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BERLYNAS

PRANEŠA: JAPONAI PRADEDA EVAKUOTI TOKYO
JAV Kariai Pusę Mylios nuo Duren; 

Centre Pralaužė Maginot Linija
Antradieny Iškels 20,000 Gyventojų 

Dar Keturios B-29 Lėktuvu Atakos

k

PARYŽIUS, gruod. 12- 
Amerikos 1-os armijos ka
riai ir tankai pasistūmėtu 
iki pusę. mylios nuo Duren 
Roer klonio gynimosi cen 
tro, užimdami šešias tvir
toves prieš tą centrą, ir pa
siekė užtvinusią upę 1.00P 
jardų frontu skers. Hurt- 
gen miško.

Vyriausias štabas spėjo 
kad didesnė dalis nacių pa
sitraukė į rytinį Roer upės 
krantą, palikdami tik ma
žas jėgas pasitraukimo saT 
gojimui..

JAV 7-tcji armija vaka
rinio fronto centre prasi- 
laužė per Maginot liniją ir 
per astuonias valandas pa
sivarė suvirs šešias mylias 
iki Seltz, 15 mylių į pietva
karius nuo Karlsruhe. Pa
kely jie užėmė daugiau ne
gu 10 Prancūzijos miestų.

Naciai sakė JAV septin

Budapešte Vyksta Aršios Kautynės; 
Prūsuose Įvyko Maži Susirėmimai

MASKVA, gruod 12. — 
Rusai durtuvais kaujasi su 
mačiais Budapeštu pakraš
čiuose, kur, anot pranešimų 
iš fronto linijų, rusų tankai 
ir artilerija pralaužė nacių 
linijas nežiūrint didelės opo 
zicijos.

Maršalo Malinovskio ar
mijos kariai žygiuoja gilyn 
į sostinę iš namo į namą ir 
iš gatvės į gatvę.

Rusai spaudžia Budapeš
tą iš šiaurės, rytų ir pietų 
pusių. Didžiausias pasistū
mėjimas buvo padarytas iš 
šiaurės, kur rusai užėmė

Naciu Lėktuvai Grižo Italijos Frontan
ROMA, gruod. 12. — Vo

kiečių lėktuvai šiandien grį 
žo į penktos armijos fron
tą, kur bombavo ir apšaudė 
karius ir susisiekimo lini
jas.

Po savaitės ilgumo lie
taus Lamone upė pakilu nuo 
septynių iki astuonių pėdų, 
ir trukdo aštuntos armijos 
operacijoms rytinėj Itali
joj. Ten dabar veikia vien 
tik patruliai, į šiaurę nuo 
Ravenna ir virš Faenza.

toji armija pradėjo didelę 
afensyvą prieš Siegfried 
iniją 40 mylių frontu tai 

pe Haguenau ir užimto Sar- 
reguemines, vartodama 15 
pėstininkų ir kelias tanku 
divizijas.

Gen. Patton trečioji ar
mija veržiasi gilyn į Sieg
fried liniją ties Dillingen ir 
už Saarlautern. Amerikos 
sunkioji artilerija apšaudo 
Zweibrucken ir St. Ingbert 
miestus Saarlande.

Toliau pietuose, žemiau 
Strasbourgo, 7-os ir pran
cūzų 1-os armijų kariai ran 
dasi pusketvirtos mylios 
nuo Colmar. Juos daugiau 

i sulaiko užlieti keliai, negu 
naciai. Prancūzai apvalė as
tuonias mylias Reino kran
to, nuo Šveicarijos rube- 
žiaus iki Kembs, ir žiūri i 
didžiąsias nacių tvirtoves 
anapus upės.

Veresegyhaz ir Szada tvir
toves ir tuomet leidosi į 
sostinę, ll1/, mylių atstume.

(Nacių DNB agentūra 
pripažino, kad rusų šoviniai 
krenta kaikuriose Budapeš
to srityse.)

Rusų komunikatas minė
jo mažus susirėmimus Ryt
prūsiuose. Anot pranešimo, 
rusų lėktuvai atakavo na
cių susisiekimo linijas True 
burge ir Lieke, padegdami 
karių traukinį, ir sunaikin
dami 6 traukinius ir 25 va- 

[ gonus.

I Naciai smarkiai reagavo 
į penktos armijos patrulių 
žygius į pietus ir pietryčius 
nuo Bolionijos, ir pravedė 
kelias nedideles kontrata- 
kas.

Vakariniam Italijos kran
te ir centriniam fronte vo
kiečių artilerija smarkiai 
šaudo į sąjungininkus. Vie
name 15 minučių laikotar
pyje jU patrankos paleido 
daugiau negu 700 šovinių į 
vieną dalį 5-tos armijos 
fronto.

Įteikė Atzymejimy 
38 Lėktuvu Tūzu!

L E Y T E, Philippinuose, 
gruod. 12.—Gen. Douglas 
MacArthur šiandien įteikė 
Maj. Ricbard I Bong Kon
greso Garbės Atžymėjimą. 
Bong yra 24 metų amžiaus 
lakūnas, kuris iki šiol nu
mušė 38 priešo lėktuvus.

ŠTAI KUR GYVENA JAPONIJOS IMPERATORIUS

Superfort lėktuvai iš Saipan padarė šįą Tokyo centro nuotrauką. Imperatoriaus pa- 
locius matosi centre kairėje. Tuoj žemiau palociaus yra didelė geležinkelio stotis. Su- 
mida upė teka pro didelę stadiją. Viršuj dešinėje matosi gaisrų apsaugos juosta, ein
anti per tankiai apgyventas sritis. Tokyo tikisi tuo būdu išvengti miestą sunaikinančių 
gaisrų. (AAF nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

Kiniečiai Vejasi

Bėgančius Japonus
CHUNGKING, gruod. 12. 

—Kinijos komanda prane
šė, kad kiniečių daliniai, ku
rie pavarė japonus iš Kwei- 
chow provincijos, vijosi 
priešą 25 mylias į Kwang- 
shi provinciją ir atsiėmė 
Nantan, susisiekimo cen
trą.

Anot raportų, japonai vis 
dar traukiasi po kiniečių 
spaudimu.

Vokiečiai, Japonai 
Turės Atsakyti

LONDONAS, gruod. 12.— 
Britų Darbininkų partija 
pareiškė, kad Vokietijos ir 
Japonijos žmonės turės ly
giai atsakyti už jų vadų 
kriminalus.

Alijantai Nugalabijo 
Aštuonis Italus Šnipus

ROMA, gruod. 12.—Pra
nešta, jog aštuoni italai nuo 
20 iki 27 metų amžiaus bu
vo nugalabinti už šnipinė
jimą. Juos nuteisė sąjungi
ninkų militarinis teismas.

KARO BIULETENIAI
—Pirmoji JAV armija

veržiasi arčiau Duren.
—Trečioji JAV armija į- 

silaužė į Vokietiją dar ki
toje vietoje.

—Rusų kariuomenės da
liniai įsiveržė j patį Buda
peštą.

—Britų Gen. Scobie vis 
dar reikalauja, kad ELAS 
jėgos atiduotų savo gink
lus.

—JAV lakūnai sunaikino 
kitą j Leyte plaukianti ja
ponui konvojų.

—Prancūzija gal pripa
žins Liublino Komitetą kai- 

ipo Lenkijos vyriausybę.

NACIAI BELAISVIAI 
PASKELBĖ STREIKĄ

CHICAGO, gruod. 12. — 
Pulk. George H. Cushman, 
Ft. Sheridan komandierius. 
pranešė, kad visi naciai ka
ro belaisviai toje stovyklo
je atsisakė dirbti ir už tai 
per 14 dienų gaus vien tik 
duoną ir vandenį.

Vienas belaisvių vadų 
buvo pirmadieny atimtas iš 
darbo dėlto, kad atsisakė 
atlikti užduotį. Vakar naktį 
belaisviai pranešė, kad jie 
visi atsisakys dirbti, jeigu 
nebus grąžintas jų vadas.

Jų pareikalavimas atmes 
tas ir jiems įsakyta dirbti. 
Naciai atsisakė ir todėl 
duota jiems bausmė pagal 
Ženevos sutarties nuosta
tus. Fort Sheridan stovyk
loje yra keli šimtai nacių 
belaisvių.

ATSAKĖ PILIETYBĖ 
29 VOKIEČIAMS

CHICAGO, gruod. 12. — 
Teisėjas Barnes šiandien 
atsakė 29 vokiečiams Ame- 
rikos pilietybę už tai, kad 
jie savo laiku buvo nariai 
Amerikos Vokiečių Tautinės 
Sąjungos.

Natūralizacijos biuro at
stovas sakė biuras reko
mendavo suteikti jiems pi
lietybę, bet palieka tą rei
kalą teisėjo nuosprendžiui. 
Teisėjas sakė jis dar kartą 
peržiūrės FBI biuro bylas 
tų asmenų reikalu.

KALENDORIUS
Gruodžio 13 d.: ftv. Liu

cija; senovės; Kąstytis ir 
Dulūnė.

Gruodžio 14 d.: ftv. Al-
f rodąs Didysis: senovės;
Trainaitis ir 2v. nru’ė.

ORAS
G-edra. Truputį šilčiau.

Imperatorius Būsiąs
Reikalingas po Karo
WASHINGTON, gruod. 12. 

j:—Joseph C. Grew, buvęs 
JAV ambasadorius Japoni
jai ir Prez. Roosevelto pa
rinktas Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojo vietai, 
šiandien pareiškė Senato 
užsienių santykių komite
tui, kad Imperatoriaus Hi- 
rohito palaikymo klausimas 
turėtų būti atidedamas iki 
sąjungininkai užims Tokyo.

Grew sakė kaikuriose ap
linkybėse gal būtų geriau
siai palaikyti imperatorių, 
kad išlaikyti tvarką ir pa
daryti Japoniją taikinga 
tauta.

Valstybės Sekr. Stettinius 
gynė savo pagelbininkų Nei 
son A. Rockefeller, Brig. 
Gen. Julius C. Holrnes, W.
L. Clayton, A. MacLeash ir 
James C. Dunn paskyrimus 
prieš tą patį komitetą.

Raportas Sako Austrai 
Kaujasi su Naciais

LONDONAS, gruod. 12.— 
Briuselio radijo pranešimas 
sakė Austrijoje įvyko susi
rėmimas tarp austrų ir vo
kiečių karių. Pavieniai vo
kiečiai kariai taipgi buvo 
užpulti Vienos gatvėse. Ne
pranešta iš kur tie raportai 
gauti.

lėktuvai Atakavo 
Gelžkelių Centrus

LONDONAS, gruod. 12.-- 
Kuone 2,200 Amerikos lėk
tuvų, 1,250 jų bomberiai, 
šiandien atasavo svarbią
sias nacių s’ntetinio alie
jaus valyklas prie Mernc- 
burgo, ir geležinkelius Hft- 
rau, Asciiaffensburge ir 

! Darrrstadte s*’- atakos 
3ekė vaka” lienna rekordi
nius puolimus.

Kaina 3c

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

—Abraham Lincoln

LONDONAS, gruod. 12 — 
Berlyno radio sakė nebūt7 
nai reikalingi civiliai gy
ventojai iškeliami iš Japo- 
ponijos sostinės, kur gyve
na 7,000.000 žmonių.

Ankstyvesni pranešimai 
iš Tokyo minėjo planus eva
kuoti kelias sritis.

Anot Berlyno, 20,000 iš
vyks iš Tokyo antradieny. 
Pirmoje vietoje bus iškelia
mi seni žmonės ir paliegė
liai bei vaikai ir nėščios mo 
Tinos.

Pabrėžta, kad karo pra
monės, transporto ir spau
dos darbininkams nebus lei 
sta vykti iš Tokyo. Policijr 
reikalaus parodyti specia
lius leidimus. Taipgi tur 
pasilikti gazo, vandens ir

ELAS Artilerija Apšaudo Atėnus; 
įteikė Britu laikos Pasiūlijimą

LONDONAS, gruod. 12.— 
Britų taikos pasiūlymas bu
vo įteiktas EAM atstovui 
Atėnuose.

Keli pranešimai sakė re
voliucionierių vadai paruo
šia taikos pasiūlymą.

ATĖNAI, Graikija, gruo
džio 12.—Kairiųjų ELAS 
artilerija šiandien šaudo i 
Atėnų centrą, ir jų jėgos 
vis dar bando įsilaužti ; 
sostinės centrą.

Britai kariai pašto rūmuo
se kovėsi su ELAS kariais 
miesto rotušėje per tris va-

Sunaikino Japonu Jėgas Prie Ormoc
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod. 
12.—Japonų kruvinas gyni
mas Ormoc eina niekais, 
kadangi tūkstančiai japonų 
sunaikinama spąstuose tuoj 
į pietus nuo to uosto ir mies 
to Leyte saloje.

Amerikos 77-tos ir 7-tos 
divizijų kariai pirmadieny 
sujungė jėgas į pietus nuo 
Ormoc ir išmušė japonų 
26-tą diviziją, kuri buvo 
sugauta žnyplėse po ameri
kiečių strateginio iškėlimo 
krante žemiau Ormoc.

Nori Pakelti FDR Alga
WASHINGTON, gruod. 12 

—Atstovas Vinson (Dem. 
Ga.) šiandien pasiūlė byliu 
pakėlimui Prezidento algos 
nuo $75,000 iki $100,000 
metams. Bylius taipgi nu
mato pakelti Vice Preziden
to, Atstovų Rūmų pirminin
ko ir kabineto narių algas 
iki $20,000 metams, ir kon
greso narių algas iki $15.- 
000 metams.

elektros darbininkai, gydy
tojai, chemikai, slaugės, ir 
civilės apsaugos nariai.

WASHINGTON, gruod. 12. 
—Tokyo radio sakė Ameri
kos Superfortress lėktuvai 
“dviejose ar trijose” vieto
se numetė padegančiąsias 
bombas.

FCC užrekorduota trans
liacija sakė tai buvo ketvir
tas Superfort lėktuvų skri
dimas virš Tokyo šiandien.

Japonai sakė vienas ardu 
B-29 lėktuvai iš Marianas 
salų skrido virš Ižu Schi- 
chito salų, ir keliose vieto
se numetę padegančias bom 
bas, skrido į pietryčių jūros 
pusę. )

j landas nakties metu. Į kovą 
įsimaišė tankas, kuris šau
dė į rotušės viršutinius auk 

‘ štus ir sukėlė gaisrus. Šį 
rytą, tačiau, ELAS iš naujo 
okupavo rotušę ir aplinki
nes gatves.

(Pranešimas iš Atėnų sa
kė Feldmaršalas Alexander, 
įsąjungininkų komandierius 
Viduržemy, atvyko į Atė- 
nus su Harold MacMillian, 
britų ministru rytuose.)

Britų lėktuvai anksti ry
te apšaudė ELAS rezervus, 
kurie žygiavo Atėnų link iš 
Anoliosia, penkias mylias 
šiaurvakariuose.

Kiti 77-tos divizijos ka
riai tuo metu sunaikino vi
są garnizoną ginantį Or
moc. Gen. MacArthur sakė 
visos grumtynės esančios 
desperatiškos.

Ormoc japonų išmušimas 
sunaikino pietinę dalį Ya- 
mashita linijos. Nors Mac
Arthur nepasakė kiek ten 
buvo japonų, jo pirmadienio 
pranešimas sakė “daug tūk 
stančių,’’ kurių nedaug ga
lėjo pasprukti.

Suimta dideli kiekiai prie 
šo reikmenų ir medžiagos.

Londone Kalba Apie 
Trijų Vadu Suėjima

LONDONAS, gru^d 1? - 
Užsienių miu sterrj.'s šlubo 
narys šiandien sakė dabar 
daromi pirivr’ūmai nauja ai 
Rcosevelt- Churchill - Stilin 

suėjimui. Smulkesniu žinių 
nepadavė

Anot informanto, nepla
nuojama tų trijų kraštų 
užsienių ministrams sueiti.



i DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, gr. 13 d., 1944

Kaip auga Bendras Amerikos Lietuvių ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
Fondas K1MTAI SERGA

PRIEŠAI LABAI
APSIRIKO

Visų lietuviškų srovių į- 
kurtas BALF buvo ir tebė
ra smarkiai puolamas Lie
tuvos priešų: jie nori įkal
bėti, kad ęnūsų fondas ne
atstovauja visai lietuvių vi
suomenei Amerikoje^ Ta
čiau faktai ką kitą šneka.

Fondo ofisas oficialiai a- 
tidarytas tiktai rugsėjo pa
baigoje. Intensyvus organi
zacinis darbas vedamas tik 
pora mėnesių. Jau susior
ganizavo 90 skyrių, kurių 
77 jau įregistruoti ir turi 
numerius. Kitų registracija j 
baigiama. Taigi, per trum-1 
pą laiką beveik savaimin į 
gai susiorganizavo net 90 j 
skyrių, tai jau nesunku ma-1 
tyti ir suprasti, kad plačio
sios visuomenės karštas pri 
tarimas ir pasitikėjimas 
Bendram Amerikch Lietu
vių Fondui yra tvirtai ga
rantuotas.

bet kolonija nemaža ir atei 
ty narių tikimasi daug diau 
giau turėti. Garbės pirmi 
ninkais skyrius išrinko mie-

PO OPERACIJOS
Marijona Kamsickienė, 

Crosby St., randasi Buttei 
morth ligoninėj nuo gruo 
džio 5 d. Jai buvo padąry 
ta operacija.

Nacių gamybos viršinin-i jus submarinus, kurie gali

d. Ta žinia, motina Marijo- 
Parapijonai ŠŠ. Petro ir na Budraitienė taip persiė- 

Povilo parap. susirūpinę dė I m®’ kad Patj vakar* 8U'
lei sveikatas klebono kun s*rg° Savo širdies ataką ____________
Juozo Lipkaus. Gruodžio 6 *r <5ru°džio 5 d. ryto pasi- . . V1 • . 
d. buvo pradėjęs šv. Mišias mirė. Budraičių duktė ir_se-| NaCIfll KUOSIS NdUJUS

sto majorą p. Nolan ir savo bet užbaigti negalėjo — ap-1 au°_Jau“0 ‘ J'jr8učio Ona
kleboną kun. V. Karkauską. 
Majoras Nolan žadėjo sky
riui savo visokeriopą pagal
bą.

Bridgeport, No. 8, sekr. 
Adomas Viznis ir Ant. Sta
nišauskis.

Danbury. No. 77, sekr. 
Helen Vaitkins.

Hartford, No. 12, garbės

alpo. Išvežtas į ligoninę.
Spalių mėnesį kun. Lip- 

kus buvo išvykęs į Sacred 
Heart ligoninę, Milvvaukee, 
kelioms savaitėms poilsio, 
pataisymui savo sveikatos.

Pavasarį, 1943 metais iš
buvo kelis mėnesius ligoni
nėj Rome City, Indiana. Nu
matoma, kad parapijos rū-

pirmininkas kun. prelatas pėsčiai suvargino kleboną 
J. Ambotas, pirmininkė V. ir išsėmė jam sveikatą. 
Petpaitienė. Tikimasi daug Gruodžio 3 d., kada buvo 

dedikacija Šv. Panelės Liu? 
do Apsireiškimo koplyčios 
(šventovės), kun. Lipkus iš
kilmėse nedalyvavo, bet bu
vo matyt aplink vaikštinė
jant, tvarkos žiūrint. Mano
ma, kad jis, gal. tą dieną 
ir peršalo.

narių.
New Britain, No. 11, sek

retorė S. Milukas. Laukia
ma daugiau narių, nes kolo
nija didelė.

New Britain, No. 29, pir
mininkas A. Rėkus.

New Haven, No. 32, pir
mininkė ponia Anna Elf.

Stamford, No. 36, sekre- DVIGUBA KARO AUKA

torius S. Cibulskis. Tikima- 
Dabar prašome mielus lis sį greit gauti daugiau na 

tuvius padaryti ekskursiją rjų
per visą plačią Ameriką, pa 
sidairyti po visas atskiras 
valstybes jų alfabetiškoje
tvarkoje ir pasidžiaugti pla- Valantiejus, pirmininkas A. 
čiai varomu lietuvių šalpos Į Aleksis. Tai vienas stam-
darbu, jo organizacija.

CALIFORNIJOS
VALSTYBĖJE

kas Albert Speer neva sa
kęs “V-3” ginklas būsiąs 
gatavas pulti New Yorką 
pirm naujų metų. Yra kai-

V. M. K bama apie “V-4,“ bet nemi- 
— 1 nima koks ginklas jis galė

tų būti.

Gelwicz, netekus savo bro- Ginklus 1945 Melam:
lio ir motinos, taipgi susir LONDONAS, gruod. 11. 
go. Matyt, kad karo baise i —Iš įraivių šaltinių gau-
nybės paliečia ne tik karius 
anoj pusėj, bet dar ir na
miškius pasilik?sius namuo
se.

Pvt. Geo Budraitis, vi , 
siems žinomas kaip “Jui 1 8^vai 
gutis“, buvo 33 m. amžiaus 
Pirmą syk, kaip buvo pa 
šauktas tarnybon, buvo pa 
leistas dėlei metų ribos. Už 
kelių mėnesių antrą kartą 
buvo pašauktas. Prieš pen
kis mėnesius jau buvo už
jūry — Anglijoj, Prancū
zijoj, Belgijoj, Olandijoj ir 
Vokietijoj.

“Jurgutis ” baigęs moks
lą mūs parapios mokykloje 
ir Davis Tech High mokyk
lą, apie du metus dirb:Gruodžio 1 d., Jurgio Bu-.,, , „ ., ... , . „ , I Mclnerny Spring vVire fa-draicio seimą, Broadway l X v ,

Ave., gavo žinią iš Karo 
Waterbury, No. 2, narių Biuro, kad jų sūnus ir bro- 

individualių 71, draugijų 5. lis, Pvt. Ge-o. Budraitis žu- 
Garbės pirmininkas kun. J. vo kare Vokietijoj lapkr. 9

besnių skyrių, žadąs dar la- į 
biau padidėti.

Waterbury, No. 10, pir
mininkė Elena Devenienė. 

Thomsonville irgi jau ku-

Štai Leuiston, No. 41, na-j 
rių vienu kartu prisirašė 46; 
pirmininkas J. Cherry.

Rumford, No. 21, narių 17,! 
pirmininkas J. Kawlaicze.

Informacijų skyriamsLos Angeles, skyriaus No.
13. pirmininkas^ K. Lukšys.Į riasi skyrkls, kurio pirmi- steigti įr '1ĮterBį^rog "apie
Narių dar maža, tikimės, ninku išrinktas J. Makara- _ n._
kad bent dvigubai padidės, vičius.

San Francisco apylinkėje
lietuvių nedaug, bet jie jau bėję jau yra 9 pilnai regis
pakrutėjo ir žada greit aky- truoti skyriai ir du atlieka j ^t',“New\»rk 'tft.’v'v 
rių įkurti,, ypatingai, kad registracijos formalumus, 
veiklus A. Skirius iš Chi-1 už spartų susiorganizavimą 
cagos tame slauniame mies- | šios valstybės lietuviai ver
te laikinai apsistojo. ti garbingo pripažinimo ir
CONNECTICUT padėkos.
VALSTYBĖJE MAINE VALSTYBĖJE

Šios valstybės lietuviai' Pasidėkojant šauniai Tė 
vieni pirmųjų suskato orga- i vų Pranciškonų įtakai i.’ 
nizuoti BALF skyrius. Da- darbuotei, dvi mažutės Maine 
bar jų tinklas apima jau valstybės kolonijos lietuvių1 
beveik visas kolonijas. šelpimo darbuose pasirodė j

Ansonia, skyrius numerį gražiau už daugeiį didelių 
greit gaus, narių turi 14, kolonij?

fondo veiklą teikitės reika
lauti šiuo adresu: United 1 — Taigi, Connecticut valsty-| uth..anjan o(
America, Ine., 19 West 44th 

York 18, N. Y.
Dr. K. Pakštas

y*

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Tadk- 

rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Raiomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA

MAS JUMS 

KAINAS!

Turime didelį 
kr gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikali&kų Knygų, Stygų, 
Rekordų i, įvairių kitų miS- 

kalių daiktų.

. T,*lpfP taisome Laikrodžius, 
laikrodėlius, žiedus, Ra&omaš 

Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEVVELRY — WATCHMAKER 

— MUS1C 

1216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

po vandeniu “kvėpuoti,' 
jau vartoja juos.

Manoma naciai turi nau-1 t U

J

narni raportai nurodo, kad Į 
Vokietija koncentruoja sa
vo jėgas—jų tarpe du nau
jus V-ginklus ir naujovišką 
submariną—1945 kontrofen

TeL YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CkflROPR AKTORIUS

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

n

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

Vydūną*

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 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711 W. 471h Street Tel. Yards2588

Mrs. K. P. D/iubak iv Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

J

i brike. Pašauktas tarnybon 
birž. 16, 1941.

Jo motina Marijona Bud
raitienė, gimus Lietuvoj. J 
Amjeriką atvyko prieš 35 
m. Čia apsivedė su Jurgiu 
Budraičiu. Pasiliko liūdėti 
vyras Jurgis, duktė Ona 
Galevičienė (Gelwich) i; 
brolis Antanas Kazukevičia.! 
(Vėliau bus daugiau para-' 
syta apie laidotuves, kurios 
bus gruodžio 9 d.)

Tik vien* por* ak y įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Ileg- 
■emlnuotl jaa modernliklauala 
metodą, kuri* regėjimo mokaisi 
g*U sutelkti.
V M BUSTAI PATYRIMO

akini*, korto praAnll- 
akltj (tempta*.

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

Ysmpss II-tos
Telefonas! OAHAIi MBS, Obtcnęs 

OFISO VALANDOS! 
■asdlsa s. m. Iki 1:10 p. ss. tmltoA. Ir Mtad. s. m.'----^JhUhU A ta

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.

Res. 6968 So. Tolimui A v*.
Re*. TeL GROveMll 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS U. CHIRURGAS 

2423 West Marųnette Road
OFISO VALANDOS

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

C J >3

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PAKLOK SETAI — *n 
springsais, 

arba jūsų 

senas setas 

ar matrasasI.
perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandie I

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

Telefonas SEELEY 8760

Tel. YARds 5921
ftes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
_756 Weat S5th Street

Trečiadienio Ir Bettadlenlo vakarais 
Oflme uidarvtae.

Aukok savo kraują sužeis
tiems kaliams per A Rau
donąjį Kryžių

^TeLCANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Kd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. u 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadieniu 

i vakarais ofisas uždarytas. 1 
REZIDENCIJA j

3241 West 66th Place " 
Tel. REPublic 7868 1

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avėk 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.pv

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

dr. v. a. simkus
į CYDYTOJAS IB CHIRURGAS
H ^1K 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.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

Nieks negali 
| minti, išskynus mus pačius.

mus paže- , Skania?sia duona toji, 
kurią uždirbame savo ranka-
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

IT1ARGIJTU'
vyENTNTglI.IS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

KADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - U50 kilos.
SEKMADIENIAIS — ano 1 

Ud 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:39 vai. vakare.
EXTKA PROGRAMAS Penk 

tadteniaia nuo 7 Ud 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Remontavimul, Refinansavimui— 
AMT LENGVU MĖNESINIU UMOKCJIMŲI
Panaodoklte Pro** Dabartinėms lenioiiu 

Nooilmao Batonu.

TĄPKITB FINANSINIAI NEPRIKEAUBOMU

TAUPYKITE mū.ų |><ta liroje. Jūsų Indėliai 
rūpcstlncral globojami Ir Ilgi $5 000.00 ap
drausti per PederaI Savinas and ban In- 
fturance Corporation. Jūmų pinigai bua greitai 
lAmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANNINfi p/TAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8155 8o. Kedzle Avenue

VALANDOS:
nuo 2—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
Išskiriant trečiad. ir Sekmad.

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Qd 8:00 vai. 

Trečiad ir Sekm. tik suaitariua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

I1 ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St, Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Ir šeštadieniais

a—A DOI^t.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—- 
Res. Tel.: MIDway 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. KRUKA5
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tol. REPnblIc 0054
Jeigu neatsiliepta —
ftank KEDzle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal su tartj

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

t



TreMadlente, gr. 13 7T , 1344 DTENRASTTS? DRATTGAS, CHICAGO, IEEINOIS 3

CLASSIFIED AND "HELP

I “D K A .U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-248*

II

HELP WANTED VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTU 
ARC WEWERIU 

PAGELU. — THREADERS 
PUNCH IR DRII.L 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
Aukščiausios ratos—53 vai. j sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

Atdara kasdien 8 ryto Iki 8 vak. 
Sekniad. 10 ryto iki 3 pp.

VYRŲ 
VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVĖS 
DARBAMS
★ ★

PASIRINKIMAS:
1-mo—2-ro AR 3-čio ŠIFTO

GERA PRADINE RATA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

PO KARO ATEITIS 
ATSIŠAUKITE

CASPERS 
TIN PLATE CO. 
4IOOW.42nd PI.

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers 
Molderių

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

2742 W. 36th PLACE

MALIAVOS DIRBTUVĖJE 
REIKIA

.MILL HAND IR ABELNŲ 
DIRBTUVĖS DARBINIKŲ

Laikas ir pusė virš 40 vai. 
Pastovūs darbai. Svarbūs darbai.

ATSIŠAUKITE
7419 S. GREEN ST.

Ar pašaukit
STEWART 0220

CORE MAKERS
IR

MACHINE MOLDERS
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.
Tas, kuris gelbsti vieną 

gimtojo krašto sūnų, yrp 
brangesnis už 100 priešų iš
naikintoji. Basiuje

Skelbkitėg “Drauge”.

HELP WANTED — VYRAI

Yra

Taikos Laikų 

Ateities

PRIE

ELECTRO-MOTIVE
Division

GENERAL MOTORS
Corporation

ATSIŠAUKITE*
55tli STREET IR JOLIET RD.

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

HELP 1VANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
Atlikit saugius, lengvus darbus 
moderniškoje karo dirbtuvėje. 
Gera mokestis ir bonai. Tiktai 
dienomis. Uniformos duodama. 
Dykai busais patarnavimas.

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel. PORtsmouth 6277

VYRAI IR MOTERYS

★ ★ ' 
MOTERŲ - VYRŲ

NEAPRIBOTO AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiltai 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 
B0XMAKER5, INC. 

2555 W. Diversey Avė.

DŽIŪGAUJA LAIMĖJĘ Šeštosios Karo Paskolos reikalu
ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ DRAUGIJAS ( HK'AGOJ

and Loan Ass’n — 2202 W.

New York Giants, futbolo tymas, po laimėjimo su Washington Redskins National 
Pro Futball League, džiūgauja ir sveikina /ymo vadą Steve Owon. Dabar Giants turės1 
lošti su Green Bay tymu, kuris yra čempionas Vakarų Divizijoj. (Acme-Draugas te- 
lephoto)

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Pirko už dideles 
sumas bonų

Į Keistuto “spulką”, 3236 
So. Halsted St., sekantieji 
nariai atsilankę nusipirko 
karo bonų per 6-tą Karo Pa-

HELJP VAKTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. 6ORN & CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriama 

uniformų.

I

GENERAL OFFICE WORK 
SOME TYPING

Experience not necessary 
Between Ages of 18 to 40 Yrs.

. Post War Future
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for —,-Mr. STOLTZ

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

PATARNAVIMAI

Kaip žinome, dabar eina 
6-tos Karo Paskolos vajus. 
Chicagos lietuviams yra 
skirta 4 ir pusė milijonų 
dolerių kvota. Išpildžius ją 
mes galėsime pakrikštyti 
lietuviškais vardais septy-j 
nis bomberius ir tuom pat!I
sykiu parodysime savo pa-

Cermak Rd.
Standard Federal Savings 

and Loan Ass’n — 4192 Ar
cher Avė.

Universal Savings & Loan 
Ass’n — 1739 S. Ualsted 
St.

St. Anthony’s Savings &
triotizmą ir nuoširdų karo į Loan ^ss n 1500 S. 49th

SHOPPING-

BUY Sf ALS

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus.
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
REAL ESTATE FOR SALE

skolos vajų, už ką gavo bi
lietus j “žvaigždžių vakarą” 
gruodžio 17 d., Darius-Gi- 
rėno salėj. Bonai priskaity- 
ti prie lietuvių kvotos:

Už $4,000.00 W i 11 a r d 
Clark.

Už $1,000.00 Edgar Clark
Už $1,000.00: Frank Bu 

dreck, Frances Budreck, Jo 
seph Budreck, Joseph Azu- 
kas, Joseph Alauskis.

Už $700.00: Joseph Ja3? 
tis.

Už $500.00: Charles Ūke 
lis, Paul ir Anna Kiusas 
Barbara Pečeliūnas ir Pete* 
Kripas. Mėlsvakifit?

Pranešimai
Marųuette Park. — Gruc 

džio 15 d. 8 vai. vak. para
pijos svetainėje įvyks BAL 
F 5 skyriaus susirinkimas. 
Bus išduotas raportas iš bu
vusio vakaro ir viso sky
riaus veikimo. Todėl svar
bu, kad kuo daugiausiai na
rių atsilankytų; taipgi ku
rie dar neatsilygino už bu
vusio vakaro bilietus, pra 
šomi tai padaryti šiame su
sirinkime.

Drabužių rinkimas laiki*

nai pertraukiamas, tatgi ku 
rie turite tinkamų drabužių 
prašomi palaikyti tol, kol 
bus pranešta vėliau.

Prie progos noriu išreikš
ti padėka skyriaus vardu 
visiems, kurie prisidėjo prie 
mūsų vakaro pasisekimo: 
pirmiausia klebonui kun. J. 
Paškauskui ir O. Klaubai, c 
ypatingai dr. J. Simonaičiui, 
be kurio viršminėtas vaka- 

būtų neįmanomas.
F. J. čižausfcas

ras

Palaimintos Lietuvos dr- 
gijos priešmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, gruo
džio 13, 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. 
Bus renkama valdyba 1945 
metams. Visi nariai būtinai 
dalyvaukite! Bus pardavinė
jami karo bonai.

Lucille S. Dagis, rašt.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubo priešmetiniam su
sirinkime Lucille S. Dagis 
pardavinės šeštosios Pasko
los karo bonus, kurioj lietu
viai turi sukelti $4,500,000. 
Pirkdam5 nėr susirinkimą 
galėsim įsigyti dykai ir ti- 
kietą į “žvaigždžių vakarą”, 
kuris įvyks tą pačią dieną. 
Darius Girėno svetainėje.

Mėlsvakiūtė

pastangų rėmimą.
Iki šiai laikui Chicagos 

lietuviai jau sukėlė apie pu
sę tos sumos, tai yra virš 
dviejų milionų. Bėgyje gruo 
džšo mėnesio turime sukel
ti ir kitą pusę. Todėl visi 
prašomi kuo daugiausiai 
pirkti karo bonų ir pirkti 
juos lietuviškose skolinimo 
ir taupymo bendrovėse, ku
rių sąrašą žemiau prideda
me. Perkant tenai karo bo
nus lietuviai gaus kreditą 
ir greičiau išpildys savo 
kvotą. Chicagos lietuviai at
liko savo dalį pereituose va
juose, jie atliks tą patį ir 
šį kartą.

Su gilia pagarba 
V. Balanda,

Organizacijų komisijos 
pirmininkas

Vietos kur visi lietuviai 
privalo pirkti bonus

Chicago Savings and Loan 
Ass’n — 6816 S. Western 
Avė.

Crane Building and Loan 
Ass’n — 2555 West 47th St.

Continental Savings and 
Loan Ass’n — 4559 S. Pau
lina St.

Gediminas Savings and 
Loan Ass’n — 4425 S. Fair- 
field Avė.

Keistuto Savings & Loan 
Ass’n — 3236 So. Halsted 
St.

Midland Savings & Loan 
Ass’n — 4038 Archer Avė.

Mutual Federal Savings

Ct., Cicero.
Metropolitan State Bank

— 2201 W. Cermak Road.
i

Lithuanian Commitlee 
For U. S. Victory Fund
3236 So. Halsted Street

Pumkinų centru skaitoma 
Okiahoma valstybėj vieta, 
vadinama Pumkin Center. 
Ten randasi ištisos pumkin 
farmos. Vienas farmerys 
praneša, kad jo farmoj nuo 
vieno akro žemės surinkta 
12 tonų pumkinų.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

--------- *---------
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. M.
YVHEC, 1450 K.. Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

Buy Christmas Seals and 
Prevent Wartime Rise in TB

IŠ VAKARINIO FRONTO

Amerikos Pirmoji Armija prasimušus į Cologne lygu
mas eina pirmyn dešimties mylių ilgio frontu. Tuo tarpu 
Devintoji Armija išmušė priešą iš įsistiprinimų ant va
karinio Roer upės kranto ir jau deda pastangų persi-

PARSIDl ODA — 2 ankfir. mūriniu 
namas, 3—4 kambarių aparlmental, 
karšto vandens Šiluma, m (Iri n i s ga- 
radžlus. Randaai adresu; 7205 HO.
MAPIJ5WOOD AVĖ. Kreipkitės prie 
ot.7t^°caj”,4us!>* S halsted kelti per tą upę. (Acme-Draugas telephoto)

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the line of 

Fnrnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Reprraentatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appointment rali —

REPUBIJO 6051

STASYS LITWINAS SAKO:
H "D H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti vadau visokios rūšies namams 

REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Roard— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.
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by the
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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 ............................................. . ................v .75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

- Entered as seconJ-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.
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Ar komunistų politinė veikla kenkia karo 
eigai?
AUTORITETŲ NUOMONE

Jungtinių Valstybių armijos ir laivyno žurnalo vė
liausioj laidoj buvo straipsnis, kuriame kaltinama Bri
tanija ir Rusija dėl karo prailginimo. Esą karas Eu
ropoje jau būt buvęs baigtas, jei britai ir rusai nebūt 
nukrypę nuo tikslo pirmiausiai Vokietiją nugalėti.

Po sąjungininkų įsiveržimo Prancūzijon, Rusija vi
sas savo jėgas nukreipė į Baltijos kraštus ir į Balka
nus, kad kuo greičiausiai ten įsistiprinti ir kuo pla
čiausiai savo įtaką praplėsti. Tai pakurstė ir Didžiąją 
Britaniją stoti į lenktynes, kad savo įtakon paimti 
Graikiją, Italiją, Albaniją ir apsaugoti savo “gyvybės 
liniją” per Viduržemius į Indiją.

Kai buvo pradėta invazija Prancūzijon, buvo tikė
tasi, kad raudonoji armija visa savo jėga žygiuos Ry
tų Prūsijon, eis Vokietijos gilumon ir tuo būdu Vo
kietija ligšiol bus sutriuškinta. Bet rusai iki šiol Vo
kietijon kojos dar nėra įkėlę. Jų karo frontas sustojo 
Baltijos valstybėse ir Lenkijoj, kad tuos kraštus savo
tiškai aptvarkyti, kad jų prijungimą prie Rusijos už
sitikrinti. Karo jėgas bolševikai pasuko į Balkanus, 
kad ten kuo greičiausiai įsistiprinti. Visas karo sun
kumas prieš Vokietiją užkrito ant amerikiečių ir an
glų (daugumoj amerikiečių) pečių Vakarų ir Pietų 
Europos fronte. ( x

Bet negana nė to. , ? į » , VV5. 1 J ii
STALINO POLITIKA KENKSMINGA •

Armijos ir laivyno žurnalas teisingai rašo, kad mar
šalo Stalino politika visiems iš nacių išlaisvintiems 
kraštams daro nesmagumus, ardo ramybę, trukdo lais
vai, be pašalinės įtakos, susitvarkyti.

Sukilimai Graikijoj, politinės demonstracijos Belgi
joj, Olandijoj, nesantaika Italijoj ir net Prancūzijoj, 
tai komunistų veiklos padaras. Tos veiklos Stalinas ne 
tik nestabdė, bet ją kurstė. Prieš metus laiko jis buvo 
pažadėjęs Churchilliui ir Rooseveltui padėti atstatyti 
ir palaikyti tvarką išlaisvintuose kraštuose, bet jis 
elgiasi priešingai — tą tvarką ardo.
K£ MANO SENATORIAI?

Jungtinių Valstybių senate taip jau kyla stiprių bal
sų prieš pradėtas įtakos sferų lenktynes Europoje. 
Ir senatoriai mato, kad anglų ir Stalino pasirinktoje 
politikoje yra daug pavojų: ja prailginamas karas ir 
sutrukdomas pokarinės pasaulio taikos atsteigimo dar
bas. Senatoriai pažymi, įvykiai Italijoj ir Graikijoj, 
tai esąs ženklas, kad užsibaigus šiam karui komuniz
mas ims siausti visoj Europoj.

Keliamas ir toks klausimas, ar Didžiajai Britanijai 
pavyks sulaikyti komunizmo plitimas Europoj. Nei bent 
būsią panaudota militarinė jėga. Bet ši priemonė .esanti 
tik laikina.

Apie rusų-^anglų lenktynes Europoje mea~jau esame 
rašę keliais atvejais. Senatorius Wheeler tuo pačiu 
klausimu sako: “Jūs jau galite pastebėti naujų lenk
tynių tarp Didžiosios Britanijos ir Rusijos pradžią, 
kurios gali išsivystyti iš ekonominių lenktynių į gink
luotas lenktynes, jei maršalas Stalinas ir premieras 
Churchill iš savo pusės nepanaudos didžiausio atsar
gumo.’ ’
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NELAIMINGAS MIESTAS

Bingham, Utah valstybėje, Amerikoj, miestelį šiomis dienomis ištiko nauja nelaimė: 
didelis kalnas rūdos (ore) nuslinkęs užgriovė namus ir sužeidė daugelį gyventojų. 1926 
m. tą miestelį buvo užgriuvęs nuo kalnų sniegas. 1930 metais dėl didelio ir smarkaus 
lietaus miestelį palaidojo nuslinkus nuo kalnų žemė. 1932 m. kilęs gaisras miestelį su 
žeme sulygino. Gyventojai, kurie dirba rūdos kasyklose, po kiekvienos nelaimės vėl 
atsistato. (Acme-Draugas telephoto)

Nieks šiandien negali pasakyti, kad nėra komuniz
mo pavojų Europoje ir net kituose kontinentuose. To
kių pavojų yra.

Bet šiuo metu kiekvienam iš mūsų rūpi karo eiga. 
Stalino susirūpinimas komunizmo idėjos plėtimu ir Ru
sijos sienų didinimu, aiškiai kenkia karo eigai. Ar šian
dien tokie graikai negalėtų padėti stipresnėmis, su
jungtomis jėgomis kariauti prieš Vokietiją, jei jiems 
nereiktų kovoti su ginkluotu komunistiniu elementu 
Graikijos viduje? Tą patį klausimą galima statyti ir 
kitiems kraštams sąryšyje su komunistų sistematinga 
politine veikla.

*

Tarptautinės sąjungos
Prieš metus laiko buvo prasidėjęs platus ir gražus 

sąjūdis suorganizuoti tarptautinę taikos organizaciją, 
į kurią įeitų visos taiką mylinčios tautos, nepaisant • 
jų didumo ar galingumo. Tam jau buvo padaryta ne
bloga pradžia.

Bet paskutiniuoju laiku, kaip buvo rašyta kituose 
mūsų straipsniuose, pradėta lenktynės už dominavimą 
Europoje. Be to, yra daromos paskiros ‘sutartys. Di 
džioji Britanija yra padariusi paskirą sutartį su Mask 
va. Dabar panašią sutartį sudaro Prancūzijos laikino 
sios valdžios galva gen. de Gaulle su Stalinu. Tos su
tartys, tai savotiškų sąjungų organizavimas, tai no
ras dalintis teritorijomis ar bent įtakų sferomis, lai
kytis vieningumo tarptautinėse konferencijose ir 1.1.

Tos sutartys gali pasirodyti nenugalimomis kliū
timis sudaryti tarptautinę taikos organizaciją ir at
statyti teisingą taiką. Jei taika nebus teisinga, jei ne
pavyks suorganizuoti tokią organizaciją, kurion visos 
taiką mylinčios tautos galėtų įeiti, pastovios taikos 
pasaulyje nebus.

Atsižvelgiant į tokią padėtį. Jungtinių Valstybių vy
riausybė turėtų būti ir akylesnė, ir veiklesnė, ir, pa
galiau, griežtesnė vykdant į gyvenimą Atlanto Čarterį, 
kurį laužyti yra palinkę ne tik rusai, bet ir anglų po
litikai,

★

Ormoc paėmus
£7OS»'-

Amerikiečiai, vesdami karą Pacifiko salose, turi nu
galėti nepaprastai didelius sunkumus. Tolimos distan
cijos, nepereinamas džiunglės, ligos etc. Nežiūrint to 
viso, mūsų kariai daro šaunią pažangą. Paskutiniųjų 
dienų laimėjimas Leyte saloj yra pažymėtinai didelis.

Paimtasis didelis Ormoc uostas strateginiu atžvilgiu 
yra labai svarbus. Tai yra paskutinis uostas Leyte 
šiaurėj, per kurį japonai galėjo pristatyti savo fron
tui daugiau vyrų ir amunicijos. Šią poziciją ameri
kiečiai paėmė per keturias dienas. Čia susijungė dvi 
divizijos — 77-toji ir 7-toji. Be to, sunaikintas visas 
japonų kariuomenės garnizonas.

Po to stambaus laimėjimo, visos Leyte salos išlais
vinimas bus žymiai pagreitintas.

Į APŽVALGA“!
x-

Lietuva, Rusija ir komunistai
Lietuvių bolševikų dienraščio Žiniomis, oficialė So

vietų žinių agentūra pranešusi, kad Povilas Ratomskis 
paskirtas “Lietuvos užsienių reikalų komisaru.”

Tas pats laikraštis sako, kad Rotomskis buvo So
vietų Rusijos generalinio konsulato New Yorke narys.

Tuo paskyrimu lietuvių komunistų laikraštis labai 
džiaugiasi.

Geram lietuviui ne džiaugtis bet liūdėti reikia, nes 
Ratomskio paskyrimas “sovietirtės Lietuvos” komisaru 
reiškia, kad Maskva savinasi Lietuvą ir ją jungia prie 
Rusijos. Neužmirškime, kad Rotomskis yra Rusijos val
dininkas ir dėl to to krašto pilietis. Ir jei Lietuvai ru
sai bent kiek laisvės planuotų duoti, jie valdininkais 
neskirtų savo piliečių, bet leistų patiems Lietuvos žmo
nėms juos pasirinkti.

Prieš keletą dienų lietuvių bolševikų laikraščiai 
džiaugėsi ir tuo, kad jau galima laiškus siųsti į Lie
tuvą. Bet tuo pačiu kartu jie pabrėžė, kad adresuojant 
laiškus į Lietuvą būtinai reikia pridėti SSSR, nes ki
taip laiškai nenueis.

Vadinas, patys ir vienu kitu atveju pripažįsta, kad 
rusai bolševikai Lietuvos neišlaisvino, bet ją okupavo 
ir ją jungia prie Rusijos, tačiau savo skaitytojus mul
kina rašydami, kad Lietuvos žmonės dabar turi ir lais
vę ir gerovę.

Lietuvos žmonės ir šiuo metu tebeneša sunkų oku
pantų jungą. Tas jungas nėra mažesnis, kaip jis buvo 
1940-1941 m. ir kaip buvo prie antrųjų okupantų — 
nacių. Lietuva tada bus laisva ir nepriklausoma, kada 
ten nebus nė vieno okupanto kario, šnipo, nacių ar 
komunistų komisaro, kada patys žmonės turės pro
gos pasiimti savo krašto likimą į savo rankas ir išai- 
. inkti sau valdžią, ’ *

Prekybos laivyno 
jūrininkų reikalu

VVasnington, D. C. Com- 
modore Telfair Knight, Ka
ro Laivihinkystės Adminis 
^racijos vice administrato
riaus padėjėjas, pabrėžė, 
kad matyti iš po visą šalį 
Karo Darbo Jėgos Komisi
jos suteikto leidimo nepri- 
tyrusiems vyrams, norin
tiems stoti į J. V. Preky
bos Laivyną, būti lavina
miems J. V. Laivininkystės 
Tarnybos, kaip labai reika
lingi jūrininkai.

Karo veiksmams Pacifi- 
ke besiplečiant, mūsų Pre
kybinio Laivyno darbas dau 
giau nei patrigubėjo. Dėl la
bai tolimų distancijų, no
rint pristatyti tą patį kie
kį siuntinių Pacifiko ba
zėms, reikalinga tris kart 
daugiau prekybinių laivų, 
negu jų buvo reikalinga Eu
ropoje. Kiekvienas nuženg
tas žingsnis pirmyn Pacifi- 
ke reiškia didesnes parei
gas mūsų Prekybiniam Lai
vynui:”

Šis yra pirmas kartas, 
kai išduotas ‘per visą šalį 
leidimas samdyti neprityru
sius žmones Prekybinio Lai- 

. vyno mankštai. Vyrai, tarp 
17 ir 50 metų amžiaus, ga
li stoti savanoriais Laivi
ninkystės Tarnybos mankš
tai ir po to įvairioms parei
goms jūroje, pavyzdžiui ra
dijo operatoriais, virėjais, 
denio ir mašinos jūrinin
kais, kasininkais ar ligoni
nės tarnautojais.

Wafthihgton, D. C. — Ka
ro Informacijos Įstaiga pra 
neša, kad 1944 metų kalė
dinių eglučių atsarga bus 
pakankamai didelė, kad ga
lėtų patenkinti šios šalies 
gyventojų šventinį pareika
lavimą. (OWI)

Mirė Jonas
Ramanauskas

Telegrama
Gruodžio 8 d., Floridoje, 

pasimirė Jonas Ramanaus
kas, didis Tėvų Marijonų 
geradaris. Laidojimas šian
dien, gruodžio 13 d., Brock- 
ton, Mass. Dalyvauja ir bū
rys Tėvų Marijonų iš Ma- 
rianapolis Kolegijos. Dau
giau apie velionį bus pra
nešta vėliau.

Rūpinasi veteranų 
namu paskolomis

Washington, D. C. — Tau 
tinės Apgyvendinimo Agen 
tūros Federalinės Apgyven
dinimo ‘Administracijos pa^

tangomis, pagal “G. I. Tei
sių Deklaraciją’’, privačių 
skolinimo įstaigų išduoda
mos veteranams apdraustos 
namų paskolo's. (OWI)

Kinai romišką kalendorių 
priėmė 1911 metais.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES

• BRANDES

• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTER

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH

LIQUOR

STORE
t

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
a* pigesni nnoSimtj — be koml&hM 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
«M2 W. CERMAK RD....................... TeL C ANaI 8861

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
------ r

* KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR ŲŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. "CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondtak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampas!

V AL : — nuo 9 ryto Iki 5:10 p.p. etvlr. Iki 9. SeStad 9 Iki 12.
, -................ ,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
HTOKER COAL, Ankštos rAUee, J y
2 syk plantos, Chemiškai prirengtos
BLACK B AND LUMP...............
PETROLEUM COKE (Cottkse).j 
PETROLEUM COKE (PDe Rnn)

W. VIRO. LUMP — Sijoti.... $9.20
4
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X Jack Juozaitis, žino

mas Chicago veikėjas, šiuo 
metu randasi kur tai Sai- 
pan saloje. Rašo, kad svei
kas, gerai maitinamas. Kli
matas šiltas. Maudytis Pa- 
cifiko vanduo gruodžio mė
nesį šiltesnis, negu Michi- 
gan ežere rugpiūčio mėnesį. 
Vabzdžių ir šliužų galybės. 
Šiuo metu jis eina vyriau
sio elektros inžinieriaus pa
reigas. Elektros stotis įren
gta iš japonų paliktos me
džiagos. Visiems draugams 
ir pažįstamiems siunčia svei 
kinimus. Apie Chicago žino 
iš gaunamo “Draugo”.

X Dr. Zuikis baigė Karo i 
Departamento skirtą laiką i 
medicinos praktikai ir iš
vyksta į karinę tarnybą. 
Šaukiant į kariuomenę jis 
buvo bebaigiąs medicinos 
mokslus, dėlto Karo Depar
tamentas leido jam kiek lai
ko pasipraktikuoti. Jis buvo 
veiklus Ateitininkų draugo
vės narys ir tautinių šokių 
lokėjas. Yra vedęs L. Pili- 
ponytę ir jau susilaukęs šei
mos.

X F'ederacijos Chicagos 
apskrities mėnesinis susi
rinkimas įvyksta šį vakarą, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėj, West Side. Tautiniai, 
religiniai ir draugijiniai rei
kalai kvieste kviečia visus 
atstovus ir veikėjus daly
vauti susirinkime.

X Petras Brazis, 4105 Coi , 
nelia Avė., dr. P. T. Brazio 
tėvas, labai nuoširdžiai dė
koja seselėms, slaugėms, o 
ypatingai daktarams, kurie 
rūpinosi grąžinti jam svei
katą gulint Šv. Kryžiaus li
goninėj. Jis linki visiems, ku 
rių yra pašlijusi sveikata 
vykti Šv. Kryžiaus ligoninėn, 
kur malonių seselių, slaugių 
ir rūpestingų daktarų prie
žiūroje grįš sveikata.

X Jonas ir Josephine Zolp 
6627 S. Richmond St., lap
kričio 26 d. šventė 25 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Pietus turėjo Niel- 
sen’s. Tą dieną jų sūnus Ju- 
nius, instruktorius U. S. a- 
viacijoj, buvo lėktuvu par
vykęs tėvus Dasveikinti. Ju
biliatai turi ir kitą sūnų ka
riuomenėj, kurs dabar ran
dasi užjūryje.

X Šv. Kryžiaus parapija, 
Town of Lake, ateinančiais 
metais paminės istorinį įvy
kį. Gegužės mėnesį bus su 
degintas parapijos sko'u 
morgičius. Prieš ateisian 
klebonauti čia kun. A. Lin 
kui, nieks iš parapijonų net 
nesapnavo, kad milžiniška 
parapijos skola bus trumpu 
laiku atmokėta.

X Muz. V. Daukša, va r 
gonininkas Šv. Kryžiaus pa 
rapijos, vėl sunegalėjo. Jį 
pavaduoja duktė Lottie. Che

ras pasiilgęs savo veterano 
vedėjo ir mokinime ir gie
dojime bažnyčioje.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.”

Lietuva nenori nei bolše
vikų, nei nacių “globos”.

VLADISLOVAS ZVINSKIS 
(ZtVINSKI)

Mirė Gruod. 11 d., 1944 m. 
8:3d vai. ryte, sulaukęs 45 m.

Gimė Lietuvoje, Kauno rėd. 
Kilo iš Raseinių, apskr. Kalti
nėnų parap.

Paliko dideliame nuliūdime 
motinų. Marijonų (po tėvais 
Arsunkaitė), brolį Aleksandrų 
ir jo šeimų, seseris: Mortų
Stoeckųr, Zofiją Bartash, Char- 
lotte C’happs ir j šeimas, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažystamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6518 So. Talman Avė., Tel. 
Republic 3547.

Laidotuvės įvyks penktad., 
Gruod. 15 d., 1944 m. iš na
mų 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo Švenč. Panelės 
Marijos parap. bažryfčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Brolis, Se
serys ir Giminės.

Laidotuvių Direkt. Antanas 
B. Petkus, Tel. Grovehill 0142.

■B
Keturių Metų Mirties 

Sukaktuvės

DR. JONAS J.
KOVVARSKAS

Jau sukako keturi metai, 
kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo my
limą sūnų ir brolj Dr. Jo
ną J. Kowarską.

Netekome savo mylimo 
Gruod. 14 d., 1940 m.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis ketvirtad., 
Gruod. 14 d., 1944 m. Gimimo švenč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčioje 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsta už 
a. a. Dr. Jono sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po num. 
6919 So. Artesian Avė.

Nuliūdę: Motina Paulina, Sesuo Petronėlė ir Švogeris Ge
orge Strode, jų' Sūnus Lawrence (U. S. Navy ir Giminės.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SIPER VISION

STANDARD 
FEDERAL 

fSAVINGS
Lili AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO
Virginia 1141

Ii
1-

PETER TR00S1 MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PIRKIT TIESIOG 13 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

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

TECH SGT. JUOZAPAS ZABELLA

Anot valdžios pranešimo, mirė Lapkr. 24 d., 1944 m., karo 
laukuose Belgijoje kovodamas už savo tėvynę, sulaukęs 34 
metų amžiaus.

Gimė Chicagoje.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Eleną (po tėvais Pil- 
kiutė), dukrelę Audrey, motiną Kazimierą, brolius Bronislo
vą ir Stanislovą ir jų šeimas, dėdes Steponą Lachawicz, jo 
šeimą ir Joną Grumblį, tetas Pilitauskienę, Laudanskienę, 
Uselienę ir jų šeimas, pusseseres Bertha Walsky, jos šei
mą ir šimkevičiutes, pusbrolį Praną šlepovicz ir jo šeimą, 
uošvę Juzefiną Pilkienę, švogerką Knrstiną Pilkiutę ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Mes atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo, už
prašėme gedulingas šv. Mišias antradienį, Gruodžio 19 d., 
1944 m., Gimimo švenč. Panelės Marijos parap. bažnyčioje, 
Marųuette Parke, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. karžy
gio Juozapo sielą.

Nuliūdę: Moteris, Dukrelė, Motina, Broliai, Dėdės, Tetos, 
Pusseserės, Pusbrolis, Uošvė, švogerką ir Kitos Giminės.

VINCENTAS
KARANDZEVICIUS

(KARONS)
Gyveno 2548 West 71 Street. 

Mirė Gruodžio 10 d. 1944 m., 
5 vai. ryte, sulaukęs 57 metų

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Pakarų pa-' 
rapijos. Amerikoje išgyveno 37 
metus.

Paliko dideljiįįme nuliūdime: 
moterį Bronislavų (po tėvais 
Samolaitė); sūmj Jonų (U. S. 
Army); dukterį Jean; seserį 
Onų ir švogerį Povilų Meš
kauskus ir jų šeimų; brolį Jo
nų (Kanadoje) ir daug kitų gi
minių. draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoje paliko seseris Vero
nikų ir Agnieškų ir kitas gimi
nes.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
VVestern Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtad.. Gruodžio 14 d. 1944. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
nulydėtas į Gimimo Šv. Panos 
Marijos parapijos bažnyčių, ku 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Moteris, Sūnus, 
Duktė, Sesuo, Brolis,

švogeris Ir Giminės.

Laid. direktorius Antanas B 
Petkus, Telef. Grovenill 0142

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICUI.AR PI.O PI. E PREFEK TROOST PRODLCTIONS 
DISTR1BUTORS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

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

KREIPKITCS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girenas American Legion Post No. 271.

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.

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. .

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.
suvirs 200 paminklu 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Matorlolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kBentams pilną patenkinimą.* * - e
Didyste Ofisas Ir Dirbta v*:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų grašių MOJfUMĘHT CO. 

paminklinių produktų. '
DIDYSIS Ofisas ir Wrbtev«: «7 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Ctaand An.)
PHONE: SEELEY 6108

MM

JUOZAPAS
PETRAITIS

Gyveno 1649 N. Paulina St,
Mirė Gruod. 11 d., 1944 m., 

sulaukęs 66 metų amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Klio iš Ra

seinių apskr.. Girkulfnio parap.
Amerikoje išgyveno 23 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Onų Kavulaiuskienę ir 
švogerį Vladislovų Ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažys
tamų. Lietuvoje paliko dukte
rį Monikų Petraitytę, seseris: 
Antanlnų ir Monikų ir brolį 
Stanislovų.

Kūnas pašarvotas Sacharski 
koplyčioje, 1735 Wabansta av.

Laidotuvės ' įvyks ketvirtad.. 
Gruod. 14 d. Iš koplyčl-os 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Mykolo Arkangelo parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo, Švogeris Ir Visos 
Kitos Giminės.

laitdotuvlų Direkt. Stanley 
Sacharski, Tel. Brunswlek 2535.

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue . 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

NULIŪDIMO

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS_ ______ 4

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

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

L I. ZOLP
1646 WEST 46th 3T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

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

Phoncs: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PUIJman 1276

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel, Pl.Umao 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone VAKda 4008

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



n
— DTFNRASTTS DRAUGAS, CTTTCACfl, TTTTNOTS Treėlft'dlenlfl PT 13 d., 1914

Baisus ir šiurpus įvykis

Nužudė savo žmoną, bet per klaidą, - 
vyras taip pareiškęs..,

VYRAS PASAKĖ, KAD JIS MANE, JOG JIS ŠAUNA Į 
VYRĄ, IŠEINANTI IŠ ŽMONOS KAMBARIO.

DECATURE, III. — Mrs. 
Mary Burchfield, 23 metų, 
buvo pašauta ir užmušta jos 
name gruodžio 11 dienos va
kare, ir valstijos tardytojas 
Roy B. Foster pasakė, kad 
jos vyras Elmer, 28 metų, 
prisipažinęs, kad jis paleidęs 
ugnį iš šautuvo, bet pareiš
kęs, kad jis manęs, jog šau
na j vyrą, išeinantį iš jos 
miegamojo kambario.

Foster pakartojo Burch- 
field’o žodžius, kuriais jis 
pareiškęs, kad jis atėjo į na
mą 4 vai. po pietų ir radęs

Važiuojant taxicab

Mergaitė buvo patekusi nelaisvėn
DU JAUNUOLIAI BANDITAI IŠ MERGAITES ATĖMĖ 

RANKINI LAIKRODI, UŽ $225, IR PINIGAIS $5, 
KAI VAŽIAVO DALINANTIS TAXICABO VAŽIA
VIMU.

Miss Frances Hoppe, 29 
metų, 3115 N. Ridgeway, 
nukentėjo anksti praeitą pir
madienį, kai ji važiavo su 
dviem jaunuoliais, dalinan
tis (sharing) taxicabu va
žiuojant. Mergaitė buvo ta
pusi jaunuolių belaisve iki 
jie išmetė ją iš taxicab po 
to, kai jie paėmė iš jos už
8225 rankinį laikrodį ir $5.

* + *

Abu vyrai buvo apsigink
lavę revolveriais, mergaitė 
pasakė Albany policijai. Ji 
pasakė, kad jie išmetė ją iš 
automobilio prie Crawford 
ir Palmer.

Miss Hoppe pasakė, kad 
ji išėjo iš miesto naktinio 
klubo ir pašaukė cab prie 
Randolph ir Clark. Du vyrai 
buvo taxicabe, ji pamatė, 
bet vairuotojas pasakė, jog 
jie vyksta ’į Logan Sąuare 
ir pastebėjo, kad jinai galin
ti dalintis važiavimu, jei ji 
važiuoja ta pačia kryptimi.

Arti Diversey ir Mil- 
waukee vienas iš jaunuolių,

Įdomus ir gražus vakaras!

"Taip tėvas norėjo" bus perstatoma
ŽYMŪS IR GABŪS ARTISTAI PERSTATYS VEIKALĄ. 

— VAKARAS ĮVYKSTA SEKMADIENI, GRUO
DŽIO 17 D.. 7 VAL. ŠV. ANTANO PARAPIJOS SA
LĖJE, CICEROJE.

Labdarių 3 kp., Cicero, šv. 
Antano parapijos salėje ren
gia vakarą gruodžio 17 d. 
Ateitininkų Draugovė per- 
stato 3-jų veiksmų dramą 
“Taip Tėvas Norėjo”. Veika
las atvaizduoja lietuvių par
tizanų kovas už tėvynės lais
vę.

Artistai gabūs ir žymūs 
nes daug sykių yra scenoje 
pasirodė įvairiais atvejais: 
būtent: tėvas Varneckis — 
P. Juzėnas; motina Izolina
— B. Vančytė: duktė Rina
— F. BaliauRkaitė; tarnas 
Simas — P. Daužvardis; 
tarnaitė — L Jonikaitė. Lie
tuvių partizanų vadas Algis
— B. Lėkšna ir partizanai

savo žmoną su kitu vyru, ir 
jis nuėjęs į basementą pasi
imti savo šautuvo, ir paleido 
šūvį į figūrą, išeinančią iš 
miegamojo kambario, pirm 
negu sužinojo, kad tai buvo 
jo žmona.

Burchfield pasakė, kad jis 
padėjo savo žmonos lavoną 
į vonią, Foster pranešė, ir 
ten laikė dvi valandas, pas
kui* nutarė pašaukti policiją.

Foster pasakė, kad Burch
field ir kitas vyras buvo su
laikyti.

kuris turi nedaugiau kaip 17 
metų, ištraukė ginklą. Tą 
pat įvykdė jo draugas. Jie 
paskui ieškojo pinigų ir pa
ėmė $6 ir rankinį laikrodį, 
bet dolerį grąžino, ji pasa
kė, kai jinai pareiškė, jog 
neturi daugiau pinigų par
vykti namo.

* * #

Miss Hoppe pasakė, kad ji
nai pradėjo rėkti, šaukti.

“Panele, nerėk, jie užmuš 
mane”, — cab vairuotojas 
pastebėjo.

“Aš nušausiu tave, jei tu 
rėksi ir tą pat gaus vairuo
tojas”, — vienas banditas 
grąsino. i

Cab vairuotojas, pagal 
banditų nurodymo, važiavo 
per sniegą North Side gat
vėmis, iki banditai nutarė ją 
išmesti.

Vairuotojui buvo įsakyta 
greitai važiuoti. Jis buvo vė
liau rastas ir policija pradė
jo tardymą. Jis pareiškė, 
kad jauni vyrai ir jį apiplė
šė.

— V. Samoška ir B. Treonis. 
Veikalą surežisavo kun. K. 
Barauskas. Sufleris yra p-lė 
Ant. Navikaitė.

Kviečiame visus atsilan
kyti ir suteikti paramos bai
gimui senelių namo, einama 
prie paskutiniųjų įrengimų. 
Pelnas skiriamas tam tikslui 
ir įėjimas tik 50c.

Programas prasidės punk
tualiai 7 vai. vakare. Antro
je prograjnos dalyje tauti
niai šokiai ir juokingas mo
nologas “Kelionė į Kauną”.

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie 1945 metams užsisa
kytų dienraštį “Draugą”.

Skelbkitės “Drauge”.

CENTRINE FIGŪRA

Carol Ann, 14 mėnesių 
pavainikė artistės Joan Bar 
ry, kuri iš naujo iškėlė by
lą Charles Chaplin dėl tė
viškumo. (Acme-Draugas te 
lephoto).

Nuo gatvės
Henry Lerman, 1303 So. 

California avė., nusiskundė 
policijai, kad kas tai pavogė 
jo autcfmobilį, kuris buvo 
pastatytas prie 1816 South 
Drake avė.

4 sulaikyti
Keturi asmenys buvo su

laikyti. Jie kaltinami auto
mobilio vagystėje. Sulaiky
tųjų tarpe yra 17 metų mer
gaitė.

Nei automobilio,
nei cigarų nerado

Priešakyje 3330 So. Mor
gan str. buvo pastatytas au
tomobilis, kuriame buvo už 
$300 vertės cigarų. Automo
bilis ir cigarai buvo pavog
ta. Automobilis yra Robert
Anseli nuosavybė.

* * *

Areštavo dar 175
Policija buvo areštavus 

dar 175 motoristus, važiuo
jant automobiliais be saugu
mo ženklų, laike 24 valandų, 
baigiantis sekmadienio vi
durnaktį. Apie tai pranešė 
Edvvard J. Gorman, vežimų 
leidimų komisijonierius. Jis 
pasakė, kad 32,000 automo
bilių perėjo per miesto tyri
nėjimo linijas, kai prasdėjo 
ženklų tikrinimas nuo lap
kričio 30 dienos.♦ ♦ *

Žuvo gatvėje
Mary Rose Conaghan, 7 

metų mergytė, 7404 Peoria 
str., buvo užmušta praeitą 
pirmadienį, kai ji buvo su
trenkta gatvėkario ar troko 
po to, kai ji išlipo iš gatvė
kario prie 74-tos ir Halsted 
gatvių.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurty savininkai skelbiasi 
“Drauge”.

Kaip Amerikiečiai Gali 
DAUGIAU UŽDIRBT, DAUGIAU PIRKT, 

DAUGIAU TURĖT

K
OKĮ gyyenimą jūs turėsite pokariniame lai
kotarpyje? Ar kariai suras darbų? Kaip 
bus išmobilizuotiems kariniams darbininkams?

Šie klausimai šiandien yra kiekvieno galvo
je, ir jau ne per anksti rasti jiems atsakymus.•

Pirmutinis ir visų svarbiausias darbas yra šį 
karą laimėti. Bet jau atėjo laikas, kad mes tu
rime žvelgti už karinės pergalės—užsitikrinti, 
kad mes turėsime taikoje tokį pasaulį, už kokį 
mes dabar kovojame.

Pokarinė Gerovė Visiems .
Tame pasiryžime Amerikos biznis—gamyba, 

paskirstymas, lauko ūkis, statyba, transporta- 
cija—vaidins didelį vaidmenį. Juk tai į biznį 
dėl darbo svarbiausiai žiūrės grįžtąs karys, iš- 
mobilizuotas karinis darbininkas eis gauti taikos 
meto užsiėmimo, ir Amerikiečių visuomenė kreip
sis dėl gyvenimo aukštesnio lygio. Kitų kraštų 
žmonės taip pat tikėsis ūš Amerikinio biznio 
įrankių , ir reikmenų, kuriais galėtų atgaivinti 
tautas ir parūpinti sau aukštesnį gyvenimo lygį.

Biznis planuoja ir yra pasiruošęs prisiimti savo 
atsakomybes.

Jo planai yra paremti blaivaus proto fak
tais—kad raktas į pokarinę 'gerovę yra aukšta 
gamyba, ir kad palaikyti gamybai aukštame laips
nyje reikia užsitikrinta, jog visi mes galėsime 
pirkti dalykus, kuriuos mūsų farmos ir fabrikai 
gali pagaminti.

Tiktai pajamos, rymančios ant gamybos, tegali 
suteikti, tuo pačiu laiku, pinigus pirkimui ir 
daiktus pirkimui.

Kaip Galima Tatai Įvykdyti
Kiekvienas uždirbąs algą yra ir gamintojas 

ir vartotojas—jis dirba dalykus ir perka dalykus.
Jeigu jam gana apmokama už tai, ką jas 

padirba, ar duodama gana bargenų tame, ką jis 
perka, tai “gerovės procesas“ , gali būti išju
dintas ir pastovūs darbai sukurti. Ju negalima 
sudaryti valdiškomis pašalpomis—kurtis tik di
dina valstybės skolas ir dar aukščiau taksus 
kelia.

Dviejų dalykų reikia išjud inti tam “gero
vės procesui”. Pirmas yra teisinga ir agresin
ga vedėjų pastanga atlikti savo dalį toje pro
gramoje. ' Antras yra visuomenės bendradarbia
vimas—sudaryme sąlygų, palankių pilnam vei
kimui šio krašto begalinės energijos ir taipgi 
pasiryžimo.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą — pir
ma, didindamas uždarbio progas visiems, ir antra, 
didindamas visiems progas pirkti.

Kad padidintų visiems progas užsidirbti, biz
nis prižada teisingą ir šviesią algų politiką ir 
atidarymą visų galimų kelių darbininkui pakilti.

Jis ketina ankščiausiu galimu momentu veikti, 
atidarant naujas įmones ir praplatinant senąsias, 
kad parūpintų daugiau darbų didesniam skaičiui 
žmonių—įimant grįžtančius karius ir išmobili- 
zuotus karinius darbininkus.

Jis ketina įteikti darbininkams i rankas sėk
mingiausius galimus įrankius—kad darbininkas, 
didindamas gamybą, galėtų dar ir toliau kelti 
sau uždarbį.

Padidinti visiėms progas pirkti, biznis ketina 
pilnai naudoti technologinį “žinojimą kaip”, ku
rio jis prisirinko karo metu, kad galėtų prista
tyti rinkai puikiausių produktų, kokie tik gali
ma padirbti, žemiausiomis kainomis, kuriomis ga
lima jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir tyri
mus gamybos ir paskirstymo srityse, jieškoti 
visų galimų būdu dar labiau kainoms piginti 
nėr eilę metų, taip kad vis daugiau ir daugiau 
žmonių galėtų džiaugtis didesne gyvenimo gėry
bių gausa.

Jis ketina skatinti pilną ir laisvą konkurenciją, 
kad išvengtų v-erslo suvaržymų ir užtikrintų vis 
geresnes ir geresnes vertybes.

Jūsų Pagelba Reikalinga
Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyti 

ją taip greit, kaip tik galima, reikės jūsų pagel- 
bos. Nes jos įkūnijimas reikalaus veikimo įsta
tymų leidime — veikimo, kurį jūs galite paaks- 
tinti. Tai pokarinė taksų politika, kuri palieka 
gana finansų pramonei plėtoti. Įstatymai, kurie 
aiškiai sulaikys nereguliuojamas monopolijas. 
Darbinė politika, kuri nustato atsakomybes darbi
ninkams ir vedėjams. Ir biznio veikimas pagal 
įstatymus vietoj neatspėjamų “patvarkymų”.t

Jeigu jūs daugiau norite žinoti apie šią pro
gramą, parašykite, kad atsiųstų jums dovanai šią 
knygelę, How Americans Can Earn More, Buy 
More, Have More. Adresas: National Industrial 
Information Committee, 14 West 49th Street, 
New York 20, N. Y.

šie pareiškimai yra spausdinami nušviesti tuos žingsnius, kurie turi būti daromi, norint 
užtikrinti Amerikos žmonėms gausos ekonomiją pokariniame pasaulyje. Jie yra paruošti — 
NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMACIJŲ KOMITETO NATIONAL ASSOCIATION OF 
MANUFACTURERS, kuri atstovauja tūkstančius įvairių biznių, didžių ir mažų, samdančių 
75 procentus visų alginių darbininkų fabrikinėje pramonėje.
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Rado užrakintą
automoblyje

Netoli 14-tos gatvės ir Mi- 
chigan avė. buvo rastas au
tomobilis stovintis gatvėje 
praeito pirmadienio vakare. 
Buvo išgirsta, kad kas tai 
daužosi automobilio užpaka
lyje — daiktų sandėlyje. 
Automobilio daiktų sandėly
je buvo rastas Peter Matoz, 
57 metų, 11842 Longwood 
dr. Jis pasakė, kad buvo nu- 
kidniapintas dviejų negrų 
plėšikų, kurie jį užrakino 
automobilio sandėlyje ir va
žinėjo aplink miestą valan
dą.

VARTOTI RIEBALAI. — 
Kiekvienas svaras vertas 2 
raudonų punktų ir 4 centų.

Europos karo lauke

1r237 amerikiečiai sužeisti
IŠ ILLINOIS VALSTIJOS SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 88 VYRAI KAREIVIAI, JŲ SKAIČIUJE 48 IŠ 
CHICAGOS IR JOS APYLINKES.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 11 dieną pranešė 1,237 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos 
karo lauke.

Sužeistųjų Europos karo 
lauke 88 vyrai yra iš Illinois 
valstijos, 48 vyrai yra iš 
Chicagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
iš Indiana valstijos yra 5 
vyrai; iš Michigan — 9; iš 
Wisconsin 27.

GAZOLINAS. — Kuponai 
13, A knygelėje, baigiasi 
gruodžio 21 d.

Laivyno nuostoliai
WASHINGTON. — Lai

vyno departamentas prane
šė gruodžio 11 dieną Jungt. 
Amerikos Valstybių jūrinin
kų (navy, marine corps ir 
coast guard) sąrašą, kuria
me pažymėta, kad 86 jūri
ninkai mirė, 375 sužeisti ir 
56 dingę.

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8. nuo A5 iki Z5, 
ir A2, B2 (4 knygelėje), 10 
punktų kiekviena, geros ne
ribotam laikui.

Rastas žmogus 
be galvos

RAINIER, Ore. — Šerifo 
pasiuntiniai gruodžio 11 die
ną ieškojo miške, netoli Co- 
lumbia upes, šunies, kuris 
įtartas, kad nukramtė savo 
šeimininko galvą. Buvo ras
tas George Wroe, apie 60 
metų amžiaus, lavonas be 
galvos, nuošaliame namely
je, tris mailės nuo ęainier, 
Ore.

Kaimynai ūkininkai pa
reiškė, kad George Wroe di
delis šuo, pasižymįs piktu
mu, pabėgo į mišką, kai atė
jo tyrinėtojai.

MĖSA, SŪRIS, RIEBA
LAI, KENUOTAS PIENAS. 
— Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki S5 
(4 knygelėje), 10 punktų 
kiekviena, geros neribotam




