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B-29’ai PADEGĖ JAPONIJOS .MEDINI’ MIESTĄ
Pasistūmėjo Mylią Arčiau Reino Upės; 

Pavaro Nacius iš Roer Upės Kranto
PARYŽIUS, gruod. 13. — 

Amerikos pirmos armijos ka 
riai pavarė nacius iš penkių 
mylių ploto vakariniam Ro
er upės krante. Į pietryčius 
nuo puolamo Duren miesto 
jie pasivarė pirmyn iki dvie
jų mylių ir užėmė tris mies 
tolius.

Amerikos 1-os armijos pie 
tinis galas šį ryt pradėjo žy
giuoti rytuosna, Bonn mies
to prie Reino upės link. į 
pietvakarius nuo Duren.

Per nepilnai tris valandas, 
Gen. Hodges kariai pasistū
mėjo suvirs mylią pirmyn ir 
įėjo į Rollesbroich kaimą, 35 
mylias į vakarus nuo Bonn.

Naciai vartojo naujoviš

kus orinius ginklus, sidabri
nius ritulius, kurie plaukio
ja ore. Jų tikslas kolkas ne
žinomas.

Fronto centre 7-toji armi
ja atsuko savo artileriją į 
nacių pozicijas Bavarijos Pa 
latinate, o 3-ioji armija įsi
veržė giliau į Siegfried liniją 
ir užėmė St. Jeanne D’Are, 
paskutinę tvirtovę Metz sri
ty.

Į pietvakarius nuo Karls- 
ruhe, amerikiečiai užėmė 
Seltz, o prie Niederroedern 
rasta, kad naciai išsprogdi
no tiltus skers Seltzbach 
upę. Naciai apšaudo Seltz 
miestelį iš šiaurės ir rytų 

. pusių.

KAIRIŲJŲ SUKILIMAS GRAIKIJOJE 100 B$ Lėktuvu Atakavo Lėktuvų ir 
Motorų Fabrikus Nagoya Mieste

—SAIPAN, gruod. 13.—Iš 
atakos grįžę lakūnai sakė jų 
bombas sukėlė didelius spro
gimus japonų fabrikuose, ir 
kad jie matę, kaip prasidėjo 
labai dideli gaisrai Nagoya 
mieste.

SAIPAN SALA. gruod. 
13. — Didelis skaičius B-29 
lėktuvų šiandien po pietų 
atakavo Nagoya, vieną Ja
ponijos labiausiai padega
mų miestų.

Lėktuvai buvo 
dą į Tokyo pusę,

1 greit pasuko šiaurvakaruos- 
na į Nagoya, numetė bom
bas, ir skrido atgal per Na
goya įlanką.

Lėktuvai turėjo skristi

beskren-
kuomet

ELAS Jėgos Puola Britus Atėnuose
LONDONAS, gruod. 13- 

“Laisvos Graikijos’’ radijo 
šiandien perdavė ELAS ko
munikatus. Tas radijo var
toja Atėnų stoties ban v 
tad manoma ELAS . 'jėgos 
bus užėmusios tą stotį.

ATĖNAI, gruod. 13. — 
Graikijos kairieji elementai 
spaudžia britus Atėnų mies
to centre.

ELAS kariai anksti ryte 
dviem atvejais puolė bri
tus, bet abiem kartais buvo 
atmušti. Britai vartoja švie

žius rezervus prieš ELAS.
ELAS vyrai nakties metu 

perlipo per britų barakų 
tvoras, kur randasi gazoli
no, amunicijos, artilerija ir 
šarvuočiai. Iki ryto jie bu 
vo suvaryti į kampą ir buvo 
išmušami, bet kova tęsiasi.

Likavettos kalnas—aukš
čiausia vieta Atėnuose — 
kur randasi vienuolynas, 
buvo sustiprintas prieš 
ELAS atakos galimybę.

| Britai išvalė Kallipolis 
pusiausalį, ir vėl užvaldė 
ilgai izoliuotą britų-graikų 
laivyno štabą.

Ginkluoja Civilius Ginti Budapeštą
LONDONAS, gruod. 13 — 

Naciai pradėjo apginkluoti 
nuskurusią vengrų civilių 
armiją saužudiškam Buda
pešto gynimui.

Rusų tankai ir kariai ver
žiasi per rytinį Budapešto 
kraštą. Juos lydi milžiniš
kas artilerijos baražas.

(BBC pranešimas sakė 
rusai kaujasi Ujpest’e, prie
miesty prie pat rytinio Bu
dapešto.)

Maskvos pranešimas ri
kė Budapeštas greitu laiku 
kris ru«ams

Rytiniam Dunojaus kran 
te kautynės vyksta iš namo 
į narrą. Nacių artilerija vis 
dar gausiai apšaudo rusų 
linijas, ir naciai ir vengrai

viršininkai pareiškė, kad jie 
iki mirties gins sostinę.

sakė

Kairiųjų EAM partijos ELAS jėgos iš apie 20,000 gerai ginkluotų vyrų labiau su
spaudžia britus Atėnuose, kad išspausti laimėjimą pirm negu britai partrauks daugiau 
karių. Sakoma ELAS sunaikino svarbius vandentekius ir apsupo britų jėgas Atėnų 
centre. Atvaizde matoma, kaip britų tankai ir parašutistai eina į EAM rūmus.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Vokiečiai Atakuoja Naudos Stovyklas
5-tos Armijos Fronte

ROMA, gruod. 13.—šta
bas pranešė, kad naciai pra 
dėjo eilę atakų penktos ar
mijos fronte, matomai no
rėdami išardyti pasiruoši
mus didelei ofensyvai prieš 
Bolioniją.

Kanadiečiai kariai persi
kėlė per Lamone upę ir įstei
gė dvi pozicijas į šiaurryčius 
nuo Faenza miesto, atstum
dami nacius dvi mylias ar
čiau Lugo.

Penktos armijos britai 
kariai buvo nacių atakos 
laikinai pavaryti iš Castel 
Nuova, Cerere kalne, bet po 
aršių grumtynių atsiėmė tą 
poziciją.

Žvalgyba pastebėjo didelį 
judėjimą už vokiečių linijų.

Nacių Įkalinimui
PARYŽIUS, gruod. 13.— 

Gen. Eisensovver vardu tran 
sliuota proklamacija prane
šė Vokietijos gyventojams, 
kad sąjungininkai pavartos 
nacių įsteigtas koncentra- 
cijoš stovyklas įkalinimui 
suimtų nacių.

Tai buvo dešimta sąjun- 
gininkų proklamacija. Joje 
pasakyta, kad A.M.G. per
ims visus kalėjimus, paleis 
nekaltuosius asmenis, ir 
tuoj likviduos Gestapo 
šturmtruperių miliciją.

Padegė Essen,
Nacių Ginklų centrą

LONDONAS, gruod. 13.— 
Britų lėktuvai vakar naktį 
atakavo ir padegė Essen, 
Krupp ginklų fabrikų cen
trą.

Per 24 valandas 4,000 An
glijos ir Amerikos lėktuvų 
atakavo aštuonis Vokietijos 
miestus su 10.000 tonų bom
bų. Prarasta 13 Anglijos 
bomberių ir 11 JAV bombe- 
rių ir devyni naikintuvai.

ir

prieš didelį vėją, ir skrido 
nuo 3,000 iki 4,000 pėdų že
miau negu kuomet atakavo 
Tokyo.

(Washingtone, arm i j o s 
štabas sakė suvirš 100 B-29 
lėktuvų dalyvavo atakoje.)

Plotu mažesnis negu To
kyo arba Osaka, Nagoya 
yra moderniškas .ir specia
lizuotas pramonės centras. 
Jame daugiausiai randasi 
lėktuvų ir motorų fabrikai.

Nagoya mieste taipgi rau 
dasi didžiausia koncentra
cija elektrinių ir alojų plie
no fabrikų.

1938 metais Nagoya tu
rėjo 315,402 medinius ar 
tinkinius pastatus ir tik 662 

i mūrinius pastatus.

Japonai Sako 80 Lėktuvu Puolė Juos 
ir Sunaikino Pastata Palociaus Darže

Maskvos raportai saite Net pačiam vakariniam 
vengrai kariai ir civiliai at- fr0nĮ0 gale amerikiečių pa
sisuka prieš vokiečus, ir kai truliai smarkiai imasi su 
kur net atsuka ginklus prieš nacįaįs.
vokiečius. '------------------

Grew Užgirio
Dumbarton Sutartį
CHICAGO, gruod. 13. — 

Joseph C. Grew, buvęs am-

Pamokino Nacius 
Kaip Pasiduoti

LONDONAS, gruod. 13.
JAV armija šiandien trans- basadorius Japonijai ir pa- 
liavo naciams kariams in- rinktas valstybės sekreto- 
strukcijas kaip pasiduoti riaus pavaduotoju, savo kal- 
sąjungininkams. boję šiandien sakė- Dumbar-

Buvo pabrėžta, kad nuo ton Oaks planas yra geres- 
invazijos pradžios daugia" nis negu Tautų Sąjunga, 
negu 700,000 nacių jau pa- Anot Grew, naujasis pla- 
sidavė, jų tarpe 39 genero- nas numato tarptautinės li- 
lai, ir pranešimas sakė visi gos išgydymą pirm negu ji 
belaisviai gaus tą patį mai- įsigalės.
stą, kaip sąjungininkai. Grew kalbėjo Stevena vieš
__ . į;------ . ,buty, Chicago Association of
Nuskandino 3 Nacių Commerce ir Council on For 
Laivus Prie Rhodes ei*n k^0118 Patuose.

ROMA, gruod. 13.—Trys WASHINGTON, gruod. 13. 
i nacių karių išlipdinimo lai- j—Prez Rooaeveltaa. kaip 
vai buvo sunaikinti, kuomet Į kasmet, sakys radio kalbą 
jie bandė iškelti karius ant j Kūčių dienoje. Visi radijo 
mažytės Symi salos, 15 my- tinklai transliuos jo kalbą 
lių į šiaurę nuo Rhodes sa- 4:15 valandą po pietų (Chi- 
los, rytinėj Viduržemio da- cagos laiku). Nepasakyta iš

Walsh Remia Planą
'Spausti' Rusiją

WASHINGTON, gruod. 13. 
—Šen. David I. W a 1 s h 
(Dem., Mass.) šiandien sa
kė jis remia Amerikos len
kų organizacijų koordinaci
jos komiteto reikalavimą, 
kad būtų sustabdyta lend- 
lease pagalba Rusijai, jeigu 
rusai neduos Lenkijai lais
vai atsisteigti.

BIULETENIAI•
—Naciai neša ką tik gali 

iš Vienos, Austrijos sosti
nės. Rusai randasi apie 100 
mylių nuo Vienos.

—ELAS jėgos atakuoja 
britus Atėnų centre.

—7-tos armijos kariai kau 
jasi Seltz miesto gatvėse.

— Amerikiečiai iš Ormoc 
pradėjo pulti paskutinius ja
ponus šiaurvakariniam Ley
te salos kampe.

KALENDORIUS 
Gruodžio 14 d.: ftv. Alfre 
das Didysis; senovės: Trai 
naitis ir žvangutė.

Gruodžio 15 d.: ftv. Kris 
tina,- senovės: Varpis ir Ly 
gė.

Adm. Nimitz Tarėsi
Su Pacifiko Šefais
PEARL HARBOR, gruod 

13.—Adm. Nimitz, Pacifiko 
laivyno viršininkas, nesenai 
tarėsi su armijos laivyno 
komandieriais centri n i a m 
Pacifike ir Aleutian salyne.
Jie tarėsi dėl ‘strategijos 
ateities operacijose Pacifi
ke.

Nors iš paviršiaus atro
do- j°g jie kalbėjo apie 
Aleutian salas, manoma jie 
didžiumoje palietė pačią 
Japoniją.

Armour Paskirtas
Atstovu Ispanijai

WASHINGTON, gruod. 13.
—Prezidentūra pranešė, kad 
Carlton Hayes atsistatydino 
kaipo ambasadorius Ispani
jai, ir kad Norman Armour 
buvo paskirtas jo vieton. Ar 
mour anksčiau buvo Ameri
kos ambasadorius Argenti
nai.

Prez. Rooseveltas paskyrė 
Laurence Steinhardt, dabar
tini atstovą Turkiioie, būti 

. ambasndoriu Cekiioa vyriau
svbei Londone, ir Hallett , sienos.

SAN FRANCISCO, gruod. 
13.—Radio Tokyo sakė “a- 
pie 80” Superfrotress lėktu
vų atakavo Honshu ir Shi- 
koku salas ir japonų okupuo 
tą Korėją, ir pripažino, kad 
padaryta “šiek tiek nuosto
lių.”

Domei agentūra smulkiau 
atpažino taikinius, sakyda
ma bombos krito ant Nago
ya ir Ham^natsu apylinkių. 
Domei pripažino, kad buvo 
padaryta nuostolių, kurie bu

t l V • 1 »vę maži.
Domei pridėjo ir tai, kad 

japonų lėktuvai sutiko B-29

lėktuvus ir “manoma padarė 
jiems didelius nuostolius.”

Anot agentūros, “vienas 
ar du priešo lėktuvai” skri
do virš Tokyo-Yokohama sri 
ties. virš Iiroshima srities, 
virš “vakarinės Japonijos,” 
ir virš Keijo (Seoul) apylin
kės Korėjoje.

Tokyo radio sakė B-29 lėk 
tuvai numetė bombų ant im
peratoriaus palociaus daržų 
ir sunaikino vieną pastatą 
ten. ir pranešė, kad mažytė 
ir “be militarinės reikšmės” 
sala Philippinouse buvo “vi
siškai okupuota.”

Sunaikino Japonų Konvojų prie Leyte
GEN. Lr.cARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, gruod. 
13.—Amerikcs lėktuvai per 
36 valandas pirmadieny ir 
antradieny atakavo japonų 
11 laivų konvojų plaukiantį 
į Leyte iš vakarų pusės.

Sunaikinta penki trans
portai ir keturi naikintu
vai, nežiūrint didelės prieš
lėktuvinių patrankų ugnies.

Torpedo laivai nakties 
metu sunaikino šeštą trans
portą, tad iš vįso konvo

jaus tik vienas naikintuvas 
tepaspruko.

Gen. MacArthur sake spė 
jama jog keli tūkstančiai 
priešo, karių prigėrė. Jo staė 
j imu, anksčiau sunaikintuo
se aštuoniuose konvojuose 
žuvo apie 30,000 japonų.

Orinėse kovose numušta 
50 priešo lėktuvų. Kiti pen
ki gal sunaikinti. Amerikie
čiai prarado aštuonis lėktu
vus.

Kiniečiai Stumia Japonų Dalini Atgal
CHUNGKING. gruod. 13 

—Kinijos kariuomenė vis 
dar smarkiai žygiuoja pie- 
tuosna į Kwangsi provinci
ją. stumdami japonų dalini 
atgal į Hochih, 30 myliu 
žemiau Kweiehow-Kwangpi

lyje. kur jis kalbės.
ORAS

Giedra. Truputį šilčiau.

„ Johnson buvo nominuotas 
ambasadorių Costa R’ca, 
vieton nesenai mirusio Fay 
Desnortes.
PTRKITE KARO BONUS!

Atsiėmę Nantan, 15 m v 
lių į šiaurvakarius nuo Ho
chih, kiniečiai pasistūmėjo 
iki kelių mylių nuo pasta
rosios tvirtovės.

Šiaurcentrinėje Burmcje 
sąjungininkai užėmė japonų 
okupuotus Indaw, Naba ir 
Katha miestus.

Amerikos lėktuvai sunai
kino 37 traukinius ir septy- 

1 nis apdaužė šiaurcentrinėj 
Kinijoj.

Lėktuvai taipgi užpuolė 
geležinkelius ir plieno fab- 

' rikus Taiyuan’e, Shansi pro 
vincijos sostinėje, ir apšau- 

I dė kelis japonų aerodro
mus.



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, gr. 14, 1944

ts DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
Iš metinio M. S. 54 kp.
susirinkimo

Moterų Są-gos 54 kp, me
tinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 10 d. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas. At
kalbėta malda už mirusias 
kp. nares. Baigus svarsty
ti reikalus, eita prie rinki
mo valdybos 1945 m. Išrink
ta: dvasios vadas kun. J. B. 
Cižauskas, pirm. J. H. Me- 
dinienė, vice pirm. M. Stan- 
kienė, fin. rast. V. Tulaus- 
kienė, nut. rast. (vardas ne
pažymėtas — red.), iždin. 
O. Jacobs, iždo globėjos M. 
Kasevičienė ir J. Shemulie- 
nė, korespondentė J. H. Me- 
dinienė, tvarkdarė V. Pet
rauskienė, daktaras-kvotė- 
jas dr. J. Jonikaitis. Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky-

gražiai darbuojasi visuose ( 
lietuvių reikaluose. Renka i 
rūbus, prisideda su pagalba, j 
siuva, dirba visos sykiu be' 
skirtumo, kurioms tik ap 
linkybės pavelija. Vienos 
dirba dienomis, kitos vaka 
rais.. Buvo prašoma, kad ii 
daugiau moterų, kurios tu
ri kiek laiko, ateitų ir pa
dėtų, nes visoms užtenka 
darbo. Vieta visoms gerai 
yra žinoma, galima gatvė- 
kariu tiesiog privažiuoti 
prie pat tos krautuvės, kur 
randasi siuvimo centras. A- 
dresas 1906 25th St.

J. H. M.

Valdyba pasiliko 
ta pati

Lietuvos Dukterų draugi
jos metiniam susirinkime, 

riun atstovė O. Banionienė,1 nuveikus daug gražaus dar- 
knygų revizijai M. Banio- bo, paprašyta, kad ta pati 
nienė ir E. Paurazienė.

Linkiu naujai valdybai ir 
toliau darbuotis vienybėje, 
nes, kur vienybė, ten ir ga
lybė.

veikli valdyba pasiliktų ir 
1945 metams; ji uoliai dar
bavosi per ištisus šio karo 
metus daug gražaus darbo 
nuveikė. Pirm. P. Medonie-

Sunkiai susirgo finansų 
raštininkė R. Valatkevičie- 
nė, mūsų kuopos uoli veikė
ja. Nepamirškite narės ap
lankyti. Taipgi serga narė 
O. Rankelienė; randasi ligo
ninėje. į bet prisideda visur ne tik

DIRBTI KARO DIRBTUVĖSE, ARBA KARIAUTI

Selective Service direktorius majoras generolas Levvis 
B. Hershey, kuris skubiai pildo Karo Departamento įsa
kymą drafto bordams — panaikinti defermentus vyrams 
18-27 metų amžiaus ir šaukti tuos, kurie iš karo dirbtu
vių persikėlė į civilinį darbą. Su juo du karininkai Eugene 
Baker (kairėje) ir V. F. Ginn, paskirti prižiūrėti įsaky
mo vykdinimą Cleveland, Ohio. (Acme-Draugas telephoto)

PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Norlh Side

Suvedus vakarienės (gr.

mėjęs kalakutą, jį bei jo 
kainą padovanojo suolų fon
dam Moterų klubas iš savo

30) sąskaitas pasirodo, kad kasos nupirko visus kitus 
reikalingus vakarienei da-

kaip visos kitos moterys, ant plunksną mylinčio kuni- 
Tai būtų didelė klaida ir go. Linkiu ir šį sykį kun.
dar didesnė žala mūsų pa
rapijai ir mūsų kolonijai. 
Darbo tik dar pradžia — ne 
laikas eiti gultų.

Po vakarienės drabužiai 
vėl pradėjo plaukti mūsų 
svetainiukėn.

Gruodžio 9 d. kun. A. Ka- 
ružiškis vėl tapo nugaben
tas Šv. Juozapo ligoninėn. 
Dar gerai nesustiprėjusį po 
sunkios operacijos pačiupo 
plaučių uždegimas. Reiškia 
smūgis po smūgio krint;

Tfcl. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS: *

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

Antanui nugalėti besisukinė 
jančią apie jį giltinę. Plunk
snos ir pašaukimo darbai 
dar jojo laukia.

Mūsų seserys Pranciškie- 
(Nukelta į 3 pusi.)

J
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GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

=^i

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ 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
J

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik Viena pora n k y įsu m gyvenl- 
mui. Saugokite Jau leisdami lleg- 
■amlnuotl jas modernliklausla 
metodą, kurią ragBJimo mokslą 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akintą, kurie prnls li

ną visą aklą įtempimą.

Dr. John J. Smefana 

Dr. 1 J. Smetana, Jr.

frtee So. Talman Ava.
Bes. Tol. GROvehill 0617 
Offloe TeL HEMlock 4848

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS II CHJRUU M 

2423 West Maranette Road
OFISO VALANDOS

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

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
ftes.: KENwood 5107.

i DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 WestS5th Street

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarai! 
Oflsae rra uždaryta*.

Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau

donąjį Kryžių.

parapijai uždirbta keturi 
nė, kuri sugabiai veda susi- šimtai su dideliu kaupu. Pa-! dėčkus apart mėsos ir duo- 
rinkimus, su pagalba finan- sitikrina posakis, kad iš ma- no,s. Žinoma, tokiai nuotai

kai esant pasisekimas visuo
met užtikrintas.

Nuoširdumas yra reikalin 
gas prie kiekvieno darbo. 
Kur tik sau garbės ieško
ma ir “blofais” žaidžiama, 
ten yla iš maišo anksčiau 
ar vėliau išlenda.

Eina gandai, kad mūsų 
veiklusis moterų klubas ke 
tina savo veikimą nutrauk
ti ir klubo narės patapti

sų rašt. O. Kasevičiūtės, 
rašt. šalaševičienės, iždinin
kės O. Kremblienės ir kitų 
Šios moterys ne vien dar
buojasi dukterų draugijoje,

54 kuopa gražiai pasiro
dė surengdama seserims 
pranciškietėms “can show- 
er”. Sąjungietės sunešė 
daug dovanų. Seserys labai 
dėkingos ir dėkojo kuopos 
narėms už paramą.

Sąjungietės 54 kp. labai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

praktikavimas 
juaą farantaviaias 

Optametrlealty Akių Spedalfotaa 
Palengvina akių įtempimų, kurie 

esti priežastimi galvas skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomo®. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
rak. Seredomis nuo pietų, e Ne

dalioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaisė

žo debesio esti kartais dide
lis lietus. Iš mažos pramo
gos lieka daug pelno, už ku
rį dabinama bažnytėlė, bei 
įtaisoma kas nors reikalin
go naudingo joje. Ir šios 
pramogos pelnas yra skiria-j darbu, bet ir aukomis.

Draugija užprašė Mišias mas bažnyčios suolų page 
šv. už a. a. P. Jazbutį, ku- rinimui. Mūsų vakarienę pa
ris žuvo karo lauke. Visos rėmė gražia auka Pivaro- 
narės pareiškė užuojautos nienė, kuri ne tik aukojo vi- 
Jezbutienei ir jos vyrui jų są duoną vakarienei, bet lai- 
liūdėsio valandoje. mėjus dovaną ją grąžino a-

Taipogi kuopa užprašė pyvarton didesniam uždar- 
Mišias šv. už A. žvirblį, ku- biui; taip jau Spakauskie- 
ris yra dingęs karo fronte I nė, Damijonaitienė ir Povi- 
Reiškiame užuojautos narei ias Bajoras; pastarasai lai 
Žvirblienei ir visai jos šei
mai. Linkinie, kad greitu 
laiku sulauktų žinių nuo sa
vo mylimo sūnaus.

Lietuvos Ųukterų dr-ja 
rengia metinį vakarą sau
sio 14 d., 1945 m., Šv. Jur
gio parapijos svetainėj. Bus 
gerų dovanų. Kurios dar ne
turite knygučių, prašomos 
pasiimti pas valdybos na
res.

1801 Bo. Ashland Avenue 

Tampąs II-tos
Telefouasi CAN AL MM, Chloago 

OFISO VALANDOS |
lill a. m. Iki 1:11 ». m. 

Ir Seltad. t:ll a. m.JU-fiAt > VU

DR. BIEŽIS

<712 South Ashland Ar.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami i 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregė jimo — (coIot 
hlindness). kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

Buvusios draugijos pirm. 
veikėjos P. Bandzienės, sun
kiai serga vyras, kuris ran
dasi ligoninėje. Linkime jam 
greit pasveikti ir sugrįžti 
namo. J. H. M.

Amerikos Jungtinių Val
stybių Militarė Akademija, 
West Point, įsteigta kovo 
16 d., 1802 metais.

Buy Christmas Scals and 
Prcvcnt Wartimc Rise in TB

lAPGITU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATLS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vak popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 

tad lentais nno 7 iki 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. W ėst e rn Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 

ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikaliikų 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
IEWELRY — VVATCIIMAKKR 

— MŪŠIO 

1216 AJSCHEB AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8817

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Aut Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 

PARLOR SETAI — su 

springsais,

arba jūsų 

senas setas 

ar matrosas 

perdirbtas ir 

padarytas 

kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT BOAD

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS -
Statybai, Reaaontavlmnl, Refinansavimui—

ANT LENGVŲ MĖNESINIU laMOlifiJIMŲl
Panaudokite Progą Dabartinėm* žemoms 

Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE milsą įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ligi $5,000.00 ap
drausti per Pedernl Savtngs and Ixw»n In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išninkami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

RreL CANai 6122

■
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (

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

vakarais ofisas uždarytas. •
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 1 
Tel. REPublic 7868

TeL CANai 0257

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS «
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstęd St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.pi 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS (
i MTDYTOJAJS IR CHIRURGĄ*

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.

Į Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranka-< 
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700 ------------------------------------------------------------- ____
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•155 So. Kedzie 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 PRHMA:

Kandim nno 2:00 iki 8:00 vaL 

Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—■
Res. Tel.: MIDuay 2880 l

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 I
Jeigu neatsiliepiu —
Šauk KEI) /. i e 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo t-3 vai. popiet

Ir nuo B Iki 9 vai, vakar*
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal autartj

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas panai: 
kiaa. (Jablonskio)
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CLASSIFIED AND "HELP
HELP WANTED — VYRAI

Pirkite Kalėdoms 
Gėles Dabar

“D B A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpli 9I88-HI8V

HELP WANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

Lengvi darbai prie Aluminum 
caslings. 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

PRIE PLIENO 
DARBININKŲ

MAŠINISTU 
ARU WET,PERIU 

PAGELR. — THRFADERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ 
SET-UP PATYRUSIŲ 

PAGEIDAUJAMA 
UPSETTER OPERATORIŲ 

FORGE HEATERS 
AukSčlausloa ratos—53 vai. ) sav

Kelly Steel 
Works, Ine.

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

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

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

MILLING MACHINE 
OPERATORIŲ 

TURRET LATHE 
OPERATORIŲ 

SHOP CLERKS 
Ir Kitokių Dirbtuvės Darbininkų,

MINNEAPOLIS
HONEYWĘLL

4737 W DIVISION ST.

HEIiP WANTED — 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

VIRAI IR MOTERYS

Jau pats pusių kvapsnumas 
mums primena Kalėdas. Bet vi
si tie Kalėdoms pritaikinti me- Į ILLINOIS VALSTYBĖJE

KAIP AUGA BENDRAS AMERIKOS 
LIETUVIU FONDAS

VYRŲ 
VIRŠ 50 METŲ

LENGVIEMS DIRBTUVES 
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 eastings. Aitra 
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

★ ★ 

MOTERŲ - VYRŲ
•j

NEAPRIBOTO AMŽIAUS
PATYRIMO NEREIKIA 

PILNO AR DALINIO LAIKO

Du šiltai kasdien:
7:30 RYTO IKI 4 PP.
4 PP. IKI 12:30 RYTOI

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.

džiai, gėlėe ir kiti žalumynų pa-: 
puošimai šiais metais turi iš 
anksto būti užsakyti pas gėlin
inką, taip kaip ir visi kiti daly
kai. Jei norime su visom tradi
cinėm puošmenom jas švęsti, 
taj dabar reikia rengtis.
Pas gėlininkus jau dabar yra 
atvežta daug gražių gėlių rin
kinių, kuriuos galima dabar už
sakant gražiai sustatyti sulyg 
užsakymo. Iš anksto susitari
ant su gėlininku, galima kad ir 
puošniausių padabinimų Įsigyti 
Kalėdų stalui, ar tai būtų pri
vatus ar didžiai grupei žmo
nių. Daugumas iš tų žalumynų 
per visą švenčių laikotarpi iš
laiko savo šviežumą ir gražu
mą. (Skelb.)

X Vladas Zauvlevičius, 
6229 S. Campbell Avė., vie
nas iš seniausių Chicago lie
tuvių, buvęs ilgametis biz
nierius ir “Draugo” skaity
tojas ir rėmėjas, šiomis die
nomis randasi Šv. Kryyžiaus 
ligoninėj, kambarys 222.

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

HELP WANTED — MOTERYS

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
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 Oficieriama 

uniformų.

GENERAL OFFICE WORK 
SOME TYPING

Experience not necessarv 
Between A ges of 18 to 40 Yrs. 

Post War Future
PHONE: CALUMET 4610 

Ask for — Mr. STOLTZ

Lawrenee, No. 15, indivi-
i dualių narių 52, draugijų 4; 

Chicago (Bndgeport). No,| irmin)nkas c A Vencius. 
3, pirmininkas Al. Budria. j LawrPncf No 49 indivi.

Chicago ( orth Sidel, dualių narių 39. draugijų 
No. 4, narių 65, pirmininke W; S(,krl,tr)riuR M
V. Daugirdienė. Pagal kolo
nijos didumą — narių skai
čius gana gražus.

Chicago (Marąuette Pk.), 
No. 5, narių skaičius nepra
neštas. Pirm. A. čižauskas. 
Šis skyrius galėtų būti di
delis, kolonijoj daug švie
suomenės.
Chicago (Moterų skyrius) 

No.18, narių 42, pirmininkė 
Sofija Barčus. Šis moterų 
skyrius daug dirba ir Rau
donajam Kryžiui.

Stako-
nis.

Lowell, No. 66, narių 76, 
pirmininkas VI. Paulauskas.

Nonvood, No. 22, narių 
82, pirmininkas A. Kneižys. 
“Darbininko” redaktorius. 
Pagal kolonijos didumą, tai 
vienas didžiausių skyrių.

So. Boston, No. 17, narių 
187, pirmininkas dr. P. J. 
Jakmauh. So. Bostono lie
tuviai ypatingai pagirtini, 
nes jie suorganizavo patį 
didžiausį skyrių, įtraukė

Chicago (“Draugo” aky- daug .ymjų j?gų
rius), No. 27, pirmininkas 
kun. P. Cinikas.

Chicago (Brighton Park), 
No. 6, sekr. Pr. Pumputis.

VVorcester, No. 25, pirmi
ninkas J. Žemaitis.

Worcester, NO. 31, nariu
Chicago (Ateitininkų aky 431, pirm. Juozas Glavickas

rius), No. 28, pirmininkė M.
Zutautaitė.

Chicago (Town of Lake),
No. 48, pirmininkas kun. Jo
nas Vyšniauskas. Skyrius ti 
kiši gerokai paūgėti.

Chicago (Roseland), No.
57, pirmininkas P. Nedva- 
ras.

Cicero, No. 14, pirminin
kas J- Zakaras.

Rockforde skyrius vos 
susiorganizavo, laukia nu
merio. Pirmininkas J. Ba- 
cevich.

Springfield jau susiorga
nizavo, laukia numerio.

Pagal ligšiol gautas ži
nias, mažiausios parapijos 
(North Side) skyrius Chi- 
cagoje kol kas bene pats
didžiausias. Septynios Chi- Į VALSTYBĖJE 
cagos parapijos jau turi 
skyrius, bet trijose jie dar 
nesusiorganizavo.

Kitose Illinois valstybės 
vietose irgi yra lietuvių 
(Chicago Heights, East St.
Louis. Kevvanee, Spring Vai- 
ley, Joliet, Waukegan, West- 
ville ir kitur).

Bet apie tas vietas cent
ro ofisas dar mažai girdi ir 
laukia patriotinės talkos su 
organizuoti ten skyrius.
MARYLAND 
VALSTYBĖJE

VVorcester, No. 62, pirmi 
ninkas Ch. Tamal-onis.

Massachusetts valstybėje 
jau veikia 13 skyrių.
MICHIGANO
VALSTYBĖJE

Detroit, No. 76, narių in
dividualių 78, draugijų 5, 
pirmininkė E. Paurazienė. 
Skyriuje dalyvauja visų sro
vių žmonės.

Dar nėra skyriaus Grand 
Rapids. Lietuvių ūkininkų 
kolonijoj irgi galėtų gyvuo
ti . bent vienas skyrius. De
troite gausu veiklių žmonių, 
gal jie teiktųsi padėti savo 
valstybės mažesnėms kolo
nijoms susiorganizuoti. 
NEW HAMPSHIRE

MALIAVOS DIRBTUVĖJE 
REIKIA

MILL HAND IR ABELNŲ 
DIRBTUVES DARBINIKŲ

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

• ATSIŠAUKITE
7419 S. GREEN ST.

Ar pašaukit 
STEWART 0220

CORE MAKERS
IR

MACHINE M0LDER5
Patyrusių Pageidaujama

CRANE CO.
EMPLOYMENT OFFICE

4000 S. Kedzie Avė.
Tas, kuris gelbsti vieną 

gimtojo krašto sūnų, yr? 
brangesnis už 100 priešų iš* 
naikintoją. Bosiiije

Skelbkitės “Drauge”.

* For Sale I
* For Rent 1
* For Help I
* For Service I
* For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatost 

Llthuanian Daily Nevvspapei 
— ESTABUSHKD 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

rEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL— 
MOTER.Ų

Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
TAIPGI REIKIA 

Atsišaukite
ILLINOIS

BELL TELEPHONE 
COMPANY

Employment Oflson Moterims 
Street, Floor

309 W. VVASHINGTON ST. 
CHICAGO

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Re f r i- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus. *
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
R FA Ii F.STATF for satTe *

Platinkite “Draugą’

Manchester, No. 53, na
rių 37, pirmininkas J. Vai
čiūnas.

Nashua irgi lengvai ga
lėtų turėti skyrių.

Pitfsburgho Žinios
(Atkelta iš 2 pusi.)

NEW JERSEY 
VALSTYBĖJE

Bayonne, No. 61, narių 
32, pirmininkas C. Kalanta

Elizabeth. No. 24, pirmi
ninkas kun. J. Simonaitis.

Elizabeth, No. 37, pirmi
ninkas J. Žilevičius.

Elizabeth, No. 45, pirmi
ninkė Ag. Degutienė.

Elizabeth, No. 46, pirmi
ninkė J. Norbutienė.

Elizabeth, No. 47, pirmi
ninkė M. Pavalkienė.

Dar trys nauji skyriai E- 
lizabeth mieste laukia nu
merių. Tad iš viso šis nedi
delis miestas turės net 8 
skyrius. Kitos panašaus di
dumo kolonijos turi po vie
ną skyrių, retai du. Eliza- 
betho lietuviai originaliai 
veikia.

Kearuy and Harrison, No. 
7, narių 34, pirmininkė A. 
Pieterienė.

Newark, No. 35, pirminin 
kas Vladas Dilis.

Patersone skyrius jau su
siorganizavo, turi 38 narius 
ir laukia numerio, šioje val
stybėje galėtų dar susior
ganizuoti skyriai tokiose žy 
miose lietuvių kolonijose, 
kaip Jersey City ir Camden.

Risley, N. J., lietuviai ū- 
kininkai Jasinskai ir Biru 
tė McClain-Vailokaitytė au
kojo po $50, viso $150. Už 
šį dosnumo pavyzdį BALK 
ypatingai dėkoja.
NEW YORKO 
VALSTYBĖJE

Amsterdam, No. 33, narių 
76, pirmininkas M. Kerbe- 
lis.

Binghamton, No. 51, pir
mininkas kun. Em. Krance- 
vičius.

Blissville, No. 19, pirmi
ninkas A. Grigaliūnas.

Brookiyn, No. 23, pirmi
ninkė S. Subatienė.

Brookiyn, No. 58 (Šv. Jui 
gio parap.), narių 56, pir
mininkas J. Brundza.

Baltimore, No. 64, pirmi
ninkė J. Rastenienė. Valdy
ba tikisi skyrių gerokai pa
didinti, nes mieste lietuvių 
labai daug.

tės gražiai darbuojasi ir ren 
giasi prie šv. Kalėdų. Tuo 
tarpu lanko parapijiečiuš, 
palieka jiems plotkelių ir 
surenka mūsų kareivėlių 
antrašus, kad galėjus juos 
pasveikinti su šventomis Ka 
ledomis. Žmonės greitai pa- 
tėmyja ir atjaučia gražų ir 
nuoširdų darbą.

MASSACHUSETTS
VALSTYBĖJE Kun. J. Skripkus šiomis 

dienomis vieši Chicagoje ir 
Athol, No. 71, pirminin-Į darbuojasi Šv. Pranciškaus 

kas J. Andreliūnas. vienuolyno koplyčios reika-
Brockton (prie lietuvių 

parapijos), No. 42, narių 41., 
pirmininkas kun. F. Norbu- 
tas.

Brockton, No. 72, pirmi
ninkas K. Jureeliūnas.

Cambridge, No. 60, narių. 
35, pirmininkas B. Jakutis, 
garbės pirmininkas kun. kle 
bonas Pr. Juškaitis. Lith. 
Am. Citiz^r.’r Club aukojo 
$100.00. Už č’ą gražią auką 
reiškiame gilia viešą padė
ką garbingam klubui.

PARKini onA — 2 aukite, mūriniu Haverhill, No. 59, narių 
namas. 3—4 kambarių apartmental, rn u 4.karsto vandens Šiluma, mūrinis fra- I ^0, pirmininKa8 M. Matonis, 

MAPrĖwooD“kvRrK?e.pVue. P8£ garbės pirmininkas kun. J 
ŽT.r^OSI4i’.2M "• h"'s™»|d. žuromskis.

lais. Gaila, kad kun. Karu* 
žiškis, kuris kapelioną pa
vadavo, susirgo. Kapelionas 
turės grįžti namo. Tuo tar
pu koplyčios fondas turėtų 
būti sparčiai auginamas, 
kad, karui pasibaigus, atsi
stotų tokia koplyčia, kuria 
visi pasidžiaugtumėm.

Gruodžio 10 d. mūs kle
boną atlankė kun. E. Vasi
liauskas. Papasakojo, kad 
drabužių vajus Homesteade 
ne juokais išsisiūbavo ir 
kad Mrs. Monkelis turi pil
nas rankas tam visam dar
bui vadovaujant.

Brookiyn, No. 70, pirm. 
J. Sherry (šertvietis).

Brookiyn, No. 75, pirmi
ninkas Danielius A vei ka.

Brookiyn (Moterų Vieny
bės skyrius, tebelaukiantis 
numerio), pirmininkė O. Va
laitienė.
Great Neck (Long įsi and) 

No. 20, pirm. A. Vasiliau» 
kas.

Maspeth, No. 16, pirm. P 
Kubilius.

Maspeth, No. 67, pirmi
ninkas adv. S. Bredes.

Rochester, No. 65, garbės 
pirm. kun. J. Bakšys, pir
mininkas M. V/entis.

Sehenectady, No. 50, na
rių 50, pirmininkas Kl. Lau- 
reckis.

New Yorko valstybėje tu
rėtų būti daugiau skyrių, 
pavyzdžiui, Aibany, Utica 
Syracuse, Buffalo, Niagara 
Falls ir Yonkers. Prašomo 
•atsiliepti •’

19 West 44tli Street, 
New York 18, N. Y.

jos. f: budrik,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILE.

Tel. CALumet 7237

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

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO KABIO VALANDOS:
WCFU, 1000 K., Nedėlios 
inkare — 9:30 P. M. 
ttHI’C, 1450 K., KetvniCO 
vakare — 7 :OO P. M.

Buy Christmas Seals and 
Prevent Wartime Rise in TB

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Fiirnltnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representative

SnOtVROOMS IN 
MERCHANDISE MART 
For appoinlment rali —

REPITBLIO 6051

J?

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

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuiuotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TETKTA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1273 

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

O

✓
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DRAUGAS •
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

___ by the
, LITHUĄNIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

A member of the Catholic Prese Association
$6.00 per year outaide of Chicago; $7.00 per year in Chlcago 
Cicero; 3c per'copy.

Advertlsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
‘kietams ..4.$7.00
Pusei metų •...•................................................................. 4.00
Trims mėnesiams .... ................    2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................. 1.50

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

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Jungtinių Valstybių užsienių reikalų departamentas 
deda pastangų išgauti iš Rusijos užtikrinimą mažo
sioms Europos tautoms, kad joms būtų leista pačioms 
išsirinkti savo valdžias ir atsistatyti laisvomis ir ne
priklausomomis. Jei tokio užtikrinimo nebūsią, Jung
tinės Valstybės nedarysiančios su Rusija jokių toli
mesnių militarinių ar prekybinių sutarčių. Vašingtone 
vyraująs įsitikinimas, kad be tokio užtikrinimo iš ru
sų pusės sunku bus sudaryti pakankamai stiprią sau
gumo sistemą Europoje.

Šios žinios yra labai reikšmingos ir svarbios. Jos 
pasako, kad Vašingtonas spaudžia Maskvą nesisavinti 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos, bet leisti joms 
atsisteigti laisvomis ir nepriklausomomis valstybėmis.

★
Jonas Milius

- Entered aa second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, 111. 
Under the Act of March 3, 1879.

Prcsident Roosevelt and Prime Minister Churchill:
1. Their countrles seek no engrandlsement, territorial or otheri
2. They desire to seek no territorial ohanges that do not acoord 

with the freeiy eipressed wishes of the peoplęs coneęrnęd;
3. Tliey respeet the right of all peoples to Chose the form of go- 

vemnient under which they will llve; and the wish to see soveręign 
rights and self-government restored to those who have been forcibly 
depri'ed of them.”

ATLANTIC CHARTEB, A u gus t 14, 1941.
_________________ X _________________________ __

Kongrese giriamas vyskupų pareiškimas
, Kongresmanas Emanuel Celler (iš New Yorko) Jung
tinių Valstybių kongrese pasakė kalbą apie Amerikos

-j*
Los Angeles, Cal., mieste, kaip jau buvo pranešta, 

mirė Jonas Milius, sulaukęs 60 metų amžiaus.
Velionis buvo idealistas pilna ta žodžio prasme. To

dėl netenka jo užmiršti, nes jis yra užsipelnęs, kad jo 
atmintis būtų tinkamai pagerbta.

Kai buvo jaunesnis Jonas Milius gyveno New Yorko 
apylinkėse ir labai daug darbavosi lietuvių katalikų 
centralinėse organizacijose. Jis buvo uoius Lietuvos 
Vyčių kuopų organizatorius ir palaikytojas, daug vei
kė Tautos Fonde, Federacijoj, LRKSA. Labai nuošir
džiai jis veikė darbuose ir kovose Lietuvai išlaisvinti. 
Tais reikalais yra važinėjęs po mūsų kolonijas, lan
kiusis Lietuvoje. Prieš keliolika metų jis keliavo po 
Lietuvą, filmavo gražesnius Lietuvos vaizdus ir juos 
rodė Amerikos lietuviams, norėdamas, kad mes labiau 
pamiltume savo tėvų kraštą.

Velionis daug rašydavo mūsų laikraščiams, Rašy- 
davo korespondencijas ir straipsnelius, kuriuose reikš
davosi gilus religingumas ir tauri tėvynės meilė. Noro 
gyvendamas Los Angeles buvo gerokai suvargęs, bet 
vis tik be katalikiško, lietuviško veikimo nenurimo. 
Kiek pajėgdamas jis dėjosi prie vietinės parapijos stip
rinimo ir lietuvių organizavimo. Mūsų dienraščiui iš 
,ten parašydavo gana daug žinių, žinelių.

Štai kaip vertina 
"Draugą"

Brangūs Prieteliai!

Ačiū už siuntinėjimą Tams 
tų laikraščio, kuris kaip tik
ras lietuviškas draugas, 
stropiai lanko mus, atskir
tus toli nuo brolių lietuvių 
ir nuo judraus pasaulio. Mes 
čia farmose jo ‘‘Draugo” 
visad nuoširdžiai laukiame 
ir jį gavę — uoliai skaito
me.

Man, neseniai dar atvy
kusiam į šį kraštą, tenka 
užsiprenumeruoti “Draugą” 
kaip tik jo šaunaus jubilie
jaus- metais. Tad šia proga 
siunčiu visiems “ Draugo’ ’ 
vedėjams, bendradarbiams 
ir darbininkams nuoširdžiau 
šių sveikinimų ir linkėjimų, 
o pačiam “Draugui” — kad 
jis mus lankytų ne tik ki
tus šaunius trisdešiniL pen
kis metus, bet — ant visa
dos!

Bus kas bus, bet lietuvis 
niekad nepražus!

Didžia pagarba
Ju!?’»s Vasiliauskas 

su šeima

Raudonasis Kryžius 
neparduoda kraujo

VVashington, D. C. — Rau
Tad, a. a. Jono sunki ir varginga kelionė šioj žemė] donojo Kryžiaus pirminin- 

vyskupų pareiškimą pasaulio taikos klausimu. Jisai nebuvo tuščia. Ji atžymėta gražiais ir naudingais dar- kas- Basil O’Connor, sako
sakė, kad iš visų ligšiol padarytų pareiškimų apie 
Dumbarton Oaks konferenciją vyskupų pareiškimas
yra geriausias ir konstruktyviškiausias. Tai esąs etiš- ■ . i • ■
kas ir morališkas, taip pat praktiškas ir konkretus LCnKlj-HlSI} Sdlltykldl 
taikos klausimo svarstymas.

Anot kongr. Celher, vyskupai labai išmintingai nu 
rodė reikalą suformuoti viešąją opiniją, kad išvengti 
sudarymą blogos taikos, grįžimą jėgos politikos, trily
pių sąjungų ir kitokių kombinacijų, fermentuojančių 
karus.

Kongr. Celler pagyrė vyskupų pasisakymą už visų 
tautų, didelių ir mažų, atsteigkną laisvomis ir nepri
klausomomis ir už tokią tarptautinę taikos organiza
ciją, kurion įeitų visos tautos, nepaisant ar jos bus 
didelės ar mažos, galingos ar silpnos.

Amerikos vyskupų pareiškimas visur susilaukė la
bai gerų ir palankių atsiliepimų, nes jis yra ir teisin
gas, ir praktiškas, ir drąsus, ir taikos klausimus spren
džiąs konkrečiai.

Popiežiaus perspėjimas 4 i
Pradedant Adventų laką, Jo šventenybė Popiežius 

Pijus XII kardinolų grupei pasakė įsidėmėtiną kalbą. 
Neturėdami po ranka tos kalbos turinio, ligšiol mes 
apie ją nieko nesakėm. Gavę tikresnių davinių, apie 
ją šį tą parašysime.

Popiežius perspėjo kardinolus, kad, grąžinant Euro
pon religijos laisvę, galima tikėtis didelių kovų su 
Rusija.

“Mes turime pasisemti drąsos, nes Bažnyčia gal tu
rės kentėti ir kovoti... bet savo esmėje ji pasiliks stip
ri ir vieninga” — kalbėjo Popiežius.

Pranešant apie dabartinę Bažnyčios padėtį, Jo šven
tenybė pareiškė, kad šiais nepaprastai rimtais laikais 
didėja įspūdis būk krikščionybė silpnėja ir kad bai
sūs “sumišimai gali būti priežastimi akmens šventyk
lų apgriuvimo.” Tačiau Popiežius stipriai pabrėžė, kad 
tie persekiojimai Bažnyčią dar labiau sustiprins.

Niekam nėra paslaptimi, kad Katalikų Bažnyčia Eu
ropoje pergyveno ir dabar pergyvena sunkius laikus,
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IŠ VAKARINIO KARO FRONTO

FRANCE

Dombasle

tinsbourg Hoguenau'.*

^Soor ff.l Strasbourg

Sulaužius vokiečių pasipriešinimą Amerikos Septintoji 
Armija užima svarbias vokiečių pozicijas Haguenau. Lt. 
gen. Patton Trečioji Armija persikėlus per Blies upę už
ėmė Bliesbruck, už penkių mailių nuo Sarreguemines ir 
už mailės nuo Vokietijos. (Acme-Draugas telephoto)

būtiniausiai- reikia bent pu
sės to skaičiaus kai tuo tar
pu kitose pramonės šakose 
yra vietų, kur darbininko 
buvimas nėra būtinas. To
dėl Karo Darbo Jėgos Ko
misijos pirmininkas ragina 
žmones, ieškančius darbo, 
pagelbėti karo pastangoms, 
atsiliepiant į šį raginimą.

(OWI)

Pristatė popierio
Washington, D. C. — Ka

ro Gamybos Vadybos pra
nešimu, šios šalies skautai, 
laike du mėnesiu trukusio 
popierio rinkimo vajaus, pa. 
sibaigusio rugsėjo 30 d., su
rinko popierio daugiau, ne 
gu jiems buvo pavesta.

10.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

kad nėra jokios teisybės į 
paskleistas paskalas, kad 
Raudonasis Kryžius parduo
da kraujo plazmą mūsų 
ginkluotoms jėgoms. Nuro
dyta, kad tokio melo tiks
las yra sumažinti, pristaty
mą šios brangios medžiagos 
kovojantiems vyrams.

“Mums buvo pranešta, 
kad paskalos, jog Raudona
sis Kryžius .parduoda krau
jo plazmą, cirkuliuoja per 
visą šalį”, sako O’Connor. 
“Tos paskalos yra melas ir 
platinamos tų, kurie nenori 
kad ši medžiaga pasiektų 
mūsų kovojančius vyrus.

“Kraujas, kurį daugiau 
negu 100,000 patriotų auko
ja kas savaitę Raudonajam 
Kryžiui, yra tuoj pristato
mas Armijos ir Laivyno tin
kamam centrui, kur jis esti 
pakeistas į plazmą, arba su
šaldytas tuoj siunčiamas į 

4* Europą ir Pacifiką.
“Raudonasis Kryžius kuo 

greičiausia pasiunčia visą 
Mūsų dienraštyje jau buvo rašyta, kad Anglijos lie- kraują Armijai ir Laivynui, 

tuvių draugijos išleido vertingą knygą apie Lietuvą Ir kaip visiems gerai žino- 
anglų kalba. Ją parašė p. Harrisonas, buvęs Didžiosios ma, Armija ir.Laivynas, ad 
Britanijos vice konsulas Kaune ir Vilniuje. Kadangi ministruoja šį kraują arba

bais
★

Boleslaw Berut, Maskvos kontroliuojamos lenkų ta 
rybos pirmininkas, pareiškė, kad naujieji metai bus 
sutikti su susidariusia laikinąja Lenkijos vyriausybe.

Tasai • Stalino bernas piktai puola Lenkijos vyriau
sybę Londone ir į padanges kelia sovietų “draugingu
mą” Lenkijai. Londoniškės lenkų valdžios žmonės, esą. 
kovoja ne dėl Lenkijos, bet dėl savo dvarų kiek Len
kijoj, tiek Lietuvoj, Ukrainoj ir Baltgudijoj.

Iš Benito pareiškimo ir iš Maskvos nusistatymo aiš
ku, kad visai nedaug liko vilties londoniškei valdžiai 
susikalbėti su Stalinu, kuris užsispyrusiai eina prie 
Lenkijos susovietinimo ir, žinoma, prie prijungimo 
prie Rusijos. ,

Todėl, ne be reikalo yra susirūpinusios Amerikos 
lenkų organizacijos, kurios apeliuoja į Jungtinių Val
stybių vyriausybę nepaduoti Lenkijos į bolševizmo 
nasrus.

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

specialemis kainomis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

f

APŽVALGA
ALI išleis svarbų knyga

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
oi plg»i| nnoftimti — be komisine 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Sav'mgs and Loan Assn. of Chicago

W. CERMAK RD. Tel. GANal W81
BEN J. KAZANAUSKAS, Rafttlnlnkaa

autorius moka lietuviškai, todėl jam lengvai yra pa
siekiami tiesioginiai žinių šaltiniai.

Knyga yra padalinta į aštuonias dalis. Turinys tik
rai rimtas. Ji gali padaryti naudingos įtakos. Kas ją 
perskaitys, galima tikėtis, pamils Lietuvą ir visa tai, 
ką lietuvis brangina.

Šiomis dienomis Amerikos Lietuvių Tarybos įsteigtas

plazmą sužeistiems karei
viams ir jūreiviams dykai.”

Rimta darbo 
jėgos padėtis

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ 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. Vondrak, Havlnlnkan Telefonas LAFayette 4560
Laimftjhnui pirkite U. S. Karo Bonos Ir Štampas I

VAL-: — nuo 9 ryto Iki 8:20 p.p. etvlr. Iki 9. SeStad 9 Iki 12.

Paul V. McNutt, Karo 
Darbo Jėgos Komisijos pir
mininkas, . pasakė, kad ša
liai gresia begalo rimta dar
bo jėgos padėtis, ne tiek 
dėl paties darbininkų skai
čiaus mažumo, kiek dėl sun
kaus jų gavimo paskirose 
vietose, kur atliekami ypa
tingos svarbos darbai, pa- 

Tos pačios žinios, kurias LAIC gavo iš Lietuvos per vyzdžiui, ginklų gamyboje. 
Švediją ir kokios buvo paskelbtos mūsų laikraščiuose McNutt pareiškė, kad iš 
Amerikoj, buvo atspausdintos ištisai Švedijos spaudo- nustatyto trūkstamo svai 
je. Tos žinios buvo apie skaudžią ir tikrai tragingą blausiai karo gamybai 200.-

ir užlaikomas Lietuvių Amerikiečių Informacijų Cent- 
skaudžius persekiojimus. Ją persekioja komunistai, per- ras (LAIC) kablegrama gavo tos knygos “Lithuania’s 
sekioja naciai ir kiti prieškrikščioniški elementai. Bet, Fight for Freedom” autoriaus p. Harrisono sutikimą 
težino priešai, kad Šv. Petro uolos Ir pragaro vartai ją perspausdinti ir platinti Amerikoje. Knyga bus tru-
nenugalės.♦
Vašingtonas ir mažųjų tautų gynimas

Kai valstybės sekretorius Edvvard Stettinius perspė
jo Angliją nesikišti į Italijos ir Graikijos vidaus rei
kalus, mes aiškiai pabrėžėm, kad tasai perspėjimas 
yra taikomas ir Sovietų Rusijai, kuri visai nesiskaito 
su išlaisvintųjų kraštų žmonių valia ir norais.

pūtį papildyta.
Šis LAIC žygis yra pagirtinas. Reikia manyti, kad 

lietuvių visuomenė jį parems pinigiškai ir pagelbės ją 
išplatinti amerikiečių tarpe.

Iš “New York Times’’ korespondento sužinome, kad Lietuvos žmomy būklę. 000 darbininkų- skaičiaus,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas —- PORTSMOUTH 9022 
KTOKEK COAL, Aokfitos rūšlee, $7 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). <12*50 

PETROLEUM COKE (File Run)

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9 80
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Šeštos Paskolos 

vajusbony
Lietuviams paskirta kvo

ta — $4,750,000. Per praei
tus vajus lietuviai išpildė 
savo kvotas, taigi ir per šį 
vajų nepasilikime užpakaly į 
kitų tautų. Pirkime bonus 
per lietuvių “spulkas”, ar
ba per šį moterų komitetą: 
Brighton Park — Marion 
Sebastian, 4104 Archer Av.; 
Mary Mikšis, 3990 Archer 
Avė.; Marše Mason, 4056 
Brighton Place; Helen Stat
kus, 4446 So. Washtenaw 
Avė.

Marąuette Park — Ma
rion Nares, 2651 W. 59 St.; 
Stella Karalaitis, 7029 Ar- 
tesian Avė.; Martha Mason, 
6812 So. Wabash Avė.

stos, atsidarys susisiekimo 
keliai. Turime būti tinka
mai prisiruošę su kupinu 
sandėliu.

Rūbai pridengia
kūną. Kart kartėmis buvo 
šaukiama: ‘ ‘aukokite atlie
kamus drabužius.” Ar visi 
tai darė? Ne, ir dar kartą 
ne! Yra daug tokių, kurie 
laukia kad kas ateitų pasi
imti. Kam tas laukimas, a- 
tidėliojimas? šiandien, da
bar reikalaujama.

Tiesa, mes Ciceroj nepras 
tai stovim. Tai pasidėkojant 
klebonui kun. I. Albavičiui. 
Bet jeigu būtų buvus šimto 
nuošimčių kooperacija, tai 
būtumėm visus nustebinę.

Dabar kas link narių. To 
fondo metinė mokestis du 
doleriai. Ką tai reiškia j Vie-

žmonių. Po valgių buvc 
trumpa ir įdomi programa, 
kurią vedė BALFo apskri
ties pirm. Sophie Barčus. 
Muzikalinę dalį programos 
atliko Raudono Kryžiaus 
moterų choras, vadovaujant 

nuogą prof a. Pociui. Jam akom

Ch?c’:!r»^ tlie Chest X-Ray

_ , . , . nok, kodėl tamsta iki šiolDabar yra proga pirkti i . j • o a x •jtz_i7j _ -u- to nepadarei? Ar tai neapsi-
leidimas ? Mūsų skyriaus 

Julius Zaura,
bonus dčvanų Kalėdoms. Y- 
ra bonų ir mažiems vaikams_. .. raštininkas,su Walter Disneys paveiks- ..1 čia augęs vyras savo tėvųlais.

Nepamirškite, kad gruo
džio 17 d., Dariąus Girėno 
salėje, 3 vai. popiet įvyks 
žvaigždžių vakaras, kuris 
bus vienas gražiausių. Su
traukta visos lietuviškos 
meno jėgos: dainininkai, mu 
zikai ir šokėjai. Ateikite pa
matyti: padarysite sau ge
ro ir paremsite mūsų šalį 
pirkdami bonus, nes šiam 
vakare bonų pardavimas eis 
kreditas lietuviams.

E. Statkienė

Iš BALF 14 skyriaus 
susirinkimo

Cicero. — Prieš keturis 
mėnesius įsteigtas skyrius 
ir gautas numeris 14. Tai

panuojant pasirodė solistai 
Juozas Gudas ir P. Mačytė. 
Buvo ir bendras dainavimas 
prie kurio prisidėjo visi da
lyviai.

Programoje kalbėjo Nora 
Gugienė, BALF centro raš
tininkė; dr. Zimontas, cent
ro iždininkas; konsulas P. 
Daužvardis; redaktoriai L. 
Šimutis ir Vaidyla; E. Sa- 
mienė ir kun. Naudžiūną?. 
Vakaras užsibaigė gražioj 
nuotaikoj ir rakeltame ūpe

NAP

Padėka
Brighton Park. — “Bin

go” gruodžio 10 d., pasise
kė ir gražaus pelno atnešė. 
Rengimo komisija dėkoja 
aukų ir dovanų aukotojams 
ir visiems, kurie atsilankė 
ir parėmė. M. P.

gimtinės nepažįsta, vienok 
jis pašvenčia brangų laiką, 
nes jaučia svarbą gelbėti 
žūstančius. Bet tuom pačiu 
kartu patiria nusivilimą dėl 
pačių ateivių nerangumo; gi 
aišku, mums daugiau turi 
rūpėti sava gimtinė.

Tad, dabar laikas ir duo
kime visokią paramą. Pir 
miausiai tapkime nariais B 
ALP. Jo skyriai randas kož-
noj kolonijoj. Nariais gal.'863 vad«' kaiP° vien» “ 

dviejų banditų, kurie buvo 
užpuolę gemblinimo vietą, 
užpakalyje kavos krautuvės, 
1305 Washington str., Gary, 
ir pabėgo su daugiau kaip 
$3,100.

Moran buvo areštuotas 
State gatvėje ir Grand avė.,

Banditai pačiupo pini
gus nuo italų žaidžiant 

barbutte
Du Gary detektyvai pra

eito trečiadienio vakare at
pažino George “Bugs” Mo
ran, prohibicijos laikų gen-

būti ir nelietuviai.

BALFas paminėjo 
pirmo vagono 
išsiuntimų

D

Sekmadienyje 2 vai. p. p. netoli laižybų vietos (hand- 
prie 18-tos ir Wentworth book). 

grupė draugi jų-klūbų atsto- gatvįų susirinko mažas bū- Sakoma, kad banditai pa- 
VU- Iš jų sudaryta valdyba. rejįS) jęUrįe nebojo blogo o- čiupo daugiau kaip $3,000 
Susirinkimai paskirta ant-lro> išlydėti pirmą surinktų nuo stalų, kai 30 asmenų 
ras penkiadienis kiekvieno drabužių vagoną New Yor-: žaidė barbutte, graikų dice mėn.. parapijos svetainėje. kan ^gone buvojimą
Tas ir daroma. Bet didžiu
ma pasitenkina tik su pir
mu susirinkimu ir daugiau 
nepasirodo. Žingeidu, kokį 
raportą jie patiekia savo dr- 
jos susirinkime? Apsileidi
mas ir gėda! Su naujais me
tais turėtų tas pasitaisyti.

Mūsų senoji gimtinė Lie
tuva pavojuj. Viskas ište- 
riota. Likę gyvi šaukiasi 
mūsų pagalbos. O mes, bū
dami neorganizuoti* neturi
me reikšmės. Dėlto ir vei
kia A. L. Taryba ir BALF.
Pasidėkojant toms įstai
goms, jau daug kas nuveik
ta. Tai tiktai pradžia.

Pragariškos kautynės su

sukrauta 26,000 svarų, t. y. 
13 tonų. Vagonas buvo pa
puoštas tinkamom iškabom. 
Prie jo buvo traukta ir pa
veikslų.

Vakare, Lietuvių Audito
rijoje buvo surengtas ban- 
kietas tam įvykiui paminė 
ti. Susirinko gražus būreli?

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A LACHAVVICZ
KOPLYČIA —

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

A doctor ex milnes 4' x 5" .X-ray films on a view box to determlne 
i'he.Iiei his patiem nas tubereulosis. Although tubereulosis has no 
>utwai'd gyuiiKoir.s m its ejirly and niost eaoily curable stages, lts 
prescnee can b? ai covcred through an X-ray. Chrlstmas Seals support 
au educat'ouul pi -gram on ilie importance of periodic X-raying.

X Šiandien, pas žinomą 
strelčių ir biznierių, Wm. 
Popeli, 4758 S. Western avė. 
“Juodos Meškos” balius, o 
šeštadienį, gruodžio 16d. bus 
stirnos balius. Svečiai ir kos

tumeriai atsilankę bus vaiši
nami meškos ir stirnos ska
nia mėsa. Pasinaudokite — 
pointų nereikia.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi “Drauge.“

PETER TROOST MONUMENTS
r • *. . r--,---

------------- f •
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
MAUZOLEJAI 

ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST! 
PARTICUIjAR PEOPLE PREFER, TROOST PRODUCT1ONS 
DISTRIBUTOBS OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 

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

KREU’KITĖS 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. Washington Blvd. 5919 South Troy Street 

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1SINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIE Pree. and Mgr.

PIRKIT TIESIOG 13
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5Telefonas:

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6312 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

KREIPK1TB8 PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Matoriolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams p<in^ patenkinimai 

Didysis Ofisas tr DtebtovC:

VENETIAN
fttsi vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtas#: M7 N. VVKSTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELET 6105

*Ta ■

VLADISLOVAS ŽVINSKIS 
(ZVVINSKI)

Mirė Gruod. 11 d., 1944 in. 
8:30 vai. ryte, sulaukęs 45 m.

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

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną, Marijoną Zarambą (po 
tėvais Arsunkaitė), brolį Alek
sandrą ir jo šeimą; seseris; 
Mortą Stoecker, Zofiją Bar- 
tash, Crarlotte Chapps ir jų 
šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 
6512 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. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę; Motina, Brolis, Se
serys Ir Giminės.

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

Bum ghrisms wlš

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 
IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

ei klr

z' . 9-SJ
Mes Turime 

Visose Miesto 
Koplyčias 

Dalyse.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

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

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Pilone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

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

Phones: CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CAUFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3372



dottgas, rmcsna, ttttnots

Keistas apiplėšimas

Jaunuolis apiplėšė banką, vaiką 
naudojo savo apsaugai...

VAIKĄ PAĖMĖ NETOLI BANKO IR JĮ LAIKE PRIEŠ 
SAVE LAIKE BANKO APIPLĖŠIMO

TACOMA, Wash. — še
šiolikos metų jaunuolis pri
sipažino, kad jis apiplėšė 
Puget Sound National ban
ką ir pabėgo su $5.050 nau
dojant 5 metų vaiką kaipo 
apsaugą, — pareiškė polici
jos vadas Tom Ross.

Ross pasakė, kad pilnas 
laštu prisipažinimas buvo 
gautas, ir kad $5,000 grobis 
buvo atgautas.

Ko« Girdit? 

Chicagoje ♦

Apvogė
Iš 2000 klubo, 2000 Erie 

str., vagys paėmė už $150 
whisky ir $300.

Jaunuolis Gerald Waymel $50,000 nuostolių
Barnes buvo areštuotas 
gruodžio 12 d. vakare jo tė
vo name, — Ross ir policijos 
kapitonas Albert Farrar pa
sakė.

Plėšikas paėmė mažąjį 
vaiką Fisher netoli banko ir 
laikė vaiką prieš save laike 
holdapo praeitą antradienį,
gruodžio 12 d.

* * *
Raštelyje buvo parašyta: 

“atiduok pinigus arba nu
šalsiu tave ir vaiką — jis 
nepriklauso man”. Raštelis 
buvo pastumtas į būdelę, kur 
dirbo Miss Sliannon Mit- 
cht II. Jinai pastūmė sumą 
pinigų.

Plėšikas išėjęs iš banko

Craftsman Wood Service • 
kompanijos fabrike, 2727 
Mary str., praeitą antradie
nį buvo kilęs gaisras. Sako
ma, kad gaisras sukėlė dau
giau kaip $50,000 nuostolių.

* * *

"Arklių lošimas"
tapo suimtas

Charles Calvest, 46 metų, 
3025 5th avė., praeitą tre
čiadienį turėjo pasirodyti 
teisme. Jis kaltinamas, kad 
išeikvojo Cavanna Drapery 
ir Curtain Cleaners, Ine., 
3501 N. Ashland, pinigų.

Calvest buvo uždarytas 
praeitą antradienį Warren

paleido vaiką lauke, kai plė- policijos stotyje. Ir Calvert
ši kas pabėgo. prisipažino, kad jis pavogė 

maždaug 36,000 per du me
dus, kaipo kompanijos vedė
jas ir knygų tvarkytojas. 
Calvert pasakė, kad jis dau
gumą pinigų išleido “lošiant 
arkliais”. Vadinasi, pinigus 
nunešė arkliai ‘.ant uode
gos

Televizijos kaina 
kiek? $300

NEW YORK. — Netru
kus po karo televizijos pri
ėmimo setas bus parduoda
mas tarp $300 ir $350. Tai
pareiškė gruodžio 11 dieną _
Lewis Allen, Don Lee Broad- I Areštavo 
casting System executyvinis j Frank Wojczyinski, 40 
vice-prezidentas, pirmoje Te-metų, Avondale Currency 
leVision Broadcasters drau- ! Exchange savininkas, 2950 

N. Milwaukee avė., buvo 
areštuotas praeitą antradie

gijos konferencijoje.

Apsivertė
Vienaš keleivis buvo už

muštas, 40 yra sužeista, kai 
Toronto gatvėkaris apsiver
tė, siaučiant Kanados mies
te sniego audrai.

SUSITUOKĘ ARTISTAI

Kino artistai: Jackie Cooper (tarnauja jūrininku) su
situokęs su June Horne. (Acme-Draugas telephoto)

Europos karo lauke

‘•onnn rvf n

1,540 amerikiečiu sužeista
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE 

YRA 113
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IŠ ILLINOIS VALSTIJOS 
VYRŲ

Ašaros teisme

Kūdikiai buvo 
palikti šaltyje

Įvairiai •» Įdomios

....ŽINIOS

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas gruo
džio 12 dieną pranešė 1,540 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužeisti Europos 
karo apylinkėje.

Sužeistųjų karių skaičiuje 
113 vyrų yra iš Illinois val
stijos. ** *

Sužeistųjų karių skaičiuje 
yra pvt. Gregory G. Galas, 
jo tėvas John Galas gyvena 
3638 S. Paulina str.; Capt. 

i Casimir Jakubowski, jo žmo
na Mrs Sabina Jakubowski 
gyvena 1324 N. Ashland av.; 
Sgt. Joseph Mezaitis, jo žmo
na Mrs. Christine A Mezai
tis gyevna 921 W. 33rd pi.

Iš Indiana valstijos sužeis
tųjų skaičiuje yra 23 vyrai; 
iš Michigan — 13; iš Wis- 
consin Ž 32.

Labai skaudus 
atsitikimas

VAIKŲ MOTINA BUVO 
AREŠTUOTA, KAI GRĮŽO 
NAMO...

Mrs. Sylvia Wyrick, 20 
metų, 1747 Barry avė., gruo
džio 11 dieną teisme verkė 
ir bučiavo savo du vaikus, 3 
metų, ir Donald, 2 metų.

Jos trečias kūdikis, Bar
butė, 10 mėnesių amžiaus, 
buvo kauntės ligoninėje, kur 
gydoma jos nušalusios ran
kos. Policija pareiškė, kad 
mažiukės mergytės ranku
tės nušalusios šeštadienio 
naktį (gruodžio 9), kai vai
kai buvo palikti vieni neap-
šildytame apartamente.

* - * #
Polcininkė moteris Ruth 

Reister pareiškė teisme, kad 
vaikai buvo rasti šeštadienio 
ryte, 7 valandą. Mrs. Wy- 
rick, kurios vyras Aftner 
yra laivyne, buvo areštuota,

nį, kaltinant apgavystėje jo j kai ji uamp 1:30 vai.
kostumerių. I P° pie^U-

------------------- Teisėjas Dougherty įsakė
VARTOTI RIEBALAI. — 

Kiekvienas svaras vertas 2 
raudonų punktij ir 4 centų.

motiną ištirti kriminalinio 
teismo klinikoje, ir byla tę
siama iki gruodžio 22 d., jai 
paskirta $5,000 užstatas 
(bond).

Lankės ~ Kai paslydo

Liko sučiuptas...WILLINGTON, N. Zelan
dija. — Donald Nelson, pre
zidento Roosevelto asmeniš
kas atstovas, lankės pas 
Naujosios Zelandijos minis- 
terį pirmininką Peter Fra- 
ser, laike trumpo vizito šio
je šalyje, gruodžio 11 dieną.

Mrs. Virginia Thompson, 
33 metų, du kartus vedusi, 
buvo rasta mirusi praeitą 
antradienį laivyno leitenan
to James C. Stanley aparta
mente, 1209 Shenvin avė., 
kuris buvo jos sužieduotinis. 
Lt. Stanley, 44 metų, sveiko 
Great Lakęs laivyno ligoni
nėje nuo plaučių uždegimo, 
kai jo sužieduotinė tragiškai 
mirė. Sakoma, kad ji baimi- 
nos, jog buvo netekusi jo 
meilės.

Ji sugrįžo į Chicago iš Ca- 
lifornijos gruodžio 1 dieną 
vestis su lt. Stanley. Ji at
vyko po to, kai lt. Stanley 
buvo nugabentas į ligoninę 
[ir jis padavė mintį, kad ji 
apsigyventų jo apartamente 
iki jis pasveiks. Ji paliko 
raštelį, kuriame nusiskun
džia dėl meilės...

BANDITAS NENORĖJO 
IMTI DEŠIMT DOLERIŲ, 
MAT, MAŽAI, JIS TAIP 
PAT VERKE...

Jasper Lucido, grosernin- 
kas, 1136 Webster avė., su
čiupo aną dieną Edward L. 

LONDON. — Gruodžio 11 Edwards, 16 metų amžiaus, 
dieną buvo pranešta, kad 2134 Clifton avė., mašinistą, 
Britanijoje padidėjo reuma- *r atidavė Hudson avė. poli-

Reumatizmas

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni
SOUTH PAULINA 

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sul f erinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo. visokių ligų.

1657 West 451h St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

1,637 amerikiečiai 
pateko nelaisvėn

tizmo liga. Sąkoma, kad Bri
tanijoje daugiau žmonės 
kenčia nuo reumatizmo, ne
gu nuo tuberkuliozos, šir
dies ligos ir vėžio, bendrai 
sudėjus. Sakoma, kad reu
matizmas padidėjęs nuo už
puolimo iš oro, kai tenka bū
ti skiepuose.

* * *

Vienu šūviu
IDAHO FALLS, Idaho. — 

Mrs. E. D. Vissing laike me
džioklės vienu šūviu nušovė 
antelopę.

* # *I x
Mažiau..

WASHINGTON. — Armi
jos gydytojų ofisas pranešė, 
kad venerinių ligų. tarp ka
reivių, esančių Jung. Ameri
kos Valstybėse, yra mažiau 
pusiau, negu buvo laike pir
mojo pasaulirtio karo.

cijos rankosna. Už ką gi vy
rukas pakliuvo į policijos 
rankas. Gi buvo dalykas 
toks:

Edvvardas atėjo į Lucido 
krautuvę ir pavogė pinigų 
iš registerio ir jis verkė, kai 
pamatė, kad buvo tik $10 
ar $12, ir paskui jis nubloš
kė pinigus ir pinigų registe- 
rį ant grindų, — taip pareiš
kė Lucido.

Lucido sučiupo Edwardą 
pasivijęs pusę bloko, kai Ed
uardas paslydo ant ledo.

Remkite tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

Gavo kalėjimą...
Ellis B. Cooper, 30 metų, 

negras, buvęs Chicago, Mil- 
waukee, St. Paul ir Pacifiko

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PI,EITŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIC MA- 
TKIIIOI.A8 NATUKAl.ItS GlIM 
SPALVOS DANTV PI.KITOMS.

NAUJOS 
lt U Al KM Velvatone MANTŲ 

PI JUTOS

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

WASHINGTON, D. C. —
Karo depkrtamentas gruo
džio 12 dieną paskelbė 1,637 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra belaisviais ašies šalyse 
Europoje. •

Sąraše pažymėta, kad [traukinio nešikas (porteri, 
Staff Sgt. Vito Sakalauskas ^uv0 nuteistas metams ir 
yra patekęs nelaisvėn. Jo v^ena* dienai kalėjiman, pra- 
motina Mrs. Ursula Saka- antradienį. Cooper buvo
lauskas gyvena 725 Crosby Tastas teisme kaltas- kad Jis 
str., N. W., Grand Rapids, pavogęs $637 iš Staff Sgt.

John N. Calvey kišenės, kai 
jis buvo užmigęs važiuojant 
traukiniu.

$12.50
IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ

Neutalduoda. B* Rkonlo. Natūrai** apal- 
voa. Neblunka. VIroJ Raly tlnomoa dantų 
pleltoR. Paima tomo, cryatal claar plaltoa.

PlunkanoR atminimo, aanltarėa, l'atan- 
klnlmna lamntaotaa. Materiolaa lahnl pa- 
na«iiR I rnmtlnl. Vlanoa dieno. talaymų 
palarnavlmtu. A»akalOavlmaa vaitai.

10546 S. Artesian, CED. 1739 Ofl

Mich. Darome pleitM |apniiRta« Ir 
Kautas tik Ii lalsnluotų dentįstu

Arklys įspyrė...
Paul Rambert, 71 metų, 

11015 So. Albany, daržinin
kas, aną dieną mirė nuo su
žeidimų, kuriuos jis gavo, 
kai vienas iš trijų

/P.jam įspyrė juos girdant.

PROCESUOTAS MAIS
TAS. — Mėlynos stampos 
nuo A8 iki Z8, nuo A5 iki Z5, 
ir A2, B2 (4 knygelėje), 10

arklių punktų kiekviena, geros ne
ribotam laikui.

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

<724 S. Ashland 2n<l Fl. Mon. 92111
Atdara nno H Iki g. AeJtad. nna S Iki 4. 
_______ KALBAMU IJ KTU VIA KAI

S»4R W. 20tli St. 2nd Fl. Daw. 2908 
80 N. Dearborn Rm. 808, Sla 9849 
Vldurmtaačlo vai. •—«. Antradlanl Ir 

katvĮrtadlanl nuo I Iki T.

GGGD BTE

Kongreso atstovė Clare 
Boots Luce sako “good bye” 
leitenantui generolui George 
S. Patton, komendantui A- 
ųierikos Trečiosios Armijos. 
Ji buvo nuvykus į Prancū
ziją pasižiūrėti karo vaka
rų fronto. (Acme-Draugas 
telephoto)

Sučiupo sniege
Horace W. Riffel, 16 me

tų, iš Berrien Springs, Mich., 
paslydo per sniegą su auto
mobiliu į medį, Green Bay 
rd., netoli Clavey rd., praei
tą pirmadienį. Paskui Riffel 
prisipažino policijai, kad jis 
pavogė automobilį, Berrien 
Spring. Jis buvo sulaikytas.

Pakliuvo vyrukai
Buvo suimti Chicagoje ke

turi jauni vyrai, kurie nau
dojo apiplėšimams taxicab. 
Taxicab vairuotojas buvo 
laikomas septynias valandas 
nelaisvėje, kai keturi bandi
tai važinėjo po miestą api
plėšimo tinkslu.

X Kastas ZaromsKis, uo
lus mūs visuomenės veikė
jas, Lietuvai laisvinti per 
Amerikos Lietuvių Tarybą 
aukojo šimtą dolerių. Rei
kia manyti, kad jo gražų pa
vyzdį paseks ir kiti geros 
valios lietuviai.

X Vyčių sočiai bus sek
madienį, gruodžio 17 d., šv. 
Antano parapijos salėj, Ci
cero. Visi nariai «dr vyčiai- 
veteranai kviečiami atsilan
kyti. Užkandis ir pob” 
dykai. Pradžia 2 vai. popiet. 
fSocial rengia Chicago aps
kritis.

X Pas Aleliūnus, žinomus 
Bridgeport veikėjus, lankė
si svečias iš Alaska, Dam- 
bra-Dambrevičius, ten išgy
venęs dvidešimts du metus. 
Parveža Aleliūnams labų 
dienų nuo jų sūnaus Adol
fo, kurs U. S. kariuomenėj 
yra inžinierių korpuse.

X Juozas Mickeliūnas, ži
nomas Chicago lietuvių vei
kėjas, išrinktas pirmininku 
LRKSA Chicago apskrities. 
Buvęs pirm. P. Olšauskas 
perėmė vice pirmininko vie
tą. Kiti valdybos nariai pa
siliko tie patys.

X Pradėjus Naujuosius 
Metus, būtinai reikia savo 
namo sieną papuošti ir nau
ju “Draugo” sieniniu kalen
dorių. Atnaujinusieji prenu
meratą, arba užsiprenume
ravę metams, kalendorių 

, gauna dykai, šiaip kainuoja 
25c.

X T. Kalinauskienė, 6825 
S. Washtenaw Avė., šiomis 
dienomis gavo iš Karo De
partamento žinią, kad jos 
sūnus Tech. Sgt. Bruno lap
kričio 22 d. žuvo kur nors 
Vokietijoj. Pamaldos už žu
vusį bus Gimimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčioje 
gruodžio 22 d. Kalinauskų 
kitas sūnus taip pat kariuo
menėj ir šiuo metu randasi 
kur nors Belgijoj,

X Kūčių vakaras Lietu
voj. Tokia tema “Draugo” 
redakcijos narys Ig. Saka
las kfelbės per pusryčius Šv. 
Vardo draugijos (Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. pa
rapijoj, Brighton Park), pa
rapijos salėje gruodžio 17 
d., tuojau po 8 vai. Mišių 
šv. Kalėdinę programą išpil
dys Sodalicijos choras, ve
damas Dale Vaikutis.

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

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

X Povilas Ribickas ir K. 
Pilipavičius, pirmieji Aušros 
Vartų parapijos nariai-rėmė 
jai, pardavę West Side savo 
nuosavybes, įsigijo gražius 
namus Marųuette Park: Ri
bickas 7119 S. Artesian Av., 
o Pilipavičius 6418 S. Tak 
man Avė. Kaz. ir Juzefą 
Kraujeliai, pavyzdingi Auš
ros Vartų parapijiečiai, taip-’ 
gi pardavę čia savo nuosa
vybę įsigijo namus 6933 S 
Washtenaw Avė. Pardavė 
taipgi namus ir “Draugo” 
kaimynė Kairienė.

Skaitykite “Draugą”.




