cijoj, kur dalyvavo ko ne 
visi valdybos nariai ir ko
misija.

Kadangi praeitam centro 
susirinkime valdybai buvo 
pavesta sudaryti planus mi
nėjimui Vasario 16-tos ir 
vėl pradedama šeštoji Karo 
Paskola, kaip tik buvo svar
bu turėti susirinkimą.

Pirm. P. Medonis vedė su
sirinkimą, o F. Motuzas už
rašė nutarimus. Pirmiausiai 
plačiai kalbėta šeštosios Ka 
ro Paskolos reikalais. Helen 
Rauby, pirm. War Bonds k- 
to, paaiškino, kad turėjo su
sirinkimą su valdžios tos 
paskolos vedėjais. Pateikė

tos žymesnius kalbėtojus. 
Per laiškus kviesti visas dr- 
jas, kuopas, sąjungas prisi
dėti prie D. L. D. centro ir 
dalyvauti Lietuvių Dienoje. 
Paminėjimui Vasario 16 dfė- 
na dar nenuskirta. Manoma 
rengti vasario 11, ar 18 d.

Detroit ir apylinkės lietu 
viai, jauskitės esą patrijo
tais! Dėkitės prie bendros 
darbuotės, kurią sudaro vi
sos srovės, kad parodžius 
Lietuvos išdavikams, jog 
šioj šalyje lietuviai vienin
gai stovi už Lietuvos laisvę 

į ir nepriklausomybę.
Po susirinkimo Mrs. M. 

Sims susirinkusius pavaiši
no.

rūbus į parapijos salę dide
liais punduliais. Mūsų kolo
nija išpildys savo kvotą su 
kaupu.

Praeitą sekmadienį šv.

mėjams! Daugiau tokių pat
riotų !

BALF skyrius sėkmingai 
darbuojasi, nes visur randa 
pritarimo, bei paramos. Ona 
Kratavičienė, BALF vice 
pirm. kalbėjosi su kun. J. 
Čižausku, kuris nuoširdžiai 
remia visą darbuotę ir jau 
kelis sykius bažnyčioj ragi
no žmones drabužius aukoti 
ir per skyrių centran siųsti. 
Skyriaus centras randasi 
Lietuvių , salės krautuvėj/ 
1906 — 25th St. Fondo pir

štai, kaip mūsų gerašir- mininkė E. Paurazienė su, 
džiai lietuviai spaudą pla- v^sa eile darbuotojų dieno

Kepėjams ir saldu
mynų gamintojams

Washington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra 
nešimu, kepėjai, saldainių 
gamintojai, pusrytinių kruo
pų gamintojai ir kiti asme
nys, vartoją racijonuojamus 
produktus prekybos tiks
lais, privalo iki š. m. gruo
džio 15 d. išpildyti aplika
cijas, norėdami erauti dides
nį kiekį racijonuojamo pro
dukto srityje. (OWI)

tina ir ją remia.
Ona Kratavičienė, atsižy

mėjusi veikėja visame vei
kime, nuvykus į miesto kny
gyną, kur turi pažintį su 
knygyno vedėja Miss Edla 
Laursen, (ji su mamyte M. 
Šeiriene knygynui prenume
ruoja “Varpelį”) patyrė, 
kad pačiam centre, Down- 
town Public Library, nėra 
“Draugo”. Tad sukolektavo 
prenumeratą metams. Davė 
po $1: O. Kratavičienė, M. 
Šeiriene, M. Dereskevičienė, 
K. Samsonas, J. Jeruse ir M. 
Šimonis.

Lietuviai, būdami mieste, 
užeikite į knygyną ir jame

mis ir vakarais darbuojasi 
tvarkydamos drabužius. Ku
rie turite drabužių, prašo
mi atnešti į pažymėtą vietą, 
arba nors pranešti, kas nori 
paaukoti. Komisija paims.

Vėliau parašysiu, kas dar 
buojasi drabužių tvarkyme.

Koresp.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

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 PASINAUDOKIT

BUDRIK O RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nerišlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Pastovūs Darbai Svarioj, Saugioj, Svarbioje 
Maisto Dirbtuvėje.

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

GRUPĖS APDRAIIDA IR KITOS NAUDOS 
- ATSIŠAUKITE—

4100 W. FILLMORE STREET
AR PAŠAUKIT — KEDZIE 0324

sąnašą pasirinkimui būdų, kasdien rasite “Draugą”, 
kad sėkmingiau sukėlus rei- Knygyne yna in lietuviškų
kalingą pinigų sumą. Pri
imtas “Convalescent Camp”, 
kurio kvota $41,000.00. Ka
dangi artėjant šventėms ir 
drabužių rinkimu laikas vi
sų užimtas, todėl Detroito 
lietuviai lengvai parduos už 
$41,000 War Bonds, Parda
vėjos jau turi pardavusios 

i už $11,200.00. H. Rauby pra 
šo visų pardavėjų darbuo
tis — pardavinėti bonus ir 
kas dvi savaites priduoti jai 
sąrašą visų parduotų bonų, 
kad įtraukus į valdžios kny
gas.

Lietuvių Dienos paminėji
mui, vas. 16 d., kviesti Lie
tuvos ministerį P. Zadeikį iš 
Washington, D. C. O jei ne
galėtų, tada kviesti konsulą 
dr. P. Daužvardįi, Programai 
papuošti kviesti komp. A. 
Vanagaitį iš Chicago ir vie-

knygų. Ten valandėlę, ra
miai, prie lietuviškos litera
tūros praleisite laiką.

Lapkr. 23 d. Juozapo ir 
Josephine Sakalauskų, 7903 
Morrow Circle, Dearborn, 
Mich., gražiam palociuj da
lyvavo būrelis giminių ir 
draugų. Be nepaprasto vai
šingumo, nepamiršta ir spau 
dos reikalas: Juozas ir Kat
rė Rukšėnai, stambūs sodės 
biznieriai, turintieji puošnų 
ūkį, atnaujino “Draugą”.

Madeleine Vaičkus savo1 
motinėlei užrašė “Draugą”.1 
Mergaitė, nors čia auginta, 
bet lietuvių darbuotę visa
da remia. Jos broliukas Ed 
vardas tarnauja U. S. tar 
nyboj ir dabar randasi kur Į 
nors Prancūzijoj.

Garbė visiems spaudos rė

STASYS LPBHNAS SAKO:
A R A P Tai Gerbusias Laikas Pirkti 

lyrtLjnn visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (IIardware> — Pleisterio — Cemento — Srutų
Vamzdžių Ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8089 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

DARGUTIZ
VIENINTĖLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, 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 

tadieniala nuo 7 ild 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlU 2242
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DRAUGAS
•T THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

23S4 South O&ltley Avė. Chicago, Mlnola
Published Daily, except Sundays, 

by the
UTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Presą Association

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

Advertiaing in “Draugas” brings best resultsr

.DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams V.......... .. .................................................................... $7.00
Pusei metų .................. .................................................  400
Trims mėnesiams .... .................„...................’ ’ 2 00
Dviem mėnesiams ..................................................  150

, Vienam mėnesiui .............................................. * ’ ’ * ’ ’ ’ ’ ’ jg

. Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:, Metams ••••••••••........................ tfiOO
Pusei metų ...........................................’ "i ’’ 350
Trims mėnesiams ............................................ ’ ’ ’ * ’’ ’ ’ ’' £75
.Dviem mėnesiams ......................................................................125
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 rastų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiuačiama tam tikslui pašto ženklu Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 

“*2 nu-°žlQros- Korespondentų prašome rašyti tiumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius
u^EWLP?talsj'lnu,’ , r Yen«*ant 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.

President Boosevclt and Prime Mlnister Churchill:
1. Their countries seck no engrandizenient, terrltorial or otherj
2. Tliey desire to seek no terrltorial cftiangcs that do not ai'cord 

wlth the frcely eipressed wlshes ot the peoplęs concęrnęd;
3. Tliey rcspect the riglit of all peoples to chose the form of go- 

icminent under wliich they wlll live; and the wish to see soveręign 
1 ights and self-government restored to tliose wlio liave been forcibly 
depri'ed of them.”

ATLANTIC CHARTER, A ilgus t 14; INI.

Didelės kautynės
Sąjungininkų karo jėgos Europos vakarų fronte turi 

grumtis iš visų savo jėgų. Sulaužyti vokiečių tvirtoves, 
artintis prie didžiosios upės Reino, reiškia nugalėti 
neapsakomai dideles kliūtis. Manoma, kad visais Reino 
pakraščiais teks susidurti dar su didesnėmis kliūtimis. 
Daromoji fronte pažanga vis tik parodo, kad ir tos 
kliūtys bus nugalėtos.

Vokiečiai stipriai gina miesto Cologne rajoną. Bet 
amerikiečiams vakar pavyko vokiečių liniją sulaužyti 
ir paimti miestelį Hurtgen. Taip pat atmušė pasiprie
šinimą prie Koslar ir paėmė Jungersdorf, kur ėjo mū
šiai veik dėl kiekvieno namo. Žymiai pažengta į priekį 
£aar rajone.

Sekant karo eigą, matome, kiek daug tenka aukotis 
nūsų vyrams. Jų didžiąsias pastangas mes turime tin- 
1 amai vertinti, perkant U. S. karo bonus, aukojant 
kraują Amerikos Raudonajam Kryžiui, dirbant kitus 
karo darbus.

Lenkų-rusų santykiai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

APŽVALGA
—

Latviu šventė
Lapkričio 25 d. New Yorko latviai minėjo Latvijos 

nepriklausomybės sukaktį. Minėjime priimta rezoliu
cija, kurioj nurodoma dabartinė traginga Latvijos pa
dėtis ir prašoma Jungtinių Valstybių Prezidento, kaipo 
stipriausios demokratijos pasauly atstovo, kad jis tai • 
pininkautų pakeitime sovietų militarinės okupacijos 
Latvijoj sąjungininkų militarine misija. Be to, latviai 
prašo padaryti atitinkamų žygių, kad sustabdyti Lat
vijoj terorą ir latvių deportavimą. Taip jau išreiškia 
protestą prieš sovietų militarinius ir NKVD autorite
tus, kurie sū Latvijos gyventojais elgiasi nepaprastai 
žiauriai.

Rezoliucija baigiama atsikreipimu į Prezidentą ir to
liau palaikyti Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklau
somybę “in accordance with the high and traditional 
principles of American policy of self-determination of 
nations and of sovereign eąuality of all statės, large 
and small.”

Kenčiančiai ir persekiojamai latvių tautai reiškiame 
užuojautą ir nuoširdžiausiai linkime kuo greičiausiai 
nusikratyti žiaurių okupantų (bolševikų ir nacių) ir 
atstatyti laisvą ir nepriklausomą respubliką.

Estai ir lietuviai
Estų tautos žmonių Amerikoje nėra daug. Bet jie 

yra neblogai susiorganizavę, vieningi ir veiklūs. LAIC 
žiniomis, lapkričio 25 d. New Yorke jie šventė Estų 
Vienybės dieną. Adv. Kostas Jurgėla juos pasveikino 
Amerikos Lietuvių Tarybos vardu. Pažymėtina, kad 
estai visas aukas, surinktas tame minėjime ($150.00) 
įteikė Lietuvių Amerikiečių Informacijų Centrui. '

Šis reiškinys yra gražus. Jis pasako, kad estai visa 
pilnuma pasitiki Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigtai 
ir užlaikomai įstaigai ir kad nori artimai bendradar
biauti su lietuviais. Šia mūsų įstaiga pasitiki ir patrio- 
tingoji latvių visuomenė. Šiuo metu toks visų trijų 
Pabaltijo tautų veikėjų pasitikėjimas vieni kitais ir 
bendradarbiavimas yra reikalingas ir naudingas.

Istoriškas išsireiškimas
Ir kai kurie kiti Amerikos katalikų laikraščiai (an

gliškieji) įdėjo J. E. arkivyskupo Samuel A. Stritcn 
laišką, prieš keletą savaičių parašytą Lietuvių Spaudos 
Komitetui, surengusiam lietuvių spaudos parodą Nekal
to Prasidėjimo par. mokykloj. Šio laiško vienas saki
nys tikrai pasiliks istoriškas. Tuo sakiniu yra: “Kad 
mūsų vadai nesuteps savo rankų su pasikėsinimu žu
dyti Lietuvą ar bet kokią kitą tautą, nepaisant kaip 
mažą, nepaisant kur ji būtų.”

Įvairios žinios
Apie pencillino 
naudojimų

Washington, D. C. — Dr. 
J. R. Heller, Jr., Jungtinių 
Valstybių, Viešojo Sveika
tingumo Tarnybos, Federa
linės Saugumo Agentūros, 
Venerinių Ligų skyriaus pir
mininkas, pranešė, kad moks 
liniukams, dalyvaujantiems 
tarp lapkričio 9 ir 11 dd. 
įvykstančios St. Lcuis, Mo. 
Nacijonalinės Pokarinės Ve
nerinių Ligų Kontrolės kon
ferencijoje bus išduodami 
raportai paskutiniųjų ban
dymų naudoti pencilliną šio
je srityje. Konferencija bu
vo sušaukta Viešojo Svei
katingumo Tarnybos. Dr. J. 
R. Heller nuomone, galima 
laukti, kad medicinos moks
las pagaliau išrado ginklą, 
su kurio pagalba bus iš
braukti ir sifilis, ir gonorė
ja iš taip paplitusių rimtų 
užkrečiamųjų ligų sąrašo.

(OWI)

Ketvirtad., lapkr. 30, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE

Kenksminga kritika
Maskva darė viską, kad pakenkti Lenkijon vyriau

sybei, veikiančiai Londone ir turinčiai ir Anglijos ir 
Amerikos pripažinimą ir medžiaginę paramą. Trukdy
mai buvo daromi dėl to, kad užkirsti kelią lenkams 
patriotams atstatyti laisvą ir nepriklausomą Lenkiją. 
I.askva sudarė savo komitetus iš lenkiškų “kvizlin- 
g į” ir jų pagalba visą Lenkiją siekia pasigrobti savo 
įtakon ir globon. Stalinas prie to tikslo eina labai už
sispyrusiai, visai nesiskaitydamas nei su anglais nei 
su amerikiečiais.

St. Mikolajczyko atsistatydinimas iš ministro pirmi
ninko vietos dar labiau drąsino Maskvą veikti Lenkijos 
nenaudai. Mat, kiekvienas tautų vidujinis susiskaldy
mas eina rusų imperializmui į naudą.

Kad taip yra, aišku iš Maskvos dienraščio “Pravdos” 
pareiškimo, padaryto užvakar. Šis komunistų organas 
sako, kad, girdi, Lenkijos vyriausybė užsieny pasida
riusi tiek nedrauginga politine jėga, su kuria nebega
limi jokie pasitarimai ateityje.

Tokiu savo nusistatymu Maskva įžeidžia ne vien 
tik lenkų tautą, bet užgauna Anglijos, Amerikos ir ki
tų valstybių vyriausybes, kurios londoniškę lenkų vy
riausybę oficialiai yra pripažinusios ir lig pat šiol 
remia.

★
Suomijos būklė

švedų spauda, kaip paduoda LAIC, gana plačiai rašo 
ppie Suomijos padėtį, kuri yra sunki ir komplikuota. 
C automis žiniomis, daug žmonių areštuojama. Švedi
jos spauda dėl to rodanti daug susijaudinimo ir pasi
piktinimo. Stockholms-Tidningen net pastebėjęs, kad, 
esą, nemoralu kalbėti apie suomių«“karo kriminalus”, 
kuomet rusų žiaurumai Pabaltyįe lieka nenubausti.

Taip pat pranešama, kad iki spalių 25 d. iš šiauri
nės Suomijos dalies švedijon atbėgę 33,643 suomiai. '

Atsižvelgiant į visas aplinkybes, Suomijos politinė 
ir ekonominė būklė šiuo tarpu yra tikrai sunki.

“Tėvynė” rašo:
“Didžiausia ir įtakingiausia organizacija, kovojan

ti už Lietuvos išlaisvinimą, šiandien yra Amerikos 
Lietuvių Taryba. Tai iš įvairių nacionalių organiza
cijų sudėtinė organizacija. Ją sudaro Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, Amerikos Lietuvių Rymo Kata
likų Susivienijimas, Lietuvių Katalikų Federacija, A- 
merikos Lietuvių Tautinė Sandara ir Lietuvių Socia
listų Sąjunga.

“Nuo pat įsikūrimo, ALT jau atliko nemaža rimtų 
darbų. Jos pastangomis įsteigtas Amerikos Lietuvių 
Informacijų Centras, suorganizuotas Bendras Ame
rikos Lietuvių šalpos Fondas, ir t.t. Šios organizaci
jos pareigūnai jau “išlandžiojo” įvairias Amerikos 
įstaigas, prašydami užtarti pavergtą Lietuvą ir kan
kinamus lietuvius. Jos sušauktose konferencijose pri
imta eilė tikslingų rezoliucijų Lietuvos nepriklauso
mybės bylai ginti.

“ALT veikla labai nepatinka Amerikos lietuvių ko
munistų lyderiams. Bet tai natūralu: kas kovoja už 
Lietuvos išlaisvinimą, tą komunistai pagatavi prigir
dyti šaukšte vandens. Tačiau be komunistų atsiranda 
ir kitų “mandrapypkių” laikraštininkų, kurie ALT 
veiklą “kritikuoja” ir jos pareigūnus visaip niekina. 
Konstruktyvė kritika, aišku, yra geras dalykas. Iš 
tokios kritikos bile kas gali pasimokyti. Bet tokia 
neva “kritika”, kuri paremta pletkais ir ypatišku- 
mais, žemina tik tuos pačius “kritikus”. Tokios “kri
tikos” nesveikumas aiškus jau ir iš to, kad ją, kaip 
saldžią uogą, praryja komunistai ir tuos pletkus pa
naudoja savo geltonlapiuose. Tokia “kritika”, kenkia 
ir Lietuvos nepriklausomybės bylai bei Lietuvos žmo
nių šelpimui.”
★ r ‘1
Reiškiame padėką ir pagarbą “The New World” ir 

“Herald American” redaktoriams, kad jie plačiai pa
garsino “Draugo” sukaktuvinį koncertą. Tokį jų pa
lankumą mes giliai vertiname.

Teikiama pagalba 
automobilių suradime

Washington, D. C. — Kai 
nų Reguliavimo Įstaiga pa
keitė automobilių racijona- 
vimo įstatymą, kad galėtų 
padėti leidimų gavėjams au
tomobilių susiradime. Svar
biausias pakeitimas pasireiš 
kia automobilių pardavinė
tojų pareiga išstatyti sąra
šus turimųjų pardavimui 
1942 metų automobilių. Są
rašuose privalo būti sužymė
ta automobilių firma, rūšis 
(coup ar sedan) serijos nu
meris ir motoro numeris ir 
ar automobilis naujas, ar 
panaudotas. Tuo atveju, jei 
automobilių pardavinėtojas 
neturi 1942 metų laidos au
tomobilių pardavimui, reikia 
ir apie tai iškabinti prane
šimą. Pirkliui atsisakius par 
duoti automobilį pirkėjui, 
turinčiam reikiamą sumą pi
nigų ir dokumentus, gali 
būti uždrausta prekiauti bet 
kokiais dabartiniu metu ar 
ateityje racijonuojamais au
tomobiliais. (OWI)

Platinkite “Drangą”.

To the People
of this Community

You may be wondcring what 
one man can do to hclp win a 
war. We refer yqn to the late 
Private John W. DutkoofHomcr 

City, Pa. Ger- 
man guns had 
his battalion 
pinned down in 
a’ trench on the 
road to Rome. 
Armed with an 
automatic rifle 
and h and gre» 
nades he ad- 
vanced toward 
an 83-mm. can- 
non and threc 
machine gun

nests. Rumunų through a hail of 
gunfire, he silenced the flrst 
machine gun by killing its two- 
man crew with a grenade.

Nazi machine gunners in the 
second nešt wounded him būt he 
staggered on toward the cannon. 
Witn a mighty eflort hc killed all 
flve of the cannon crew with a 
long burst from his rifle. Then 
he swung his rifle toward the 
second machine gun nešt, killing 
the twro Germans who had just 
vvounded him. The third machine 
gun nešt štili blazed away, hit- 
ting him ngain. As the finai 
burst from his ‘'heater” eut 
down the remaining two Nazi 
gunners. he stumbled Into their 
nešt where hc fell dcad over their 
bodies.

You are not asked in the Sixth 
War Loan to make a contribution 
likę that of Private Dutko to hclp 
the defeat of Japan. Būt Victorv 
also is made up of individual ef- 
forts of mfilions of Amcricans 
at home and on the fighting 
fronts. How about dedicating 
your extra $100 War Bond pur- 
chase toda.y to fighters likę Pri
vate Dutko?

THE EDITOR

Šauniai pavykęs 
BALT vakaras

Marųuette Park. — BALF 
5 skyrius buvo surengęs ma
gišką — juokų vakarą. Ka
dangi tokie vakarai pas mus 
netaip dažnai pasitaiko, tad 
ir publikos prisikimšo pilna 
salė. Mat, yra sakoma, kad 
žmonės mėgsta kartais bū
ti apgaunamais. Na, ir krėi- 
tė juokus tie magikai gra
žiai apgaudinėjami žpiones, 
vikriai darydami “triksus”.

Štai, Danny Roos — ne 
tik žaidė virvutėmis bet jam 
užteko tik paglostyti pieno 
bonka ir pienas pats bon- 
koje slinko žemyn.

Stan-Lee artistiškai žaidė 
su mažomis bolikėmis mė
tė ir gaudė po orą skrajo
jančius pusdolerius. Gi Chi- 
nese Charlie keitė spalvas 
gražių kinietiškų skepetai
čių ir padaugino ryžius taip 
kad iš saujos, pasidarė pil
nas virduliukas net per vir
šų byrėjo.

Zippy matyt saldumynų 
mėgėjas — iš smulkaus cuk
raus padarė plytą cukraus 
ir veik visą vakarą salėje 
dalino saldainius ir kepurė
je išvirtus “pop corn’s”. Gi 
Prince Žambi — druską iš 
indėlio suvadino į lazdelę ir 
žaidė su šilkinėmis nosinai
tėmis. Jis pasirodė ne tik 
magikas, bet tikras lošėjas 
artistas.

Eddie Hudson — kaukuo- 
lę privertė kalbėti. Pav. pa
klausta kiek savaitėje die
nų, kaukuolė dantimis kauk 
šėjo septynis kartus, pa
klausta, kiek darbo dienų, 
— ta pati darė šešis kartus. 
Tokiu pat būdu ji atsakinė
jo ir į kitus klausimus.

Ed. Smith — narstė gran 
dis sudarydamas iš jų figū
ras, tai vainiką, tai lapą, 
žiedą ir t.t. Tačiau Jugene 
Prestin nustebino ne tik pu
bliką, bet ir dr. S. Biežį, ku
ris jam stipriai surišo pirš
tus ‘— nykščius abudu su 
viena virvute, atydžiai ap
žiūrėjo grandis, kad nebūtų 
kur tarpelio bei persiskyri
mo, o vistiek Prestin nema
tomai praėjo surišimus ir 
grandis buvo sumautas ant 
rankų. Dr. Biežis ir vėl pa
tikrino o ir vėl Prestin gran 
dis numaustė nuo rankų ne
paliesdamas surišimų.

Dr. B. J. Hayes mažos 
bolikės buvo gana paklus
nios, iš jo rankos kartais

atbėgdavo nematomu keliu 
kišenę, kuri buvo tuščia, o 
kartais net ir burnoje pasi
rodydavo, kaip jis paliepia, 
taip klausė. Tas pats buvo 
ir su kortomis.

Daugiausiai triksų parodė 
Man of Mystery — Irving. 
Jis žaidė pinigais, nosinai
tėmis, iš vandens padarė ra
šalą, rašalą vėl pakeitė van
deniu, iš tuščios dėžutės iš
ėmė gyvą zuikutį, o kai pra
dėjo iš tuščios kepurės trau
kti kaspinus, tai rodos, kad 
ten pritraukė 50 mastų. Gi 
iš tos krūvos kaspinų, iškė
lė du gyvus, plasnojančius 
baltus balandėlius. Gi Lord 
Beaverbrook — komiškai pa 
vaizdavo “Tramp” (valka
tų) gyvenimą.

Dr. Simonaitis, taip pat 
magikas, parodė daug trik-< 
sų. Jam užtekdavo pasakyti 
du žodžius — barščiai ir ko
pūstai, žiūrėk ir yra trik- 
sas.

Šio vakaro pasisekimui 
daug dirbo skyriaus valdy
ba, ypač dr. Simonaitis, P. 
Čižauakas, Kliauba. Magikai 
visi profesijonalai ir gauna 
gerus pinigus už savo dar
bą, be to svetimtaučiai. Ta-( 
čiau tokiam reikalui kaip 
Lietuvos žmonių šelpimui, 
tą ilgą vakaro programą iš
pildė dykai. Tai turi būti pa
vyzdžiu mūsų menininkams 
tautos sunkioje padėtyje.

Laisvutė

Tėvas apvogtas...
Jaunas vyras praeitą tre

čiadienį prisipažino, kad jis 
ir jo žmona pavogė $1.545 
pinigais, $1,000 karo bonais 
ir brangakmenių iš jos tėvo. 
Paslėpto grobio dalį Albany 
Park policija rado po jų re-| 
frigeratoriumi.

Vagystėje prisipažino Eu
gene Sciborski, 25 metų, 
3553 Fullerton, kuris taip 
pat pareiškė, kad vagystėje 
dalyvavusi jo žmona, kai bu
vo apvogtas jo švogeris 
Steve Schurak, 46 metų,i 
4326 N. Kimball. Bet Mrs. 
Sciborski pareiškusi, kad ji 
visai nekalta. Ji pareiškusi, 
kad jog vyras ją kaltina va
gystėje todėl, kad jos tėvas 
nekeltų prieš jį bylos.

Leonard Berg, penkių mė-| 
nėšių vaikas, buvo rastas už
troškęs nuo blanketo savo 
vežimėlyje, savo namuose, 
Chicagoje. Nelaimė įvyko 
šiomis dienomis.

1



Ketvirtad., lapkr. 30, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS CHORAS DAINUOJA DRAUGO KONCERTEDraugo koncerto atbalsiai
IEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

An+ Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINOKritikai irgi gražiai atsi
liepė apie akademijos dai
nininkes. Herman Devries 
Herald American rašo: “Ko
ncertas dar buvo pagražin
tas Šv. Kazimiero Akademi
jos 60 balsų choro, kurio la- 
vintoja Sr. M. Bernarda tie
siog stebėtinus darbus yra 
atlikusi su savo jaunomis 
choristėmis dainavusiomis 
vedant kun. A. Zakaraus
kui.”

Chicago Tribūne Albert 
Goldberg sako: “Dalyvau
jant programoje Šv. Kazi
miero Akademijos mergai
čių choras žavė j ančiai išpil
dė dainų rinkinį diriguojant 
kun. A. Zakarauskui.”

Didelis kreditas tenka Sr. 
Bernardai, choro lavintojai, 
nes choras neša garbę mū
sų mokslo įstaigai ir lietu
vių tautai. N AP

Atvykusieji pasiklausyti 
“Draugo” koncerto praeitų, 
sekmadienį dar negali už
miršti ne vien artistės Poly- 
nos Stoškiūtės, bet ir Šv. 
Kazimiero Akademijos cho
ro šaunaus pasirodymo. A- 
kademikėms einant ant es
trados savo spalvingom, 
puošniom suknelėm, pasigir
do publikoje nusistebėjimo 
ir pagyro balsai ir griaus
mingas plojimas. Dar griaus; 
mingiau suplojo po pavejan
čiu meniškai, jautriai ir švel 
niai išpildyto dainų rinkinio. 
Kun. A. Zakarauskas, sve • 
eitas vedėjas, vykusiai diri
gavo choristėms, o Genovai
tė Aleksiūnaitė pritarė pia
nu. Šiame " puslapyje telpa 
vaizdas trauktas chorui be
dainuojant.

UNDER U. ČL GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 

Virginia 1141
3H. Pres. and Mgr.

Lapkr. 26 d., įvykusiame Draugo koncerte dainavę Šv. Kazimiero Akademijos cho
ras. Vaizde matosi ir kun. A. Zakarauskas, svečias vedėjas, ir pianistė G. Aleksiūnaitė.

rašinės narius ir rinks dra
bužius.

Penktadienį, gruodžio 1 d. 
7:30 vai. vakare, po lietu
viškos novenos, parapijos 
salėj šaukiamas didelis su-f
sirinkimas šelpimo skyriaus 
įsteigimui. Į susirinkimą 
kviečiami visi lietuviai be 
pažiūrų skirtumo kam tik 
rūpi Lietuvos žmonių padė
tis. Susirinkime kalbės žy 
mus visiems žinomas kalbė 
tojas kun. K. Barauskas, vie 
tiniai kunigai ir kiti. Tad 
visi prie kilnaus darbo. Lie
tuvos žmonės ir pabėgėliai 
išsklaidyti laukia mūsų pa
galbos. . E. S.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę! 
Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! Ūggjl PIRKIT TIESIOG 1S

ŽMONIŲ, KURIE PAWS 
, ATLIEKA VISĄ DARBĄ

IH St. Casimir Monumenl 
B CompanyH 3914 West lllth St.
BĮBly Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 S

Vakaras su 
pamargmimu

Dariaus-Girėno Aux. R. 
Kryžiaus vienetas kviečia 
visus atsilankyti į vakarą 
Dariaus-Girėno svetainėje, 
g tt indy, i n l d, Pradžia 7 vai. 
vak.

Bus rodomi judamieji pa
veikslai, ką Raudonasis Kry 
žius veikia; išgirsite Dauž- 
vardienės kalbą, o paskui 
seks paroda įvairių rankdar
bių, pasiūtų ir numegztų šio 
vieneto moterų: divonų, lė
lių ir įvairiausių gyvuliukų, 
svederių ir etc. Visi tie da
lykėliai bus paaukoti Raud. 
Kryžini, kaipo Kalėdų dova
na, kad išdalintų tarp karei
vių šeimynų.

Bus traukimas laimės iš 
knygelių, kurios buvo par
davinėjamos laimėjimui na 
mie megzto divono arba Ai 
ghan.

Po programos visi bus va: 
einami kava ir pyragais.

Kviečia komisija: Helen 
M. Kareiva, Raud. K. pirm., 
Anne Tonai t is, R. K. vice 
pirm., Helen Murauskas, R. 

K. vice pirm., Jufia Linehes- 
ter, R. K. vice pirm.

Svarbus pranešimas 
18-tos kolonijos 
lietuviams

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo skyriai jau randasi 
visose Chicago kolonijose. 
Dabar atėjo eilė 18-tos ko
lonijai.

Atrodo, kad čia yra jėgų. 
Čia veikia Labdariai, vienuo
lynų rėmėjai ir kitos orga
nizacijos bei draugijos. Tad 
jei aštuoniolikiečiai panorės, 
tai ir šiam didžiam reikalui 
— Lietuvos žmonių šelpi
mui turės gnyrių, kuris pri-

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo? 

Rankose! NULIŪDIMO VALANDOJE 

Kreipkitės Į -
ANTHONY B. PETKUS

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

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

PERSONA LIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
I’AKTIOLAR PEOPL.E PREPER TROOST PRODUCTIONS
DISTRIOUTORS OF THE FAMOCS MONTELIO GRANITE 

Most Beautit'ul—Most Eniluring—Strongcst—Best In The World.
BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

JOHN W. PACHANKIS
—THE LrTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

Gyveno adresu 2142 West 23rd Place, Chicago, Illinois.
Mirė Lapkr. 28d., 1944m., 1:00 vai. popiet, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apsk., Balbieriš

kio parap., Nešeikių kaimo, Suvalkų redybos. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Mortą (po tėvais Diš- 
kevičiutė); 3 sūnus — Juozapą ir marčią Frances (po tėvais 
Bačinskaitė) ir anūką Charles, William ir marčią Angelą (po 
tėvais Pauža) ir anūkę Geraldine, ir Sgt. John, U.S.M.C.; 3 
dukteris — Dorothy Barloga ir žentą Stanley ir anūkus John 
ir Alice, Bernice Scotch ir žentą Antaną, ir Adelę; seserį Jie- 
vą; brolį Tamošių; švogerį Joną Martiną ir jo moterį Jievą ir 
jų šeimą; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko 2 brolius Kazimierą ir Petrą.

Kūnas pašarvotas namuose, 2142 West 23rd Place. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, Gruodžio 2d., 1944m. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje jyvks gedulingos pamaldus už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Dukterys, Marčios, Žentai, 
Anūkai, Sesuo, Brolis ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai Lachawicz ir Sūnai, tel. CAN. 2515.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZtN FU N ERA L HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STRE AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

Sofrza Rezignavo iš 
Pirmininko Vietos

ROMA, lapkr. 29.— Gra
fas Carlo Sforza, kurį bri
tai neskaito tinkamu būti 
Italijos premjeru ar užsie
nių ministru, atsistatydino 
iš politinių partijų konfe
rencijos pirmininkystės.

Sforza, ministras be port
felio atsistatydinusiun Iva- 
noe Bonomi kabinete, pa
reiškė, kad būtų apgailėtina 
jeigu bent keli asmenys ma
no jog jo buvimas (konfe
rencijos pirmininkui užtę
sia argumentus.

Sakoma Anglijos Amba
sadorius Sir Noel Charles 
atmetęs Sforza kandiditūrą 
aukštai vietai dėl “politinio 
nepatikimumo.” Pagal, pa
liaubų sutartį, italų sudary
ta vyriausybė turi būti są
jungininkų užgirta.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

I. uuLEvieros
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

3354 S. HALSTED ST 710 W. 18th STREET
Teiephone YARds 1419

MRE1PKITR8 PRIE MUS 
TIESIOG IR ŠUTAU P V- 
KM AGENTŲ KOMISĄ.

1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781
SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PAS TRINKIMU L

Geriausio Hatorlolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-3*4330-34 S. CalHornia 

Avenue 
Lafayette 0727

LACHAWICZ m SUMAI
2914 WEST 23rd PLACE Phones: CA] 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmod

Didysis Ofisas tr DlrMavfc

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. I•tai viena* ii mūsų gražių 

paminklinių produktų. Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

ANTANAS M. PHILLIPS
3.(07 UTĮ ANKA AVĖ. Phone YARds 4908

Ir Dtrbfarefc M7 N. WE8TEBN AVĖ. 
(Nstoli Grand Ava.)

SUPAŽINDINKITE KFFUS 
SU MENU. -DRAUGU**

A
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DIENRAŠTIS DRANGAS, CHICAGO, IKONOIS Fetvlrtąd., lapkr. 30, 1944

Įdomus įvykis karo lauke

Peilis prie kareivio gerklės; jo 
gyvybė buvo išgebėla t s

. ?

JAPONAI SUNKIAI KENČIA
Racionavimo
kalendorius

PAGALBOS TEIKĖJAS ATLIKO OPERACIJĄ KIŠENI
NIU PEILIU, KAI KARO UGNIS SIAUTĖ. — JIS 
IŠGELBĖJO KAREIVIO GYVYBĘ IŠPIAUDAMAS 
SKYLUTĘ KVĖPUOJAMOJE JO GERKLEJE

Su U. S. 3-čia armija ne
toli Vokietijos rubežiaus. — 
5-tos pėstininkų divizijos 
chirurgai pripažino, kad 19 
metų amžiaus kareivis, pa
galbos teikėjas, siaučiant 
ugniai, gerai atliko operaci
ją, ir išgelbėjo pėstininką 
kareivį nuo uždusimo, kai 
pėstininko gerklė buvo su
žeista.
ATĖJO PAGALBON 
SUŽEISTAJAM

Kišeniniu peiliu ir ligo
nio nuosava fontanine 
plunksna pvt. Duane N. 
Kinman, iš College Place, 
Wisc., atliko painią operaci
ją, nevartojant užmarinimo.

Kinman slaugė sužeistąjį 
pėstininką kareivį, kai jis 
pamatė arti kitą kareivį 
svyrduliuojant ir negalintį 
kvėpuoti. Kinman greitai 
baigė su pirmuoju ligoniu, 
nubėgo prie antrojo ir pa
matė, kad jo gerklė buvo pa
liesta šarapnelio.

Lt. Edwin M. Eberlin, 
Lincoln, Neb., pamatė, jog 
pagalba reikalinga ir nu
šliaužė iš kitos dalies prie 
sužeistojo kareivio. Jis pa
čiupo sužeistąjį ir jį laikė, 
tuo tarpu Kinman išsiėmė 
kišeninį peilį. Sužeistasis 
vyras, suprasdamas kas 
įvyks, padarė protesto ženk
lus, bet Kinman jam pasa
kė: “Aš nenoriu tai daryti, 
bet tai yra vienintelis bū
das, kuris tavo gyvybę iš
gelbės.”
SIAUČIANT UGNIAI 
GELBSTI KAREIVI IŠ 
MIRTIES NAGŲ ,

Nors arti siautė kulko
svaidžių ugnis, mortar svie
diniai netoli sprogo, bet 
Kinman įpiovė gerklėje, at
sargiai paėmė oro stemplę 
(windpipe) ir paskui išplo
vė mažą skylutę oro-stemp
lėje, žemiau tos vietos, kur 
šarapnelis buvo įėjęs. Pas
kui jis paėmė sužeistojo vy
ro fontaninę plunksną ir 
įdėjo į skylutę ir jam pasa
kė: “Laikyk tai savo kvė

puojamoje gerklėje ir bus 
gerai. Jūs galite kvėpuoti 
per padarytą skylutę, jei ne
gali kvėpuoti per burną ar 
gerklę.”

Už kelių minučių šarapne
lio sužeistasis kareivis ge
riau kvėpavo, ir jis suprato 
plunksnos reikšmę gerklėje, 
ir galėjo be Kinman ir Eber
lin pagalbos nueiti į artimą 
vežimą (mašiną).
GYDYTOJAI PRIPAŽINO, 
KAD OPERACIJA 
ATLIKTA LAIKU

Batalijono chirurgas pa
stebėjo, kad sužeistajam rei
kalinga tuojau priežiūra ir 
jį nusiuntė užpakalin, su
žeistasis prilaikė plunksną, 
kad palaikytų atidarytą vie
tą.

Stotyje plunksna buvo iš
imta ir buvo įdėta tam tik
ra triubelė. Ir čia sužeista
sis nugabentas į lauko ligo
ninę, kur jo padėtis buvo ge
ra, kad galėjo pasiųsti į eva- 
kuavimo ligoninę.

Chirurgai nustatė, kad 
Kinman veiksmas buvo “lai
kinas, pasekmingas, drąsus 
ir protingas”. Ir maj. Char
les D. Bohrer, iš 30-tos lau-1 ’ • ko ligoninės, parašė pagyri
mo laišką.

Kinman civiliniame gyve
nime vairavo troką.

Apie šį įvykį teko sužinoti 
lapkričio 28 d.

14 metu kalėjimo 
vyrukas gavo

Ralph Chadwick, 29 me
tų, 1621 Barry avė., buvo 
nuteistas keturiolikai metų 
kalėjiman praeitą antradie
nį po to, kai jis buvo rastas 
kaltas George Hurt, 41 me
tų, nužudyme, praeitą liepos 
4 d.

Hurt lavonas buvo rastas 
jo basemento apartamente, 
liepos 5 d.

Svarbiausias liudininkas 
pareiškė, kad Chadwick pra
lošė didelę sumą pinigų dėl 
Hurt dice lošime vakare 
prieš Hurt nužudymą.

10.,000 BONKŲ

• DEGTINES
• BRANDUS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO .
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

L I Q U O R 

STORE

3529 So.-Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RANTFR

‘IJetnvtikMtrdnkaa"

M

Šia nuotrauka parodoma, kaip Amerikos karo lėktuvai Manilos įlankoj skandina ja
ponų laivus su karo reikmenimis, kurių lab ai reikalinga japonų kariuomenė Philippi- 
nes salose. (Acme-Draugas telephoto)

Apvogė namą
Iš Leo M. Zeck namo, 1927 

N. Drake avė., vagys paėmė 
brangakmenių, rūbų, pisto
letą ir siuvamąją mašiną, 
už $1,500.

* * *

Pašautas
Jack Schnitzer, sąskaiti

ninkas, buvo pašautas praei
to antradienio vakare, Lea- 
vitt’s Bar ir Grill, 1320 So. 
Halsted, buvusio Meksikos 
darbininko, kuris pabėgo.

Aukojo $850

Net plaukai šiaušiasi

Kai išgirsti tokius dalykus!...
DEŠIMT METŲ VAIKAS SULAIKYTAS KAIPO ‘ SAR

GAS” (LOOKOUT) PADEGĖJŲ GENGES. — VEI
KĖ “UGNIES KLUBAS”, KURIS SUKELDAVO 
GAISRUS.

Danny Waisbrot, 10 metų, 
4146 Kenmore avė., praeitą 
antradienį papasakojo Town 
Hali policijai apie šešių jau
nų vaikėzų sukeltus gaisrus 
šiaurinėje Chicagos miesto 
dalyje, šešių vaikėzų gengė 
buvo susiorganizavusi ‘ “ug
nies klubą” ir jie padegė 
namus su vogtomis žvakė
mis ir gazolinu. Policija pa
sakė, kad Danny prisipaži
no buvęs “sargu” dėl jauna- 
mečių padegėjų.
BUVO SULAIKYTAS

Šv. Kryžiaus lietuvių pa-1
rapijos šv. Vardo draugija Į Jaunas Waisbrot, ketvir- 
pirmiau buvo aukojusi $600 |to skyriaus mokinys, buvo
bažnyčios lango įrengimui; 
šiom dienom vėl aukojo 
$850. Lango įrengimas kaš
tuoja $2,000.

* * *

Rytoj, rytoj
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos salėje po lietuviš
kos novenos pamaldų, 7:30 
vai. vakare, įvyks svarbus 
susirinkimas. Visi kviečiami 
atvykti.

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

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONB 
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NEW YORK. — Da šim
tai ir šešiasdešimt penki 
galvijai, — apie $30,000 ver
tės ir 1,439,600 raudonų 
punktų, — buvo prarasta 
lapkričio 28 dieną, kai barge 
(laivas), kuriame buvo ve
žami gyvuliai papiovimui, 
nuskendo Hudson upėje. 73 
gyvuliai buvo išgelbėti 
Stockyardo darbininkų.

areštuotas praeitą antradie-1v - *'nį, kai kilo du gaisrai, ma-1 
noma nuo padegimo, kurie 
buvo praeitą antradienį 4644 
ir 4652 Winthrop avė., ir 
kai nukentėję nuo gaisro pa
pasakojo vaiko ypatybes.

Policija pasakė, jog Dan
ny jiems pareiškęs, kad gen
gė taip pat sukėlė gaisrus, 
praeitą savaitę 4658-60 Win- 
t'nrop avė. Danny taip pat 
prisipažino, policija pasakė, 
kad gengė apvogė Peter 
Munn namą, 849 Buena avė., 
praeitą pirmadienį, paimant 
$10 ir du butelius whisky.
PAKVIESTAS UGNIES 
KLUBAN

Jaunas Waisbrot pasakė 
policijai, kad gengei vado
vauja 18 metų vyrukas, ku
rio niekada nėra matęs. Jis 
pasakė, kad vyresnysis jau
nuolis įsakymus gengei duo
davęs per 15 metų amžiaus 
jaunuolį,o kurį žinąs kaip 
“Red”. Kiti “ugnies klubo” 
nariai buvo nusakyti kaipo 
14, 12 ir 11 metų amžiaus.

Danny policijai pasakė, 
kad jis buvęs pakviestas į 
klubą nesenai, kai jis įrodęs 
savo sugebėjimą peršokti 
tvoras ir užlipti ant stogų ir 
šokti nuo vieno namo į kitą.

Centus pavogė
Mrs. Erval Loy, 4350 

Lake Park avė., pranešė po
licijai, kad iš jos apartamen
to buvo pavogta dvidešimt 
penki doleriai centais.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “ Drauge.’’

$50,000 nuostolių
SALEM, III. — Gaisras 

lapkričio 28 dieną sunaikino 
kavinę ir du kitus pastatus 
sužalojo. Sakoma, kad gais
ras sukėlė už $50,000 nuo
stolių.

W. Averell Harriman, U. 
S. ambasadorius Rusijai, ap
žiūrėjo U. S. 3-čios armijos 
įsistiprinimus lapkričio 28 
d., lydint Lt. gen. George S, 
Patton.

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki’Z8 ir nuo A5 iki 
W5 (4 knygoje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam 
laikui. Sekančios stampos
galioja gruodžio 1 d.

* * «
MĖSA, S C RIS, RIEBA

LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Mglynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki P5 (4 
knygelėje/, 10 punktų kiek
viena, geros neribotam lai
kui. Sekančios stampos ga
lioja gruodžio 3 d.

* i * #
CUKRUS. — Cukraus 

stampos 30, 31, 32, 33, 34 (4 
knygutėje), penki svarai 
kiekviena, geros neribotam 
laikui. Cukraus stampa 40, 
5 svarai kenavimui, baigiasi 
vasario 28, 1945.

* * =:■- .
BATAI. — Airplane stam

pos 1, 2, 3 (trečioje knyge
lėje), kiekviena gera vienai
porai batų, neribotam laikui.

* * «
KURO ALIEJUS. — Ku

ponai 4 ir 5 (1943-44 perio
do) geri iki rugpiūčio 31, 
1945. Kuponai 1 (1944-45 
periodo) geri iki rugpiūčio 
31 d.; kuponai 2 ir 3 galioja 
nuo gruodžio 18 d. iki rug
piūčio 31 d.

* * ❖
GAZOLINAS. — Kuponai 

13, A knygelėse, baigiasi
gruodžio 21 d.

* * *
VARTOTI RIEBALAI. —Z

Kiekvienas svaras vertas 
dviejų raudonų racionavimo 
punktų ir 4 centų.

Mirtis kelyje
Wilfred J. Slater, 40 me

tų, 7130 Cyril, buvo užmuš
tas prie 138-tos ir Brainard, 
Burnham, kai trokas pasvi
ro ir apsivertė virš jo auto
mobilio. Troko vairuotojas iš 
Detroit buvo sulaikytas.

William Page, 3915 Page 
avė., pranešė policijai, * kad 
jo automobilis buvo pavog
tas nuo 3800 bloko South 
Park way.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni naoihntĮ — be koral&ino 

PAS

MUTUAL FEDERALZ ' ' . * •

Savinas and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAIJRKAS, Raitininkas (
7

/ mus

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

X Lithuania, Vilnius, Vy
tautas ir Birutė — tai ketu
rių bomberių vardai, kokius 
Lithuanian Committee for 
U. S. Victory pasiūlė Karo 
Departamentui prašant už 
Chicago lietuvių išpirktus 
karo bonus Ketvirtojoj Pa
skoloj. Kitiems trims bom- 
beriams vardus parinks Keig 

! tuto “spulka“. Vienas jų 
bus Keistutis. Sakomo komi 
teto susirinkimas buvo lap
kričio 28 d. ir jame užgirta 
valdžios nustatyta Chicago 
lietuviams kvota šeštojoj 
Karo Paskoloj — $4,750,000
suma.

X Šiandie šv. Andriejaus 
— vardadienis visų Andrių 
ir Andriejų. Pačioj “Drau
go’’ pastogėj turime tris An
drius: kun. Naudžiūną, M.L 
C., gabų žurnalistą; Daugir
dą, plačiai žinomą “Drau
go” generalinį atstovą; ir 
brolįi-marijoną Steponavičių. 
Ir aplink mus yra nemažai 
Andrių. Visiems redakcija 
linki sveikatos.

X Kun. P. P. Cinikas, M. 
I.C., kun. J. Augūnas, MIC., 
Aušros Vartų parapijos vi
karas, broliai Vincas žvin- 
gilas, MIC., ir Vladas Ci
bulskis, MIC., išvyko 8 die
nų rekolekcijų į Hinsdale, 
III. Kun. Cinikui, MIC., ten
ka vesti rekolekcijas. Visi 
grįžta prieš Nekalto Prasi
dėjimo šventę.

X Antanas Valonis, ilga
metis Metropolitan State 
Bank tarnautojas ir biznie
rius J. Krikščiūnas, išvyko 
į So. Dakota valstybę faza
nų medžioti. Jei pasitaikys 
“giliukis”, tai sako, grįš 
prieš sekmadienį, o jei ne, 
tai namie atsiras tik kitą 
savaitę.

X Cioeroje sekmadienį, 
gruodžio 3 d., didelė diena: 
metinė šv. Antano parapi
jos vakarienė, prie kurios, 
kaip kleb. kun. I. Albavi- 
čius praneša, prisiruošta 
taip, kaip niekuomet pir 
miau. Daug svečių bus iš 
Chicago ir kitij kolonijų.

X Liet. Vyčių spaustuvės 
nauji direktoriai pasiskirs
tė pareigomis šiaip: James 
Cherry — pirm., Stella Bro- 
zas — susisiekimų sekreto
rė, Irene Pakeltis - knyg- 
vedė. Spaustuvę pastarasis 
seimas nutarė neparduoti ir, 
prie pirmutinės progos, ati 
daryti suradus tinkamą ve 
deją.

X Šv. Onos draugija, Bri- 
dgeporte, Community and 
War Fund paaukojo $10.00. 
Draugijos pirm. yra Auksu- 
tienė, o sekretoriauja jau 
26-tus metus J. Pukelienė.

X A. a. E. Malinauskienės 
asmenyje Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Draugi
ja neteko žymios veikėjoa 
Ji gyveno Town of Lake.

X Pulcherija žudickienė, 
gyvenusi Town o f Lake ir 
mirusi lapkričio 27 d., bu
vo sesuo a. a. kun. Serafino.




