
DRAUGAS
The Uthuanian Daily Friend

PUBUSHBD BT THE BITHUANIAN 
CATHOLJC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Telephone Canal 8010—SOI 1

The moet lnfluentlal 
Llthuantan Daily tn America

No. 240

DRAUGA
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

Price 3c Chicago, Illinois, Ketvirtadienis, Spalio (October) 12 d., 1944 m.

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

Kaina 3c

—Abrakam Lincoln

Vol. XXVIII

ATAKUOJA APSUPTA KLAIPĖDA
Naciai Aachene Atmetė Ultimatumą;
. Daug Rezervų Siunčiama Juos Gelbėt

LONDONAS, spalių 11.— 
Naciy garnizonui atmetus 
amerikiečiu ultimatumą pa
siduoti, Amerikos artileri ja 
ir lėktuvai šiandien pradė
jo smarkiai bombarduoti 
Aacheną. Vokiečiai skubiai 
atsiuntė reaenus, norėda
mi išgelbėti tą miestą ir ten 
esant) jų garnizoną.

Atrodo, kad toje fronto 
dalyje greit įvyks labai di
delės grumtynės. Nacių da
liniai žygiuoja rytų pusės 
Aacheno link, nežiūrint są
jungininkų lėktuvų atakų ir 
artilerijos šaudymo.

Aachenas yra skaitomas 
išbandymu nacių vadovy
bės, kuri sakė sunaikins 
Vokietijos miestus pirm ne
gu pasiduos. Spėjama, kad 
Aachene dar pasiliko apie 
15,000 vokiečių civilių.

Pirmoji armija labiau su
spaudė ratą aplink Aachen,

užimdama Scharfenbergą ir 
Bardenburgą šiaurėje, pa
sivarydama iki Wurselen, ir 
išvalydama pietinę dalį Haa 
ren. %

Keli pasprukę ir pasida
vę naciai kariai sakė jų ka
rininkai stovėjo linijos prie
šaky ir nušovė visus vokie
čius karius, kurie norėjo 
pereiti į amerikiečių' linijas 
ir pasiduoti.

Į pietus nuo Aachen, tre
čios armijos kariai kaujasi 
su naciais Fort Driant po
žeminėse perėjose, kur kul
kos atsimuša nuo sienų. 
Žemės paviršiuj toje srity 
nebuvo atmainų.

Kanadiečiai perkirto plen 
tą, kuris jungia South Be- 
ve’and salą Schelde žiotyse 
su pačia Olandija, tuo su- 
gaudami tūkstančius nacių 

j Antverpo uoste.

PALIAUBOS SENELIŲ IŠKĖLIMUI IŠ DUNKIRKO

Sąjungininkai ir naciai paskelbė 60 valan dų paliaubas, kad duoti Dunkirko seneliams 
progos apleisti puolamą Dunkirką. Čia ma tomą, kaip jie per lietų eina per medinį 
tiltą. Užpakaly matosi sugriauti pastatai. Acme-Draugas Telephoto.)

Ruošiasi Civiliam Stalinas Pavaišino NACIAI IŠŽUDĖ 510

JAV Lėktuvai Suaižė 58 Japonų Laivus; 
Priešo Karo Laivai Vis Dar Slapstosi

Karui Palestinoje
LONDONAS, spalių 11.— 

Kolonijų, Sekr. Oliver Stan
ley sakė nesenai įvykusios 
teroristų riaušės Palestinoj

Užėmė Kretingą, Tauragę, Gargždus, 
Darbėnus, Lenkimus, Švėkšną, Šakius

LONDONAS, spalių 11. — Berlyno radio pranešė, kad 
rusą kariuomenė, kuri pasiekė Baltijos jūrą į šiaurę ir 
pietus nuo Klaipėdos, yra apsupusi tą didįjį Lietuvos 
uostą.

Ankstyvesnis nacių pranešimas sakė nacių kariuomenė 
jau apleido Tauragę, kuri buvo jos bazė tuoj prie Rytų 
Prūsijos sienas.

MASKVA, spalių 11.—Gen. Ivan Bagramiano pirmoji 
Baltijos armija užėmė Kretingą, 12 mylių į šiaurryčius 
nuo Klaipėdos, tuomet pasistūmėjo dar septynias mylias 
ir pasiekė Baltijos jūrą prie Palangos.

Pietiniam Lietuvos fronto gale rusai užėmė Tauragę, 
devynias mylias į šiaurryčius nuo Tilžės ir keturios my
lios nuo Rytprūsių sienos.

Į šiaurę nuo Klaipėdos/ _ , . • / II rytus nuo Klaipėdos, irrusai sudarė kitą Juostą, Į gvčkg
kuri pasiekė Baltijos jūrą ' ... .r J. Kitas rusų dalinys oku-įr sugavo nacius Rygos sri- ~ ■. i pavo Sakius, septynias my-

' lias nuo Rytprūsių sienos ir
Rusų pranešimas sakė jų 

kariuomenė užėmė suvirs 
300 apgyventų vietų į šiau-

32 mylias į šiaurvakarius 
nuo Kauno.

Lenkijoje rusai pasistū-
rę ir šiaurryčius nuo Klai - {mėjo į šiaurę nuo Varšuvos 
pėdos, jų tarpe Darbėnus,! ir artinasi prie pietinės Ryt

JAV PACIFIKO LAIVY
NO ŠTABAS, Pearl Harbor, 
spalių 11. — Drąsiam žygy 
Pacifike, Adm. YVilliam F. 
Haisey dalinys priplaukė 
prie Ryukyu salų, tik 200 
mylių į pietus nuo Japoni
jos. Atakoje ant japonų po
zicijų tose salose amerikie
čiai lakūnai sunaikino 89 
priešo lėktuvus, ir nuskan
dino bei sužalojo 58 japonų 
laivus.

Nė vienas Amerikos lai
vas nenukentėjo. Japonų 
laivynas nepasirodė. Tarp 
ten rastų laivų nebuvo nė

vieno didesnio už naikintu
vą. '

Japonų komunikatas sa
kė 400 Amerikos lėktuvų 
atliko ataką, skrisdami nuo 
Amami Oshima, iki Miyakb 
salos. Anot Tokyo, 26 lėk
tuvai buvo numušti, o nuo
stoliai buvo nedideli.

Kitam komunikate Adm. 
Nimitz pranešė, kad 81-tos 
divizijos kariai, kurie išlipo 
Garakayo saloj, į šiaurę nuo 
Peleliu, užėmė visą salą per 
24 valandas. Tai dešimta 
Palau sali, kuri teko ame
rikiečiams.

“rimtai trukdė ’ jungtinių, nnas davė iškilmingus pie
tautų karo pastangom ir | tus? kurie užsitęsė, keturias 
kenkia žydų imigracijos rei-Į valandas.

Britus Maskvoje KAIMO GYVENTOJU
MASKVA, spalių 11. — LONDONAS, spalių 11.—

Šiandien neįvyko pasikalbę- Paryžiaus radio pranešimas 
jimas tarpe Churchill ir sakė nacių naciai .šturmtru- 
Stalin, bet vakar dieną Sta- periai išžudė 510 iš 520 

C-omblanchien kaimo gyven

ir Lenkimus, septynias ir 
10 mylių nuo Baltijos, į 
šiaurryčius nuo Klaipėdos, 
Gargždus, devynias mylias

prūsių sienos, Rozan srity.
Vengrų agentūra prane

šė, kad rusai randasi tik 50
mylių nuo Budapešto.

Sunaikino 18 Japonų Kareivinių Laivų
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, spalių 11.
—Sudėtinės Amerikos lėk
tuvų ir karo laivų atakos 
prie šiaurinio galo Halma-

I heras salyno sunaikino 18 
priešo kareivinių laivų, pa
degė japonų sandėlius ir 
suaižė svarbius*^, kelius ir 
motorinį transportą.

Kiti lėktuvų daliniai 
smarkiai atakavo priešo tai 
kinius šiaurinėse Celebes 
salose, ir prie Ceram, Mo- 
luccas salose.

Du japonų lėktuvai nak
ties metu puolė amerikiečių 
pozicijos Morotai saloje. 
Padaryta maži nuostoliai. 
Vienas japonų lėktuvas bu
vo numuštas.

kalui.
Parlamento narys EarI 

Winterton sakė jis gavęs 
informacijų, kad ir arabai 
ir žydai ruošiasi civiliam 
karui po pasaulinio karo 
pabaigos.

Bankieto metu 
du kart atsistojo ir išgyrė 
sąjungininkų paramą Rusi
jos karo pastangom, pa
brėždamas nuoširdžius san
tykius tarp Rusijos ir va
karinių sąjungininkų.

Churchill iš savo pusė3 
išgyrė rusų kariuomenės
laimėjimus. ! mų.

(Londone sakoma Lenki-

tojų, atkeršydami už inci
dentą dėl kurio kaimiečiai 

Stalinas buvo visai nekalti.
Pasak pranešimo, šeši na

ciai kariai nakties metu su
sišaudė su kitais vokiečiais. 
Šturmtruperiai palaikė kai
miečius kaltininkais, metė

Partizanai Užėmė Tris
Jugoslavijos Miestus
NEW YORKAS, spalių 11. 

—Jugoslavai partizanai per 
sikėlė per Tisą upę, užėmė 
Stara Kanjiza, Senta Ada 
ir Stari Becej ir žygiuoja 
Dunojaus link.

Partizanų komunik a t ar. 
sakė dėl šių laimėjimų na
ciai dabar negalės partrauk 

1 ti savo karius iš Serbijos.

LĖKTUVAI ATAKAVO 
IKOELNA IR COBLENZA

LONDONAS, spalių 11.— 
Amerikos lėktuvai šiandien 
atakavo militarinius taiki
nius Koelno ir Coblenzo sri
tyse, už vakarinio fronto 
Penki bomberiai ir viena? 
naikintuvas negrįžo.

Nacių radio sakė sąjun 
gininkų lėktuvai skrido virš 

* Austrijos iš pietų pusės.

Atsakymas i JAV Lietuvių Tarybos 
Rūgs. 12 Ouebec Siųstą Telegramą

October 3, 1944
l My dear Mr. Šimutis:

The receipt ir acknowledged, by reference from the 
White Housė, of your telegram of September 12, 1944, 
concerning conditions in Lithuania.

Due note has been taken of your comments and you 
, y. . . . i may be assured that the United States government, as it

4.. „{čia I “as in the past. will contmue įts deep interest in all peo
ple suffering from the ravages of war.

Sincerely yours
For the Secretary of State

jų namus ir sušaudė visus, 
kurie bėgo iš degančių na-JAPONAI VERŽIASI

ARČIAU KVVEIPING - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,_ _ _ _ _ _ _ CHARLES E B0HLEN
CHUNGKING, spalių 11 jos Premjeras MikoUjczyk . . ,

—Kinijos aukštoji komanda, priėmė Churchill-Stalin kvie Į,}dKO VOKlGlIJOJ jVyKę$ 

sakė japonai pasivarė ar timą ir vyksta Maskvon da- Ksrinillklį SllkillITiaS
Chief, Division of 
Eastern European Affairs.

čiau Kweiping, Kwangsi lyvautį jų pasitarimuose).
provincijos kelių centrą 70 
mylių į pietvakarius nuo 
Liuchow.

Biuletenis sakė japonai 
pasivarė pietry tuosna 
Pingnam ir pasiekė pusk- 
tus šešias mylias į šiaurry
čius ir 12 mylių į pietry
čius nuo Kweiping.

Šiandien suėjo tartis Eden 
ir Molotov.

KARO BIULETENIAI
—Vokiečiai pradėjo pulti 

amerikiečių linijas aplink 
I Aachen.
f —Rusai užėmė Kluge ir 
Szeged miestus Vengrijoje.

—Amerikiečiai sunaikino 
paskutinę nacių oro tyrinę-

PALIAUBŲ SĄLYGAS I jimo stotį Greenlande.
—Amerikos ir Anglijos 

militarinės misijos grįžo į 
Sofia, iš zkur rusai buvo 
juos išvarę.

BULGARIJA PRIĖMĖ

LONDONAS, spalių ’ll.— 
Vidaus Sekr. Richard Law 
sakė Bulgarija priėmė pir
mąsias sąjungininkų paliau 
bų sąlygas, ir sutiko per 15 
dienų partraukti savo ka
riuomenes iš Jugoslavijos 
ir Graikijos.

STOKHOLMAS, spalių 11. 
—Laikraštis Stokholmsltid- 
ningen rašė, kad telefoninis 
susisiekimas tarpe Berlyno

Aliantai Veržiasi Pirmyn Italijoje
ROMA, spalių 11.—Ame

rikiečiai kariai, lietaus ir
ir Stokholmo buvo Gestapo dumblo trukdomi, visvien 
nutrauktas dėl naujos kari- veržiasi pirmyn Italijos

fronte ir pasiekė pietinį 
kraštą Livergnano miesto, 
11 mylių į pietus nuo Bo- 
logna. Anot pranešimo, prie

Į vakarus nuo to plento 
priešakiniai daliniai arti
nasi prie Vado, o pietų Af
rikos kariai smarkiai kau
jasi su priešu Stanco kalne, 
amerikiečių kairėje.

Adrijos fronte aštuntoji 
armija veržiasi pirmyn, ne
žiūrint beveik nuolatinio 
lietaus. Britai ir indėnai iš
varė nacius iš Roncofreddo 
ir San Paolo kaimų.

ninku opozicijos grupės, ku 
ri norėjusi susisiekti su są
jungininkais Stokholme.

Anot laikraščio, manoma.
kad visi suokalbininkai bu- šakiniai daliniai randa stip-
vo ruareštuoti. rU nacių opoziciją.

Po kelių dieni; kruvinų 
kovų, penktos armijos bri- 

: tai ka ai pavarė nacius iš _
Atsteiotd—Rooseveh Cece alno ir užėmė jo vir- ISskoma Goeringas

" šūnę. Jie taipgi kopiasi į !
VVASHINGTON, spalių 11 Freddo kalną, kur naciai 

—Prez. Roosevelt pareiškė gyvai reaguoja?
Amerikos lenkų delegacijai

Lenkija Turi Būti

KALENDORIUS 
Spalių 12d.: ftv. Maksi

milijonas ir ftv. VVilfredas, 
Kolumbo diena,- senovės: 
Ungys ir Meldeika.

Spalių 13d.: ftv. Eduar-iRUSHVILLE, Ind-, spalių
11.—Ane 150 asmenų susi- „ _ __r___
rinko stoty pasitikti Wen-|da#i 8enovž8: Nora" ir i mylinti, 

minėlė

kad Lenkija turi būti at- 
steigta kaipo didelė tauta, 
reprezėntatyvinė ir taiką

dell L. Willkie lavoną. Lai
dojimo apeigos buvo atlik
tos New Yorke vakar.

1. Delegacijai užklausus apie
ORAS i Lenkijos sienų užtikrinimą

Giedra. Truputi šilčiau. į Prezidentas nieko neatsakė.

po Arėsiu Berlyne
LONDONAS, spalių 11.— 

Amerikiečiai įėjo į Gesso, I Stokholme girdimi gandai, 
kalnuose 11 mylių pietva-1 būk Reichsmaršalas Her- 
karuosna nuo Imola ir lai-[fnan Goering buvęs suareš- 
kosi ten, nežiūrint priešo
kontratakų. Jie taipgi užė
mė Mageratoio ir Campag- 
ne kaimus. į rytus nuo vieš
kelio fo.

tuotas. ši nepatvirtinta ži
nia pastiprinami tuo fak
tu, kad neutralūs šaltiniai 
Berlyne negali su juo susi
siekti.

z
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Spalių 4 d. įvyko North 
Sidšs lietuvių susirinkimas 
Lietuvos Sūnų Svetainėje 
tikslu įkurti BALF skyrių.
Žmonių susirinko nedau- 
giausiai, tačiau gerai išaiš
kinus tų skyrių užduotį ir, 
vaizdžiai nupiešus Lietuvos 
gyventojų padėtį, jų skurdą 
ir vargą, susirinkusių dau
guma patapo skyriaus na
riais. Kalbėjo gražiai, nuo
sekliai ir nuoširdžiai šie as
menys: V. Kaličienė, P. Dar
gia, A. Naujaliutė (trum
pai) S. Gabaliauskas ir Ga- 
baliauskienė. Kun. J. Misius 
kalbėtojus perstatė. Rašant 
šiuos žodžius N. S. skyrius 
jau turėjo 40 narių ir vis
dar nauji ketino dėtis prie SegeryB pran..iškietfe la.
šio prakilno llvos bai uoliai šįmet darbuojasi
nių gelbėjimo darbo. Nesi-

kos. Aukokite nors Rusijai, 
jei jūs ją taip mylite, tik 
netrukdykite lietuviams Lie 
tuvą mylėti ir ją šelpti, jai 
aukoti ir jai padirbėti.

Beje, skyriaus valdyba 
ant greitųjų tapo sudaryt:: 
sekanti: pirm. kun. Misius, 
vice-pirm. J. Masadulskis 
raštininkė O. Kaličienė, ižd. 
Rumbausk ienė.

Allegheny General Hos
pital gydosi V. J. Količius, 
mūsų skyriaus raštininkės 
o centro vice-pirmininkės 
vyras. Mercy Hospital išvy
ko Valeria Scuffle, turės pa
siduoti" sunkiai operacijai 
Abiem ligoniams linkiu grei
ti! pasveikti.

stebėčiau, jei North Side 
kolonijoj atsirastų visa šim
tinė mylinčių Lietuvą žmo
nių.

pas mus. Vaikų Mišioms 
tarnauti atsirado užtekti
nai, didesnių mergaičių cho
ras jau gieda bažnyčioj. Ma
žyčių net kelios dešimtys

Reikia apgailestauti, kad į traukia, kaip seniai, trečių 
skaitantieji bolševikų laik-Mišių metu. Katekizmo mo- 
raščius patampa kažkokiais j kytįg susirenka visa pusė 
beširdžiais žmonėmis, gret- j gimto. Ne tik seserys, bet 
čiau dolerį balon numes, ne-|įr pats klebonas jau mano 
gu Lietuvos gelbėjimui au- apįe mokyklos atidarymą
, , ------------------------ i kitą metą. Tik reikėtų pi-

rapi jonams daugiau tuomi 
susirūpinti. Jei vokiečių, ai
rių ir italų parapijos gre
ta mūsų gali mokyklas įsi
kurti ir išlaikyti, kodėl, gi 
mes lietuviai negalime. Ga
lime, tik reikia daugiau pa
sitikėti savimi ir savo va
dais. Neatidėliodami pirki 
me namą, kur galima būtų 
mokyklą įsikurti.

Didžiausia lietuvių 
lewelry Krautuvė

arduodame Laikrodžius, Laik- 
rfiėlius, Auksinius ir Deiman- 

>nius Žiedus, Rašomas Plunks
iąs ir įvairius

< i tokius auk- 
ūnius daiktus 
ii PRIEINA
MAS JUMS 
VAINAS!

rurime didelį 
kr gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tu, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

Bridgeville
Praeitą sekmadienį para- 

• pijos salėje įvyko United 
! Lithuanian Relief Fund of 
America steigiamojo sky-

JOHN A. KASS
IĖWELRY — VVATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYBTTE 8817

Phone Virginia 9493

PATIEKŲS SPAUDAI tiNiŲ iš DUMBARTON o AKS Melžiant karve 
KONFERENCIJOS ‘ ?

Oregon mergaitė melžė 
karvę ir žaibas trenkė. Nuo 
žaibo ant mergaitės rankos 
piršto atsirado tik pūslelės, 
kitokio sužeidimo jai žaibas 
neatnešė. Galima sakyti, 
kad gan laiminga mergaitė!

Edward Stettinius, Jr., žemesnis Valstybės Sekretorius, 
davęs spaudos atstovams žinių iš Dumbarton Oaks apie 
pasaulinę organizaciją pasaulio taikai palaikyti.

, - (Acme-Draugas telephoto)

ras Žimuntis — rašt., kun 
A. Jurgutis — ižd.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
lusn rarantavimas 

Optometrically Akių Specialistai
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, neęvuo- 
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 atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

kėlioj pagal sutartį.
Daagely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigina kaip 

pirma.
4712 South Ashland A v.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas-
—............... ——■ — "■ —-— ties spalvų neregė jimo — (color
liai eina kariškas pareigas, i blindness), kreipkitės prie manęs. 
T. .v, , v, V . i Apsiimu išgydyti.
Jie yra išblaškyti po visą 
pisaulį: Afriką, Australiją,
Prancūziją, Italiją, Pacifi-Nuo Pacifiko salų sugrį 

žo karys Jonas Packevičius. j ko salas. Kai kurie iš jų bu-
Jonas dalyvavo įvairiuose 
mūšiuose. Buvo sužeistas. 
Atrodo lyg geltonosios ra
sės žmogus, taip nudegęs 
saulėje.

vo dalyviais kruvinųjų mū
šių Prancūzijos invazijos, 
Guadalcanalo salos, Naujo
sios Gvinėjos — New Gui- 
nea. Ligšiol dar visi tebėra

----------- 1 gyvi. Visagalis Dievas, ma-
Atė.jo žinia, kad mūšių Į tyt, išklauso namiškių mal-

laukuose sužeidė Leoną 
Stankų ir Jurgį Bielickį. 
Stankus guli ligoninėje An
glijoje, Bielickis yra par
vežtas į U. S. A. Spėjama, 
kad abiem priseis pasirgti 
ilgesnį laiką.

dis ir saugoja juos nuo 
pirmlaikinės mirties ir kū
no sužalojimų.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Moters turi kasti
VOKIETIJOJ. Karo

riaus susirinkimas. Įsirašė1 tėvelius. Sugrįžę į paskiri- 
11 narių. Tai tik pradžia. mo vietas, abu mino grei-

... . ir, tz i i korespondentas Richard Tre-Musų kanai: Pranas Kel-i , . , ., T, . . r-. įgaskis praneša, jog Sieg-minskas ir Kazimieras Po-1 J ° »
meris svečiuojasi pas savo fried linij°s fronte- kur ame’ 

rikiečiai prasilaužė, naciai

Žmonės atjaučia Lietuvos 
nelaimes. Į valdybą liko iš
rinkti: Antanas Klasauskas 
— pirm., Martinas Mickū- 
nas — vice-pirm.. Kazimie-

Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininkas

r\TGLTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI.- 

RADIO LAIKRAflTTB, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1983 M

MFC - U50 kilos
SEKMADIENIAIS — nno 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadlenlals nno 7 lld 8 v. v.

ibVH f?1▼ t4r

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — G RO ve h111 2242 

&!- ! ! ĮĮi”!

verčia moteris kasti apka- 
tai apleisti U. S. A. Mūsų j sus, tankų kliūtis ir “lapių” 
mažos parapijos 35 jaunuo- duobes.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami lieg- 
r&mlnuotl Jas modernliklausla 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.
į SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali 
, na visą aklų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
i Dr. J. J. Smetana, Jr.
> OroOMErnUkTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas II-tos
Telefonas 1 CANAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:11 a. m. Iki 1:80 p. ss. 

Trečlad. Ir leltad. 1:10 a. m.
--------- Iki 7:10 P. m.

Kuba Nori Nutraukti
HAVANA, spalių 10. — 

Dr. Ramon Grau San Mar
tin'ui dar nepadarius prie
saikos užimant Kubos pre-

fzidentūrą, jau p a s i r o d 
smarkus spaudimas iš kon
greso dėl nutraukimo ryšių 
su Ispanija.

Naujojo prezidento paties 
partija pradėjo kampaniją.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH. 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
žydukas“

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOI/IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS:
Nno 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 80. Ashland Avenne 
arti 47th Street 

VaL: ano 9 v«L ryte iki 8 voL nok.
pagal sutarti

Ofise TeL VIRgisia 9038
Rerirtrndjos 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

M. YARds 5921 
Bes.: KENveed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

mo 1-1; nno 6:304:29

Bes. 6958 Mo. Tolman Ava.
Res. TeL GROvehlU 0617 
Office. TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Tt CHIRURGAS 

2423 West M&r'iuette «-•
OFISO VALANDOS 

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

DfiL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES — IŠRINKITE —

ROOSEVELT
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... gg gg
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... $11 £5
PETROLEUM COKE (Course). <12 50 
PETROLEUM COKE (PUe Rua)

Statybai. Remontavlmui, Reflnansavimnl—
ANT LENGVŲ MCNESINIU Ift.MOKftJIMV!

1‘aaandokfte Progą Dabartinėms Zcmoma 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPR1KLALjHOmTi

TAUPYKITE mii.Ų įstaigoje. JSsų indėliai 
ril pešt Ingai globojami Ir Ilgi <5,000.00 ap
drausti per Pederal Savings and f,oan In- 
miranee Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Umokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

4dr. g. serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAI 

10 metų patyrimas
'TeLiATarda 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtnvl 
>401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valsndos nuo 10 iki 4; nuo 8 iki | 

islnasdienyje pagal sutartį.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-

— 47 Matai Sėkmingo Patams rimo I —

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

Trečiadienio ir šeitadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks neg&li mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
gydytojas ir CHIRURGAIS

2201 W. Cermak Rd.^ 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v- » 
BekmatL, Trečiad- ir šeštadieni*

vakarais ofisu uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West GGth Place 
Tel. REPublle 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALATORjp
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare

VeL YARda 2146

DR. V. A. ŠIMKUS
OmroJAfi n cvmn'Roifc

K AKUOTO PRITAIKO
744 West 35th Street 

VhL: U-12; 2-4; h* 6 30-8 3® 
PlneadlenialB—2-4 tr 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4294 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sckm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
Ofiso Tel. KAFayette 3210 

Rcs. Tel. REPubiic 0054
Jnlgu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 A 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais parai sutart].

Nebūk vergu, bet vieš 
čiu savo asmens žemų jėį 
Tai kiekvienas siekia ir r 
žiniomis. Tik ne visi p
kia. — Vydūnas

įa. ... .... .
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" DETROITĄ APLANKIUS

1 “D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP tVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Iri. RANdolob 9488-9489

HELP U’ANTED VYRAI

DARBAS SU ATEIČIAI
Mes išmokinsim jus prie LITHO- 
GRAPHIC PRESS ROOM dar
bų. 75c į Vai. pradedant ir virš
laikio rata. Ekstra mokama dir
bant naktimis.

PATYRIMO NEREIKIA 
ABBOTT

LITHOGRAPHING CO. 
328 S. Jefferson St.

BANK MAINTENANCE

VYRŲ
Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai 
ATSIŠAUKIT

SEAR’S COMMUNITY 
STATE BANK 

3401 W. Arthington St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare Iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 
, ★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

ICAGO ,cųk

REIKALINGAS VEDĖJAS TVOJAU
Tvarkyti GroscriiPa ir Daržovių rte- 
partmentus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo suIvrom. 
Aisifiaukit laišku paduodant savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, Box 504.
2334 S. Oal’ley Avė. Chicasro 8. Tll.

MODERNIŠKAM ANGLIŲ 
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS
Birbti dienomis. Geriausios darbo 

sąlygos., pastovūs darbai. ..
1815 N. .Ashland

KANE FUEL CO.
TEL. BRUNSYVICK 3500

Naktims Porterių
LENGVI DARBAI 

NUOLATINIAI

LOGAN
DEPARTMENT STORE

Mihvaukee ir Diversey Avės. 
ATSIŠAUKIT 3-čiam AUKŠTE

HELP VVANTED — MOTERYS

Core Dirbėjų 
Bench Hands 

Inspektorių 
Tyrinėtojų

CRANE CO.
* Employment Dept.
4000 S. KEDZIE AVĖ.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

Didžiausias išsilavinimo į- 
rodymas — mokėjimas kal
bėt apie didžius dalykus pa
prasčiausiu būdu. Emerson.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

V-Y-R-y
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ w
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATOR8
----- and-----

ARC WELDERS
IF NOT EXPĖRIENCED WE WILL TRAIN YOU1

Top working conditions. Good food served at cost. W L B 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

you learn or demonstrate ability.
ET CARSWEST TOWN BUSSES AND STREET TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
CICERO, ILL.2100 S. 52nd AVĖ.

# ★ ★★ ★ ★A' ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’* Oreatest 

Dthuanlan Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9188

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

HELP VVANTED — MOTERYS

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

Prie single needle darbų moder
niškoj karo dirbtuvėj. Gera mo
kestis ir bonai. Darbas tiktai die
nomis. Dykai busais patarnavimas. 

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

4951 W. 66th ST.
Tel.: PORtsmouth 6277

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY

GRINNELL CO.
4425 S. Westem Avė.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri* 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
DS1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nu tautas, 4038 So. VVood Street, ar 
telefonuokttc LAFayette 6098.

RENDUOJASI — 3 kambariai, vie
nam ar porai vyrų. Renda pigi. At
sišaukite sekančiu adresu — 2134 
WE8T 23rd PLACE.

PARSIDUODA — lavatorljos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovų (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
Dėl informaeljij kasi ink šių dalykų, 
kreipkitės j —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oaklcy Avė., 
Chicago, m.

Jau virš septyni metai 
kaip nebuvau buvęs Det
roite. Maniau daug ką pa
matyti, su daugeliu susi
tikti. Artinantis prie Det- 
roit, man ir linksma ir ne
jauku darosi, neg nežinau 
su kuo aš susitiksiu ir kas 
manęs ten laukiai. O tas 
mano juodbėris, iš visų pa
jėgų ,nors pusvalandį pa
vėlavęs, man pavargęs, su
šilęs, sukaitęs, vis traukia 
ir traukia, žvengdamas — 
rėkdamas, nepaisydamas 
ant nieko vis traukia artyn 
Detroito. O toji mano “ka- 
lamaška” tik svyruoja į, vi- 

’sas puses, kaip vandens 
mėtoma, tik linguoja, tik 
braška, — net ugnis iš po 
ratų ritas ,o tai via dėl to, 
kad aš joje sėdžiu...

Septyni metai, tai rodos 
trumpas laiko tarpas, vie
nok Detroitas daug kur yra 
persimainęs. Nors didelių 
naujų namų nemačiau nei 
vieno, bet gatvės ,tai labai 
praplatintos. Kur prieš sep
tynerius metus buvo: ban
kai, krautuvės, tautiškos 
užeigos ir gyvenamieji na
mai, tai šiandie vietoje to 
yra tik — plati gatvė.

Bet man nebuvo taip 
svarbu miesto išvaizda, 
kaip buvo svarbu lietuvių 
gyvenimas.

Pasisvečiavęs pas saviš
kius, važiuodamas pro Lie
tuvių svetainę, broliui sa
kau : paleisk manę čia, aš 
noriu ką nors pamatyti, su 
kuo nors susitikti. Jis tą ir 
padarė.

Išlipęs apsidairiau, atsi
dusau ir sau vienas tariau! 
— a, tai čia lietuvių cent
ras! Einu arčiau prie na
mo ir ką aš matau: kur 
buvo parašas Lithuanian 
Hali, dabar — Ispaniola 
Building Entrance. Pama
čius tą parašą, mane net 
šiurpulys nukrėtė. Argi jau 
Detroito lietuviai taip nus
muko? Argi jau jie priėjo 
prie to, kad turėjo atiduo
ti tokį puikų namą ispa
nams? Kur tiek daug lietu-j 
vių pinigų sudėta, kiek var- 

igo ,kiek triūso ir darbo ten 
padėta, tai niekas negali 
nei apsakyti.. Kiek jis yra 
lietuviams ’ patarnavęs ? 
Kiek tenai buvo parengimų, 
teatrų, koncertų, prakalbų,

ARMIJOS LĖKTUVAS 
NUKRITO, 7 ŽUVO

SAN RAFAEL, CaJ., spa
lių 11.—šeši karininkai ir 
vienas karys žuvo, kuomet 
armijos transporto lėktu
vas vakar k’rito į San Fran- 
cisco įlanką.

Philippinų Prezidentas 
Apleido Washrngtona
WASHINGTON, spalių 11. 

— Philippinų Prezidentas 
Sergio Osmena išvyko iš 
Washingtono. Manoma jis 
prisijungs prie Gen. Mac- 
Arthur štabo ir dalyvaus 
Philippinų išlaisvinime.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’
HELP VVANTED — MOTERYS

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

Valandoms: 7 Ryto Iki 3 PP.
Ar nuo 3 PP. IKI 11 Vak.

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO?

2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

suvažiavimų ,ir kiek tenai 
buvo apvaikščiota Lietu
vos nepriklausomybės die
nų ir kiek tenai būtų gali
ma buvę kultūriškų darbų 
atlikti, tai irgi sunku pa
sakyti! Bet faktas yra, kad 
ji šiandie jau nebe lietu
vių rankose. Nors lietuvių 
pinigais pastatyta, nors lie
tu vių prakaitu apšlakstyta, 
vienok šiandie džiagiasi tuo 
namu — ispanai, o ne lie
tuviai! Tai yra auka nesu
sipratimo, auka nesusiklau- 
simo, auka to prakeikto lie
tuviško pavydo!

Sumanytojai ir statytojai 
tos svetainės, jei nevisai, 
tai labai mažai turėjo su
pratimo apie jos užlaiky
mą. Vėliau, nors ir atsira
do, kurie mokėjo vesti, kad 
namas apsimokėtų, bet jie 
buvo atstumti ir rezultatas 
viso to — Ispaniolo Buil
ding!

Nors su skaudančia šir- 
džia, vienok eina pas Elz
bietą Rose, kur pirmiau bū
davo visų parapijonų užei
ga. Ant lango parašas tas 
pats, bet viduj veidai jau 
kti. Nei Elzbietos ,nei vie
no lietuvio čia nerandu, tik 
randu apie tuziną girtuok
lių, tai ir viskas.
Prieš ispanų svetainę sker 

sai gatvę stovi lietuvių 
bažnyčia, o prie bažnyčios 
nauja klebonija; dėl kurios 
pastatymo, jau penkioliką 
metų kaip aukas renka. Aš 
žiūriu, žiūriu ir nieko nau
jo nematau, o kaipgi aš 
matysiu, kuomet tenai nie
ko naujo nėra. Aš tik ma
tau namuką, kurį Lietuvių 
Svetainės Bendrovė pado
vanojo klebonui už geros 
prakalbos pasakymą, ap
kalta plytų paveikslais ir 
tirštai gėlėmis ir medukais 
apsodinta, kad kuo mažiau
siai jos būtų galima maty
ti.

Apžiūrėjęs “naują klebo
niją,’’ traukiu tiesiog pas 
tą nenuilstantį nepavargs
tantį spaudos platintoją, 
rašytoją ir korespondentą 
— Matą Šimonį. Barškinu, 
barškinu, o niekas ne atsi
liepia. Kaiminka išėjus pa
aiškina man, kad išvažia
vo į vasarnamį, ant ežero 
kranto — maudytis...

Apgailėjęs visus savo ne
pasisekimus įeinu pas Joną 
Žirnį, lietuvišką užeigą — 
žmonių daug, bet lietuvio 
nei vieno!

Ką dabar daryti? Eisiu 
pas Juozą Blažį, parapijos 
vargonininką gal jis susi
mylės ant vargšo pavargė
lio... Taip čia tai ne apsi
rikau! Kaip tik mane Juo
zas pamatė ,tai tuojau sa
ko: eikš į vidų tu “žulike,” 
o viduj tuojau pastatė 01d 
Taylor kvortą ir sako: — 
broleli tu mano, kol nebus 
tuščia, tai neišeisi.

Man akys nušvito tik pa
mačius, o kuomet ištušti- 
nom, tai visi nesmagumai, 
man kaip koks akmuo nu
sirito nuo krutinės.

Nežinau dėl ko, bet varg. 
Blažis mane pavadino eiti 
su juo pas vieną iš popu- 
liariškiausių lietuvių laido

tuvių direktorių — Domi
niką Brazį.

Nors ir senesnių lietuvių 
graborių tyra Detroite ,bet 
Dominikas Brazis, savo ma
loniu būdu, savo iškalbin
gumu ir simpatišku apsiė
jimu nuliūdimo valandoje 
— pralenkė visus kitus ir 
šiandie daro didžausį biz
nį. Trumpai pasikalbėjus a- 
pie praeitį, apie būtus ir 
nebūtus dalykus, matyt, no
rėdamas mūsų atsikratyti 
mandagiu būdu — pakvietė 
mus pas Lygmalį — išsi
gerti.

Nuję pas Lygmalį, rado
me sėdintį. Juozą Adomėną 
ir Joną Slavinską — tai 
Detroito lietuviški milijo
nieriai, o jeigu dar nėra 
visai milijonieriai, tai nela
bai toli nuo viršūnės sto
vinti. Suprantama, esant 
tokioje gražioje kampani
joje, tai nei kalbos, nei at
siminimų, nei smagumo 
trūkti jau negali. Bet aš 
taip mažai laiko turiu, o 
tiek daug noriu pamatyti, 
tiek daug susitikti, kad il
gai vienoje vietoje negaliu 
būti, taigi aš ir p. Blažis, 
atsisveikinę išėjom.

Dar aplankęs kelias pa
žystamas vietas, vakare už
baigiau pas p. Varneckienę 
ir Petrą Beker, kur dau
giausia susitikau savo se
novės pažįstamų ir draugų.

Ant rytojaus buvo sek
madienis, visi geri žmonės 
eina į bažnyčią — einu ir 
aš. Atsikėliau anksti ir rū
pinausi, kaip čia pasiekti 
bažnyčią? Brolis sako: — 
ką čia rūpinies, šia raktai 
ir važiuok! Tik sugrįžk ant 
pietų, — taip ir padariau.

Vienuoliktą valandą pra- 
sijdeda pamaldos. Žmonių 
mažai. Moterų pusėj dar 
šiaip be taip, bet vyrų —

, tai labai reta... Priežasčių 
gali būti daug: karė, gilti
nė ir vasarnamiai — tai
didžiausios priežastys.

Visus aplankyti negalė
jau, nors ir labai norėjau.

Įspūdį išsivežiau la
bai prastą. Ką aš pats 
mačiau ir ką kiti man nu
pasakojo, tai drąsiai gali
ma pasakyti, kad Detroito 
lietuviai jau ne tie, kaip

buvo prieš dešimts ar dvi
dešimts metų. Nors ir kitų 
kolonijų lietuviams, o ypač 
lietuviškam veikimui — nė
ra kelias rožėm klotas, bet 
Detroite, tai — erškėčiuo
tas. Žinančiam ir dalyvavu
siam tame veikime ir' gerai 
apmąstęs visą padėtį ir vėl 
mane apima tas nejauku
mas ir vėl pasidaro nesma- 
gu... Juk roclos dar nesenai, 
kaip lietuviai spietės į bū
rius, pirko žemę, gyvenimo 
vietas statė bažnyčias, 
svetaines, mokyklas ir štai, 
šiandien parduoda savo ba
kūžes žydams, nigeriams, 
ispanams ir kitiems ,palieka 
svetaines ir bažnyčias, o 
patys bėga į laukus. Kas 
buvo gera ir prakilnu, keli 
metai atgal, šiandien viso 
to išsižada “dėl trupinio 
aukso, gardaus valgio šau
kšto.”

Nors buvo smagu susi
tikti senovės draugus, pasi
dalinti su jais mintimis, 
bet įspūdis pas mane pasi
liko ne labai malonus.

Agnieškutės Švogeris

Priežodžiai
Bepigu kiaulei: nei burna 

prausti, nei kojos auti, nei 
darbas dirbti, nei mokslas 
eiti, nei tėvas, motina my
lėti, nei poterių kalbėti.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —

rr
DR. JONO STARKAUS

Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA rr

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainaoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą koiegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.
Siųskit užsakymus sekančiai:

**D jį p^ u ęj p^ cj**
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

H

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Studlo Oouch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR BETAI — su 
springsais,
arba jū«ų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie I

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^M10 WBST ROOSEVELT ROAD
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DRAUGAS •
• THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Publiahed Daily, except Sundays, 

by the ' *
.UTHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

A member of the Catholic Preas Association 
36.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

■ Advertising in "Draugas” brings best resulta.

' DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.......................... *.................................................... $7.00
Pusei metų •...•...............................................   4.00
Trims mėnesiams ....................,........................................ 2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................ 1.50

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

Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. I.75

.Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui .........................................   75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raStų nęgražinajne, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui paSto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus rastus ir ypač 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vepgiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

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

Religijos "laisvė" Rusijoj
RUSIJĄ IR JOS GYVENIMĄ PAŽĮSTANČIO ŽODIS

Sovietų Rusijoj religinio kulto reikalų tarybos pir
mininku yra Ivan Vasilievič Poliansky, kuris, pasirodė 
esąs gabus komunistų propagandistas.

Paskutinėmis dienomis spaudoje pasirodė keletas 
Palianskio pareiškimų ,kad Sovietų Rusijoj yra reli
gijos laisvė ir kad katalikai naudojasi tokiomis pat tei
sėmis, kaip ir kitos religinės grupės.

Kun. dr. Edmund A. Walsh, Georgetown Universite
to vice prezidentas, kuris Rusijos religinį ir socialinį 
gyvenimą pažįsta, nes ten lankėsi ir jį nuodugniai stu
dijavo, duoda tinkamą atsakymą į propagandinius Po- 
lianskio pareiškimus.
MILITARINIAI VEIKSMAI IR BOLŠEVIKŲ 
PROGRAMA % . u

Duodamas atsakymą kun. dr. Walsh pirmiausiai pa
brėžia, kad rusų militariniai veiksmai šiuo metu yra 
labai svarbūs ir reikalingi. Jungtinių Valstybių vyriau
sybė, pilnai kooperuodama su rusų ginkluotomis jėgo
mis, gerai daro. Bet, anot kun. Walsh, tai dar nereiš
kia, kad mes turime tikėti kiekvienam Maskvos pra
nešimui. Ir prezidentas Rooseveltas savo kalboj, pa- 
sakytoj spalių 5 d., matė reikalo pabrėžti aiškų, skir
tumą tarp militarinio bendradarbiavimo su Maskva ir 
tą, ką komunistai daro ar sako.

RELIGIJA TEBENAIKINAMA
Polianskio tikrinimas, kad katalikai turi tokias pat 

teises, kaip ir kitos religinės grupės ,yra pripažinimas, 
kad Rusijoj vis dar nėra religijos laisvės ir kad perse
kiojimo metodai nedaug tėra pasikeitę. Rusija, tiesa, 
yra priėmusi Atlanto Carterio dėsnius, tačiau, toli gra
žu, ji nėra linkusi jų laikytis. Polianskis vengia minėti 
visą eilę tebeveikiančių reguliacijų, kurios siekia iš- 
lengvo ir legaliai eliminuoti katalikų religiją. Jis nemi
ni planingo bažnyčių griovimo, kurių atstatymas yra 
draudžiamas įstatymų keliu.
KAS “ATSITIKO SU 800 KUNIGŲ?

Palianskis nemini ir to svarbaus ir skaudaus fakto, 
kad ir šiandien virš 800 katalikų kunigų tebekalinami 
Solovecko saloj ar koncentracijos stovyklose, prie ku
rių nė vienas Amerikos korespondentas ligšiol nebuvo 
prileistas.

Kun. dr. Walsh klausia — kiek vyskupų ir jų suk- 
. cesorių dabar yra laisvėje? Polianskis užtyli ir tą, 

kad šiuo metu tik sau jale katalikų kunigų bėra likę 
ir kad nėra ir nebus kas jų vietą užimtų, nes Sovietų 
Rusijoj draudžiamos katalikų kunigų seminarijos ir 
kunigų šventinimai.
MINI LIETUVĄ, BET...
^Polianskis didžiuojasi, kad bolšeivkai išlaisvinę iš 

Mariampolės vienuolyno Vilniaus arkivyskupą. Bet tas 
išlaisvinimas senelio arkivyskupo padarytas grynai po
litiniais sumetimais. Bet kaip rusai eilgiasi su kitais 
Lietuvos vyskupais ir dvasiškija?

Pagaliau, kam kalbėti apie Lietuvą. Bolševikų vadai 
Maskvoje nenurodo naujų ženklų religinei laisvei Rusi
joj, kuri buvo jų kontrolėje per 27 metus.

VAIKŲ AUKLĖJIMAS
Kad katalikai dar neturi laisves Rusijoj, prijttžįsta

ir patsai Polianskis, aiškindamas tėvų teises savo vai
kus mokyti religinių tiesų. Anot jo, tėvai savo vai
kus gali auklėti religiškai namuose ir bažnyčiose. Bet 
ir tai turi laikytis tam tikrų reguliacijų, prie kurių 
yra labai sunku prisitaikyti. Tai tik tušti, propagan
diniai žodžiai. Praktikoje tėvams veik visai negalima 
savo vaikus auklėti taip, kaip jie norėtų. Tuo rūpinasi 
komunistų valdžia, kuri yra ateistinė. Apie tai nėra 
jokios abejonės.
LAISVE TIK TIEMS, KURIE KOVOJA 
SU RELIGIJA

Vienu žodžiu, katalikai Rusijoj laisvės neturi. Ten 
turi laisvę tik tie, kurie griauna religiją. Ligšiol ir 
pati bolševikų valdžia dar nėra atsisakiusi nuo visų 
tų žiaurių metodų ,kuriais ji naikina religiją Rusijoje.

Kun. dr. Walsh teisingai pastebi, kad ne Amerikos 
katalikai šiuo metu iškėlė tuos visus klausimus, bet 
Polianskis. Jei kas, tai Amerikos katalikai stipriai koo
peruoja su Rusija siekiant sumušti bendrą priešą ben
dromis jėgomis. Ir dabar mūsų bendradarbiavimas mi- 
litariniuose dalykuose pasilieka nepasikeitęs. Bet... “i£ 
mūsų neturi būti reikalaujama intelektualinės saužu- 
dystės.”

Maskvos konferencija ir Lenkija
Maskvoje eina Churchillio ir Stalino pasitarimai, 

kuriuose ir daug įvairių ekspertų dalyvauja. Pasitari
mas yra labai svarbus. Tarp kitų dalykų, kaip vakar 
minėjome, bus svarstomas ir opus Lenkijos klausimas. 
Tas mūsų teigimas pasitvirtino, nes vakar buvo iš
šauktas Maskvon Lenkijos premjeras Mikolajczyk.

Atrodo, kad Churchillas darys dar vieną bandymą 
išspręsti lenkų-rusų ginčus dėl sienų ir dėl atnaujini
mo diplomatinių ir kitokių santykių.

Tuo tarpu tikrai sunku yra vaizduotis, kad tie ban
dymai pavyktų. Mikolaiczykas, atrodo, nuolaidų neda
rys, nors jam teks stoti tuo pačiu kartu ir prieš Sta 
liną ir Churchillį, kuris anuo kartu kalbėdamas parla
mente parėmė Stalino siekimus pasigrobti rytinę Len 
kiją.

Kadangi p. Roosevelto Maskvos konferencijoj nėra 
todėl, galimas dalykas, kad tuo atveju, jei Churchillui 
nepavyktų rusus sutaikinti su lenkais, jam (prez. Roo- 
seveltui) teks tarti paskutinis žodis, su kuriuo turi 
skaitytis ir anglai, ir rusai, ir, žinoma, lenkai.

Amerikos lenkų vadai supranta šio momento svar
bą ir dėl to jų taryba pasiuntė delegaciją pas prez. 
Rooseveltą su prašymu, kad nebūtų leista jų tėvų kraš
tą — Lenkiją sudraskyti. Lenkai, kaip ir Pabaltės tau
tų žmonės, šiandien gerai nusimano, kad jų likimas yra 
sudėtas Jungtinių Valstybių prezidento rankose.

★
Nacių militarizmas bus sumaltas

Vokietijos miestas Aachen yra visiškai amerikiečių 
apsuptas. Nenorint miestą sugriauti ir kraują lieti, bu
vo pasiųstas naciams ultimatumas pasiduoti. Bet nepa
sidavė. Tai yra dar vienas įrodymas, kad Hitleriui nė 
vokiečių gyvybė nerūpi ir kad jis yra įsakęs savo ka
riams mirti, bet nepasiduoti.

Amerikiečiai, paleidę ugnį Aacheno miestan, jį pai- 
ims. Paims ir kitus miestus. Ir jei visur bus įsakyta 
tokiu užsispyrimu laikytis, vokiečių miiltarizmo prob
lema bus išrišta nepasiekus Berlyno — vokiečių mili
tarizmas bus sumaltas į dulkes.

★
ALT veiklos pasekmės

Kai Prezidentas Rooseveltas konferavo su Anglijos 
premjeru Ghurchilliu Kvebeke, Kanadoj, buvo gauta iš 
Lietuvos labai skaudžių žinių. Amerikos Lietuvių Ta
ryba tas žinias persiuntė Prezidentui Rooseveltui, pra
šydamas gelbėti Lietuvos žmones nuo išnaikinimo. Į 
ALT prašymą gautas atsakymas, kuriame pažymima, 
kad Jungtinių Valstybių vyriausybė, kaip praeity, taip 
ir dabar, giliai domisi visų nuo karo žiaurumų kenčian 
čių žmonių būkle.

Be to, ALT per savo LAIC gauna daug palankių 
atsiliepimų apie Lietuvos padėtį iš visos eilės senato
rių, kongresmanų ir kitų įžymesnybių.

ALT viską daro, kad padėti kenčiančiai Lietuvai 
Mes, iš savo pusės, stokime ALT į talką.

42,000 Įstatymu 
laužytoju pajuto

VVASHINGTON. — Kai
nų Administratorius, Ches- 
ter Bovvles, pranešė, kad 
laike pirmosios 1944 metų 
pusės buvo 42,000 kainų, ra- 
cijonavimo ar nuomų tai
syklių laužytojų, šis skai
čius yra skirstomas šiaip:

2,191 kriminalinė byla, 
užvesta valstybės gynėjų 
(U.S. attorneys).

5,436 civilinės bylos, jų 
tarpe 4,265 arešto bylos, 13 
leidimo suspendavimo bylų 
ir 1,158 trigubo nuostolio 
išieškojimo bylos. Be to, 8,- 
540 trigubo nuostolio bylų 
buvo likviduota be teismo.

5,196 suspendavimai ad
ministraciniu būdu ir 20,684 
gasolino racijonavimo kor
telių atšaukimai už nesilai
kymą racijonavimo taisyk
lių.

Bowles pareiškė: “Griež
tas visų taisyklių įgyvendi
nimas ten, kur pavieniai as
mens veikia, manydami, kad 
įstatymai taikomi jų kai
mynams, bet ne jiems pa
tiems, eina ranka rankon 
su Kainų Reguliavimo Įstai
gos pastangomis įgyvendin
ti' kaip galima teisingesnę 
racijonavimo programą ir 
gauti pilną, supratimu pa
remtą, savanorišką pritari
mą.
' “Kai gyventojų dauguma 
ištikimai kooperuoja šiems 
karo meto suvaržymams, 
daugeliui atvejų kęsdami 
nepatogumus ir pasiaukoji
mą, mūsų pareiga yra juos 
įtikinti, kad jų kaimynai ir 
konkurentai nieko nepel
nys, nesilaikydami viršmi- 
nėtų taisyklių.” (OWI)
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JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.
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VVillkie k katalikai
šiomis dienomis mirusio VVcndell VVillkie tėvų tė

vai 1848 metais buvę ištremti iš Vokietijos. Jie buvo 
ištremti dėl to, kad buvo praktikuojanti katalikai. VVill
kie giminės ir dabar tebėra katalikai. Jis pats bu
vo išauklėtas protestantų (episkopalų) dvasioje.

Tie, kurie VVillkie arčiau pažino, sako, kad jis buvo 
didelis ir nuoširdus katalikų gerbėjas. Atsimename, 
kad 1940 m., kalbėdamas Notre Dame universitete, jis 
aukštai vertino katalikiškasias mokyklas ir katalikiš
kąjį auklčjiiu^, ugdantį tikrąjį ainerikonizmą.___

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

BLUKIMO lUkOtO VALANDOS:
WCFL, 1(100 K., Nr.lčllofl 
thUit — #:»0 F. M. 
wnio, 1450 K., Mrlntn 
ruknrc — 7:00 F. M.

Dėmesio, kurie norite, kad kalėdiniai 
siuntiniai pasiektų karius

Kaip turi būti įrišti siuntiniai, kad 
jų paštas neatmestų
VVASHINGTON. — Ar

mijos ir Laivyno pašto va
dovybės pranešimu, Jungti
nių Valstybių pašto įstai
gos yra gavusios įsakymą 
atmesti tokius kalėdinius 
siuntinius užjūriui, kurie 
nepakankamai stipriai įvy
nioti ar netiksliai užadre- 
suoti arba kuriuose siunčia
mi uždrausti ar gendą daik
tai. Paskutinė diena kalėdi
niams siuntiniams išsiųsti 
yra spalių 15 diena.

Nurodyta, kad netoli 5 
nuošimčių iš 7,480,000 siun
tinių, skirtų laivyno perso
nalui, pereitais m. žuvo 
dėka neteisingo supakavi- 
mo arba netikslaus užadre- 
savimo. Armijos daviniais, 
iš 20,000,000 jos personalui 
siųstų siuntinių, apie 5 nuo
šimčiai irgi žuvo dėl tų pa
čių priežasčių.

Tokie sugedę siuntiniai, 
kurių turinys netinka siųs
ti paštu, paprastai sugrąži
nami siuntėjui. Jei neužra
šytas siuntėjo adresas, ar

f

ba dėl kokių nors priežasčių^ 
neišskaitomas, tai toks siun 
tinys atiduodamas mirusių 
laiškų įstaigos (dead parcel 
post) žiniai.

Adresai privalo būti už
rašomi aiškiai, geriausia 
mašinėle arba rašalu. Paš
tas pageidauja, kad pilnas^ 
adresas būtų įrašytas siun™ 
tinio viduje ant atskiro po- 
perio lapo, kad tuo atveju, 
jei kelionėj viršutinis po- 
pieris suplyštų, galima bū
tų žinoti siunčiamojo ad
resas.

Ant Laivyno (ten įeina 
ir Marinų Korpusai ir Pak4^ 
rančių Sargyba — Coast 
Guard) personalui siunčia
mų siuntinių reikia užrašy
ti pavardę, laipsnį, laivyno 
vienetą ir laivo pavadini
mą, kuriems siuntinio ga
vėjas paskirtas, su Laivy
no numeriu arba Laivyno 
pašto laivo vardą, per kurį 
siuntinys bus siunčiamas.

(owu®

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

f

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fnrniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUDLTO 6051

10546 S. Artesian, CED

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIENĄ
MES PADAROME LANGAM U2BANGALUS SULYG JOSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FltfANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH ANI) CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
18(13 West. 47th Street — arti W<i<id Street 

S. 4. Vondrak, navininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL: — nuo 5 i/to Iki 5:30 p.p.ketvlr. Iki 9. šeštad Iki 12.

f
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CHICAGO IR APYLINKĖSE National War Fund Vajus
Kilnūs Šv. Petronėlės 
Dr-jos nutarimai

BRIDGEPORT.—Šv. Pet
ronėlės Draugija mėnesinį 
susirinkimą laikė spalių 1 
d., Šv. Jurgio parapijos sa
lėj.

Apsvarsčius bėgamus rei
kalus, užsiminta apie Com- 
munity and War Fund va
jų, kuris dabar eina ir apie 
kurį mūs spaudoje labai 
daug rašoma. Įnešta ir nu
tarta tam fondui paaukoti 
$25. D. šaltenienė pakilus iš 
vietos ir priėjus prie prezi
diumo stalo dar paklojo 
penkinę. Sako, “tegul lietu
vių vardu būna daugiau au
kų, nes aš gyvenu tarp sve
timtaučių”. Tas rodo, kokie 
lietuviai yra patriotai ir 
kaip dosniai aukoja. Gražu 
būtų, kad visi lietuviai gy
veną tarp svetimtaučių pa
sektų šaltenienės pavyz
džiu.

Man su Ona Aleliuniene 
teko garbės aukas nuvežti 
į Community and War Fund 
centrą, kur pareigūnai labai 
nustebo lietuvių duosnųmu, 
nes pakvitavimus turėjo iš
rašyti: šv. Petronėlės Drau
gijai už $25, Lietuvai Gel
bėti Fondo 1 skyr. už $15 
ir Moterų Sąjungos 49 kuo
pos už $10. Mes labai buvom 
patenkintos gražiu Chicago 
lietuvių pagyrimu.

Nuoširdi Padėka '
Labai nuoširdžiai dėkoja

me didžiai gerb. dvasinin
kams, pikniko komisijai, 
brangioms rėmėjoms, rėmė
jams, daiktų aukotojams, 
darbininkams, darbini n- 
kėms, ir geraširdžiai lietu
vių visuomenei už palanku
mą ir paramą per praėjusį 
ARD Centro Pikniką. Taip
gi dėkojame lietuvių radio 
stotims ir dienraščiui 
“Draugui.”

Giliai įvertiname jūsų 
nuoširdų bendradarbiavimą 
ir paramą, o už tą visą sa
vo dėkingumą reiškiame 
maldą. Šį mėnesį, garbinda
mos Mariją ir kalbėdamos 
rožančių, ypatingai prašy
sime Ją, užtarti už jus U 
jūsų brangiuosius krašto 
tarnyboje, ir išmelsti jums 
visiems reikalingų malonių. 
Dievo palaima ir Jo šventa 
Apvaizda tebūnie su jumis.

Dovanas laimėjo: Nr.
4572 — Ona Budrick; Nr. 
2771 — Vera Navickas; Nr. 
5625 — Mrs. Alice McGo- 
wan; Nr. 2891 — Pvt. John 

(Shimkus; Nr. 5687 — Mr. 
Jos. Umantas; Nr. 4576 —

dintojai, šv. Panelės Guada- 
lupe auksinį medalikėlį. Me-

iz ii i r#—.u i • i šalikėlis buvo pirktas PietųKę mums duoda iA ZaksrM 0 <JXrtau*lAmerikQje Filmų arti8tė 
Community and
... r , taippat valdyboje BALF 14WaT Fund skyriaus.

Kuomet Europa panardy-
ta kraujuje, jai reikalingai Moterų Sąjungos 48 kuo 

pa tam pačiam tikslui pa 
skyrė $5, o Raudonos Ro
žės Klūbas — $25.

parama.
Kuomet musų sūnūs, bro

liai, vyrai grumiasi su prie
šu visuose pasaulio konti
nentuose, jiems taippat rei
kalinga parama.

Community and War 
Fund yra įsteigtas tam, kad

4- <7 A, įlrene Dunne yra veikli dar-ja Julius Zaura. Abu jie,.. . .. . . ... , , ,. . . .. . . J ; bininkė katalikų labdarybe-

Manom, kad neliks drau
gijos, kuri išgalėdama ne 
prisidės prie Community 
and War Fund aukų vajaus, 

ištiesus pagėlbofl"ranką. Ar 6i’ eina P° Ame'
tamsta, skaitytojau, turėsi 
tokią kietą širdį, kad atsa
kysi auką rinkėjai, kurios 
šį mėnesį, eis per namus?: 
Ar užsimerksi prieš tikro-1 
vę, kuri palietė mūs jaunus į 
vyrus ? Daugelis jų dažnai ’ 
turi pereiti per pragarišką 
karo ugnį. Daugeliui daž
nai tenka pabadauti. Dau
geliui jų tenka ištisas die 
nas išgulėti purve tarp vi
sokių šliužų. Įsivaizduokime 
visus jų pergyvenimus 
džiunglėse ir tuomet nei vie
nas nedrįsime atsakyti au 
kos.

Community and War

riką ir visi, nežiūrint tau
tybės ar tikėjimo, aukoja.

Fondo viršininkai negau
na jokio atlyginimo už sa
vo darbą, o iš aukų labai 
mažas nuošimtis skiriamas 
vedimui agitacijos ir spaus
dinimui bei skleidimui pro 
pagandinęs literatūros.

Lietuviai, visi privalom 
gausiai aukoti. Atjauskim 
karo paliestus žmones.

D.

Nellie’Matlow; Nr. 4733 — Fund yra gailestingoji mo-
James Ežerskis; Nr. 1362
— A. Rashinskas; Nr. 2777
— Dolores Darr; Nr. 716

tina, kuri kariaujantiems 
vyrams parūpina poilsio 
vietų, parūpina įvairių pra-

Įteikė filmų artistei Šv. 
P. Marijos medalikėlį

HOLLYWOOD. — Kuni
gas Alfredo Moreno, iš Chile, 
aplankė Columbia studiją 
Hollywoode, ir jis įteikė Ire
nai Dunne, žymiai filmų vai-

— Mr. L. Jusavic; Nr. 4996 mogų, pasilinksminimų, o
— Mrs. P. Stancik, ir Nr J nukentėjusiems nuo karo

je ir ji yra žmona Dr. Fran
cis D. Griffin.

NATURA1E IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

dantų rucrrų

VABTOJAMA8 RAOJA8 PLAaTIO MA* 
TUlOLAft HATVMALM eVM 
■TALTOe BAMTV JTLWtOMM

itErVelvatonessi
$12.50

KI $39.50 U2 KIEKVIENA
NutniMšt. a. Matarai*. Irt-
TM. N.blaaka. TImJ šaly Hsmum «aat«

PmutoraM eryatal ol«r plaltM.

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00. 

ITM S. AMMaad Mad n. BCon. MSI
Ataara a.. I 1U I. MttaA. ra. • 1M 4, 

Š4IHAMI LUTVVUKAI

»»« W. Mth St. Jnd FI. Law. 1908 
M N. Dearbom Rm. MA, St. 9A4A 

vidurmlMčl. »al. •—t. A.tr.di.nl Ir
MB • 1M f.

3154 _ u. Stankus. Kurie 
nepasiėmė dovanų, malonė
kite kreiptis į vienuolyną 
pas Seseris.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa.

Aš, kaipo minėtos drau
gijos pirmininkė, esu labai 
patenkinta, kad mano vado
vaujama draugija yra tiek 
susipratus ir neatsisako pa
aukoti kilniems tikslams, ----------------

"XyT»r5,X?s Lietuvių Demokratų
Kiekviena draugija, kiek
vienas pavienis turi prisidė
ti su savo auka. Mes esam 
laimingi gyvendami šioje 
šalyje, dėlto aukokime ka
riaujantiems vyrams ir 
tiems, kurie yra karo palie
sti. Žemaitijos Rožė.

Radio Programa
Cook Apskrities Lietu

viai Demokratai praneša, 
kad Teisėjas J. T. Zuris ir 
A. G. Kumskis, Demokratų 
Lygos pirm., pradės radio

teikia maisto, vaistų ir t.t.
Lietuviai, pasirodykime, 

jog aukojime tam fondui 
nesame prastesni 'už kitų 
tautybių žmones. Aukokim 
visi, kad Chicago ir trijų 
apskričių (counties) nusta
tyta kvota būtų su kaupu
pripildyta. O. A.

PRADŽIA SĖKMINGA
CICERO. — Draugystė 

Šv. Antano savo susirinki
me, spalių 1 d., nutarė Com- 
munity and War Fund pa
aukoti $25.

kampaniją už Rooseveltą ir vynFC, Budrike valandos 
pilną Demokratų kandidatų laike bus <<Ko_

Tas, kuris gelbsti vieną J ®%rašą šiandien, Spalio 12 jgj Lietuviai Turi Balsuoti 
d., 7 vai. vak. per stotį už Roosevelt.”

KREIPKITĖS PRIE M U b 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KTT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų. v
DIDYSIS Ofisas > Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

gimtojo krašto sūnų, yr? 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiu je

Lietuvoje atgijusi POW
šnipinėjimo
organizacija

(LKFSB) — Iš Londono 
gavome žinių, kad Lietuvo
je vėl atgijusi lenkų karinė- 
šnipinėjimo organizacija 
POW (Polska Organizacija 
Wojskowa - Lenkų Karinė 
Organizacija). Kaip žinome, 
ši organizacija savu laiku 
(prieš 25 metus) buvo Lie
tuvoje rengusi plataus mą
sto sukilimą, siekdama Lie
tuvą prijungti prie Lenki
jos, tačiau tie slaptieji pla
nai buvo laiku susekti ir ta 
požemio organizacija Lietu
vos policijos buvo likviduo
ta. Dabar ji vėl pradedan
ti veikimą. Jų slaptosios 
veiklos atstovai kreipėsi į 
VLIKą (Vyriausį Lietuvai 
Išlaisvinti Komitetą) su ne
mandagiais kaltinimais ii 
siūlymu vienytis naujam 
gyvenimui, bet, kiek mus ži
nios pasiekė, VLIK atsakė 
neigiamai.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 8000 1117 ROOSEVELT STREET

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
™ Avenue 

Yards 1741-2

PERSONAJLIZBD M ŪMO ALAUS Al NO ADDITIONAIj C OŠTI 
PARTICULAR rnOPltB PStEFKR PAGHANKJ8 FBODVOTIONS 

DINFRIBŪTORS or THN VAMOUS MONTTCULiO granitu

BUY U. S. WAR BONDS WTTH THE SAVINGS 
uuonuTas Fane —

JOHN W. PACHANKIS
—thb uthuamiam monument man — 

Member of the Lttkaanian Chsmhsr of Commaroe

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4635 W. Washington Blvd. 6919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3646 TeL REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeitad. Ir Sekm. 0-6 vaL

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOM1ŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEEVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKEEWICH, Pres. and Mgr.

■ — 5 B B - I =

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5■HHSnš

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142 ,

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių✓
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir NaUĮ

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto
X Dalyse

P. J. RIDIKAS
HM 80. HALSTED 81. 71# W. 18th STRIKI

TAMIg 1418______________

L J. ZOLP
e

1646 WE8T 46th BĮ._____________Phone YARDS 978Į

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ 1B SUNAI
2314 WEST 23rd PLACB 
16766 K MKJHIGAN AVB

^honee: CANAL 2616 
OOMMODORE 6766 

PULLMAN 1376

L BUKAUSKAS
10821 SO. M1CH1GAN AVĖ. Phone PULLMAN MgĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS

I. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8673

A.tr.di.nl
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Europos fronte

3,06/ amerikiečiai sužeisti
t

185 VYRAI SUŽEISTI IŠ ILLINOIS VALSTIJOS. 
SUŽEISTŲJŲ SKAIČIUJE YRA LIETUVIŲ

Karo departamentas spa- gunis, jo žmona Mrs. Marie 
lių 10 dieną pranešė 3,067 S. Zegunis gyvena 515 llth 
Jungtinių Amerikos Valsty- str., Grand Rapida; ir iš 
bių kareivių pavardes, kurie Wisconsin — 22. 
buvo sužeisti Europos apy
linkės karo fronte.

Sužeistųjų karo fronte 
karių skaičiuje 185 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, iš 
jų 101 yra iš Chicagos ir 
jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class Alexander J.
Lipinski, jo motina Mrs.
Mary Lipinski gyvena 3607 
South Wolcott avė., ir pvtT 
Steve F. Meteisis, jo motina 
Mrs. Eva Meteisis gyvena 
12239 So. Emerald avė.

Sužeistųjų skaičiuje iš In
diana valstijoš yra 30 vyrų; 
iš Michigan — 29, jų tarpe 
sužeistas lst lt. Albert Ze-

Kiek miršta džiovai LONDON. — Vakarinėje
_ , Afrikoje britai pastatė di-
Sakoma, kad Jungtinėse | de,ę lsktuvama aikštę (air.

Kas Girdėt^ 

Chicago Je*

Ištraukė

dingęs fronte Svajonės pavirto dūmais

Taupė pinigus per penkerius metus; 
gaisras sunaikino nauja narna

Mobilizavo
Londono pranešama,
Vienos (Austrijoje) 

vyrai ir moterys, tarp 16 ir 
65 metų amžiaus, buvo mo
bilizuoti kasti tvirtoves, 
kai raudonieji artėja prie 
Austrijos.

Iš
kad

Sako, kad žudo
Pranešama, kad komunis

to Tito partizanai žudo Ser
bijos ūkininkus, kurie yra 
priešingi bolševizmui, ir re
mia generolą Michailovičių.

Pastatė areodroma

Amerikos Valstybėse nuo j 
džiovos miršta bemaž 60,000 
žmonių. Roose veltas jau pa
sirašė tam tikrą įstatymą, 
kuriuo einant kongresas pa
skirsiąs $10,000,000 džiovai 
naikinti.

portą). Apie tai buvo pra
nešta spalių 10 dieną. Po ka
ro šis areodromas bus nau
dojamas anglų kaip susisie
kimo vieta oru į pietų Ame
riką.

Dėkite > visas pastangas,
Per šį mėnesį ypač mels

kimės prie šv. Panelės, kad

Helen Graduc, 5039 South 
Marshifeld avė., pranešė po
licijai, kad trys vaikai iš
traukė iš jos rankinuką, ku
riame buvo šeši doleriai. Tai 
įvyko 49-toje gatvėje ir 
Ashland avė.

* * *

Sučiupo vaikėzuse
North avė. policija praei

tą antradienį sučiupo penkis 
jaunuolius, du iš jų apkal
tinti vogime pašto dėžių, ir 
trys kiti apkaltinti pavogi
me šešių automobilių.

* • *

Mirė darbe
Adolf Kellner, 57 metų,( 

1730 Wallen avė., Lee-Ro- 
berts kompanijos klerkas, 
praeitą pirmadienį mirė dar
be nuo širdies atakos. Mir
tis įvyko 29 E. Madison.

* * *

Naujai susirgo
Pranešta praeitą antra

dienį. kad pietinėje dalyje 
laike 24 valandų įvyko nauji 
trys susirgimai vaikų para
lyžiaus liga, ir du susirgi
mai buvo kauntėje.

Kariuomenės kapelionas 
kun. Charles F. Glennon iš 
Boston’o arkidiecezijos, ne
senai dingęs kur nors Pran
cūzijos fronte. (NCMC- 
Draugas).

VIETOJE NAUJO NAMO RADO PELENUS — GAILIAI 
APSIVERKĖ, KAI GRĮŽO NAMO

Mr. ir Mrs. Vernon Davis, 
iš Gary, dirbo penkis metus 
ir taupė kiekvieną centą, kad 
galėtų įsigyti nuosavą na
mą.

Davis dirbo nuo vidurnak
čio iki 8 vai. ryto, kad galė
tų dienos metu prižiūrėti sa
vo du vaikus, kai žmona dir- 

! bo Hammond karo fabrike 
dienos laiku.

Pagaliau jie užtektinai tu
rėjo pinigų ir praeitą savai
tę įsigijo penkių kambarių 
namelį, 160 Hobart str. Į tą 
namelį jie įdėjo $3,500.

Praeito antradienio vaka
re Davis šeima turėjo liuos- 
laikį, ir aplankė savo drau
gus. Kai jie grįžo namo — 
rado tik pelenus vietoje na
mų. Tai gaisro darbas.

Kai Davis’ai grįžo namo, 
jie nerado prieš kelias die
nas naujai įsigyto namo. Jie 
gailiai apsiverkė. Kaimynai 
jiems davė naktį prieglaudą 
ir mažino jų skausmus.

kad Lietuva vėl atgautų lais- Lietuva vėl atgautų laisvę 
vę ir nepriklausomybę. 1 ir nepriklausomybę.

Lietuva nenori nei nacių, 
nei bolševikų.

r

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

' •• *•. ’■. l-. ■'» VA...... ■<

Vokiečių nelaisvėn

Pateko lietuvis chicagietis
* ' 4

DEVYNIASDEŠIMT ŠEŠI VYRAI Iš ILLINOIS 
PATEKO VOKIEČIŲ NELAISVĖN

Karo departamentas spa
lių 10 dieną pranešė 1,544 
Jungtinių Amerikos valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
yra laikomi vokiečių nelais
vėje ir jų sąjungininkės Slo
vakijos, iš jų tik keturi ame
rikiečiai yra Slovakijos ne
laisvėje.

Devyniasdešimt šeši vyrai 
yra iš Illinois vokiečių ne

laisvėje, iš jų 61 yra iš Csi- 
cagos ir jos apylinkės.

Vokiečių nelaisvėn yra 
patekęs lst Lt. Albert Gu
mulauskas, jo tėvas Joseph 
Gumulauskas gyvena 10332 
So. Wallace str., Chicago.

Nelaisvėn pateko 17 vyrų 
iš Indiana valstijos; 14 vyrų 
iš Michigan, ir 32 — iš Wis- 
consin

NELAIMES...
Vairuotojas žuvo

Patsy Allamprese, 50 me
tų, 2242 Fulton str., Blue 
Island, Public Service kom
panijos troko vairuotojas, 
buvo mirtinai sužeistas pra
eitą antradienį, kai jo tro- 
kas buvo paliestas Rock 
Island keleivinio traukinio, 
Fulton gatvėje, Blue Island. 
Jis vėliau mirė $v. Pranciš
kaus ligoninėje, Blue Island.

Trys vagiliai '

Mergaitę pririšo prie lovos
VAGILIAI MERGAITĘ LAIKĖ NELAISVĖJE TRIS 

VALANDAS. — JAUNI VAGILIAI PAĖMĖ $30
Mėrgaitė buvo vagių pri

rišta prie lovos praeitą ant
radienį.

Clara Pomęrantz, 16 me
tų, iš Cincinnati, Ohio, buvo 
laikoma trijų jaunų vagilių 
nelaisvėje dvi valandas, jos 
dėdės Dr. Herman Pome- 
rantz name, 742 Independ- 
ence blvd. Trys jauni vagys 
mergaitę pririšo prie lovos, 
paėmė brangakmenių ir $30, 
ir grąsino ją išniekinti. Mer
gaitė apie tai pasakė polici
jai.

Vyresnysis vagis, kurį ki
ti vadino Bernie, įėjo į na
mą, nuduodamas kaipo išne
šiotoją daiktų, paskui jis 
įleido į namą kitus, vienas 
iš jų buvo apie 13 metų am
žiaus, Misa Pomęrantz pa
sakė Fillmore gatvės polici
jai.

Paliko $500,000
Mrs. Kate E. Moser, kuri 

mirė spalių 7 dieną,, turėda
ma 78 metus, paliko už 
$500,000 nuosavybę. Taip 
pranešta praeitą antradienį.

Misijų reikalams
Spalių 22 diena bus misi

jų sekmadienis. Bus renka
mos aukos misijų reikalams.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

Platinkite “Draugą”.

Ketvirtad, spalių 12, 1914

Mirė gatvėje
Mrs. Elizabeth Johnson, 

56 metų, 6725 N. Artesian 
avė., praeitą antradienį mi
rė nuo širdies atakos, kai ji 
ėjo N. Western avė.

Įdomūs atsitikimai

Sauja įvairumų!
Tris kartus trenkė

Yra priežodis, kad “žaibas 
niekada netrenkia į tą pačią 
vietą du kartus”. Bet Kan- 
sas vyras netiki tam prie
žodžiui. Jo namas buvo žai
bo paliestas tris kartus lai
ke 30 minučių, bet jis ir jo 
žmona nebuvo sužeista, na
mas išvengė gaisro.

Steikas, steikas!
Steikas, vertas daug ra- 

cionavimo punktų, buvo ant 
pečiaus, New Jersey name. 
žaibas palietė namą, sudavė 
į pečių ir į šmotus sudaužė 
stiklinę petelnę. žaibas stei- 
ko nepalietė, bet steike at
sirado daug stiklų ir negali
ma buvo jo valgyti.

POLYNA STOŠKIUTĖS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Chorą

Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Michigan Avė., Chicago

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi "Drauge.”

X Šv. Antano parapija, 
Cičeroj, ateinantį sekma
dienį, spalių 15 d., su dide
liu triukšmu, kokius tik ci- 
ceriečiai išgalvoja, atidaro 
metinį, bazarą. Surpryzai 
laukia visų.

X
X ‘Draugo” num. 239 

“Aplink mus” kolumnoj vie
noj žinutėj parašyta, kad 
Genovaitė Urbaitė gimta
dienio proga gavo nuo tėvų 
gerą dovaną. Turėjo būti 
Genovaitė Burbaitė.

X 37 dėžės drabužių1. 
Tiek drabužių Lietuvos 
žmonėms jau turi surinkus 
Šv. Antano parapija, Cice- 
roj. Kun. Albavičius, sako, 
tik laukiąs pranešimo, kur 
bus lietuvių centras, kad 
galėtų pasiųsti tas žmonių 
aukas.

X Kaz. Juozaitienė, No. 
Side veikėja ir Bendro A- 
mer. Lietuvių Fondo 4 sky
riaus vice pirmininkė, iš
vyko į New York aplankyti 
savo sūnų Alfonsą, liuos- 
noriai įstojusį į Merchant 
Marine Officer mokyklą, 
kurią jau baigė ir dabar 
randasi Bro-oklyn’e, N. Y.

X J. Daužvardienė, Com- 
munity and War Fund lie
tuvių skyriaus pirmininkė, 
praneša, kad to fondo va
jaus reikalais aplankyta ne
toli šimtas lietuviškų drau
gijų ir visos labai palankiai 
atsiliepė aukomis ir darbi
ninkais — aukų rinkėjais.

X Chicago lietuviai ragi
nami ryšium su arkidiece
zijos paskelbtų “New 
World” vajumi užsiprenu
meruoti dienraštį "Drau
gą.” Gražų gestą padarė 
Šv. Kryžiaus parap. “Skel
bėjas.” Paskelbęs “New 
World” vajų, pridėjo: “skai 
tantieJĮi lietuviškai užsisa
kykite "Draugą,” kuris y- 
ra vienintelis lietuvių kata
likų dienraštis.”

X Šv. Ritos aukštesnėj 
berniukų mokykloj (Higb 
School) lanko daug ir lie
tuvių. Jų tėvams žinotina, 
kad spalių 13, mokyklos 
klūbruimy, 8 vai. vakare, 
bus Mokyklos Tėvų Klubo 
susirinkimas. Visų studen
tų tėvai kviečiami dalyvau
ti. Po susirinkimo bus “so
čiai.” Įėjimas į klūbruimį 
iš Claremont St., į pietus 
nuo West 63 St.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.'* •

Jaunavedžiams šyrai Ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzlubak ir Duktf — savininkes

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
- GERAS PASIRINKIMAS: 

Visokios Rūšies Insnlacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų —- Tvoroms Materiolo —- Malia
vos — Varnišlo — 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 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
' • ’ ''ZZ' .




