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...“and that goverament of
the people, by the people, for
the people, shall not perish
from the earth.”_________________________________ z

—Abrakam Lincoln
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SUTRIUŠKINA NACIU LINIJA NETOLI ROER UPES
Nuskandino B Laivų su 4,000 Japonų

LEYTE sala, lapkr. 30. 
— Gen. Mac Arthur sakė 
JAV lakūnai nuskandino ki
tą japonų, konvojų plaukian
tį į Ormoc. šį kartą nuskan 
dinta keturi laivai, su apie 
5,000 japonų karių.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, lapkr. 
30.—Amerikos lėktuvai nu
skandino dar tryliką japonų 
laivui su, spėjama, 4,000 ja
ponų karių, kurie bandė 
sustiprinti japonų garnizoną 
Leyte saloje.

Tie laivai buvo nuskan
dinti Camotes jūroje, be

Visi B-29 Lėktuvai Grižo j Savo Bazes
WASHINGTON, lapkr. 30. 

—Karo Departamentas šian 
dien pranešė, kad visi Su- 
perfortress lėktuvai saugiai 
grįžo į savo Saipan bazes 
iš pirmos naktinės atakos 
ant Tokyo vakar naktį.

Tai buvo trečia ataka ant 
Japonijos sostinės per še
šias dienas.

Prezidentas Atleido Biddle Padėjėją
WASHINGTON, lapkr. 30. 

—Prez. Rooseveltas šian
dien atleido Generalinio 
Prokuroro Padėjėją Nor- 
man Littell, kuris tuoj sakė 
jis buvo atleistas, kad pa
daryti vietą “Tommy Cor- 
coran sėbrui.”

Littell sakė jo šefas, At- 
torney General Biddle, įsi
maišė į vieną bylą Thomas

AMERIKA NEBESIŲS 
PLIENO ANGLIJAI

WASHINGTON, lapkr. 30. 
—J.A. Valstybės mano nuo 
sausio 1 d. nebesiųsti dau
giau geležies ir plieno į An
gliją

Oficialiai pranešta, jog 
1945 metais numatoma sius
ti $5,600,000,000 vertes 
“lend-lease” reikmenų An
glijai—arba apie pusę tiek, 
kiek 1944 metais

Londone Ministras Pirmi
ninkas Churchill pranešė 
parlamentui, kad po Vokie
tijos nugalėjimo Anglija už
simokės už visus dalykus, 
kuriuos parsitrauks iš Ame 
rikos eksporto tikslams.
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Buų Christmas \gals

plaukiant į Leyte salą.
Gen. Douglas MacArthur 

pranešė, kad Amerikos lėk
tuvai užtiko laivus dar toli 
jūroje, ir tuoj juos užpuolė 
su bombomis ir kulkosvyd
žiais. Sunaikinta didelis pre 
kinis transportas, septyni 
karių transportai ir trys nai 
kintuvai.

Lėktuvai taipgi pasivijo 
ir sužalojo du kitus didelius 
prekinius laivus, kurie pa
siekė Ormoc ir iškėlė veža
mas reikmenis.

Anot vėliausio komunika
to, kovos Leyte saloje vis 
dar didelio lietaus sulaiko
mos.

Dėl didelių debesų ameri
kiečiai vartojo precizijos in
strumentus, kad pataikyti į 
taikinius, ir dėl tos pačios 
priežasties negalėjo matyti 
rezultatų. Japonų praneši
mas, tačiau, pripažino, kad 
“keliose vietose” buvo pra
dėti gaisrai.

C. Corcoran, buvusio prezi
dento patarėjo, naudai.

•
Biddle sakė jis nebeturė

jęs pasitikėjimo savo padė
jėju, todėl prašęs jį atsista
tydinti, bet Littell atsisakė 
tai daryti, tad Prezidentas 
Roosevelt į reikalą įsikišęs 

j ir atleidęs Littell už “virši
ninko neklausymą.”

Tautu Sąjunga Sueina
WASHINGTON, lapkr. 30. 

—Tautu Sąjungos oficialai 
šaukia susirj įbirną Londo
ne, nutarimui reikalų susi
jusių su nauja pasaulinės 
taikos organizacija. Nors 
Sąjungą po karo pradžios 
nebeveikia, dar lieka ros pa
grindinės sutartys, pasiža
dėjimai iv nuosavybės

PASKYRĖ AMBASADORIŲ 
WASHINGTON, lapkr. 30.

—Chicagietis Alexander C. 
Kirk buvo Prez. Roosevelto 
paskirtas Amerikos amba
sadorių Italijai.

KARO BIULETENIAI
—“Vidutinė jėga” B-29 

lėktuvų dalyvavo naktinėje 
atakoje ant Tokyo. Taikiniai 
buvo fabrikai ir uostai.

—Gen. MacArthnr sakė 
didelis lietus sulaiko dides
nius žygius Leyte saloje.

— Pirmoji ir devintoji 
JAV armijos pėda po pėdos 
veržiasi arčiau Roer upės.

—Naciai išsprogdino du 
svarbius tiltus per Roer 

i upę.

BENDRADARBIAVIMAS VAKARINIAM FRONTE

Amerikos tankai padeda pėstininkams nacių laikomam Huchin mieste, Vokietijoje, kuris bu
vo lėktuvų atakų “suminkštintas.” Nežiūrint to, buvo rasta didelės opozicijos lizdai. Amerikie
čiai veržiasi pirmyn 16 mylių frontu Koelno link. (Signal Corps nuotrauka per armijos Radio- 
telephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Veržiamasi Arčiau 
Kalewa, burmoje

KANDY, Ceilonas, lapkr. 
30.—Rytų Afrikos kariai, 
kurie veržiasi per Burmą į 
Kalewa uosto pusę, šian
dien atakavo japonų linijas 
tik keturias mylias nuo to 
miesto.

Į vakarus nuo Kalewa 
uosto, rytiniam Chindwin 
upės krante, britų 14-toji 
armija įsiveržė į Paungbyin 
be jokios opozicijos.

Teisėjas Mirė, Byla 
Prasidės iš Naujo

WASHINGTON, lapkr. 30. 
—Teisėjui Edward C. Eich- 
er mirus vakar naktį, 29 
suokalbininkų teisimas fe- 
deraliniam teisme veikiau
siai baigsis.

Tų asmenų teisimas pra 
sidėjo balandžio 17 d., kuo
met 30 jų buvo kaltinami 
suokalbiavimu prieš š i o 
krašto tvarką ir paveikimu 
Amerikos karių ištikimybės. 
Vienas kaltinamųjų asmenų 
vėliau mirė, ir trys atsipa- 
laidojo nuo bylos.

Teisėjas Eicher buvo 65 
metų amžiaus, demokratas, 
ir savo laiku buvo kongres- 
monas.

Manoma visa byla turės 
prasidėti iš naujo prieš nau
ją teisėją.

Vyskupai Priešingi 
Karinei Tarnybai

CHICAGO, Lapkr. 30 — 
Ryt dienos The New World, 
Chicagos arkidiocezijos or
ganas, turi redaktoriaus 
Kun. E. V. Dailey vedamą
jį, kuris išeina prieš karinę 
prievolę jaunimui taikos 
metu.

Karinės tarnybos klausi
mas, anot rašto, yra per
daug svarbus reikalas, kad 
skubiai pravesti įstatymą. 
Laikraštis ragina “iš lėte 
skubėti” tuo reikalu.

RUSAI VENGRIJOJE 
OKUPAVO EGER

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Maršalas Stalinas šiandien 
pranešė, kad rusų kariuo
menė užėmė Eger, 60 mylių 
į šiaurryčius nuo Budapeš
to, Vengrijoje.

Eger yra svarbi stotis 
Budapešto-Miskolc geležin
kelio linijoje, ir jungia su
sisiekimus per Matra kalnų 
perėją į centrinę Slovakiją.

Berlyno pranešimas va
kar sakė rusai įsilaužė į tą 
miestą.

ŠVEDIJA IŠVARĖ 
GESTAPO AGENTĄ

STOKHOLMAS, lapkr. 30. 
—Hans Metsger, buvęs Vo
kietijos spaudo-j attacbė ir 
Gestapo viršininkus Helsin
kyje, šiandien išvyko iš šve 
sdijos, švedų vyriausybės 
prašomas. »

Suomiams nutraukus ry
šius su Vokietija Metzger 
atvyko į Stokholmą ir įstei
gė raštinę, kurioje dirbo 12 
asmenų štatas

209 Vyrai Streikuoja
B-29 Motoru Fabrike
CHICAGO, lapkr. 30. — 

Nors amerikiečiai lakūnai 
ruošia naujus surpryzus Ja
ponijos sostinei, 209 darbi
ninkų Dodge Chicago fabri
ke, kur gaminama B-29 lėk
tuvų motorai, šiandien išėjo 
ant streiko.

Streikas įvyko dėl vieno 
užvaizdos perkėlimo į kitą 
departamentą.

KALENDORIUS
Gruodžio 1 d.: šv. Nata

lija ir šv. Eligijus. senovės: 
Butegeidis ir Gedrūnė.

Gruodžio 2 d.: šv. Bibi- 
jana; senovės: Sirpois ir 
Skirmunda.

ORAS
Giedra ir šaita.

Naciai Atsiėmė Tris 
Miestelius Italijoje

ROMA, lapkr. 30.—Pra- 
vesdami per kurį laiką did
žiausias kontratakas, naciai 
atsiėmė tris miestelius Bo- 
logna srityje, kuriuos penk
tos armijos kariai buvo sa
vo laiku okupavę.

Toliau vakaruose, kalnuo
se į vakarus nuo Bologna- 
Pistoia vieškelio, naciai at
siėmė Corona ir Belvedere 
kalną.

PASKYRĖ BONOMI 
SUDARYTI VALDŽIA

ROMA, lapkr. 30.—Kron- 
princas Umberto prašė Iva- 
noe Bonomi, nesenai atsis
tatydinusį premjerą, suda
ryti naują Italijos vyriau
sybę. Jo paskyrimas, tačiau, 
priklausys nuo šešių poli
tinių partijų konferencijos 
užgyrimo.

PRANCŪZIJA PATI 
ŠELPS SAVO ŽMONES
PARYŽIUS, lapkr. 30.— 

Prancūzijos vyriausybė pri
siėmė atsakomybę už karo 
nukentėjusių gyventojų šel
pimą. Anot Herbert Leh
man, UNRRA stovės pasi
ruošusi padėti jeigu jos pa
galba pasirodytų reikalin
ga.

Lehman pranašavo, kad 
žmonės išlaisvintuose Euro
pos kraštuose labai kentės 
žiemos metu.

Racionavimo Vertės 
Pasiliks Tos Pačios

WASHINGTON, lapkr. 30 
—OPA pranešė, kad “poin 
tų” vertės pasiliks tos pa 
čios ant racionuojamų mai
stų pradedant sekmadieny.

Kuro maistų administra
cija atmetė OPA pasiūlymus 
vėl račionuoti neraCionuo- 
jamaa mėsas ir kaikurlas 
kenuotas daržoves.

Trys Armijos Laužia Koelno Liniją; 
Naciai Sako JO Divizijų Atakuoja

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Devintos JAV armijos ka
riai šiandien užėmė Lindern 
ir kaujasi iš gatvės į gatvę 
degančiam Beeck’e pagal 
geležinkelį vedantį į Miun 
cheną-Gladbachą, pralaužde 
mi nacių Roer upės liniją 
prieš Koelną ir Dusseldorfą

Visu Roer frontu naciu 
linija pasiduoda Gen. Brad 
ley komandos—3-čios, 1-mo? 
ir 9-tos armijos—puolimui

Berlyno radio pranešėjas 
sakė Gen. Eisenhower var
toja 70 divizijų šioje ofen- 
šyvoje. Jei tai būtų tiesa 
tai reikštų, kad bent 850,- 
000 karių puola nacius va
kariniam fronte.

DNB agentūros praneši
mas nurodė, kad didžiau
sios grumtynės vyksta Aa 
chen srity, 16 mylių pločio 
ir devynių gilumo fronte.

Pietiniam fronto gale-1 oji 
armija užėmė Lamersdorf

Lenkai Sudarė Anti-Rusišką Valdžią
LONDONAS, lapkr. 30.— 

Lenkijos Prez. Wladislaw 
Raszkievvicz pranešė, kad 
Premjeras Tomas.z Arci- 
szewski sudarė naują kabi
netą.

Į tą kabinetą neįeina liau
dininkų partijos žmonės, ir 
jis skaitomas labai vienša- 
liškas, tad nežinia, kaip il
gai jis galės gyvuoti. Nau
jieji ministrai yra žymūs

2,009 JAV Lėktuvų Atakavo Vokietiją
LONDONAS, lapkr. 30.— 

Apie 1,300 bomberių ir 1,- 
000 naikintuvų šiandien ata
kavo keturias sintetinio alie 
jaus varyklas Leipzigo apy
linkėje, ir geležinkelius Saar 
bruckene, astuonias mylias 
priešaky Amerikos trečios 
armijos.

Tai buvo šešta ir septin
ta ataka per 48 valandas. 
Per tą laikotarpį maždaug

Negreit Automobiliai
WASHINGTON, Tcpkr. 30 

— Ray Chamberl-ain, Na
tional Automobile DeaTers 
sąjungos vice prezidentas 
sakė civiliai negaus pirkti 
naujų automobilių iki šešių 
mėnesių po Vokietijos nu
galėjimo.

Kolombija Darbininkai
Galės Vėl Streikuoti
BOGOTA, Kolombija, lap

kričio 30.—Valdžia šiandier 
atšaukė įstatymą, kuris 
draudė darbininkų streika- 
vimą.

ir Grosshau, ir išsiveržė iš 
Hurtgen miško. Gen. Hod- 
ges kariai užėmė, prarado, 
ir vėl atsiėmė vieną Inden 
upės tiltą prie Inden.

Fronto centre 3-ioji armi
ja atmušė 12 nacių kontra
takų Saar klony.

Ankara radio sakė ameri
kiečiai kavaleristai jau įėjo 
ji Saarbruckeną ir veržiasi 
šiaurėn tame mieste.

Pietiniam fronto gale lie
tus ir sniegas bei migla trak 
do operacijoms Alsaco lau
ke prieš Reiną.

Nakties metu naciai vel
tui bandė atsiimti kalnus 
prie Linnich. Artilerija at
mušė priešo puolimus.

Prancūzų 1-os armijos ka
riai pasiekė Reiną prie St. 
Louis, tuoj į šiaurę nuo 
Baslio miesto Šveicarijoje, 
atkirsdami nacių SS garni
zoną Hunigue nuo pabėgi
mo į Šveicariją.

anti-rusai, kurie neriš Ru
sijos-Lenkijos sienos reika
lo, nežiūrint Rusijos ir An
glijos spaudimo.

Dabar kyla klausimas, 
kaip Anglija žiūrės į tą nau 
jąją vyriausybę. Ministras 
Pirmininkas Churchill aiš
kiai pasakė, kad lenkai turi 
kuogreičiausiai išrišti savo 
ginčą su Rusija.

11,000 lėktuvų atakavo svąr 
bius nacių milibarinius tai
kinius Vokietijoje.

Britų bomberiai puolė 
tris benzino fabrikus prie 
Oberhausen, Bottrop ir Du- 
isburgo, Ruhr klony.

štabas sakė aliejaus va
ryklos prie Bohen, Merse- 
burg, Zeitz ir Lutzkendorfe 
taipgi buvo atakuotos.

Kinija Prašo Baigti 
Aviacijos Konferenciją

CHICAGO, lapkr. 30. — 
Kinijos delegatai šiandien 
pasiūlė aviacijos konferenci
jos delegatams, kurie visą 
mėnesį posėdžiauja, nebe
bandyti išrišti nesusitarimą 
tarpe Amerikos ir Anglijos, 
sudaryti laikiną patariamą
ją komisiją, ir baigti kon
ferenciją.

Kinija padarė savo pasiū
lymą po to, kaip Amerikos 
ir Anglijos delegatai vakar 
skyrėsi dėl teisės paimti pa- 
sažierius ir prekes by kur 
tarpe dviejų stočių.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHILA., PA.
United War Chesf 
sėkmingas 
pasirodymas

1

Philadelphia, Pa. — Lap
kričio 19 d. įvyko Lietuvių

Kiti aukojo po $6, $5 ir 
mažiau. Aukojusių mažiau 
vardus, dėl vietos stokos 
praleidome. — Redakcija. 
Viso sudėta $1,225.00.

Šv. Kazimiero parapijoje 
surinkta $415.00.

S v. Jurgio parapijoje su-
Muzikalėje svetainėje sek- j rinkta $177.00. Per S. L. A. i 
mingas lietuvių parengimas bankietą surinkta $47.75. 
dėl United War Chest. Su-' Viso dėl U. W. Chest sudė- 
sirinkimą atidarė kun. dr. ta $1,889.75.
V. Martuaevižhu ir, taręs Phila
kelis žodžius, jterstatė prog-l Q . Unjted War cbest 
ramūs vedėju J. Karaliaus- į negu pereitais mc.
ką. Tunaičių mergaitė ir vai (ais A{įū visiems 
kas padainavo ir pagrojo. p<J tQ kalb-JQ kun dr 
Po to kalbėjo U. W. Chest Končius apie Lietuvcs, 1 
atstovas adv. J. W. LewisjĮ lls(uvių vargu3 kryželtus po 
ilgesnėje kalboje papasako- rudais ir raudonais prispau-
jo, ką ir kaip ši labdaringa d5jais Bet sako. ypač mes,
organizacija gelbsti ypač nu amerikiečiai lietuviai, nenu- 
keutėjusiems nuo karo. Po 8iminkime ir nenustokime 
to 16 lietuvaičių, vadovys- darbivęsi; su Dievo pagal. 
tėj Elenos Slivynaitės, lie- ba Lietuva v81 bus iaiava 
tuviškuose tautiniuose kos- H neprlkla,J3oma. Susirinku. 
trumuose, gražiai pašoko lie- siųjų lnfĮ gvetaing ramiai 
tu viską-Kepurinę" ir -Kai- klausgsi pasakojimo ir vg. 
velį”. Po to Loretti Kava-!
liauskaitė padainavo ir pa
šoko; jai akompanavo josi
seselė Irena. Padėka priklauso Muzika-

Sekantis kalbėjo svečias, Ho Namo Bendrovei už duo- 
United Lithuanian Relief tą svetainę dovanai, kalbė- 
Fund of America, Ine. pirm., į tojams, programos pamar- 
kun. dr. J. B. Končius apie į gintojams, aukų rinkėjams 
United War Chest ir kokią ir visiems, kurie prisidėjo 
tas f ondas lietuviams mora- į Prie sėkmingo parengimo, 
lę ir materialę naudą teikia, j Šias prakalbas ir aukų

rinkimą dėl United War 
Prasidėjo pinigų rinklia-1 chest aurengg BALP vleti.

GEN. EISENH()WER1O EMISA KAI (PASIUNTINIAI | AMERIKĄ) 1 teikė palaiminimą Šv. Sa
kramentu. Po to, suėjus į 
akademijos valgomąjį kam
barį įvyko antroji progra
mos dalis. Pavakarieniavus, 
seserys padainavo atsisvei
kinimo ir geros kelionės lin
kėjimo dainas.

liau atsakymų į įvairius klau 
simus.

Generolas Eisenhower, vyriausias sąjung ininkų karo vadas vakarų fronte, Prancūzi
joj, yra paskyręs šiuos pasiuntinius į Ame riką, kad gyvu žodžiu aiškintų karo pramo
nės darbininkams apie jaučiamą kariuomenėj stoką amunicijos ir kitų karo įrankių. 
Sgt. Edward R. Bearden, Waco, Tex.; Sgt. Richard O. Vanderbloemen, Depere, Wis.; 
Pfc. Vincent J. Romano, Brooklyn, N. Y.; Undersecretary of War Robert Patterson; 
T. Sgt. Alvin E. Jankovvske, Chicago and S. Sgt. Clarence W. Alexis, Falconer, N. Y. 
(Acme-Draugas telephoto) __ -

PinSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
* .1 i# i i. Minėtą dieną, ryte vienuo-
ApVdlZOOS lv3ln6llS lyno kapelionas kun. Juozą

A , r, , pas Skripkus laikė MišiasAnt šio Apvaizdos Kalne-i, I sv. prašydamas Dievo pako metų begyje yra daug , . „.. .... ... , laimos iškeliaujančiomsjudėjimo, tik gaila, kad se- į J
sėlių kuklumas neleidžia ,
joms pačioms garsintis ir 
reporterio dažnai nėra, kad

viskas praeina įdomaujan
tiems nežinomai. Taip atsi- 

va dėl U. W. Chest. Progra-1 nįaį skyrįaį/Raudonojo Kry I tiko su tuo> kas ivYk<> spa- 
raos vedėjas ragino duosniai žįaug -r Rar,0 pergalėa Ko- i lili 27 d- Tas ivykis Yra Su
aukoti, tuo labiau, kad čia mį^aa
turime tikrai geros širdies '
lietuvį, kurs pasižadėjo: J- Kavaliauskas, pirm.
kiek čia, šioje svetainėje, Frank Pūkas, rašt. 
bus aukų surinkta, jis vie-------------------------------------
nas pridės dešimtą nuošim- Tel. YARds 4641 
tį ar dešimtą dalį.

Aukojo po $100: Liberty 
Federal S. ir L. Ass’n, Lie-! 
tuvių Muzikalio Namo ben-' 
drovė, Antanas Marcinkevi-, 
čius (duosnios širdies lietu-Į 
vis); po $50: Edgemonto!
Lietuvių Respublikonų klū-1 
bas, adv. C. S. Cheleden;
$35 A. J. Kaniušis; po $25:
Adam Grush, J. Kavaliaus
kas, Wm. Paschall; po $20:
Gus Tunaitis, Wasikopis,!
Buinevicz, Chas. J. Roman,!
J. V. Grinius, Louis Sacks;
$17.90 kun. St. Raila; po'
$10: kun. V. J. Martusevi-! 
čius, kun. I. Valančiūnas,
Mr. Carnet, A. Juškienė, G. į 
Roman, F. Pūkas, A. Džikas,
A. Girstautas, Jos. Burokas,
W. Babin, A. Desris, John 
Banys, A. Burli, J. Matulis,
K. Žemaitis, A. Balnionis,
K. Zodeiko, “Daina” choras,
W. E. Norton.

J. RIMDZUS. D. C.
CHIROPRAKTORIUS

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora ai j i-am gyveni
mui. Saugokite Jas kišdami lšeg- 
aaminaotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurie regSJimo mokslą 
galt sutelkti.

«• MBTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praA-ui- 

aa viaą aklų Įtemptai*.

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

Kampu lt-toe
T.-|| fuiuMi CANAL M9S, Ohloaga 

OFISO VALANDOS!
Kaadlsn »:»• a. m. Iki 1:10 p. m. 

TrašlaA. Ir BeStad. • :»• a. aa. 
------- - ttd TiM p.‘m

r -

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Rverything In the line of 

Furnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Foetory Repreaentatlve

SHOVVROOMS IN 
MF.RCHANDISE MAKT 
For appnintment call —

REPUBLIC 6051

Seselės išvažiavo darbuo
tis joms paskirtoje naujoje 
Viešpaties dirvoje, toli nuo 
savųjų. Ten Pranciškietės 
darbuojasi nuo keletos me
tų. Darbas nėra lengvas, nes 
atvykusios į Braziliją tu t

(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. Dziubak ir Duktė — savininkės

jokė sesuo M. Marija, čika- 
gietė, tik truputį prieš me
tus vienuolynan įstojusi, iš
keliavo į Braziliją darbuotis 
naujoje dirvoje. Sesuo ' M. 
Gertrūda bus ilgai pasiliku
sių seserų atmenama, nes 
po jos devynių metų prie 
žiūra, jai esant naujokių vy 
resniaja, išauklėjo daug se
serų.

Išleistuves pamargino va
karop įvykusios pamaldos 
už senos koplytėlės sienų

_ ,,, . kur seserų kapelionas paSv. Pranciškaus vienuolyną, . _ . .. .___ x J sake progai pritaikintą pa

dviems seselėms, būtent M. 
Gertrūdai, vienai pirmųjų 
sesučių, kuri vienuolišką gy

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Bes. 695$ So. Tslman Ava.
Bes. Tel. GROvehUl 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

i DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS » CHIRURGAS 

2423 West Mar*inette Rosd
OFISO VALANDOS

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

aprašytų tą judėjimą! tad i \emmą prad6jo pas lenkcs 
Nazanetes seseris. Ji ten

na įdomus katalikiškam pa
sauliui ir vertas kad ir vė
loko aprašymo. Nors šiam 
raporteriui neteko jame da
lyvauti, bet, pasitenkinda
mas dalyvių pasakojimu, i- 
mu plunksną rankon ir siun
čiu šią žinutę į pasaulį.

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik-J 
rodėlius, Auksinius ir DolTnan- 
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
IK W E LR Y — VVATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

jau buvo mokytoja. Vėliau 
lietuvaitėms įsikūrus savąjį

persikėlė čia, kad tuo galė
tų geriau pasitarnauti savo 
tautai. Sykiu su ja ir nau-

mokslą, o Dangun Žengime 
parapijos, North Side, kle
bonas kun. Jonas Misius, su

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0RGIČ1Ų PAS MUS-
Statybai, Remontavtmni, Refinansavimui—
ANT L£NOYŲ MĖNESINIŲ UMOKCJLMŲl

P»n*ii(lfiklUi l’rugą DahartlnfnM Žemom* 
N«iošlm<Mo Katonui.

TAPKITB FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflsų įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rOpestlngnl globojami Ir Ilgi |5,000.(»0 ap
drausti per Fedrrnl SavIngM and Ixtan In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

HENIAŲRIA IK ŽYMIAUSIA LIE'TUYIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamavlmol —

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

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 Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. YARds 5921
(les.: KENivood 5107.

’ DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarala
Orima yra uždarytas.

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA j

3241 West 66th Place į 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 665S

DR. P. Z. 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.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže-’. Skania“siį duona yra ‘ 
. , . _. kurią uždirbame savo ranminti, išskynus mus pačius. mig

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei 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.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
| LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Otl 8:00 vat 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIONAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

. ir šeštadieniais 
Valandos: 2—2 poptaL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
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 neatsiliepia —
Sauk KEDzle 2868 f 

VALANDOS: T
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal sutarti

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pami: 
klas. (Jablonskis)
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

I “D B A D G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED VYRAI HELP WANTEI» MOTERYS

“DRAUGAS” HF.I.I* yVANTEn 
AI)V RRTISING DF.PARTM ENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpIi 94KH-04S9

HELP U ANTETI VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE
KEPftJO REIKIA

Prie biseuits ir rolių. Nėra atsako
mybės. Darbas dienomis.

STRAVSS 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.

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

BURNERS 
ARC WELDERIŲ

PAGELS. — THREADERS 
PUNCH IR DRILL

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. } aav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak.
Seltmad. 10 ryto iki 8 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

4426 S. WESTERN AVĖ.

HELP VVANTED — MOTERYS

PATYRUSIO GROTERNEl 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. Washington

Ar pašaukit — FRAnklin 1773.j

DARBININKŲ
PRIE FOUNDRY, JARDE IR

MACHINE SHOP DARBŲ

Mes esam įgalioti per W. M. C. 
praimti aplikantus viršminėtiems 

darbams prie mūsų vartų.

CRANE C O.
EMPLOYMENT OFISAS

4000 S. KEDZIE AVĖ.

Paprast. Darbininkų
SCRAP IRON JARDO DARBAMS 

Pastovūs darbai, gera mokestis.

330 N. CALIFORNIA

HELP VVANTED — MOTERYS

BUS GIRL
Dėl CAFETER14OS moderniS- 

koje karo dirbtuvėje. 

GERA MOKESTIS
Valgis ir Uniformos duodama.

2 PP. IKI 10:30 VAK. 

JOHNSON & JOHNSON 
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST. 
PORTSMOUTH 6277.

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 Oflcieriams 

uniformų.

★ ★ 

MOTERŲ-VYRU
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
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Ofison Moterims 
Street Floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

JŪS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDfiTŲ

MOTERŲ REIKIA
Kortuoti atmestas popieras. 
AJAX WAWTE PAPER CO.

262 4 W. Taylor

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.

2,000 JAV lėktuvų 
Atakavo Vokietija

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 Harnm geležinkeliai.

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

PATYRIMO NEREIKIA 
GEBA 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

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Pastovūs Darbai Svarioj, Saugioj, Svarbioje 
Maisto Dirbtuvėje. ,

TRYS SIFTAI
SESIOS DIENOS SAVAITĖJE MOKANT UŽ ĮTAIKĄ IR 
PUSE VIRS 8 V AL. I DIENĄ IR VIRS 40 VAL. SAVAITĖJ
UNIFORMOS DUODAMA — APMOKAMOS ATOSTOGOS 

GRUPES APDRAUDA IR KITOS NAUDOS 
- ATSIŠAUKITE—

410d W. FILLMORE STREET
AR PAŠAUKIT — KEDZIE 0324

PIRMOJI PAGALBA SUŽEISTIEMS PACIFIKE

Jūrų kovose sužeistieji amerikiečiai perkelti į kitą laivą ir čia jiems teikiama pirmo
ji pagalba, kol bus pasiųsti į lauko ligoninę toliau nuo fronto. (Acme-Draųgas teleph.)

5 ROCKFORDO PADANGES
Lapkričio 26 d. parapijos 

metinė vakarienė gerai pa
sisekė. Programą vedė ir 
išpildė pats klebonas kun. 
K. Juozaitis. Šeimininkės pa 
ruošė skanią vakarienę, so- 
dalietės prie stalų patarna
vo, o komiteto nariai dirbo 
bufete.

Lapkričio 26 d. Kotrina 
Užubalienė šventė 70 metų 
gimtadienįi. Jos duktė Nellie 
Misevičienė iškepė didelį 
keksą ir kalakutą, suprašė 
brolius ir seseris, ir visi 
sveikino motiną ir dainavo 
jai ilgiausių metų. Neužmir
šo pakviesti ir “Draugo” 
korespondentą.

K. Užubalienė užaugino 
tris sūnus ir keturias duk
teris. Visi gražiai gyvena 
turi nuosavus namus ir biz
nius.

Užubalienė yra 
skaitytoja.

<•Laivo’

Lapkričio 23 d. visi rock 
fordiečiai valgė “turkes” ii 
dėkojo Dievui už suteiktai? 
malones.

munijos lydimi keturių duk
terų ir vieno žento.

Rimkai yra pavyzdingi ka 
talikai. Be keturių dukterų, 
turi ir sūnų Edvardą, kuris 
dabar kariuomenėj.

Rimkai daug yra gražių 
darbų nuveikę parapijos ko
mitete, draugijų valdybose 
— visur veikia, niekad ne
pavargdami.

Rimkai sako: nemanėm, 
kad taip greitai sulauksim 
25 metų vedybinio gyveni 
mo jubiliejaus. Reiškia, kad 
jų šeimoj buvo meilė ir su
tikimas. Jubiliejaus proga 
susilaukė daug sveikinimų 
ir dovanų. Sūnus Edvardas 
sekamai parašė:

*‘Mano brangi motinėle ir 
tėveli. Aš negaliu atvažiuo 
ti į jūsų sidabrines vestu
ves; vietoj to, išklausysiu 
šv. Mišių ir priimsiu š*v. Ko
muniją, kad Dievas duotų 
jums sulaukti auksinio ju
biliejaus. Priimkite mano 
linkėjimus. ”

Ir aš, “Draugo” korespon
dentas, sveikinu Rimkus var 
du LRKSA 137 kp. ii Mote 
rų Sąjungos 9 kp. Linkiu 
sveikatos, kad dar gražiau!

Mr. ir Mrs. Roy Snodgras' gyvendami sulauktumėt auk 
gyvenąs 522 Indiana Avė., sinio jubiliejaus, 
gavo žinią, kad jų sūnus Ed-'
vardas žuvo karo fronte Vo-.

Padėkos Dienoj lankės stu
dentai Šv. Monikos semina
rijoj, Oconomowoc, Wis., 
Laurynas Gremba ir Jonas 
Kubilius. Aplankę tėvelius 
grįžo atgal.

Serga Andrius Škėmas, 
LRKSA 137 kp. narys; tu
rėjo operaciją.

Mirė Petras Savickas, 62 
m.; palaidotas šv. Kalvari
jos kapinėse.

Korespondentas

Pittsburgh, Pa.
(Atkelta iš 2 pusi.)

pirma pačios išmokti por
tugalų kalbą ir išlaikyti mo
kytojų kvotimus pirm, negu 
valdžia joms leidžia moky
tojauti. Bet jos nugali tas 
kliūtis ir imasi darbo ap
leistoje dirvoje tarp lietu
vių. Ir, Dievui laiminant, jų 
darbuotė turi gražių pasė
kų, nes jau antras metas, 
kaip novicijatas atidarytas 
ir brazilietės lietuvaitės sto
ja vienuolynan.

Čia buB ne pro šalį paša 
kyti, kad vienas brazilietis 
turtuolis, matydamas sese
lių pastangas, padovanojo 
novicijatui namą. Tai dide
lė ir vertinga dovana.

Rugsėjo mėn. buvo čia su
važiavę seserų Pranciškiečių 
vienuolyno rėmėjai seimuo- 
ti. Tarp kitko nutarta šiais 
metais pradėti naujos kop
lyčios fondo vajų. Tuo tiks
lu seserų kapelionas kun. 
Juozapas Skripkus apsiėmė 
aplankyti lietuvių kolonijas, 
joms perstatyti reikalo sva? 
bą ir parinkti aukų. Pasiti
kima, kad geros širdies lie
tuviai . tą supras ir neatsa
kys savo paramos tam dar
bui. Vajus prasidės su pir
mu gruodžio sekmadieniu 
Chicagoje, prelato Mykolo 
Krušo parapijoje. Tam tiks
lui šiomis dienomis išvažiuo
ja kun. J. Skripkus į Chi- 
cagą. Geriausio pasisekimo.’

Raporteris

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

%
10546 S. Artesian, CED. 1739

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
GERAS PASIRINKIMAS: 

Visokios Rūšies Insnlacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Uardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

kieti joj. Edvardas 20 metų ( 
amž., baigęs šv. Petro ir Po
vilo mokyklą.

Stanislovo ir Petronėlėj 
Kaspučių sūnus Cpl. Wallace 
su žmona parvažiavo 17 die
nų polisio. Jis būna Colora- 
do vai. karo ligoninėj, jau 

i du metai, kaip vienoj vie
toj. Motina džiaugias sulau 
kus svečių. Cpl. Kasputis sa
ko dabar jis padedąs dakta
rams ligonius peržiūrėti. Toj i 
ligoninėj randas penki tūtas-1 
tančiai ligonių.

Lapkričio 26 d. Pranas ir 
Petronėlė Rimkai šventė 25 
metų vedybinio gyvenime 
jubiliejų. Rytą 8 vai. jų in 
tencija atlaikyta šv. Mišios 
Pasinnošę gyvomis gėlėmis 
jubiliatai ėjo prie šv. Ko

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

------- ir-------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jevvelry. 
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 PA8INAUDOKIT

RUDRIKO RADIO VALANDOS:
WOPL, 1OOO K.. N«1CU<M 
Takarr — 9:80 P. M.
WHPO, 1460 K.. Ketveco 
vakare — VtOO P. M.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1212 

VALANDOS: Nuo 7-toe vai. ryto ild 5:30 vai. pp.

mARGUTIT
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ild t vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:80 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 ild 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas-

6755 S. WMtom Avė., Chicago. I1L
Telefonas — GROvehill 2242

J « <
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DRAUGAS
< THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Hllnols
Published Daily, except Sundays, 

by the -
LITIIUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

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

Advertising in “Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *............................................................................... $7.00
Pusei metų .....................................................-.............. .. 4.00
Trims mėnesiams ................................................................ 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.50

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

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

Užsieniuose:

Metams ..................................................................................... $8.00
Pusei metų ....................s. .............................. •.................... 4.50
Trims mėnesiams ............................ ...................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

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

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, gr. 1 d., 1944

President Iloosevelt aiul Prinie Minister ChorchUI:
1. Their countrics seek no engrandizemcnt, territorial or otlier;
2. They desire to seek no territorial olianges tl>at do not acoord 

wltli the freely cipressed vvlshes of the peoplęs eoneęrnęd;
. 3. They respeet the right of all peoples to Chose the fonu of go- 

vemnient under whlch they will live; aini the vrish to see sovcręlgn 
riglits and self-governnient restorod to those wlio have heen foreibiy
dcpri'ed of tliem.” __

ATLANTIC CHARTER, Augus* 14, 1941.

Per ketvertą suvirš metų nuskandinta 5,758 (viso 
22,161,000 tonų) laivai. Į šį skaičių įeina 753 (su 3,- 
311,000 tonų) Amerikos laivai.

Šios statistinės žinios, toli gražu, nėra pilnos. Bet 
ir jų pakanka, kad turėti vaizdą, kiek kainuoja karas 
ir žmonių gyvybėmis ir turtu. Reikia turėti galvoj 
ir tą, kad priešų (vokiečių ir japonų) nuostoliai yra 
žymiai didesni.

Atsižvelgiant į sąjungininkų nuostolius, dirbantieji 
namų fronte, kiek Anglijoj tiek Amerikoj, turi pada
ryti atitinkamą išvadą — dar daugiau dirbti ir aukotis. 
Juo geriau aprūpinsime savo karius karo pabūklais, 
juo greičiau bus laimėta pergalė ir juo mažesni bus 
karo nuostoliai.

★
Pagarba Amerikos lakūnams

Amerikos lakūnai stebėtinus dalykus atlieka ,karo 
fronte su Japonija. Pastaruoju laiku ypač jie šauniai 
pasirodo. Jie savo sėkmingais žygiais padeda mari
nams ir armijai vesti kovą Leyte saloj. Lakūnai nu
skandino visą eilę japonų transportinių laivų, tuo bū
du sulaikydami priešo įsistiprinimą naujais vyrais ir 
nauja amunicija. Antradienį ir trečiadienį amerikie
čiai lakūnai sunaikino trylika laivų su apie keturiais 
tūkstančiais japonų karių. Taip pat nukirsta nemažai 
priešų lėktuvų.

Šis yra šeštas amerikiečių pasisekimas sunaikinti 
japonų transportinių laivų eilę pakely į Leyte salą. 
Čia žuvo 21,000 japonų ir nuskandinta 26 transporti
niai laivai ir 17 eskortinių (palydovų) laivų.

Jei mūsų lakūnams nebūtų pavykę sulaikyti priešo 
transportų, aišku, kad marinams ir armijai būtų žy
miai sunkiau kautis su japonais sausžemyje ir, be to, 
nuostoliai ir gyvybėmis ir amunicija būtų žymiai di
desni.

Neužmirškime nė to, kad mūsų lakūnai jau daro 
žygius į Japonijos sostinę Tokio ir jau daužo ten karo 
pramonės centrus.

Tad, pagarba mūsų šauniems lakūnams!

Šeštoji Karo Paskola
Washlngton, D. C. — šeš

toji Karo Paskola, kurios 
tikslas surinkti keturiolika 
bilijonų dolerių, kurių pen
kis bilijonus tikimasi su
rinkti iš pavienių asmenų, 
oficialiai prasidėjo lapkričio 
20 dieną ir tęsis iki gruo
džio 16 d.

Karo pabaiga, kurios net 
ir patys vokiečiai laukia, ne
paisant visų pranašavimų, 
dar nėra matoma, ir žymiau 
si Armijos ir Laivyno au

toritetai sutinka, kad Vo
kietiją sumušus, praeis ma
žiausiai pusantrų metų iki 
Japonijos sutriuškinimo.

Vokietija ginasi visomis 
pajėgomis, todėl Europos 
karas tęsis iki iš nacių bus 
gautas besąlyginis pasidavi
mas. Naciams pasidavus, 
mums teks tęsti dar bran
gesnes kovas Pacifike. Vien 
tik krovinių transportacija 
į Pacifiko bazes yra 25 nuo
šimčiais brangesnė už Pran
cūzijos. Be to, suteikiant pa
ramą dydžio pajėgai Paci
fike, reikalinga dvigubai 
daugiau prekybinių laivų, 
nes nuotolis nuo namų ba-

Bolševikiška laisvė
Maskvos ranka Baltijos valstybėse jau veikia pla- ★ 

čiu mastu. Jos agentų žygiai plačiai garsinami Mask- Sunki padėtis 
vos spaudoje. The Nėw York Times pranešimu, iš Ta-' r
lino, Estijos sostinės, Stalinas gavęs laišką, kuriame
rašoma, kad tik susijungę su Sovietų Sąjunga, Esti
jos žmonės gali “išlaikyti savo laisvę, pakelti medžią- lajezykui, nebepajėgiama sudaryti naują kabinetą. i'o 
ginį būvį ir kultūrą.” Nieks, esą, nepajėgė ir nepa- darbo ėmėsi Jan Kvvapinski, bet nieks neišėjo iš jo 
jėgs “atitraukti estų širdžių nuo Sovietų tėvynės.” pastangų. Prezidentas Raczkiewicz, pagaliau, pavede

Matyt, kad bolševikų propagandistai Baltijos kraš- socialistų partijos pirmininkui Tomasz Aruisze 
tuose gieda tą pačią giesmelę, kokią jie giedojo 1940 sudaryti ministrų kabinetą.
m., kai raudonoji armija užpuolė ir užgrobė Lietuvą, T. Arciszewski yra 68 m. amžiaus. Jis ilgą Laiką 
Latviją ir Estiją. Jie okupavo tuos kraštus, likvidavo gyveno nacių okupuotoj Lenkijoj ir vadovavo pognn- 
jų valdžias, uždarė visas ir politines ir kultūrines or- ctzio sąjūdžiui. Iš okupacijos jam pavyko pa3|K....v. 
ganizacijas, pasmaugė spaudos laisvę, atėmė žmonių praėjusį pavasarį. 1944 m. gegužės mėn. jis buvo nu- 
privatinę nuosavybę, ištrėmė į Sibirą arba į kalėjimus matytas Lenkijos prezidentu.
sukišo dešimtimis tūkstančių žmonių ir tuo pačiu kar- Ar jam pavyks sujungti visas lenkų patriotines gru- 
tu Maskvos propagandistai skelbė pasauliui, kad “Sta- peš bendram darbui, nelengva yra pasakyti. Bet kad 
lino saulė” tų kraštų žmones “išlaisvino” ir jiems “že- nei jam, nei kitam kuriam lenkų patriotui tuo tarpu 
mišką rojų” atnešė. nevyks susikalbėti su Maskva, tai yra gana aišku.

Tiesa, išlaisvino Baltijos valstybių žmones, bet iš- Mat,, ir pati Maskva jau pasisakė nebevesianti derybų 
laisvino nuo ko?... Stalinas juos išlaisvino nuo laisvo su londoniške lenkų vyriausybe.
ir nepriklausomo gyvenimo, išlaisvino nuo privatinės Iš to viso galima suprasti, kaip sunki yra šiandieninė 
nuosavybės, išlaisvino nuo viso to, kas nepriklausomo Lenkijos politinė padėtis, 
gyvenimo metais buvo gera, padoru. Nuo tokių bolše-

Pasirodo, kad lenkų vyriausybei užsienyje (Londo
ne) Maskva įvarė nemažą kylį. Rezignavus St. Miko-

#-

Jums parodys 
dabartinį karą!

vikų laisvinimo darbų apsaugok pasaulį Viešpatie!
Visai panašiai ir dabar bolševikai “laisvina” savo 

kaimynines tautas. Joms neria ant kaklo mirties kilpą 
ir šaukia pasauliui, kad tos tautos jau “išlaisvina
mos.”

Ne dėl tokios tautų “laisvės” kariauja didžiosios 
demokratijos ir ne tokiam pavergtųjų tautų “laisvi
nimui” buvo paskelbtas Atlanto Čarteris.

APŽVALGA

Karo nuostoliai
Šiomis dienomis paskelbta, kad dabartinio karo me

tu Anglijoj sunaikinta arba apgriauta puspenkto mi
lijono namų. Vadinas, per penkis metus vokiečiai su
griovė arba apgriovė vieną iš kiekvienų trijų namų

zės yra nepaprastai didelis.
Uždaviniui atlikti, dabar 

reikia didesnio skaičiaus vi
sų rūšių pabūklų: reikalin
ga daugiau B-29 superfort- 
resų, kainuojančių po 600 
tūkstančių dolerių kiekvie
na; daugiau P-47 thunder- 
boltų, po 50 tūkstančių do
lerių kiekviena; daugiau M-
4 tankų su bulldozer pei
liais, po 67,417 dolerių kiek
vienas. Dar reikalinga di
desnio skaičiaus tankų, lėk
tuvnešių, prekybinių laivų, 
gasolino, alyvos ir šaud
menų.

Dėdė Šamas kviečia vi
sus amerikiečius 3toti tal
kon. Skolinant pinigus Dė
dei Šamui, atliekama ne tik 
aukšto patriotingumo veiks
mas, bet ir gera pinigų in 
vestacija, nes ji paremta di
deliais valstybės ištekliais.

Svetimos kilmės amerikie
čiai šiame kare pasirodė e- 
są milžiniškas ir labai pati
kimas paramos šaltinis, kai 
tokia daugybė jų giminių 
kentėjo brutalumą ir sava
valiavimą to paties elemen
to, kurį šis karas yra pasi
ryžęs nušluoti nuo žernėr 
paviršiaus, šis karas stoja 
už dorą ir teisybę ir kovo
ja prieš žvėriškumą ir sa
dizmą. Todėl šis yra visti 
garbingų žmonių karas. Ir 
jis tebetęsiamas. Visi pri
valo prisidėti prie jo užba^ 
gimo. Kai kiti lieja kraujų

To the People
of this Community

War Bonds kili Japs. Dcad 
Japs can’t kili-any more Ameri- 
cans, Americans who may be 
Irom your own home. Do you 

want any bet- 
ter self-interest 
rea^on for buy- 
ing all the extra 
War Bonds you 
can possibly flnd 
money for 
above the bare 
cost of living 
necessities?

Just as the 
War Bonds you 
bought in the 
flrst five war

loans piled up terrifle superior- 
ity in flghting power over the 
Nazis and Fascists, so the Bonds 
you are acąuiring in the Sixth 
War Loan do a similar job in 
the Pacific.

The Japs have it coming to 
them. Don’t waste any pity on 
these fiends of Asia. They put 
the torch to cverything within 
their reach; murdered millions 
of men and women, raped and 
looted people and cities on a 
staggering scale. They have 
their cruel eyes fixed on San 
Francisco, Seattle, Chicago — in 
f act on YOU. Do you think you 
would have fared any better 
than the people cf Nanking, 
Singapore or Hcng Kong, if our 
American fighters — your rela- 
tives and friendn — had not 
stopped their bleody progress to- 
ward our Wcst Coast?

We are fast ccming to the 
reckoning day with the Japs. 
Your personai weij?ht is needed. 
A sure way to count yourself in 
is to buy at least an extra $100 
War Bond above your regular 
purchases.

THE EDITOR.

Mirtis darbe
Clarence Lucke, 41 metų, 

3225 N. Melvina str., darbi
ninkas, buvo nuplikytas mil
tinai praietą trečiadienį, kai 
garo vamzdis sprogo, kai jį 
taisė Revere Copper ir Brass 
Co., 6601 Grand avenue. 
Lucke kompanijoje tarnavo 
per 17 metų.

tu paskolink Amerikai savi 
dolerius. Pirk bonų, kiek tik 
išgali; pirk daugiau, nei be 
kada pirmiau esi jų pirkę?

(OWT

Šio amžiaus tobula tech
nika ir kiti gamtos mokslai 
dabar nukreipti tarnauti dau 
giausia šio karo tikslams. 
Tų pažangiųjų mokslų dė
ka sukurti pragariški pa
būklai ir mašinos naikinti 
priešus, jų ginklus, tvirto
ves ir miestus. Nesigilinda
mi į dabartinių mokslų bei 
civilizacijos daromus stebuk 
lūs kariškos pramonės ga
mybos srityse (iš atžvilgio, 
kiekio ir kokio išleidžiamų 
ginklų) ir gyvendami nuo
šaliai frontų, nepilnai su
prantame patį karą, neįsi
vaizduojame mūsų karių 
stovio ir neatjaučiame ne
kaltų žmonių vargo karo iš
tiktuose kraštuose. Laikraš
čiuose rašomos kariškos ži
nios ir pavergtų tautų žu
dynės bei ištrėmimai taip 
pat daugelio čia patogiai gy
venančių neįtikina ir nesu
jaudina.

Neabejotinai tikrus karo 
vaizdus nutraukia fotogra- 
fai-filmuotojai foto aparatų 
pagalba, stebėdami iš orlai
vių, laivų ir nuo žemės ka
ro zonose. Po to iš tikrų 
nutraukų pagaminama fil
mas arba judamuosius pa
veikslus — movies. Naciai ir 
japonai, aiškus dalykas, la
bai nenori, kad jų pralai- 

raugin- mėjimai, žiaurūs elgesiai su

Rusai kariausią prieš japonus
“Newsweek” skelbia, kad esą davinių manyti, kad 

Sovietų Rusija vis tik išeis į karą prieš Japoniją. Tokį 
žingsnį Rusija greičiausiai padarysianti baigiantis ka
rui Europoje.

Tas pats laikraštis paduoda, kad vienas aukštas ru
sų valdžios pareigūnas Maskvoje pareiškęs, kad rusai 
vis dar negali užmiršti Port Arthuro. Esą, kaip ame
rikiečiai jaučiasi dėl Pearl Harbor, taip rusai dėl Port 
Arthur.

Ligšiol bolševikai tebepalaiko su japonais draugin-
Anglijoj. Sugriauta 5,500 fabrikų. Karo aukų viso bu- gus diplomatinius santykius ir nu jais daro biznį. Vi- nelaisviais ir pavergtomis
vę 733,000, inimant 136,116 civilinius žmones, iš ku
rių 57,298 užmušti. Priešai nuskandinę britų laivyno 
11,600,000 tonų įtalpos. Tuo pačiu kartu pranešama, 
kad britų ginkluotose pajėgose tarnavo pusšešto mi
lijono vyrų. Taip pat 69 nuošimčiai vyrų ir moterų 
nuo 14 metų amžiaus yra įkinkyta į tiesioginę karo 
tarnybą ir karo pramonę. Penkiasdešimts penki nuo
šimčiai visų moterų (90 nuošimčiai netekėjusių nuo darbų buvo rinkimaji medžiagos lietuvių kalbos žody-

sus karo sunkumus su Japonija veik viena Amerika 
turi atlaikyti.

*
.Sukaktys gruodžio mėnesyje

— Gruodžio 1 d. bus 20 metų nuo mirties garsiojo 
Lietuvos kalbininko K. Būgos. Vienas iš jo didžiųjų

AMERIKIEČIAI JAU PASIEKĖ ROER UPĘ
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Nežiūrint didelio vokiečių priešinimos, Devintoji Ame
rikos Armija jau pasiekė Roer upę dviejose vietose ir ran

dasi netoli didelio Vokietijos miesto Cologne. (Acmei-Drau- 
gas teiepiloto)

18 iki 40 m.) yra mobilizuota karo darbams. Tiesio
ginei karo tarnybai sumobilizuota 22,000,000 asmenų, 
jų tarpe 7 milijonai moterų.

Anglija pastatė 722 didelius laivus, 1,386 vadinamus 
“mosųuito” ir 3,636 kitokius laivus. Anglų fabrikai

nui, kurį, kaip jau girdėjome, naciai žiauriai sunaikino.
— Gruodžio 1 d. sueina 10 metų, kaip mirė rašytojas 

kun. Dobilas-Lindė; jis yra sukūręs stambų {reikalą: 
‘Bludas’.

— Gruodžio 2 d. sueina 40 m. nuo mirties kun. Ad.
pagamino 102,000 lėktuvus, iš kurių yra 10,000 sun- Pranckflno, kurs spaudos draudimo metu, rusų perse- 
kieji bombanešiai, 17,000 vidutinių ir lengvųjų bomba- kiotas ir ištremtas į Kretingos vienuolyną, daug pa
nešiu, 38,000 kovinių (fighters); 25,000 tankų, 35,000 dėjo slaptąjai lietuvių spaudai. Mirė jaunas, vos 32 
lauko ir priešlėktuvinių kanuolių. metus amžiaus sulaukęs.

tautomis būtų nufilmuoti ir 
rodomi priešingoms armi
joms bei civiliams. Tačiau 
alijantai daug nuotraukų pa 
daro iš visų pozicijų.

Tikrą, didelį, visų rūšių 
karą Rusijos žemėj, Euro
pos šalyse, su japonais džiuu 
glėse. salose, vandenyse i 
k. galite pamatyti i, juda 
mųjų paveikslų — movie? 
Brighton Park liet. parap 
salėj, gruodžio 3 d., 2:30 v 
po pietų.

Įžanga 40c., vaikams 25c. 
Rengia Fed. 19 skyr. ir Spau 
dos Sekcija. S. J-te

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondral:, navininkas Telefonas LAFayette 4560
LafanSjlmnl pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL : — nuo 9 ryto Iki 6:«0 p.p. etvlr. iki 9. flcfttad 9 iki 12.

%

j?

CHANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022 
BTOKER OOAL, Aukštos rūšies, gy 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................g į į 25
PETROLEUM COKE (Conrse). .<1 A Crt 
PETROLEUM COKE (PUe Bon) J jQ*95 

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........<gg gg

9 --
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E AUKLĖJIMAS
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA

imi j

VIRTUVĖ IR MADOS★
★ ★ ¥

★ ★
■

Sonja Pipiraitė
VILKAS IR OŽKIUKAI

(Alegoriška pasaka suaugusiems) 
Kitą kart gyveno ožka.

Nieko jos širdis netroško —
Septyni vaikučiai meilūs 
Ir miške nameliai* dailūs.

Tam pačiam miške nuo seno 
Vilkas, oi, baisus gyveno.
Nori ožkelius paplauti 
Ir galvoja, kaip apgauti.

Į malūną jis nueina.
Ir, užtraukęs savo dainą,
Kad baltesnė būtų koja,
Ją su miltais išmiltuoja.

Paskui kalvėj ant priekalo 
Jis liežuvį savo kalą 
Kad balselis būt’ plonesnis 
Į ožkytės panašesnis.

*
Iš namų -ožka išvyko,
Vienus vaikučius paliko.
Duris liepė užsisklęsti,
Vilko pilko neįleisti.

O biaurusis niekadėjas 
Tuoj prie durų atbrazdėjo 
Ir pro langą kiša koją,
Ožkelius apgaut galvoja.

Plonu balseliu prašneko:
“Aš mamytė jūsų,” sako.

Bėkim durų atdaryti.”
Vaikai džiaugias: “Tai mamytė,

Vos tiktai duris pravėrė,
Pilkis tuoj į vidų nėrė.
Ožkelius šešis suėdęs,
Apsilaižė kaip begėdis.

Liko gyvas tik septintas,
Mat, pasislėpė už spintos.
Kai ožka namo parėjo,
Tai vaikelių, oi, gailėjo...

Pasiėmusi mažytį,
Eina ji apsižvalgyti.
Baisiai gaila jai vaikelių,
Eis ieškoti- nors kaulelių.

Verkė ji iš širdies skausmo,
Tik išgirdo didį griausmą:
Ūžia, švilpia, šnypščia, karkia — 
Vilkas guli, pilkis knarkia.

Žiūri — vilko pilvas kruta,
Mat, jame ožkiukai juda.
Vilkas juos prarijo gyvus.
Ar jūs matėt tokius dyvus?

Ožka pilvą jam prapiovė 
Ir iš džiaugsmo net subliovė,
Nes ožkiukai viens po kito 
Sveiki laukan išsirito.

Pabėgioję kiek aplinkui, 
Akmenų sunkių pririnko,
Vilko pilvan juos sudėjo /
Ir susiuvo niekadėją.

Atsibudęs vilkas sako:
‘A, pilve cžkiukai šneka.”
Bet labai jis apsigavo:
Ten tik akmens šnekučiavo.

Vilką troškulys kankina,
Upėj atsigert mėgina.
Sunkūs akmenys daug svėrė, — 
Krito dugnan ir... prigėrė.

O ožkiukai namo ėjo,
Tenai džiaugės, šokinėjo.
Nes nors ir maža būtybė — 
Kiekvienai brangi gyvybė.

Energinga veikėja
Dar prieš šį karą atvyko vakarus, važinėjo po Chi- 

į Jungtines Valstybes Salo- oagos lietuvių parapijas su 
mėja Juozelėnaitė. Atvyko paskaitomis. Kai susidarė
netrukus po to, kai Vokieti
jos naciai Klaipėdos kraštą 
užgrobė. Klaipėdos mieste 
ji buvo apsigyvenusi ir ten
gražiai ir naudingai darba 
vosi. Tačiau žiauri nacių rašytojų, kad rašytų šiam 
okupacija jos darbą sutruk- momentui pritaikintų veika- 
dė ir ji buvo priverstą pa- lų.
likus visą savo turtelį, tą šitoks darbas yra tikrai 
kraštą apleisti. 1 sunkus ir nedėkingas. Bet

Prieš apsigyvenant Klai
pėdoj Juozelėnaitė aktingai 
dalyvavo ir visuomeninėje
ir net politinėje dirvoje.

Lietuvaitė artistė Argentinoj
Ttahia Blanca, Argentinoj. I “E1 Atlantico”.

nes intelektualės visuome
nės ir visų kultūringų tau
tų ateivių tarpe.

lietuvaitė jaunuolė baigė b Taigi, kaip matome, ir prc;

l«ų, iSleido labai naudingą pirmąja moWne T& pau
nygą ir pati ją p ina. i j jaunuojd — Valentino ir An 

darbuojas., kad nudaryti ga;^^ žmuidzi.
limumua ir k.toms knygoms dukrel8 _ Marfa Ant#. 
leisti. Yra užprašius, keletą n|a iD,uidztoaitė
a-iii Irod i*a«t7+H finom

taip gabiai pasirodė gimna-

metų valstybinę mokyklą! vlncl?°?e gyvenančios lietu-

zijos moksle, kad šiemet mo 
kytojų tarpe ir švietimo de
partamente pagarsėjo kaipo 
gabiausia moksleivė.energingoji veikėja jį pasi

rinko dirbti todėl, kad spau- Šiemet baigdama mokyto- 
da yra svarbiausias ir vie- jų seminariją, vaidino vy- 
nintėlis ginklas lietuvių tau- riausią rolę didžiausiame 

Bahia Blanca miesto teatre, 
Gregorio Martin. Sierra vei-

Šiam darbui ji buvo tikrai1 tos kovoje už teises į lais- 
gerai pasiruošusi. Ji nepa-1 vą ir nepriklausomą gyve- 
sitenkino baigti mokytojos nimą. Tame darbe ji nepa- kale 
mokslus, bet lankė ir baigė | vargsta. Reikia tik jai pa-

E1 Triangulo”, po va
dovybe mokyklų direktorės,

Dotnuvos Žemės Ūkio aka- dėti, ( kad kiek galint pla- panelės Susana Nieras.
demiją. Visuomeninius dar
bus dirbti pradėjo būdama 
moksleive ir vėliau studen
te.

Nelengva jai buvo išvyk 
ti iš Lietuvos, kurią mylėję 
ir kuriai nuoširdžiai darba
vosi. Bet važiavo svetur, 
manydama tikrai sugrįšiant i 
tėvynėn. Bet užėjo karas ir 
ji paliko atskirta nuo savo 
krašto ilgesniam laikui. Ir 
kaip ilgas bus tasai atsky
rimas, vienas Dievas težino.

Apsigyvenusi laisvame Dė 
dės Šamo krašte, Salomėja 
pirma nedrąsiai, bet vėliau 
drąsiau ima dalyvauti vi
suomeniniuose Amerikos lie
tuvių darbuose. Dabar gi 
jau veik visą laiką jiems 
pašvenčia. J.ai rūpi visi tie 
darbai ir reikalai, kurie ve
da prie mažinimo Lietuvos

čiau sklistų lietuviškas žo- Į Malonu pastebėti, kad sa
ldis lįetu^ių tarpe ir per vo mylimų tėvelių, ypatin- 
juos į visą pasaulį. gai aavo rūpestingosios mo-

Satomėja prieš pora me- i mytės pastangomis, ši mū- 
tų ištekėjo dabar vadinasi sų tautietė pasiekė aukštes-
p. Šagamogas.

Lietuvaitės
nesnaudžia

R-ta nio mokslo ir įsigijo garbin
gos mokytojos vardą. Jos 
paveikslas tilpo šio miesto

vius ir nelietuvius. Klausy
tojų tarpe taip pat moterų 
buvo daugiau negu vyrų. 

Tuo būdu lietuvaitės mo-
Nors “Draugo” priede, ku 

ris buvo išleistas lapkričio 
24 d., kad paminėti mūsų 1 terys nesnaudžia, dirba, 
laikraščio 35 metų gyvavi- j Bravo! L-tė
mo sukaktį, moterų skyriaus 
nebuvo, tačiau kelios mūsų Į 
bendradarbės parašė gražių1 
straipsniukų, atsiminimų.

vių šeimynos sugeba pake! 
ti gerą lietuvių vardą vieti

Gyvenimo nuoboduliu ser 
ga tik nuobodūs žmonės. E-
raerson.

dvylis ta Siancb

Sžtebahla ?
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

ŠVENČ. 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.

KAINA —$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

Laisvutė parašė straipsny 
“Sielos Draugas”, kuriame 
“Draugą” vadino geriausiu 
savo draugu. Vienutė davė 
savo atsiminimų ir pastabų,

žmonių skausmų ir vargų Ona Alelifinienė parašė ei-' 
ir, pagaliau, prie tėvų kraš- lutes ir straipsnelį. Tad, mo
to išlaisvinimo,

Jau antri metai, kaip ji
sielojasi lietuvių spaudos 
stiprinimu. Jos iniciatyva ir! 
pastangomis buvo suorgani
zuota prie A. L. R. K. Fe
deracijos spaudos sekcija, 
kuriai bedirbdama ji paro
dė nepaprastai daug ener
gijos ir pasišventimo. Ji rin
ko narius, rengė spaudos

terys sukaktuviniame nume 
ryje buvo gražiai atstovau
jamos.

Reikia neužmiršti, kad vi
są programą “Draugo” su
kaktuvinio ’koncerto išpildė 
moterys ir mes ta progra
ma didžiuojamės. Artistė 
Polyna Stoškiūtė ir šv. Ka
zimiero Akademijos mergai
čių choras sužavėjo ir lietu-

Čiulbi paukščiai, žydi gėlės, — 
Tai gražumas vasarėlės...
Šilimos šviesos yr’ gausiai 
Sutvėrimui nors mažiausiam.

>> »»

Taip, brolau, sese,
Ir mūs’ Europoj senojoj:
Neteisybė, klasta 
Šviesią saulę užstoja.

Jau priviso vilkų,
Kur mažuosius baugina,
Vieną po kito smaugia
Kur silpnesnį kaimyną.

Bet pavirs akmenais jiems 
Prarytosios šalys, »
Ir prigers jie, kai anas pasakos vilks 
Kur nors upely.

<•
Dieve, duok, kad rytų-vakarų 
Juodus debesis vėjas nuneštų į šalį, 
Ir visiem skriaudžiamiem 
Užtekėtų taikos ir teisybės saulelė!

^4;

I i
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Jumper and blouse in aižęs 12 
to 20. Size 16 bkrase, 1% yda. 
35" t jumper, 3 yda. of 35". 
Simplicity Pattern 1130, 1S<

<05Patiems for giri and boy rag dolls 
und their clothes. Cirl’a drena is 
likę that in photograph at lefu 
Simplicity Pattcm No. 1143, 15<

Dntch eap, mnff bag, and mit- 
tens tor llttle giria. Velveteen 
with fell Bppl»quė makes gay net. 
Simplicity Pattern 1142, 15«

Uuffled. honseeoat and alippers 
from pattern ahown on page && 
Sizes 4 to 14. Siae 8, 3 yda. of 35 . 
Simplicity Patiem 1128, 15<

Back-bnttoning orerblonse “a# ? 
gnod aa gold.” Sizea 12 to 20. 
Size 16, 17a yda. of 41" fabrie. ? 
Simplicity Pattern 1155, 254

R

.ith . .bite ruffrn 14,...d to we.r .«ar it a

,, mmed „i.h brnid. Si,e. 2 ,o 10. Šie. 6 bl,u.e take. 1 rd. o< SS* 

; ji.mper take. I H yd. 35" or I >< y«H. .39". for apron. 
yd. of 35" a.Hi % yd. br.bi I" aide. Simplicity Pm.ru

Stnffed toy dog and teddy boor. 
i'Hllcrna *|.o for dog • Mankei, 

! bear’s oreralla and pinaforc. 
Simplicity Pattern 1149, 15 4

da

...  " <.

z

Pm.ru
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INDIANA HARBOR ŽINIOS J

BALF SKYRIUS
Amerikos Lietuvių Tary 

bos skyriaus susirinkime bn 
vo nutarta įsteigti mūsų a- 
pylinkėje Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondo skyrių. Nu
tarimas buvo tuojau įvykdy
tas ir dabar veikimas yra 
pradėtas. Skyriaus valdyb? 
sudaro: Gustaitienė — pir
mininkė, Mrs. Kolbas — vica 
pirmininkė, Klapatauskienė 
— kasininkė, Gražina Stei- 
kūnas — sekretorė. Nariais 
yra sekantieji: kun. Bičkaus 
kas, kun. Martis, Kvedaras, 
Grakey, Vinick, Bartkus, Du 
bickas, Matuck, Gustaitis 
Mikais, Mrs. Budrick, Uins 
kienė, Benich, Gumuliauskie- 
nė, Derkintis, Musteikis, Ko

rios leisdamos kalakutą dėl 
išlaimėjimo, suteikė parapi
jai pelno $73.75.
BINGO

Kitą sekmadienį, gruodžio 
10 mūsų parapijos salėje 
bus lošiamas bingo, 3 vai. 
po pietų. Prizai bus išmo
kami pinigais. Visi kviečia
mi kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti į šį parengimą, kurį 
rengia visi tie, kurie atsi
lankys.
ĮVAIRIOS ŽINUTES

Praeitą šeštadienį Švento 
Pranciškaus bažnyčioje pri
ėmė moterystės sakranten- 
tą Goberienė ir Gudelis. Pa
lydovais buvo P. Staniuky- 
nai, J. Genušauskas ir A.

viera, Karvelis, Mr. ir Mrs Kasparienė. Linkime naujai
Plaskett. porelei laimės ir džiaugsmo.

Malonu turėti gražų narių ( Musteikių sūnus kareivis 
skaičių ir mes laukiame buvQ sugrjžęs savaitžs pa. 
daug daugiau naujų narių i baigai aplankyti. savo tėvus.
šią kilnią artimo meilės or- Jjs dalyvavo ir novenoa pa. 
ganizaciją. maldose.

Drabužių rinkimas vyks- Tarp jau minėtų “Drau- 
ta visu smarkumu. Prašome ge” asmenų koncerte ir ban- 
drabužius ir aukas siųsti į kįetg dalyvavo Mrs. Plas- 
parapijos salę, pas seseles. kett, Mrs. Uinskienė, Mrs. 
į kleboniją. East Chicagoj Mikalauskienė, kurios duk- 
prašome drabužius sunešti reig dainavo Šv. Kazimiero 
pas Adomą Bražėną, 5Q33 > Akademijos chore, F. Mi- 
Indianapolis Blvd. Mr. Bart- kals, Vaupšytė, Laucytė, 
kus sutiko drabužius paim- Vaitkiūtė. Visiems dalyvavu 
ti iš privačių namų ir juos sįenis koncertas labai pati- 
suvežti įparapijos salę. | ko> vjsį patenkinti ir lauk-
KARO PASKOLOS i sime daugiau “Draugo” kon
BONAI | cerių ar kitokių balių.

ŽaibukasLietuviai raginami pirkti _______________________
6-tos Karo Paskolos bonus
paa lietuvius j kurių komi- rj|ja 3mįin0.
siją Įeina J. Gustaitis, Bud-

sioms plunksnoms

ARTISTE STOŠKICTE ŽAVĖJO VISUS DRAUGO 
KONCERTE Padėkos žodis

Šiuomi “Draugo” Administracija norėtų ištarti di
delį nuoširdų lietuvišką ačiū artistei Polynai Stoš- 
kiūtei ir Šv. Kazimiero Akademijos chorui už daly
vavimą ‘“Draugo” 35 metų jubiliejiniame koncerte 
lapkr. 26 d., Orchestra Hali. Taip pat nuoširdžiai dė
kui Šv. Kazimiero Akademijos vadovybei, kun. Ant. 
Zakarauskui, Genovaitei Aleksiūnaitei, Edwin McArt- 
hur, Budriko, Margučio, People’s ir Sophie Barčus 
radio valandoms, A. Daugirdui, Priėmimo Komitetui, 
tikietų platintojams, ir visiems kitiems, kurie kokiu 
būdu prisidėjo prie labai sėkmingo ir atmintino kon
certo pasisekimo. Savo pasidarbavimu remiate ne 
vien “Draugą”, bet kartu nešate garbę lietuvių tau
tai garsindami jos vardą.

Draugo Administracija I

"Eledion Day" 
Keistučio klube

Artėja valdybos rinkimai 
Keistučio Klube. Kai ku
riems bolševikams, kurie į 
valdybą mėgins įeiti, signa
lus daro.

Atėję įi susirinkimą paste
bėsite tai, nes taip jau per 
kelis metus yra. Kurie pri-

Susirinkimai
Cicero. — šv. Antano dr- 

gijos svarbus priešmetinis 
susirinkimas bus gruodžio 3 
d., 1 vai. popiet, parapijos 
mokyklos 8-tam kambary. 
Bus valdybos rinkimas ir 
visų metų pranešimai bei 
kiti svarbūs reikalai. Šiame 
susirinkime visi nariai bū-

ima nominacijas į svarbias tinai turi dalyvauti, nes 
vietas, triukšmaujant pirš- reįks ir apie mūsų parapi- 
tnis snsirndn Mat tu “did- jos bankietą pasvarstyti.

Gal, draugija dalyvaus ban-
tais susirodo. Mat, tų “did
vyrių” yra labai mažai klu
be, bet, sudarę kliką, klube kįete “ in corpore ’ ’. Bankie- 
tvarką ardo ir gražius suma-' tas bus tą pačią dieną, 
nymus bando mesti į šalį'. Valdyba

Nariai! Jūs esat balsuo- ____________
tojai! Ar būsite susirinkime,
kad duoti savo balsą už ge- 

Koncertų ir operos žvaigždė Polyna Stcškiūtė sužavėjo rą, nuoširdų keistutietį, ku- 
visus “Draugo” koncerte savo sultingu, sidabriniu lyriš- rjs valdyboj darbuotus klū- 
ku-dramatišku soprano balsu. Jai akompanuoja Edwin bo naudai! Jei patingėsite 
McArthur. Artistė šiuo metu kas vakarą dainuoja opere- įr neateisite, tai jų mažuma
tėję “Gypsy Baron” New Yorke.

Platinkite “Draugą”.

rikienė ir Genušauskienė.
PADĖKOS

Kun. Bičkauskas nuošir
džiai dėkoja jaunosioms so- 
dalietėms už surengimą į- 
domaus ir žavingo vakarė
lio parapijos naudai. Mer
gaitės tikrai gražiai darba
vosi ir pelno padarė apie 
$70.00. Garbė jaunoms mer
gaitėms, kurios yra pilnos 
energijos ir sutartinai dar
buojasi ir tuomi paremia pa 
rapijos reikalus. Daugiau
sia darbavosi^Žilytė, B. Rock 
ley, A. Rockley, Kundrotai
tė, Karvelytė, Danusytė. 
Taip pat klebonas dėkoja

VVashington, D. C. — Kai
nų Reguliavimo Įstaigos pra 
nešimu, nustatyta aukščiau
siųjų kainų riba doleriais ir 
centais amžinosioms plunks
noms (fountain pens), re- 
tail ir wholesale, ir padary
ti nurodymai, kaip, pagal 
naują taisyklę, prekybinin
kams bus privaloma sužy
mėti ant prekės kainą, rūšį 
ir bendrovės pavadinimą.

Z (OWI)

žinok gerai, kad didžiau
sias laisvojo ir susipratusio 
žmogaus priešas yra bolše- 

vaikų darželio motinoms, kv i vizmas ir nacizmas.

By COllIC?.THE VVHfRLPOOZ.

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Iš Šv. Teresės dr-stės 
veikimo

bavcsi. Pirmiausiai ačiū mū 
sų pirmininkei Onai Piežie- 

| nei, nes jos malonūs para
ginimai, žodžiai, patarimai. 

Brighton Park. — Dar vis darbai, daug prisidėjo prie
iš minties neišdyla tas sma- pasisekimo. Mes, ištikrųjų. 
gus nedėldienis, tos links- didžiuojamės savo pirminin 
mios ir malonios valandos ke ir niekuomet jai atitin- 
praleistos nepaprastame “jo karnai neatidėkosime, 
marke”, kurį buvo surengu- Toliau Ona Jagiella šio 
si Šv.' Teresės dr-stės ga- vakaro sumanytojai ir vedė- 
bios narės lapkr. 19 d., pa- jai, kuri daug valandų ir 
rapijos salėje. Narių gražus energijos praleido su savo 
planavimas, sutikimas visuo pagelbininkėmjs: P. Pau’i- 
se darbuose, jų gražūs ran- kiene ir S. Gapševičiene; vi- 
kų darbai, viskas atnešė gra sos savo užduotis atliko, 
žiu pasekmių, nes publikos Taip pat B. Bandyk, M. 
per ištisą dieną buvo pilnu- Sweetak, O. Žemaitienė
tė svetainė, iki pat vėlumos. S. Norušis, kurios daug lai-
Kas svarbiausia, kad dau
gelis pilnomis rankomis do
vanų išėjo iš svetainės. Vie
na mūsų gerų rėmėjų, Mar
celė, net ir gyvą kalakutą 
išsinešė “Turkey Day” pie
tums. Buvo šaunios muzi
kos, gardaus užkandžio, na, 
taip pat ir gardaus gėrymė- 
lio. Staleliai valgykloje bu-į 
vo gražiai papuošti, o tarpe 
jų ir čigonėlė sukosi, jeigu 
kas norėjo savo “ateitį su
žinoti”. Šv. Teresės choro 
narės, tautiniuose kostiu
muose, karts nuo karto pub
liką palinksmino smagiom 
dainom.

žodžiu, kaip galėjo, taip 
teresietės stengės savo sve
čius palinksminti. O svečių 
buvo ir iš kitų kolonijų, kon 
sulas Daužvardis su žmona. 
Smagu buvo juos matyti 
mūsų tarpe.

Padėkos žodį už tą paren
gimą turime ištarti visoms 
narėms, kurios išvien dar

išrinks kokį raudoną klubui 
diktatorių.

Dar primenu: būkit susi
rinkime gruodžio 3 d., 12:30 
popiet, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd St.

Keistutietis
viniais ir mezginiais, ir la-, 
bai gražioj tvarkoj vedė biz-. 
nį savo būdose. Ona Fedu- J 
ris, mūsų “chief cook”, sy 
kiu buvo ir lyderka moterų 
ir merginų, kurios patarna
vo publikai. Gaila, kad dėl 
vietos stokos, negalime visų 
išvardinti.

Ačiū visoms, kurios bile 
kokiu būdu prisidėjo prie 
vakaro. Tas parodo, ką ga 
Įima vienybėj atlikti.

Ačiū ir brightonparkie
ir' čiams ir svečiams iš kitų

ko pašventė su visokiais siu-
kolonijų atsilankusiems u? 
gausią paramą. Teresietf

RUSAI PAGERBIA GEN. CLARKĄ

Leitenanto generolo Mark W. Clark, vyriausio komen
danto sąjungininkų armijų Italijoj, štabe, Sov. Rusijos 
atstovas majoras generolas Suslaparov (kairėje) įteikia 
gen. Clarkui aukščiausį Sov. Rusijos Suvorovo ordiną. 
Šalę majoras gen. Alfred M. Gruenther, gen. Clarko šta
bo viršininkas. (Acme-Draugas telephoto)

Šaunus bankietas
BALF skyriuose eina dide 

lis darbas — drabužių rin
kimas ir jų pakavimas. Dra
bužių siuntimo pradžia bus 
padaryta gruodžio 10 d. Tą 
dieną, pirmas Chicagos lie
tuvių drabužių vagonas iš- ( 
eis į New Yorką ir bus iš
lydėtas su tam tikromis iš
kilmėmis. Po išlydėjimo dra
bužių, tą patį vakarą, tai 
yra gruodžio 10 d., rengia
mas didelis bankietas Lietu
vių Auditorijoj. Bus ir gra
ži programa, kurią paruoš 
kompozitorius A. Pocius. ‘ 
Bankietą rengia BALF Chi 

cagos apskritis. Apskrities 
valdyba ir rengimo komisi
ja dirba, kad bankietas pa
vyktų. Gi mūsų lietuviškoji 
visuomenė prašoma remti šį 
darbą, atsilankant į bankie
tą, nes visas pelnas eis Lie-1 
tuvos žmonių šelpimo reika
lams. Tad atidėkime į šalį 
kitus išėjimus. Juos rasime 
ir vėliau. Bet remkime petį 
prie Lietuvos žmonių šelpi
mo darbo, nes jie iš mūsų 
turtingai gyvenančių šioje 
šalyje laukia.

Bilietus įsigykite iš anks
to, nes reikia žinoti svečių 
skaičių, kad prirengti vai- 1 
gius. Bilietų galima gauti vi 
sose kolonijose pas BALF 
skyrių ir apskričio valdybas.

I/aisvu i 5

KLAUSYKITE—
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ —

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

SOPHIE BARCUS=1
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

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

f

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesnj nuošimt) — be komigino 

PAS

MUTUAL FEDERAL
MI Assr. of Chicaoo

2202 W. PNiRM^K KD................ . Tel. CANal 888*
RRN J. KAZANAUFKAS. Raitininkas i

ZT

• KRUPNIKOv
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

L I Q U O R 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTER

..•’ninp/j
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X Juliui Žilinskui, savi
ninkui vaistinės 2325 S. Le-j 
avitt St., Billings Memorial 
ligoninėj padaryta vidurių į 
•operacija. Ligonis jaučias 
gerai. Biznę veda jo žmona, 
o receptus paruošia vaisti
ninkas Prichodskis. J. Zi-

X Konstancija Zaurienė, ,inska3 _ vįenatinis ir ilga.
2129 W. 23rd Place, šiomis me,js lietuvis vaistininkas 
dienomis gavo laišką iš Pa- Wegt gide 
nevėžio,' Lietuvos, nuo savo
brolio Stepono Roko, vest-
saidiečiams gerai pažįstamo, 
kurs po karo išvyko į Lie
tuvą. Laiškas rašytas rug
pjūčio 14 d., šių metų. Tarp 
kitko rašo, kad bėgdami vo
kiečiai sudeginę visus Pane
vėžio malūnus, o paskui iš 
lėktuvų miestą sugriovė. Sa
ko, Panevėžys t^abar atrodo,

X “Draugo” sieniniai ka
lendoriai 1945 metams jau 
atspausdinti ir nauji “Drau
go” prenumeratoriai bei se
nieji skaitytojai, atnaujinan 
tieji prenumeratą už 1945 
metus, kalendorių gaus do
vanų — dykai. Šiaip kalen
dorius kainuoja 25c. Kalen
dorių galima gauti pas dnr.

čaip “Sodoma ir Gomora”. I Draugo agentus visose ko 
Laiškas cenzūruotas Sovietų l°nij°se ir administracijoj, 
Rusijos ir Amerikos karo j 2334 S. Oakley Avė., Chica- 
cenzūros. S°

X S. Budavičius, 2316 S. Į X Gimimo Panelės SvS 
Hoyne Avė., šiomis dieno-: P»ropU<» mokykla uoliai da 
mis nuo savo sūnaus ser- ‘yvauja ir Šeštosios Kart 
žanto Leo gavo kryžių, ko- Paskolos vajuje. Vaikai pi-

siryžę sukelti $15,000 nupir
kimui “Trainer Plane’’. Pir- 
mesniuose karo paskolos va 
juose yra sukėlę reikalingas 
sumas nupirkimui ‘‘Jeep’’ ir 
“Field Ambulance.’7

X Suaugusiems kursai an

kius nacių partija dalino mo 
tinoms už paimtus vaikus, 
kad juos išauklėjus naciais.
Kryžminėj daly aplink sva 
stiką padėta toks parašas:
“Der Deutsche Mutter, De- 
zember 16, 1938”. Kryžių
Leo rado namuose vienam glų kalbos ir pilietybės Gun- 
Vokietijos mieste, kurį* ame- saulus mokykloj, prie 44 ir 
rikiečiai užėmė. L. Budaitis Sacramento gatvių esti pir- 
yra artileristu Pirmojoj U. madieniais ir trečiadieniais 
S. Armijoj. Rašo, kad dau- nuo 12 v. dieną iki 2 vai 
gelis paimtų į nelaisvę vo- popiet. Vakarais nuo 7:30 
kiečių kareivių nežino savo iki 9:30 tie kursai esti ad- 
tėvų, nes jauni buvo paimti resu 2325 West 24th St. Kur 
iš namų ir išvežti į nacių sai užtvirtinti Board of E 
partijos stovyklą. ducation. Instruktorė yra

X Sopnie Barčus, žinoma Miss Helen G- Lynch- 
lišttfvlskosr radijo pfbgr&s X Šv. Vardo draugystė* 
mos leidėja-tvarkytoja, la- 1 arkidiecezijos sąjungos (u 
bai daug darbuojas ir lietu
vių tautos reikaluose. Jos 
Raud. Kryžiaus vieneto po 
10-15 narių kasdien Lietu
vių Auditorijoj darbuojasi 
rūšiuodamas ir tvarkyda
mos drabužius Lietuves žmc 
nėms. Be to, S. Barčus nie
kuomet neatsako laiko savo 
radio valandoje garsinimui 
ne tik mūs tautos reikalų, 
bet ir įstaigų bei draugijų 
parengimų.

PER MIŠKUS PASKUI NACIUS 1 čiai čia lietuvių tarpe neiš 
I nyktų.
I

X Pirmas vagonas iš C.T 
cago į Ne^ York su drabu
žiais lietuviams nukentėju- 
siems nuo karo išeis gruo
džio 10 d. Tą dieną BALF 
Chicago apskritis Lietuvių I 
Auditorijoj ruošia vakarą- j 
bankietą.

f ■ I
X Joana Mačeikienė, 4224 

S. Artesian Avė., šiomis die
nomis patapo grandma. Jos 
duktė Misiūnienė susilaukė 
sūnaus, kuriam vardas bus 
duotas Theodoras. Tėvas Po

Amerikos tankai-naikintuvai skinasi kelią per Hurtgen vdas Misiūnas dabar kariuo- 
miškus linkui Schmidt, Vokietijoj, kur naciai buvo įsi- men®3-
stiprinę. (Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas). j x j. p. Varkala, Lithua- 

, nian Committee f-or U. S.!
nion) susirinkime, Palmer dėjo vadinamas kalėdojimas,

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERV1S1ON

'T?

a

. . ,. . , , Victory Fund sekretorius,'tai yra metinis kunigo ap-
lankymas savo parapijonųį į Praneša> kad Chicago lietu- 

rius atstovavo: kum V. čsr- Gražu būtU, kad ir kiti vi-1 viams kvota šeštojoj Karo 
nauskas, St. Pieža, J. Skelly, si atvežti iš Lietuvos papro į Paskoloj yra $4,750,000.00. 
F. Waišnoras, B. Razminas,
J. Lovick, T. Lavvrence ir 
k. Viso delegatų buvo 1,215. i

House, praeitą sekmadienį 
lietuvių tos draugijos sky-

X “Taip tėvas norėjo”. O 
kaip gi tėvas norėjo? Aiš
kiausiai tai atvaidins Atei
tininkų draugovės grupe Ci- 
ceroj sekmadienį, gruodžio 
17 d. Vakaras bus šv. An
tano parapijos salėje. Vaka
rą ruošia Labd. Sąjungos 3- 
ji kuopa.

X Didesnėse Chicago lie
tuvių parapijose jau prasi-

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACK1E WICH, Pres and Mgr.

i*

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515. Tiu*5- M Miltino l
Rez. tel.: Commodore 5765.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PĘRSONAL.IZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PART1CULAR PEOPJLE PREFER TROOST PRODUCTIONS 
DISTRIBUTJORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

Most BeautifA—Most Enduribg—StrbAgest-^-Besf ln Uit? World.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE—

A A 
JONAS ZENKUS

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

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

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

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Šventėms kalakutų 
reikalu

Washington, D. C. — Ka
ro Maisto Administracijos 
pareiškimu, kalakutai, skir
ti užjūrio karinių pajėgų 
Kalėdoms ir Naujų Metų 
Dienai, jau išsiųsti į pasky
rimo vietas. Bet nežiūrint 
to, įsakymas, reikalaująs vi
sus kalakutus, užaugintus ir 
supirktus nustatytose apy
linkėse, laikyti arba prista
tyti Quartermasterių Korpu
sui, negali būti atšauktas, 
iki nebus išpildyti visi šven
čių kariuomenės užsakymai.

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 Barioga 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 jr Petrą.

Kūnas pašarvotas namuose, 2142 West 23rd Place. Lai
dotuvės įvyns šeštadienį, Gruodžio 2d., 1944m. Iš namų 8:30 
Vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje jyvks gedulingos pamaldos 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, Kūnai, Dukterys, Marčios, Žentai, 
Anūkai, Sesuo, Brolis ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai Lachswic2 ir Kūnai, tel, CAN. 2515.

GAKY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PRUZIN FU N ERA L HOME
Geriamdaa patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Henderson Ekonomijos
Direktorius Vokietijai
WASHINGTON, lapkr. 36 

— Leon Henderson, buvęs 
kainų adirinlstracijos virši
ninkas, bu/o paskirt is eko
nomijos diiektoriu toje da 
lyje Vokietijos, kurią oku
puos Amerikos jėgos. Jis 
vyksta Londonan ateinan
čią savaitę.

KREIPKITĘS PRIE MUM 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTU KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
randasi pas mus jūsų
HAHiKINKIMUL

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oftass Ir Dirbtu vi: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

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

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

L T. ZOLP
1646 WEST 46th ST._______ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel, PULlman 9861

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YAKds 4908
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Čia įdomi istorija!
v

Kaip automobilis nugalėjo vyrą, ir ji 
nuvedė j policijos rankas

AUTOMOBILIS NURIEDĖJO UŽPAKALIN, PERTREN- 
KE VYRĄ, RATAS PRISPAUDĖ JO KELNES, IR 
VYRĄ AUTOMOBILIS TVIRTAI LAIKE. — PA
AIŠKĖJO, KAD TAI VOGTAS AUTOMOBILIS.

Čia yra vogto automobi
lio istorija, bet čia yra ypa
tinga istorija. Automobilis 
ne tik nugalėjo vyrą, kuris 
automobilį pavogė, bet taip 
pat jį įdavė į policijos ran
kas. Bet čia yra dar ir įdo
mesnių dalykų.

Žmonės, gyvenantieji nę- 
toli Marine dr. ir Mutchin- 
son avė. anksti praeitą tre
čiadienį pranešė Town Hali 
policijai, kad vyras, — atro
dąs girtas, — turėjo didelę 
bėdą su automobiliu tarp- 
gatvėje. Jie pranešė, kad 
automobilis nuriedėjo užpa
kalin, perbloškė vyrą, ir kad 
jis guli po automobiliu. 
ATVYKO POLICIJA

Trys policininkai atvyko 
ir rado, kad tai tiesa. Vyras 
gulėjo po automobiliu ir už
pakalinis ratas buvo pri
spaudęs jo kelnes, vyras bu
vo laikomas tvirtai. Auka 
buvo John H. Ramsey, 32 
metų, kuris pasakė, kad jis 
pradėjo gerti anksti dieną, 
ir jis buvo taip sumišęs, kad 
negalėjo suprasti kodėl jis 
negali atsikelti.

RJta^ey pasakė policijai, 
kad.^B buvo plieno expedi- 
toriwriš Los Angeles; kad 
jis pirko ten automobilį, kad 
važiavęs į New Jersey, į jo 
žmonos namus, ir kad susto
jęs Chicagoje nupirkti jai 
dovanų. Tai jis pasakojo, kai 
policija pastebėjo, kad au
tomobilis turi Illinois ir Chi- 
cagos leidimus — ženklus.

“Kaip tai gali būti!” — 
pasakė Ramsey. Turbūt aš 
per klaidą paėmiau savo se
sers Mercury”.

“Tai nėra Mercury”, — 
pasakė policija. “Tai yra 
Dodge”.

Ramsey paprašė truputį 
laiko apsigalvoti. Tuojau 
jam atėjo mintis galvon. 
Girdi, jis pastatė savo nuo
savą automobilį parkinimo 
aikštėje, po to nuėjęs, ir jis 
tiek atsimenąs, — jis pasa
kė.
UŽJAUTĖ VYRĄ

Policininkai Reginald 
Adams, John Becker ir Tho- 
mas May užjautė vyrą. Jie 
matė kas buvo įvykę. Jie ma
tė, kad vyras leido save ap
galėti jausmams ir degtinei.

Bet beklausinėjant paaiš
kėjo, kad automobilis pri
klauso Teodorui Lach’ui, 
3982 Archer rd., kuris pasa
kė, kad jis manęs, jog jo 
automobilis esąs jo sūnaus 
žinioje, kuris tuo laiku buvo 
šokių salėje. Kai paaiškėjo, 
kad automobilis yra vogtas, 
tai policija Ramsey sulaikė 
ir jį pasiuntė automobilių
divizijon.
KAS ČIA PAAIŠKĖJO?

Automobilių divizijos vy
rai nebuvo jau tokie senti
mentalūs, pažiūrėjo Ramsey 
popierius investigacijos biu

re ir rado, kad jis baigė Pon- 
tiac pataisos “mokyklą”, kur 
jis praleido 1932-33 m. dėl 
ginkluoto apiplėšimo, Rock- 
forde.

Jaunasis Lash vėliau pra
nešė, kad jo tėvo automobi
lis pavogtas ir Ramsey buvo 
nugabentas kalėjimam

Už $300
Iš taverno, 730 W. 69th 

str..-buvo pavogta whisky ir 
10 kartūnų cigariečių, už 
$300.

* * *

Apiplėšė gatvėje
Du plėšikai praeitą trečia

dienį sulaikė Phillips Petro
leum troką prie 2500 W. 36 
str. Ir iš vairuotojo Edward 
Seay atėmė $640 ir raciona- 
vimo štampų dėl 2,000 gazo
lino galonų.* * * 
Pavogė paltg

Iš Ida Droder namo, 3920 
13th str., buvo pavogtas per
siškų avelių paltas, už $300 
vertės.

♦ ♦ «

Šiandien!
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos salėje šiandien, 
gruodžio 1 d., 7:30 vai. va
kare, įvyksta svarbus susi
rinkimas Lietuvos šalpos rei
kalais. Bus žymūs kalbėto
jai. ♦ ♦ *
Prašo padėti

l vairioa ~ {domios

....ŽINIOS

Karo bonų vajus
Chicagoje ir Cook kauntė- 

je laike pirmųjų septynių 
dienų šeštos karo paskolos 
vajuje parduota individuali
niai bonų viso už $42,909,- 
000. Apie tai pranešta'praei
tą trečiadienį.

Dingo liepsnose...
Praeitą trečiadienį Rosen- 

baum Brothers ir Co. eleva
toriuje, 87th str. ir Stewart 
avė., buvo kilęs gaisras. 
Gaisras sunaikino daugiau 
kaip 750,000 bušelių javų.

Trys sužeisti
Trys Archer gatvėkario 

keleiviai buvo sužeisti pra
eitą trečiadienį, kai gatvė- 
karį sudaužė mėsos trekas 
Dearborn gatvėje, tarp Wa- 
shington ir Madison gatvių.

Rado pasmaugtą tur
tingą našlę

EVANSVILLE, Ind. — 
Mrs. Julia Gottman, 80 me
tų, turtinga našlė, buvo ras
ta pasmaugta jos namo skie
pe, lapkričio 29 d. Atrodo, 
kad nužudymas įvyko laike 
apiplėšimo. Yra ženklų, kad 
ji kovojo už savo gyvybę.

Ginčui kilus

13-kos melų sūnus 
užmušė tėvą

KĄ PAREIŠKĖ ŠEIMOS 
NARIAI APIE ŠI BAISŲ 
ĮVYKĮ. VAIKAS KALTI
NAMAS ŽMOGŽUDYSTĖJE

Mrs. Dolores Cromenbold,
2673 Madison str., praeitą 
trečiadienį prašė Warren Beisz pasakė, 
avė. policijos padėti surasti 
jos sūnų John, 15 metų, ku
ris dingo iš namų sekma
dienį.

Širdies ataka
Mrs. Ida Re, 77 metų 

5059 Deming pi., mirė nuo 
širdies atakos, ugniagesių 
departamento gaivinimo 
sųuadas negalėjo atgaivinti.

Atėmė $1,000
Trys vyrai prirėmė John 

Anderson, 4035 Wallace st., 
automobilį Wallace gatvėje 
prie kampo, tarp 41-mog gt. 
ir Root gat., ir atėmė iš jo 
$1,000, kuriuos jis buvo tik 
ką paėmęs iš banko praeitą 
trečiadienį.

Milijonas turto
Edward L Dawes, 91 me

tų, buvęs American Radia- 
tor Co. direktorius, kuris 
mirė lapkričio 20 d., paliko 
nuosavybės už $1,000,000.

Europos karo lauke

1,636 amerikiečiai sužeisti
WASHINGTON, D. C. — 

Karo departamentas lapkri
čio 29 dieną pranešė 1,636 
Jungtinių Amerikos Valsty-

Peso gyvena 1326 Went- 
worth avė., Chicago Heights

Iš Indiana valstijos su
žeistųjų skaičiuje yra 11 vy-

bių kareivių pavardes, kurie irų; iš Michigan — 12 vyrų, 
buvo sužeisti Europos karo Į jų skaičiuje pvt. lst dass 
lauke. Sužeistųjų skaičiuje Joseph L. Wojtas, jo žmona
104 vyrai yra iš Illinois val
stijos.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
Sgt. Michael A. Raubas, jo 
sesuo Mrs. Josephine De

SYCAMORE, III. — Ray- 
mond Kellogg, 39 metų, lap
kričio 29 dienos vakare mi
rė kauntės ligoninėje, Syca- 
more, III., nuo kulkos žaiz
dos galvoje. Šerifas A. M.

kad Kellogg
galvoje žaizdą padaręs jo 
13 metų amžiaus sūnus 
Franklin, laike ginčo kieme, 
anksti vakare.

Kellogg, kuris yra elektri- 
kos tarnautojas Grant kem
pėje, parvyko namo apie 8 
vai. vakare ir turėjęs ginčą 
su savo žmona, — šerifas 
pasakė. Kellogg namas yra 
Genoa, arti Sycamore, UI. 
Šerifas pasakė, kad jis bu
vęs šeimos narių informuo
tas, kad Kellogg buvo gėręs 
ir kad jis grąsinęs savo žmo
nos gyvybei.

Franklin, vienas iš aštuo- 
nių šeimos vaikų, paleido į 
tėvą ugnį iš .22 caliber šau
tuvo, ir jis tvirtina, kad tai 
daręs apgynimui savo moti
nos, — šerifas pasakė. 
Franklin buvo areštuotas 
kaltinant užpuolime su mir
tinu ginklu ir buvo paleis
tas už $1,000 užstatą pirm 
jo tėvo mirties. Jis bus areš
tuotas žmogžudystės byloje, 
— šerifas pasakė.

Mūsų pareiga
Visų mūsų pareiga yra dė

ti visas pastangas, kad Lie
tuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę. Lietuviai 
nenori nei bolševikų, nei na
cių, jie nori lietuviškos san
tvarkos.

Laivai
Mrs. Evelyn Kalus Wojtas 
gyvena Union Pier; iš Wis- 
consin — 26.

Skaitykite “Draugą’

Užpuolė gatvėje
Stockyardų policija praei

tą ketvirtadienį ieškojo jau
no vyro, kuris buvo užpuolęs 
ir apiplėšė 30 metų amžiaus 
moterį, ofiso tarnautoją, kai 
ji laukė gatvėkario prie 51 
ir Wentworth. Moteris pa
sakė policijai, kad negras 
ją privertė eiti į artimą gat
velę ir ten jis smaugė ją iki 
ji liko be sąmonės. Užpuoli
kas iš moters atėmė $25, 
kurie buvo rankinuke ir pa

Remiantis romiečių rašy- 
tojumi Plinijumi, laivai bu
vę išrasti Egypte, ir buvo 
pirmas pagamintas iš papi- bėgo. Ji buvo gydoma ligo
rašo. inmeje.

KALĖDINIU DOVANU
ATSILANKYKITE Į BU DRIKO KRAUTUVĘ

Pasirinkimas didelis namams rakandų, lempų, stale
lių, paveikslui, karpetų, blanketų, kaldrų, įvairių vai
kams zabovų, minkštų krėslų, lovų, springsiniųi mat- 
rasų, gražių dinette setų, stalų, parlor setų, miegamo 
kambario setų, gerų anglinių ir gesintų pečių, binga- 
low ir kombinacijos pečių, kalėdinių atviručių, lietu
viškų ir angliškų.

Budriko naujas, didelis ir gražus 12 puslapių 1945 m. 
kalendorius visiems DYKAI, atsilankiusiems pas jį.

Budriko Jewelry Krautuvė
po vienu stogu su Rakandų Kratuve 

Įvairus pasirinkimas moteriškų rankinių laikrodėlių po
$19.50 ira"kšč

Vyriškų rankinių laikrodėlių kareiviams; deimantinių 
žiedų, aukščiausios rūšies, KEEP SAKE, šliubinių 
žiedų, įvairių spilkučių, perlų, gintaro karolių, Costu- 
me Jewelry.

M'--
Lietuviški REKORDAI (plokštelės) gaunami tiktai 
Budriko Krautuvėje Jewelry Departmente. Rekordų 
kaina po

75c V,ENAS

Siunčiant j miestą, kainuoja $1. suoakavimas ir baksas dėl 
siuntimo, nežiūrint ar vieną rekordą užsakote ar 10 rekordų.

IfiSOR—Tu Lietuva Tu mano. Dru-lia (Akiras Biržvs)
16108—Bėda, kad giltinė neėda, Vasaros naktvs (L. Sipavičiūtė) 
16152—Man tik rddosi—Pasaulis stivi, (A. Vanagaitis!
16174—EiRiu mamai pasakysiu. Bernužėli nesvoliok (M. Petr-kas) 
16180—Vištyčio valcas, Kybartų polka (Pesn. Angį. Benas)
16192—Trauk Simiški (polka), fijo Mikas (polka)
16193—Tekėk dukra už čigono, Ar ne jauna, ame vainikuota? 
l«?00—Seni. duok tahoko, Elva boba pupu kult (J. Butėnas)
16204—i, 2. 3 Brr. Kupletai. Polka Jovalas (Armonika)
1B914—Sudiev, panaitėle. Marselietė (S. Pauras)
16’39—Dziedukas (Oktetas), Tvliai tyliai
16258—Šarkis Galijotas. Skudutis (V. Niekus)
16260—Nuovado f Dolskis), Amerikos lietuvių priėmimas

Kumpiškiuose. ” ■
16261—Studento saunas (.T. Petraitis). Svetima padangė (S. P.) 
16263—Vargonininkas. Atbulinis
16266—•Aržitoliniai pamatai. Mokslas darbas, žygių Šuoliai (S. P.) 
16269—Meilės tu mums negiedok. Aukso miglos 
16270—Turku vestuvės Rytų daina
16273—Kaukazo vaizdelis. 1-ma ir 2-ra dalis
1 6321—Pasakykite, mergelės. Kai smulku groji tu A, Sabanauskas 
16195—Nauja sradynė (mazurka). Vestuvių vairas 
26003—šitos šokte dėl visų. Kas bus (polka). Kaimo Benas 
26004—Juokai. Pastorius (Kauno Benas)
2C022—Sveikos Jėzau gimimls. Linksmą giesmę mes užtrauksim 

Brooklyno MiSrus Choras
26023—Oul šiandieną, Atsiskubino Betleiun (Brk. Miš. Choras' 
26039—Nepagelbės, mergužėle, gailios ašarėlės. Sėdžiu po langeliu 
26045—Pusiaunakti mušas baugiai. Blusa (Petras Oleka)
26047—DŽIngulluknt. Prašom pasakyti (L. Sinavlčlutė)
26048—Varguolis. Kad galėčiau (Liud. Sipavičiūtė)
26056—Sesute (valcas) Visiems tinka (polka) (Kauno Orkestras) 
26063—Mkno brangtoii (valcas), Žvaigždutė' (one steo)
26068—Karvelėlis f valcas). Slsim grybauti (one step) (Kauno Ork.) 
26071—Gaidys (polka). Klaipėdos valcas (Kariškas Benas)
26074—Ant kiemelio (polka). Pas malūnėli (Karo Benas)
26078—Plikas kaip tilvikas. Panemunės vairas (Armonika solo)
2608 3—Greitas žirgelis (nolka), Neskubėk (polka)
2608 5—Tėvynės polka. Kuku valcas (Okeb Orkestras)
26086—Nąuta polka. Bučkio valcas
26087—Htbiro tremtlnvs. nevesk pačios (J. Olšauskas)
26091—T.lnksmas jaunimėlis (polka), Agotėlės valcas (Šoklų Ork.) 
26092—Prlrndlno seni žmonės. Ant mariu krantelio (J. Butėnas) 
26094—Ganėm aveles, OI. čia. čia. (M. Strumsklenė Ir P. Petraitis) 
26095—Orvbat Levendrells (Strumsklenė Ir P. Petraitis)
26097—Jonas pas Rožę, Gaspadlnė Rozalija (St. Pilka)
26098—Alutis Ir žemės rojus, Barborytė nosį trina (St. Pilka)
26099—Obuolys. Amatininkų daina (P. Petraitis)
26100—Būsiu vvru (kom. scen.), Ant laivo (k. sc, (ITkterls)
26102—Didmiesčio polka. Karės laiku polka /
261OR—Angelai gled danguje, Tyllaią nakt) (Petraitis)
26106—Mani tėvelis (vairas). Ar žinai, kaip gerai (polka)
26107—Kratė polka, Džiaugsmo valandos (P. Sarpallus)
14066—Ruduo, (tango). Nepamiršk maiųK (Anglų vairas)
14064—Veltui prašvs, (tango). Rudens pasaka (A. Sabanauskas)

8001—Daktaro daina. Septynios pačios 
3002—Keturi ratai. Meilės karalaitis.
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Niekas nesuteiks Jai tiek 
džiaugsmo, kaip puošnus 
deimanto žiedais. Mes Bi
ri m daug iš ko pasirink
ti — ir visi prieinamo
mis kainomis.

fludget
Zerms

BUDRI K,” Ine.
3241 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8. ILLINOIS

Telefonas CALUMET 7237




