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Prancūzai Keliasi Per Reiną
Amerikiečiai Išlipo Asia Salelėse; 

Užmušė, Sužeidė 45,060 Leyte Japonų
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, lapkr. 
20.—Permirkę amerikiečiai 
kariai atmušė didelę japo
nų kontrataką Leyte saloje.

Gen. Yamashita vartoja 
tankus ir artileriją bandy
me pralaužti amerikiečių 
blokadą skers Ormoc kelio, 
į pietus nuo Limon, bet ja
ponai buvo atmušti su dide
liais nuostoliais.

Kitos priešo atakos buvo 
atmuštos į vakarus nuo Or
moc kelio ir salos rytiniam 
krašte, netoli centrinio Ley*- 
te klonio.

Kiti įvykiai Pacifike bu
vo:

kitoj grupėj salelių, Asia 
salose prie Naujos Gvinė
jos, ir baigė okupuoti tris 
Mapia saleles, 180 mylių į 
rytus.

2. Didieji Amerikos lėk
tuvai numetė bombų ant 
kovos laivo ir kreiserio prie 
Borneo, ir paliko abu laivus 
besprogstant ir bedegant.

3. Amerikos karo laivai 
dar kartą bombardavo Iwo 
salą, 750 mylių nuo Tokyo.

Gen. MacArthur sakė iki 
šiol užmušta ir sužeista 
daugiau negu 45,000 japonų 
karių. Per tą patį laiką Ame 
rikos nuostoliai buvo 1,133 
žuvę, 126 dingę ir 4,432 su-

Anti-Naciški Plakatai i 
Skleidžiami Berlyne

LONDONAS, lapkr. 20,— i 
Raportai iš Šveicarijos ci
tavo Berlyno raportą, kuris 
sakė tūkstančiai anti-naciš-

i

kų plakatų, kurie pranašavo 
greitą karo pabaigą, buvo 
išsklaidyti po Vokietijos 
sostinės gatves.

Sakonja Berlyno policija 
pasiūliusi 10,000 markių už 
informacijas apie tuos as
menis, kurie gamina ir sklei 
džia tokius plakatus.

Lėktuvai Atakavo 
Pietinę

PIRMOJI NUOTRAUKA IŠ METZ
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Amerikiečiai Baigė Okupuoti Metz; 
Visos 6 Armijos Žygiuoja Pirmyn

LONDONAS, lapkr. 20. — čia gaunami nepatvirtinti ra
portai sako prancūzai kariai pastatė tiltlus per Reino upę, 
persikelia į aną pusę ir veržiasi gilyn į Vokietiją.

PARYŽIUS, lapkr. 20.—Amerikos trečios armijos ka
riai šiandien po pietų baigė okupuoti visą Metz miestą. 
Liko vien tik snaiperių lizdai, kurie greit išvalomi.

Raportai iš fronto sakė amerikiečiai įėjo į Katedros 
aikštę ir užvaldė miestą 3 vai. po pietų. Gen. Patton ka- 

' riai įsilaužė į tą miestą anksti šį rytą iš visų pusių, ir
tuoj sumušė nacių šturmtruperius ir naminę armiją.

1. Amerikos kariai išlipo žeisti kariai

Rusai Pasiruošę Žiemos Ofensyvai;
Iš Naujo Puola Nacius Latvvijoje

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Iš sąjungininkų ir ašies ra
portų duodasi suprasti, jog 
Rusijos kariuomenės šiau
rėje by kuriuo momentu 
pradės didžiąją ofensyvą 
prieš nacius Lenkijoje ir 
Rytprūsiuose.

Berlyno pranešimai sakė 
žiemos šalčiai sušaldo žemę 
šiaurėje, ir kad "lemiantie- 
ji” mūšiai gali by kada pra 
sidėti.

Nacių komanda sakė rusai

I pradėjo didelę ofensyvą 
j Latvijoje, į pietvakarius 
1 nuo Liepoj aus. Anot nacių, 
ataka prasidėjo didelėm 
lėktuvų atakom ir artileri
jos baražais, bet pirmasis 
rusų puolimas “subyrėjo.”

Vengrijoje rusai* pralaužė 
80 mylių ilgio priešo liniją 
į šiaurryčius nuo Budapeš
to bent šešiose vietose. Ber
lynas sakė rusų rezervai 
vis tebevyksta į Budapešto 
kovos frontą.

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Daugiau negu 850 Ameri
kos lėktuvų šiandien bom- 
bavo ir apšaudė taikinius 
Vokietijios Ruhr klony.

Berlynas sakė kiti Ameri
kos lėktuvai tuo pat metu 
puolė pietinę Vokietiją tre
čią dieną iš eilės.

Nepaprasta kombinacija 
160 didelių i’’ suvirs 700 
mažųjų lėktuvų užpuolė alie 
jaus varyklą Gelsenkirche- 
ne ir geležinkelius Miunste- 
ry. Abu tie taikiniai randa
si netoli nuo kovos fronto.

Vokiečių miestas Metz, kuris karuose per pusantro tūks
tančio metų bebuvo paimtas, amerikiečių jau apsuptas. 
Priemiesčiai l^esikaujančių kariuomenių labai sunaikinti, 
kaip matome iš šios nuotraukos. Geležinė gen. Patton Tre
čioji Armija sutriuškino visas nacių tvirtoves. (Acme- 
Draugas telephoto)

300 Lėktuvų Puolė Manila ir Luzon
SAN FRANCISCO, lapkr. 

20.—Tokyo radio sakė 300 
Amerikos lėktuvų sekmadie
ny atakavo japonų laikomą 
Luzon salą Philippinuose.

Tarp išvardintų taikinių 
buvo Manila, Clark aerodro
mas, Lipa, Batangag ir Ap- 
arri.

Japonai sakė jų lėktuvai

numušė devynis Amerikos 
lėktuvus ir vieną pažeidė.

Domei agentūros praneši
mu, 25 Liberator lėktuvai 
puolė Legaspi, netoli Luzon 
galo, penktadieny, ir Yap 
salą šeštadieny. Manila ra
dio sakė amerikiečiai sekma 
dieny puolė Manila.

Vamzdžiai Neš Aliejų
is Indijos Kmijon

New DELHI, lapkr. 20.— 
Amerikos armijos praneši
mas sakė didesnioji * dalis 
aliejaus vamdžių sistemos, 
kuri sieks nuo Caloutta iki 
Kinijos per Burma, jau 
baigta. z

£ 
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Prašo Aprubežiuoti 
Lend-Lease Veiklą

WASHINGTON, lapkr. 20. 
—Amerikos Prekybos Rū
mų užsienio prekybos komi
tetas vakar pasiūlę apiųibe- 
žiuoti lend-lease operacijas 
vien tik ginklams ir karo 
reikmenims, jų tarpe mais- 
U. ,

Komitetas taipgi reikala
vo ‘ ‘daugiau realizavimo 
mūsų lend-lease pastango
mis,” sakydamas, kad šio 
krašto vengimas derybų su
kelia abejones kitose sveti- 
timuose kraštuose.

Pasiūlymas ragina visiš
kai baigti lend-lease po ka
ro, kad normalė prekyba 
gaut; progos atsigauti.

Kiniečiai Atsiėmė 
3-čią Miestą Burmoje
CHUNGKING, lapkr. 20.

—Kiniečiai kariai vakar at
siėmė Mangashih miestą 
prie Burma kelio, kuris bu
vo trečias svarbiausias ob
jektas Salween ofensyvojc.

Pirmieji objektai—Teng- 
chung ir Lungling—pirmLau 
teko kiniečiams.

! Toliau vakaruose šiauri
nėje Burmoje japonai vakar 
kontratakavo iš Bhamo, 
bandydami pralaužti to mie 
sto spaudimą, bet po 400 
jardų buvo sustabdyti.

Kweichow provincijoje ja 
ponai vis dar varosi arčiau 
Hwaiyunchen, 50 mylių į 
vakarus nuo kritusio Liu- 
chow.

KARO BIULETENIAI
—Laivynas sakė 10 JAV 

laivui nuskendo. Nepranešta 
kur ir kada jie nuskendo.

—Tokyo sakė JAV lėktu
vai ketvirtadieny ir šešta
dieny atakavo Paramushi- 
ru»

—Naciai sako sąjunginin
kai Italijoje ruošiasi ofen
syvai į pietus nuo Rolognia.

—Pranešta, jog naciai eva 
kuavo dar du miestelius prie 
Reino upės.

—Japonai bando įsiveržti 
| amerikiečių linijas Ley' 
saloje.

—Grįžę lakūnai sakė ns 
ciai traukiasi iš linijų į ry
tus nuo Aacheno.

/

LABIAU SUVARŽO 
CENZŪRA BERLYNE

BERNAS, į lapkr. 20. — 
Gestapo viršiftinkas Himm- 
leris ir Propagandos Minis- 
teris Goebbels dar labiau 
suvaržė draudimus sveti
mos spaudos atstovams Bei 
lyne, kad .neišleisti užsie
nin žinių apie tai kas deda
si Vokietijoje.

Korespondentam buvo pra
nešta, kad raportai apie gy
venimą Vokietijoje nuo šio 
laiko draudžiami, ir kad 
neleidžiama siųsti Vokieti
jos spaudos ištraukas už
sienin.

Karinis Stovis po 
Sukilimo Bolivijoje

LA PAZ, Bolivija, lapkr. 
20. — Vyriausybė pranešė, 
kad sukilimas Oruro mieste 
buvo numalšintas, bet kad 
kariai ir lėktuvai vyksta ten 
palaikyti tvarką.

Prez. Gualberto Villaroel 
paskelbė karinį stovį visam 
kraštui.

Pirmas pranešimas sakė 
suokalbio vadai buvo su
imti, bet vėliau pasakyta, 
kad jie tebėra laisvi.

HIMMLERIS PASKYRĖ
SAU PAVADUOTOJA

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Iš Vokietijos gaunamos ži
nios nurodo, kad Heinrich 
Himmler taip užimtas su 
Hitlerio pareigomis, kad jis 
paskyrė naują Nr. 2 nacį— 
Dr. Ernst Kaltenbrunner, 
kuris anksčiau užėmė “Ko
riko” Reinhard Hevdrich 
vietą.

CAIRO, lapkr. 20. -Ar?- 
bų Sąjungos atstovai siun 
tė Prez. Rooseveltui tele
gramą, kuria jie protestuo
ja dėl įsteigimo žydiškos 
valstybės Palestinoje. Ara
bai sako toks žygis būtų 
kenksmingas taikai rytuose.

Lenkijos Premjeras 
Atsišaukė į Ameriką

LONDONAS, lapkr. 20.— 
Lenkij.cs Ministras Pirmi
ninkas Mikolajczyk atsišau
kė į J.A. Valstybes, prašy
damas užtarimo Lenkijos 
ginče su Rusija. Lenkai no
ri, kad Amerika ir Anglija 
garantuotų jų pokarinę ne
priklausomybę ir naują vaka 
rinę sieną prie Baltijos, jei
gu Lenkija turės Rusijai 
atiduoti teritoriją į rytus 
nuo Curzono linijos.

Washingtone kalbama apie 
galimybę, kad Prez. Roose- 
veltas išleis pareiškimą Len
kijos-Rusijos reikalu. Ma
noma jeigu toks pareiškimas 
bus padarytas, jis tik pa
kartos Amerikos pageidavi
mą dėl laisvos ir nepriklau
somos Lenkijos.

De Gaude Kalba Apie 
Kariuomenę ir Laivyną
PARYŽIUS, lapkr. 20.— 

Kalbėdamas per radio į Pran 
cūzijos gyventojus, Gen. De 
Gaulle sakė Prancūzija iš
augins didelę nauja, armiją 
ir laivyną per ateinančius 
aštuonis mėnesius.

Ragindamas žmones pirk
ti “išlaisvinimo” bonus, jis 
sakė anglies produkcija pa
kilo nuo 244,000 tonų įt sa
vaitę rugsėjo mėnesyje iki 
422,000 tonų praeitą savai
tę.

Manoma Telefonisčių 
Streikas Išsiplėtos

CLEVELAND, lapkr. 20. 
—Unijos oficialai nurodė 

i jog streikas, kuris sumaži
no telefoninį patarnavimą 
Ohio valstybėje, gali pra-
plisti į kitas valstybes.

Vienas oficialas sakė są
lygos dėl kurių įvyko strei
kas Daytone yra tokios rat 
Washington, D.C.

LONDONAS, lapkr. 20.—Paryžiaus radio pranešimas 
šį vakarą sakė prancūzai kariai jau pasiekė Mulhouse.

LONDONAS, lapkr. 20.—Prancūzai kariai šiandien pra- 
silaužė per istorinę Burgundy perėją, užėmė Belfort mies
tą, ir pasivarė pirmyn iki Reino upės.

Penkios kitos sąjungininkų armijos puola subyrančias 
nacių linijas Vokietijos invazijos fronte.

Prancūzai išjungė visą pietinį galą nacių linijos prie 
Šveicarijos sienos, įėjo į Belfort ir jį užėmė, ir greit pasi
stūmėjo iki Reino upės, kur, anot raportų iš fronto, jie 
jau užėmė tris miestelius.

Vosges kalnuose ameri-' —~~;---------------------------
kiečiai ir prancūzai kariai! . K“ln0 lauke trys s«5Jn- 
užeme įėjimus į keturias iš ' ?L"'nkų_t™UJ0S PM^ūmėjo 
šešių svarbiųjų perėjų ve apie penkias mylias į šiaur

ryčius .nuo Aacheno.
Amerikos devintoji armi

ja pasivarė suvirs mylią

dančių įi Reiną. Jie kaujasi
37 mylias nuo Strasburgo,
21 mylią nuo Colmar ir 10 ! _ _
mylių nuo Mulhouse, kurie i ?uhr srlty' Žval«yba sakS
yra svarbūs miestai Pran-' fot°grafi3-"s Par°d<>, X*
cūzijos pusėje Reino upės. i0131 tra'jklasi atBal i Koei- 

ną ir Ruhrą.
Trečioji armija pasiekė 

Saar rubežių 10 mylių fron
tu ir užėmė 25 kv. mylias

Olandijoje britai pasiekė 
Maas upę prie Kessel, pus
septintos mylios žemiau Ven

Vokietijos teritorijos į rytus ! lo, ir išbando nacių linijas 
nuo Liuksemburgo ir į šiaur pustrečios mylios nuo Vo- 
vakarius nuo Saaro. i kietijos rubežiaus.

Naciai Atsiėmė Fortino Kalną Italijoje
ROMA, lapkr. 20.—Pra

nešta, kad aštuntos armijos 
lenkai kariai, pu trijų smar
kių nacių kontratakų, pasi
traukė iš Fortino kalno.

Converselle kalne ir prie 
Fortino kalno lenkai atmu
šė dvi priešo atakas ir pa
gerino savo pozicijas.

Aštuntos armijos patru
liai išbandė priešo pozicijas 
į pietus nuo Ravėnna, Ad
rijos pakrantėje, ir pagal 
Montone upę.

Kalnuose į pietus nuo Bo- 
logna, penktos armijos ame 
rikiečiai atrėmė kelias nedi
deles nacių atakas.

Dideli Pakeitimai Kinijos Valdžioje
Kinijos armiją.

Iš to daroma išvadų, jog 
; Gen. Chiang Kai-shek galų
gale pasidavė sąjungininkų 
spaudimui pirmiausiai ap
valyti savo namus, kad at
gauti jų malonę.

Gen. Ho atleidimas gali 
pašalinti vieną didžiausių 
kliūčių susitarimui tarpe 
centralinės vyriausybės ir 
Kinijos- komunistų.

CHUNGKING, lapkr. 20.
— Generalissimoi C h i a n g 
Kai-shek atleido Gen. Ho 
Ying-Chin iš karo ministe- 
rio ir štabo viršininko vie
tos, ir H. H, Kung iš finan
sų ministerio vietos. Ho vie
ton jis paskyrė Gen. Chen 
Cheng, kuris yra parodęs 
noro priimti moderniškus 
metodus ir artimai veikti su 
amerikiečiais kurie lavina

Lapkričio 21 d.; Sv. Panos 'CiOeČlŲ PflkellS

Marijos Atnašavimas; seno- i Kainuoja $4 ParyŽlUje 
ves; Vygandas ir Eite , pARYZIUg , kr/20

Lapkričio 22 d.: šv. Ceci- __ . . _ ... . ,... _ . Kariai Paryžiuje ir kitoselija; senovės: Rustenis ir ... ,J ’ provincijose negali pasipirk-
_____ ;__________________ ti cigarečių, nors juodojoj

biržoj galima jų gauti po $4 
už pakelį.

KALENDORIUS 
Apsiniaukus. Šaltoka.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, lapkr. 21, 19*

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Sioux City, la.,
naujienos
VESTUVES

[tos katalikiškose kapinėse. x 
Dalyvavo nemažai žmonių, j

Į Buvo nevedęs. Kas mėnesį 
per^metus bus laikomos už

' jo sielą šv. Mišios.
Elzbieta Teresevičiūtė ap- Karo bonai dėl mokyklos 

sivedė su Charles ErickSota. Klebonas garsina vardus 
filiūH&k , klebonijoje. kurie aukoja karo bonus

11 mūsų mokyklos ir seserųLiudininkai Mr, ir Mtr 
Smith

SKŲSTA ST. LO kelyj prieš aukštą kalną. į 
Turim kopti viršun.

Sekantį mėnesį prasideda NEW YORK. — Thomas 1942 metų 
draugijų priešmetiniai ir Reed, negras, sunkaus svo-

Prisipažino... naaž?augnh50 holXu<T" Dayton, Ohio, nuo 1936 iki

kt i . , , . . , i Reed pareiškė, kad jamNa- no boksininkas, lapkričio -■ - , -x -X -.- i , sąžine nedave ramumo, linai saukiami atvirutėm, tai j19 dieną atvyko 1 New York tod-j 
geriausia proga prisiminti ir policiją ir pasakė pareigu-
Lietuvos reikalai. Bet visur nams, kad jis dalyvavęs t 
randasi ‘'mandruolių”. “Žiū-

! metiniai susirinkimai.

jis atvyko prisipažm-

z---

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių —

i namo reikalams. Jau netiia-
Jonas Žibąs, našlys, apsi-j žas skaičius bonų suaukota.

vedė su Petronėle Skujiene? Klebonas džiaugiasi, kad
Liūdininkais buvo Steponas žmonės taip aukoja ir prašo
Žibąs ir Julijona Veliukonie-' visų parapijonų nors po vie-
nė. Šliūbas buvo per šv. Mi- ną bohą paaukoti. Kada ka-
šlas. ras sustos ir bus galima sta-
u ... 'lyti mokykla ir seserų na-Parapijos bazaras . \ . . ._ mes, tą mes ir padarysime.

Bazaras parapijai atrese įr se namas! nuotrauka; Acme-Draugas telephoto)
gražaus pelno. Klebonas de

Dideliam jūrų mūšyje prie Philippines sunkiai pažeis
tas skęsta Amerikos karo laivas St. Lo. (Oficialė Navy

gautų pašalpą ir pomirtinę”. 
Pakasūs pareiškimai dažnai 
užkenkia ir svarbiausiems 
reikalams. Bet ne visuomėt 
ir ne visur. Neverta vadin
tis lietuviu, jeigu savo tau
tos reikalus padedi į šalį. 
Tą praktikuoja parsidavėliai 
išgamos. D.

čionai bus mūsų tautai pa
minklas, mums garbė, kad 
galėjome tokį darbą atlikti.' 
Mūsų vyskupas džiaugiasi 
kad žmonės tam tikslui au
koja karo bonus ir prašo vi
sų aukoti. Seniau jis buvo

koji visiems, kurie kokiu 
ners būdu prisidėjo prie ba-
zaro- . it f.
Seselėms Food Shower

Sunešimas valgomų daik
tų įvyko lapkr. 19 d., para-
pijos svetainėje. Moterų klū mok>'klai aukoti net susirinkime valdvbną nran(^
Lt _ i = $2,500, gal, ir dabar tuos•, susirinkime valdybos prane-,
bas vadovavo tame vakare- aukos Jis mums šintiu> Pasirodė, kad sutver-
lyje. Visi buvo pavaišinti. PiniSus aukos- Jls ™ums; aDSkritis iš Chioasrn ir prielankus ir galime tikėtis, tas apskritis 1S Cnioago ir
Lietuvai rūbų rinkimas Į mus nudžiugins gražia auka. | aPylinkės skyriU- Dėlt°

Jau daug dėžių su rūbais Laukiame bonų iš visų pa-1 nnktl keturi atstovai: J. Mi-
klebonas išsiuntė. Laukiame, rapijonų i kolainis, A. Zakaras, kun. I.
daugiau rūbų. Gerų rūbų' ! Albavičius ir K. Deveikis,
žrtiūhės sunešė mūsų tautie-' Vakaras Į Community and War Fund
čiams. Meldžiarhės kasdien Paskutinis šokių vakaras! vajus jatT“ kaip ir baigėsi,
per Mišias už Lietuvą ir jos ' prieš adventą įvyks lapkr. i ^iks daug namų neatlan- 
žmones. 26 d., parapijos svetainėje.i Duokite parapijai pelnyti.

Visi yra prašomi ateiti į tą 
Spalių 12 d. mirė Ona Pa- vakarą. Bus gera muzika, 

pievienė. Daug žmonių da- Koresp.
lyvaVo laidotuvėse. Jos vy-i ____________

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

vėliausios mados ir puikiausio iš
dirbinio.

Laidotuvės

tas Jonas mirė 1941 m. Pa- SUPAŽINDINKITE KITUS 
pieviai išgyveno čionai apie ST; DIENR. “DRAUGU”
35 metus. Buvo vieni pirmų- ‘----------------------------------
jų pkrapijonų. Turėjo biznį,
pirma grosernę, paskui ga
zolino stotį, Turėjo nemažai 
niksavybės. Viską paliko 5 
vaikams.

Juozas Petronis mirė iš 
nelairttės ant gelžkelio. Mū
ši) klebonas jį palaidojo vie-

WOIK STUDIO
„ . 1945 West 35"’ Street

MODERN
(OMPLETF
ADVANCED PHOTOGRV’HY 
I.PWEST POS8IBLE l RICEs 
PHONE l.AHYETTE 2813

10,000 BONKŲ
• Degtines
• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bas Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQ UO R 

STORE
3529 So. Halsted St.

, _ Phone: YARDS 6054ydnkaa”

KLAUSYKITE—
VALIAUSIŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS=■ SSU WW"^PR(XiRAMA
Iš Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARURKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNV” ŠEIMA !«• Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

................. v ■ .................-■ ■ , ...

Drabužiu rinkimu 
reikalu

Cicero. — BALF 14 skyr.

IR APYLINKĖSE

kytų. Na, gyvenam ir mo- 
kinamės.

Drabužių vajus taipgi bai
gėsi. Visų parankumui, nu
tarta turėti atdarą svetainę 
kas vakarą nuo 7 iki 9 vai. 
Komisijos pirm. Stulginskas 
dirba sušilęs;. duokime jam 
dar daugiau darbo. Gelbėki
me Lietuvos žmones. Jie nie
ko neturi. Jie šaukiasi mū
sų, o mes čia ramiai gyve

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik vien* pora ak o įsam ryvenl- 
mul. Saugokite jas leisdami lle»- 
samlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurtą reffljtmo mokėta 
■UI sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
ąrtrtnkllne afcfoit, kurie jMfeu

visą aklą įtempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.
1801 So. Afthl*ad Avenue 

Kampu litas
1cit -fonui OANAL SMt,

OffTSO VALANDOJ
Kasdtsa 1:11 ju m. Iki t:l« p.

. Ir BeKUd. a. ■
iki TiH a *.

Tel. YAfcds 4Š41

J. rimdžus, d. c.
CHIROPRAKTORIUS 

10 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vąl, vakare, 
Šeštadieniais visa diena.

kaip
Pusę

Didžiausia Lieluviu 
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!

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė savininkės
SS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

j nam visko turim. Tad, nors 
dalį savo atliekamųjų ati
duokime. Dabar Laikas. Su
rinkę didelę krovinį išsiųsi
me New Yorkan. Ten cent
ras pasiųs į Lietuvą.

Taipgi apkalbėta, 
gauti daugiau narių
šimto jau turim. Garsiam 
Cicero turi būti penki šim
tai. Ir tai dar negana. Na
riais gali būti bile vienas 
ir ne lietuvis. Metinis mo
kestis $2.00. Ką tai reiškia 
dėl Lietuvos aukuro. Drau
gijų atstovai, savo susirin-Į 
kimuose apie tai kalbėkite 
daugiausiai, nes čia visų rei
kalas. Lietuva gyvens ai 
mirs, tas viskas priklausys 
nuo mūsų pačių. Jau yra; 
daug atlikta, stovim pusiau-

Turime didelį
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikaliikų 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 — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

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

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

Nedėliomifl pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

YARda 224S

DR. C. VEZHIS
DANTISTAS

6MB B«. AAhUnd Av»

lyto ld S wL

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

— Y

r/
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas, 
perdirbtas ir 
padarytai 
taipaaujas.

Studlo Ooncta

Telpfonas SEELEV 8760

Ateikite šiandiel

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2S1» ĮVEST ROOSEVELT ROAD
ZT« ii»«~

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmul, Refinansavimui—
ANT LENGVU MfiNESINIŲ IŠMOK C.IIMUI

Panaudokite Progą Dabartinėms Memome 
NuoSlmėlo Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPUIKLAUSOMII

TAUPYKITE mft.RU t«talffU)e. .Mru Indeliai 
rftpcRthfiral globojami Ir llffl *5.000.(M) ap
drausti per Federal Sftvlnjca and Ix>an In- 
■uranre Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
ISmokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA m ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANfilNt IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 8. HALSTED ST.

Bes. 60S8 So. Tsbuan Ava 
Bes. Tel. GROvehlU 0617 
Office TeL HKMlock 4848

DR. J, J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t JBIKURGA' 

2423 West Macųuette Ro:
OFISO VALANDOS 

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

Beridemdjos Tel.: BETVerty 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 
Ofiso ral.: 1—3 ir 5—8:30 P. M. 

Teefiaifieniab pagal sutartį

51*7.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mtas wL> m 1-1; am t JOg JI

Treflladlenlo Ir Sefltadlento vakarais 
Oflaaa yra uždaryta®.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

OANal 612?

DR. BIF2IS .
GYDYTOJAS IR CIURI u,.

2201 W. Cermak R4
: 1—3 popiet ir 7- 8 t »

Treflad. Ir fteįta! 
ofisas uždaryta*.

REZ3TA3NCTJA
3241 West 66th Plact 

Tet REPnbHe 7868

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspect 6059

DR. P. Z. ZAI.ATOP!*
GYDYTOJAS IR CHIRURG AS 

1821 So. IlftMed St
Rezidencija: 6600 S. Artceian Avr 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p

6 iki 9 vaL vakare.

TM. YARda S14A

M. V. A. SIMKUS •
GBM7MM b CHIRTT’Ml AP 
- * AKnmn MtrrArgo

TM Gest SSth Street 
11-11; >4; Ir 6:3ftA Ao

2-4 fcr 6:3O-8:3U 
ftrentadieaJafe—11-12.

Skaniausia duona yra toji 
kurią aidirbazne savo i-Anl^

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J,BARTKUS
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

6155 So. Kedzfa Avenne 
VALANDOS:

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

ys „i .i — i ,
Ofiso Tel..........VIRąinia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IP. CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRTTMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradietilals, Ketvirtadieniais

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

3147 S. Halsted St., Chleago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais
Vaiandos; 3—8 popisL

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CTTTRITRGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARdv 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. Tel.: MITbvay 2880

OFISO VALANDOS: W
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai vat< 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai d'enn

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Aaiik KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais parai mitart)

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir 
žiniomis. Tik ne visi pas£ 
tia. — Vydūnas

mft.RU


Antradienis, lapkr 21, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CITTCAGO, TT7TTNOTS ' S "

CLASSIFIED. AND "HELP WANTED"

H “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” HELP WAXTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
T t-l. RANdollth 94S8-9489

. - . . ■ .«»
HELP VVANTED — VYRAI

CORE MAKERS 
MOLDERIŲ

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

2742 W. 36th PLACE
Dirbtuvės

Darbininkų
GENERAL MACHINE 

SHOP PADĖJĖJŲ 
LATHE MOKINIŲ

MATERIOLO IšDALINTOJŲ

★ ★
100% KARO DARBAI 

DIENĄ AR NAKTĮ ŠIFTAI

LION MFG. CORP.
2640 W. BELMONT AVĖ.

DŽENITORIŲ
Lengvi darbai, abelno valymo. dera 
mokestis. 5% dienos, šventadieniais 
nereikia dirbti. Turi būt atsako- 
mlngri.

MATYKIT AIR. PAVIS 
Y. M. C. A.

3210 W. Arthington

~ DALINIO LAIKO
DIRBTUVĖS DARBAI 

★ ★
Patyrimo Nereikia 

Pasirinkimas 
Valandų 

Puiki Mokestis
ATSIŠAUKIT

MAREMONT
1925 S. 54th Avė.

CICERO
TOOL IR DIE MAKERS

Turi būt patyrę prie die casling mol
ei ų Pastovūs darbai, užtenkamai vir
šlaikio.
NATIONAL DIE CASTING CO. 

TOVHY IR LAWNDALE AVĖ. 
I4NCObNWOOD, IIjD.
VYRAI IR MOTERYS

VIRĖJŲ IR 
COUNTER MERGINU
Naktiniam šiftui modemiškos 

dirbtuvės Cafeterijoj.
★ ★

Valgis ir uniformos duodama.
Gera mokestis ir darbo 

sąlygos.

DANLY MACHINE 
SPECIALTIES, INC.

2100 S. 52nd AVĖ. — CICERO 
Imkit Douglas Park “L” iki durų.

VYRAI IR MOTERYS

Help Birild Ouns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC WELDERS
IF NOT ENPERIENCED WE WILL TRAIN YOUl

Top working conditions. Good foęd served at cost. WLB 
approved Merit Ratlng plan that enables you to advance as 

you leam or demonatrate ability.
WEST T0WN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

H1.I.P WANTF,D — VYRAI

JCS GALITE PADĖTI 
KAD REIKMENŲ LINIJOS 

RIEDĖTŲ

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

ASSEMBLERS 
INSPEKTORIŲ 

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
CANTEEN DARBININKIŲ
EMPLOYMENT OFISAS ATDAR. 

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD. 
8:00 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PARK “L” IKI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

VYRAI IR MOTERYS

RANDASI

PO KARO ATEITIS
DIRBTI

KARO DARBĄ
PRIE

ELECTRO-MOTIVE
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 

VERTINGAS DIESEL 
PATYRIMAS 
ATSIŠAUKIT

DABAR
ELECTRO-MOTIVE

Division

GENERAL
MOTORS

Corporation
55th ST. IR JOLIET RD.

LA GRANGE
Tiesiog West Town3 ir Bluebird 
busais ptamavimas iki dirbtuvės.

HELP H ANTED — MOTERYS

MOTERŲ
MERGINŲ

Geri nuolatiniai darbai. Įdomūs 
darbai. Užtektinai viršlaikio.

PATYRIMO NEREIKIA

HARLICH MFG. CO.
1417 W. JACKSON BLVD.

Pastovus Darbai Dabar 
Ir Po Karo.

MOTERIMS 
IR MERGINOMS

Lipdant užrašus ant gėrimų 
bonkų. Malonios darbo sąlygos. 
Ateikite prisirengusios stoti prie 
darbo.
WAKEM & McLAUGHLIN 

225 E. Illinois St.

CICERO, ILL’.

HELP WANTED — MOTERYS

GENERAL FOODS
REIKIA

MERGINŲ IR MOTERŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Nuolatiniai darbai svarioje, 
saugioje, svarbioje karo 

dirbtuvėje.
3 šiftai — 54 vai. j savaitę mo
kant laiką ir pusę virš 8 valandų 
j dieną ar 40 vai. į savaitę. Uni
formos duodama. Grupės ap- 
drauda. Atostogos ir kitokios 
naudos.

ATSIŠAUKIT

4100 W. FILLMORE 
KEDzie 0324

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.

MERGINŲ
DIRBTI PRIE

Soldering 
Ir Wiring

48 VAL. Į SAVAITĘ 
DARBAS DIENOMIS

AMPRO CORP.
2851 N. WESTERN AVĖ.

DŽENITORKŲ
VALYMO DARBAI 

—DEL—

MOTERŲ
Valandoms:
5:30 vak. iki 12 naktį

KARO PRAMONĖJE

★ ★ ★ 

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofison Moterims 

Street Floor 

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI 
REIKIA

Core Makers*
Molderių

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

2742 W. SOth PLACE
PAIEŠKOJIMAS

PAIEŠKAU KAMBARIO. Marquette 
Park ar Brighton Park, su šiluma 
ir šviesa, su ar be valgio, su arba 
be rakandų. Esu vienas — ANTON 
JABLONSKIS, 1236 W. ROO8E- 
VELT RD.

Remklte tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge”.

CHICAGOJE
"Mūsų spauda 
gyvuos tol, kol

II
ją remsime

Dideli pavojai gręsia mū
sų, katalikų lietuvių, spau
dai Amerikoj. Bet jei mes 
remsime, mūsų spauda išsi
laikys. Šitaip kalbėjo kun. 
Antanas Miciūnas, M.A., M. 
I.C., “Laivo” redaktorius, 
Lietuvių Katalikų Spaudos 
Savaitės programoj pereitą 
trečiadienio vakarą, N. P. 
P. Šv. parapijos salėje, Bri- 
ghton Park.

Baigęs Marąuette univer
sitetą kun. Miciūnas kalbė
jo apie ateitį lietuvių kata
likų spaudos Amerikoj. Jis 
į ateitį spaudos pažvelgė op
timistiškai. Bet šitaip per
sergėjo:

“Lietuvių katalikų spau
da Amerikoj iki šiol dar ga
na gerai stovi. Kaip toliau 
bus, viskas priklausys nuo 
mūs pačių. Jei mes remsi
me tai, ką turime, tai mū
sų spauda išsilaikys. Kiek
vienas lietuvis veikėjas ir 
'jaunimas turi stoti į eiles 
išlaikymui mūsų spaudos. ” 

Rap.

Iš Šv. Vardo draugijos 

veikimo

Marąuette Park. — Lap
kričio 12 d. draugija labai 
skaitlingai dalyvavo dvasinė 
je puotoje, po kurios pusry
čiai ir susirinkimas buvo

Laimėjo $100
LOS ANGELES. — Jim 

Mason, aukštesnės mokyk
los vaidintojas ir atletas, 
laimėjo $100 dovaną kompe- 
ticijoje su 117 studentų. Tei
sėjai nusprendė, kad jis bu
vo geriausias namų maisto 
kenuotojas.
SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 avarblų priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefanija 
Butautas, 4036 So. M’ootl Street, ar 
telefonnoklte IiArayott<» 0098.
PARSIDUODA—4 fletų naujas kam
pinis mūro namas, stokeris, platuą 
lotas, mūro garadžius. Wenther 
stripped langai, insultuotas stogas. 
"Shovvers” kiekvienam flete, arti 
gatvėkarių ir parkų. Kaina $16,500.

Visokius Real Estate, Morgičių, 
Insurance reikalus padarau atsargiai 
ir pigiai. Teisingas patarnavimas.

CHAS. URNICH (Kazys TTrnikas) 
2500 W. 43rtl St.. 2nd Floor 
(JSJimas nuo Campbell Avė.)
Telefonas: PROspeet 6025.

PARSTDUODA — 2 fletų mūro 4 ir 
4 kambarių namas, šiluma su stoke- 
riu. Apdengti porčial. 2 karam ga- 
radžius. Kreipkitės adresu—4341 S. 
ARTESIAN AVĖ.

RENDUOJASI

RENDUOJASI — KEPYKLA ir 6 
kambarių pagyvenimas. 3 3 metų iš
dirbtas biznis geroj apylinkėje. Sa
vininkai apleidžia blznj iš priežasties 
sveikatos. DS1 platesnių informacij-ų 
krelpkitPs sekančiu adresu—1 425 S, 
49th AVĖ.. CICERO. ILL.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlus, Dulkių Valyto* 

vos Ir Motoras 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Si.
Baimė ir meilė drauge ne

vaikščioja.

lės.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

parapijos salėj. Narys Jo
nas Kodis padengė šių pus
ryčių lėšas, šis jo duosnu- 
mo gestas nėra pirmutinis.

Po pusryčių pirm. A. Ka
minskas atidarė susirinki
mą ir perstatė svečią St. 
Piežą, kuris atgaivino Šv. 
Vardo dr-j Brighton Par
ke. Jis įdomiai kalbėjo apie 
katalikų akciją ir svarbą joj 
dalyvauti. Po to perstatytas 
svečias kareivis Pvt. Gle- 
bauskas. Rašt. St. Cibauskui 
išvykus kariuomenėn, Laiki
nai raštininku išrinktas Jo
nas Lobik. Jis perskaitė pro
tokolą, kurs vienbalsiai pri
imtas.

Atvykęs klebonas kun. J. 
Paškauskas (jis niekad ne
apleidžia dr-jos susirinkimo) 
džiaugėsi draugystės veiklu
mu ir kad nariai kas mėne
sį tarnauja kunigui Mišioms 
šv. Čia klebonas pasisakė, 
norįs medžiais apsodinti vi
są parapijos nuosavybę, tik 
negauna talkininkų. Nariai 
pasižadėjo talkos.

Iždininkui A. Oškeliūnui 
neatvykus dėl darbo, Jonas 
Lobik perskaitė jo finansi
nį raportą. Priimtas.

Nariai J. Dargis ir J. Vil
kinius pranešė apie ligonių 
lankymą. Narys Paukšta te
beserga, Jam sulaužyta ko
ja.

Big Brother raportą išda
vė pirm. J. Skelly.

Maršalka V. Birgelis pra-' 
nešė, kad 152 nariai dalyva-1 
vo dvasinėj puotoj.

Kun. A. Zakarauskas tve
ria vien vyrų šv. Vardo cho
rą, kuris giedos per dr-jos 
šv. Mišias.

Narys dr. J. J. Simonaitis 
pakvietė į “Magic Show” 
lapkr. 18 d., 8 vai. vak., pa
rapijos salėj. Visas pelnas 
skiriamas Community and 
War Fund.

Labdarių seimui paskirta 
auka ir išrinkti delegatai 
Seimas bus Ciceroje 16 d 
gruodžio. Taip pat išrinkti 
delegatai šv. Vardo arkidie-

Gta KARO PASKOLA

Perkant ekstra Karo

Bonus mes pagelbėsim 

užmokėti kainą Perga

SVEIKATA.
BRANGUS TURTAS

■•••

Balo DR. RACRl'8 

48M Archer Avenna, Chicaco

BENDROS PASTABOS 
APIE ORGANIŠKA 
ŠIRDIES LIGA

Kas turi širdies ligą lai 
neskrenda orlaiviu.

Nesirūpinti, nesupykti, ne 
skubėti, nelaidokauti ir ne- 
persivarginti, — tai svar
biausi dėsniai kuriuos rei
kia pildyti, jei norima kad 
širdis ilgiau veiktų.

Kas tekinas bėga idant 
“pagauti” busą ar gatvėka- 
rį, tas stato savo gyvybę į 
pavojų.

Valgiai. Turintiems šir
dies ligą, didžiumai mėsiški 
valgiai yra naudinga ir rei
kalinga. Kavą gerti dauge 
liui yra gerai, bet kai ku
riems negerai, taigi šiais at 
vėjais reikia atsiklausti sa
vo daktaro. Tabako vartor

cezijos centro susirinkiman. 
Palmer House, lapkr. 26 d.

Militariškos komisijos pir 
mininkas Kaz. Mallec suren
gė ir vedė mitingo metu Pa
liaubų Dienos programą. 
Spalvų prezentaciją (presen- 
tation of colors) atliko Da
riaus-Girėno postas. Trum
pą kalbą pasakė kun. S. Pet
rauskas. Sukalbėta malda už 
mirusius narius ir žuvusius 
kare. Iš mūs parapijos jau 
žuvo 11 jaunuolių. Draugija 
dėkinga Dariaus Girėno poe
tui. Taipgi Misa Svagzdis, 
kuri giedojo “Anthem” ir 
Miss B. Lukas kuri grojo 
pianu.

Susirinkimas baigtas mal
da. Koresp, Jou. Skelly

PIRKITE KARO BONUS 1

jimas kenkia kiekvienam 
kurs turi širdies ligą.

Moterystė. Neklausyk to 
daktaro kurs draudžia že- 
natvę todėl kad turi širdies 
ligą. Turint širdies ligą, ve
dybos nepakenks. Ir gimdy
mas vaikų didžiumai nepa
kenkia. Ir pasakojimas jog 
vaikai gali paveldėti iš tė
vų širdies ligą, — tai tik 
fanatiškų “eugenistų” bau
bas...

Klimatas. Nepatartina gy 
venti aukštumose ir kalnuo
tame krašte, taipgi ir labai 
šaltame krašte neapsimoki 
gyventi tiems, kurie turi 
silpną širdį. Tokiems geriau
sia gyventi ten, kur klima
tas yra šiltas, kur nors slė
nyje.

Gydymas. Geriausias vais 
tas nusilpusiai ar sugadin
tai širdžiai, tai poilsis. Bū
tinai reikia pašalinti infek
cinius lizdus, kaip tai: pū
liuojančius tonsilus, sutrū
nijusius dantis ir t.t. Tokie 
vaistai kaip digitalis, quini- 
dinas, diuretikai ir sedaty- 
vai privaloma vartoti tik 
daktaro priežiūroje. Be dak
taro žinios vartoti viršmi- 
nėbus vaistus yra labai pa
vojinga. Daug žmonių ap
sinuodijo ir mirė bevarto
jant digitalį. Tad atsargiai! 
Simptomatinis gydymas 
taipgi yra svarbu: pav. jei 
ligonio viduriai yra užkie
tinti, juos reikia suminkš
tinti, ir reikalui esant rei
kia kosulį lengvinti (nes ko
sulys labai sutranko krūti
nę ir suvargina širdį), ir 
neleisti skausmus kentėti ir 
t. t. Šiuo tarpu pakaks tų 
pastabų.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo

ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus "ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant 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.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!
President Roosevelt and Prime Minister Churchill:
1. Their countries seek no cngrandizement, tcrritorial or otlier;
2. They desire to seek no tcrritorial ohanges tl«at do not aceord 

uit h the freely etpressed wishes of the peoplęs coiieęrnęd;
3. They respect the riglit of all peoples lo ehose the forui of go- 

leriunent under wliieh they wiU U ve; and the vvisli to see soveręign 
riglits and self-governmeut restored to tliose wlio have been foreibly 
tlepri'ed of theni.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1911.

Šeštoji Paskola
SAUGIAUSIAS INVESTMENTAS PASAULY

Vakar prasidėjo Jungtinių Valstybių šeštosios Karo, 
Paskolos vajus.

Gerai įsidėmėkime, kad mūsų vyriausybė neprašo 
aukos, bet ji nori, kad mes investuotume savo uždirb
tus dolerius į jos išleistus karo bonus.

Už tą investmentą moka gerus procentus.
Nieks iš mūsų ir nieks pasaulyje neabejoja apie tai, 

i ad skolinimas pinigų Dėdei Šamui yra patsai saugiau
sias investmentas pasaulyje.

Taip pat visi puikiausiai žinome, ką toji paskola reiš
kia patriotiniu atžvilgiu. Ji reiškia labai daug.

Mes naudojamės šio krašto gerovėmis, turtu.
Mes naudojamės didžiausiu ir brangiausiu turtu pa

saulyje — laisve ir nepriklausomybe.
Mums yra garantuotos visos civilinės teisės.
Mes čia netrukdomai Dievą garbiname.
Mes čia netrukdomai kalbame, rašome ką tik norime.
Mes čia laikome susirinkimus, organizuojamės ir tam 

jokių leidimų iš valdžios ar iš policijos nereikia.
Šis visuotinas karas yra vedamas tam, kad apginti 

ir palaikyti demokratinę santvarką, kuri mums laisvę 
ir gerovę garantuoja.
L ARIU AUKOJIMASIS IR MŪSŲ PAREIGOS

Keliolika milijonų mūsų vyrų yra pašaukti prie gink
lo. Keliuose kontinentuose jie lyg liūtai kaujasi, savo 
kraują lieja ir galvas guldo, kad apginti Amerikos gar
bę, laisvę, kad pavergtas tautas išlaisvinti.

Kariai karo frontuose miršta, kad mes galėtume gy
venti, kaipo laisvi piliečiai.

Šeštosios U. S. karo paskolos vajus eina kaip tik tuo 
metu, kuomet Europos fronte milijonai vyrų pasiju
dino į lemiamąjį žygį, kuomet jie pasijudino greičiau 
r. įsukti sprandą piktam nacių siautėjimui ir greičiau 
pasiekti pergalės laimėjimą.

Mes norime čia pabrėžti pačią svarbiausią šeštosios 
U. S. Karo Paskolos pusę.

Juo daugiau šios paskolos išpirksime ir juo greičiau, 
juo greičiau bus mūsų priešai nugalėti ir greičiau per
galės vėliava iškelta.
PASEKMINGAS BONŲ VAJUS PAGREITINS 
PERGALI x \ i '

Juo daugiau išpirksime šios paskolos, juo geriau' ap
rūpinsime ir ginklais, ir amunicija, ir maistu, ir dra
bužiais savo karius, juo mažiau jmūsų vyrų kraujo ir 
gyvybių pareikalaus toji visuotinoji pergalė, kurios 
laukia ir trokšta kiekvienas doras žmogus.

U. S. karo bonai aprūpina mūsų vyrus ginklais ir 
sūprina jų rankas, kad jie to ginklo nenuleistų tol, 
kol bus pasiektas tikslas — laimėta visuotinoji per
galė. , ' ę»

Lietuviai, mes pirmųjų U. S. karo paskolų vajuose 
ir kitose karo pastangose gerai pasirodėme, savo tau
tai gėdos nepadarėme. Laikykimės toje pozicijoje ir

dabar. Dabar reikalas yra dar labiau padidėjęs. P.ai- 
stengkime dar stipriau ir vieningiau padirbėti ir kiek
vieną atliekamą centą investuoti į U. S. karo bonus 
ir tuo paremti didžiausį ir kilniausi reikalą — kovą 
už savo kraštą, už laisvę, už visų tautų išlaisvinimą.

★
Vyskupai stoja už visų tautų laisvę

Amerikos vyskupai savo metiniame suvažiavime Va
šingtone paruošė, priėmė ir paskelbė šaunų, istorišką 
dokumentą. a į

Savo svarbiu raistu garbingieji Amerikos vyskupai 
reikalauja, kad po šio karo pasaulis būtų taip atsta
tytas, kad jame būtų laisvi visi žmonės, visos tautos 
ir kad ta laisvė būtų paremta teise. Vyskupai pabrė
žia šiuos dėsnius: aUksI

1. Laisvė nuo neapykantos ir godumo.
. 2. Įgyvendinti Atlanto Čarterį be jokių rezervų.

3. Jėga turi nusilenkti teisei.
4. Stiprios tautos turi gelbėti silpnoms.
5. Pasaulio Teismas turi turėti ne tik patariamą, 

bet ir griežtai juridinę jėgą.
6. Prigimtų žmogaus teisių pripažinimas.
7. Turi būti laisva žmonija ir laisvos tautos. 
Vyskupai kreipia dėmesįi į aplinkybes, kurios su

kėlė šį karą. Todėl jie kalba, kad pokariniame pasauly
je gyvenimas būtų pakreiptas kita kryptimi, kad būtų 
išgydyta žmonija nuo neapykantos ir godumo.

Vyskupai savo rašte, tiesa, neįvardino nė vienos val
stybės. Tačiau, kai jie prabilo apie valstybių vidujinę 
ideologiją, gręsiančią tarptautinei taikai, nieks neabe
joja, kad turėta galvoje Sovietų Rusija. Vyskupai yra 
įsitikinę, ir visai teisingai, kad kol Rusija savo žmo
nėms namie nesuteiks laisvės, tol negalima ja pasiti
kėti, kad ji kooperuok pasaulio taikos palaikyme.

Kalbant apie Dumbarton Oaks konferencijos nuta
rimus, vyskupai primena, kad planuojamoji tarptau
tinė organizacija “neturi būti kelių galingųjų tautų im
perialistinio dominavimo įrankiu.” Be to, ‘ ‘nė vieniai tau
tai neturi būti leista būti teisėjų tarpe savoje byloje. ’’

Kaip žinoma, Dumbarton Oaks konferencijoj Rusija 
pareikalavo, kad aukščiausioji taryba tarptautinėj tai
kos organizacijoj, baudžiant bet kokį agresorių, spren
dimą priimtų tik vienbalsiu nutafimu, bet ne halsų 
dauguma. Vadinas, jei, sakysime, Rusija užpuolė savo 
kaimyną ir tas agresinis aktas atsirado ant taikos or
ganizacijos taryboj stalo, pačiai Rusijai turi būti leis
ta dalyvauti savęs teisime ir nuosprendis ją bausti 
turi būti padarytas vienbalsiai. Tuo būdu agresorius 
jokiu būdu nebūtų galima nubausti. Taikos organiza
cija pasidarytų visai bejėgė ir karo pavojai nebūtų 
pašalinti.

Kiek žinoma, Jungtinės Valstybės nėra sutikusios su 
tuo Rusijos nusistatymu ir, reikia manyti, kad ji nie
kuomet ir nesutiks. Tad, ir Amerikos vyskupų, pasisa
kymas šiuo klausimu yra padarytas laiku ir vietoje.

★
Vieną kartą į du mėnesius išeinąs žurnalėlis “Lea- 

ves”, kurį redaguoja mūsų tautietis Edvardas Kubai- 
tis, įdėjo platų aprašymą apie Girkalnio (Lietuvoje) 
stebuklą. Medžiaga paimta iš lietuvių katalikų, laikraš
čių. “Leaves” leidžia viena vienuolija, žurnalėlis yra 
išimtinai religinio turinio. Jis yra įvairus ir gyvai re
daguojamas.

Protestuoti ir belsti turim šiandien pat!
• šio mėnesio 14 dieną susirinko kongresas paskuti
niam posėdžiui, o Churchillio, Roosevelto ir Stalino pa
sikalbėjimas dėl Europos padalinimų yra numatytas 
jau už keliolikos dienų. Didžiojoje spaudoje apie Lietu
vą jau kaip ir užmiršta. Tarptautinėje Aviacijos ir Pre
kybos konferencijose dalyvauja nykštukas Luxembur- 
gas ir ką tik nepriklausomybę išsikovoję Sirija, Leba- 
nonas ir kitos, — Lietuva gi užmiršta.

Dabar paskutinė valanda protestuoti ir reikalauti, 
siųsti laiškus ir rezoliucijas savo seniesiems ir naujai 
išrinktiesiems kongresmonams, Prezidentui ir Minist. 
Pirm. Churchilliui.

Juk apie 60,000 mūsų vaikų ir brolių kariauja, o ne 
mažai yra jau ir žuvę, mes patys dirbame fabrikuose, 
duodame kraują, investuojame uždarbį į bonus. Ar tos 
visos gyvybės, kraujas ir prakaitas bei mūsų uždirbti 
skatikai yra tam kad imperialistinė Rusija pasiimtų 
mūsų tėvų žemę, kovojančią jau beveik tūkstantį metų 
už laisvę.

Mūsų šventa pareiga pasakyti ir priminti savo išrink
tiems atstovams, kad Amerika turi stovėti teisybės 
pusėje, kad nusileidimai jėgai ir didžiųjų tautų apeti
tams nesuderinama su Amerikos garbe ir tradicijomis, 
kad “expediency” ar “apeasement” kaip Muniche val
stybes Hitleriui paaukojant — negali išeiti į gerą.

Nevienas senatorius ir kongresmonas jau yra užtarę 
Lietuvą. Bet to neužtenka, ypač dabar, kai Amerikos 
spauda užpilta balsais už pataikavimą kai kurių tautų 
apetitams. Nelaukime kitos dienos. Siųskime telegra
mas, rezoliucijas, laiškus šiandien pati P. L.

. Antradienis, lapkr. 21, 1914

V AK ABU FRONTE SNIEGU PIRMYN

Vakarų fronte vietomis jau žiema ir žemė padengta giliu sniegu. Šioj nuotraukoj 
matome, kaip amerikiečiai pėstininkai Prancūzijoj per sniegą žygiuoja užimti pozicijų. 
(Acme-Draugas telephoto) *

Prekybos laivynas 
bus užimtas karui 
pasibaigus

YVashington, D. C. — Ka
ro Informasijos Įstaiga, duo 
dama apy kaitą Prekybos 
Laivyno nuopelno kare ir 
taikos meto laivininkystės 
apžvalgą, pažymi, kad pasi
baigus karui su Japonija, 
Jungtinių Valstybių Laivy
nas bus užimtas bent šešis 
mėnesius, o gal ir trejus me
tus, kariuomenės repatrija
vimu, atsargų bei pabūklų 
pergabenimu ir atstatymo 
darbais.

LTlARGUTIs/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO’LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
LGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Westem Avė., Chicago, Iii.
Telefonas — GROvehill 2242

Karo gamybos 
vadyba kviečia

YVashington, D. C. — J. 
A. Krug, Karo Gamybos Va
dybos pirmininkas kviečia 
visas karo pramonės dirb
tuves dirbti pilnu tempu Pa
dėkos Dieną ir jos savait
galį. “Didžiausia gamybos 
darbo dalis mums dar stovi 
prieš akis,” pasakė Krug, 
“todėl geriausiai švęsime, 
pilna širdimi pasišvęsdami 
savo svarbiausiai pareigai.”

STASYS LITVVINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (llarduare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITYVINAS, Vedėjas.

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

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

PIRKITE KARO BONUS!

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLUTŲ

-----vaarajAMAs naujas rūmo ha.
riRKlUI «UM
STALTOS BANTV PLHITOICS.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739

issrVelvatone.'^si
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENI
MMttMaada. »• akrai.. Matarai*. aaal- 
vaa M.blanka. TImJ taly linam •• d.nt* 
pl.ltra. P.rmatoaiM .Tratai elrar al.ltra
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Everythlng in the line of 
Furnlture

AL. C. ALLEN * 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

RHOWROOMS IN 
MFJtCHANIHHE MAKT
For appointmnnt rali — 

REPUBLIC 6051

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER

I Daroma piattaa |ap*oataa Iri
gottfaa Hh Ii Ufanlnotą <ĮmtUt< Į

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO.
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Akademijos choro 
dirigentas

Draugo koncerte nebus 
naujenybės matyti kun. An
taną Zakarauską, Gimimo 
P-lės Šv. parapijos vikarą, 
diriguojantį Šv. Kazimiero! 
Akademijos mergaičių cho
rą. Jau treti metai, kaip jis 
diriguoja Mergaičių Glee 
Club toje parapijoje, ir yra 
turėjęs pasisekimo su tuo 
choru ir už parapijos ribų 
kituose parengimuose. Cho
ras, jo išlavintas, prisitaiko 
ne tik prie bažnytinės mu-

KUN. A. ZAKARAUSKAS• I
zikos, bet ir prie klasiškos 
populiarinęs ir liaudies mu
zikos. Ateičiai, chorui yra 
nustatyta pasirodymų įvai
riuose parengimuose ir kon
certuose. Kun. Zakarauskas 
taip pat formuoja vyrų cho
rą, kuris greitu laiku čika- 
giečiams pasirodys.

Kun. Antanas nuo jaunų 
dienų linkęs prie muzikos. 
Yra ėmęs piano pamokų. Y- 
ra kartu ir geras vargoni
ninkas, praeityje pavadavęs 
varg. Mondeiką Ciceroje.

Būdamas seminarijoje per 6 
metus buvo vargonininku. ( 
Vadovybė pastebėjusi jo ga
bumus ir talentus paskyrė 
jį choro direktoriaus padė
jėju; tas pačias pareigas ėjo 
ir seminarijos orkestre. Šiuo 
metu jis yra vienintelis iš 
Čikagos lietuvių kunigų pri
klausąs prie Čikagos kunigų 
choro. Atliekamam Laike nuo 
parapijos ir nuo profesoria
vimo pareigų šv. Kazimiero 
akademijoje, kun. Antanas 
randa poilsio ir įkvėpimo 
prie piano ar vargonų.

Lapkr. 26 d., Orchestra 
Hali kun. Zakarauskui ten
ka diriguoti akademijos mer 
gaičių chorą. Prie to jau il
gą laiką rengėsi ir šiomis 
dienomis daro paskutines re 
peticijas, šeštadienį po pietų 
įvyko prieškoncertinė repe
ticija Orchestra Hali. Pačia
me koncerte dar labiau klarj 
sytojai bus sujaudinti ir dai
nų pagauti negu kad rašan
tis per tą repeticiją. Jau 
choras ir dirigentas prisiren
gę laukia koncerto dienos. 
Jos Laukia ir visi čikagie- 
c i h, i. — vnS

Liko tiktai keletas dienų. 
Tikietų dar yra. Kas pa
siskubins dar suspės gauti. 
Tikietai pardavinėjami viso
se kolonijose, Orchestrų. 
Hali ofise ir Draugo ofise.

Atsiminkite, kad po kon
certo įvyksta artistės Stcš- 
kiūtės pagerbtuvės Morrisor. 
Hotel, Roosevelt Room, 6-tą 
valandą. Įžanga ypatai $3.25 
įskaitant liuesus ir arbatpi 
nigius. ,

Vietas reik prieš lauki. 22 
d. užtikrinti kreipiantis dnr. 
Draugo administracijom

Trijų apskričiu vakaras 
gruodžio 3 d. neįvyks

Karžygiu vakaras tos ir daug kitų. Po progra
mos bus šokiai Koresp.1

Amerikos Lietuvių Karei- _
Federacijos, Susivienymo i vh* MotinU organizacija ren' Kalba yra visų didysis 

ir Moterų Sąjungos Chicago Sia Karžygių vakarą su į- tautos pasistatytas parai: 
apskričių bendro vakaro reti vairia programa lapkričio ( k^s. (Jablonskis) 
gimo komisija savo posėdy- 23, Lietuvių Auditorijoj, pei
je, lapkričio 17 d., po visų' kalakutinę, 4 vai. popiet, 
pranešimų, priėjo sekamos’ Kviečiame visus lietuvius, 
išvados: į kareivių tėvus, brolius ir

Kadangi šiuo metu ne tik seseris, gimines ir draugus 
dalyvauti ir paremti kilnų 
tikslą. Programa bus įvairi 
Dalyvaus radio artistai, ša- 
kar-Makar choras, Nastur-

atskiri veikėjai, bet ir visi 
skyriai minėtųjų organiza
cijų yra įsikinkę į du neati
dėtinus tautinius darbus — 
Community and War Fund 
vajų ir drabužių Lietuvos 
žmonėms rinkimą, rišimą 
(pakavimą) ir siuntimą į 
centrą ir dėl tos priežasties 
vakaro reikalai buvo padėti 
į šalį, komisija nutarė va
karą (vaidinimą “Sibiro 

i Žvaigždės”), kurs turėjo į- 
vykti gruodžio 3 d., šv. Jur
gio parapijos salėj, nukelta 

i toliau, kuomet šie didieji ii 
būtinieji tautiniai darbai bus 
nudirbti. Ignas Sakalas, 

Reng. komisijos pirm.

Visiškai Sunaikino
Norvegijos Provinciją
LONDONAS, lapkr. 20.— 

Norvegijos Princas Olaf sa
kė nuo rusų bėgdami naciai 
taip sunaikino Finnmark 
provinciją Norvegijoje, jog 
joje nebus galima gyventi 
per kelis metus.

Anot Olaf, tūkstančiai 
vyrų, moterų ir vaikų klai- 
do po sniegais užklotus ke
lius zero temperatūroje. Li
goniai ir vaikučiai šimtais 
miršta.

ROSELANDE 
Laidotuvių Direktorius 

B. A. LACHAWICZ
KOPLYČIA —

10156 So. Michigan Avė. 
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515 
Rez. tel.: Commodore 5765.

PETER TROOST MONUMENTS

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAl 
ŽENKLAI

štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONALIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
PARTICULAR VfcOPLE I’REIER TROOST PRODVCTIONS
DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTeLLO GRANITE

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

KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

SMODERNI 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 KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN AS8OCIATION 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OF CHICAGO

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

L — _ _ — __

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISA DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 90ZZ 
STOKEK COAL, Aukštos rūšies, gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... S 11.25
PETROLEUM COKE (Course). g} 2^50 

PETROLEUM COKE (Pilė Ban)

W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80

★ . ★ ★ ★ ★

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

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

VAL : — nuo 9 ryto Iki 5:80 p.p. etvir. iki 9. šeštad 9 tkl 12.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PADĖKOS DIENAI!

BARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 i 1117 ROOSEVELT STREET

Pasivaišinkite su 
kalakutu; žąsim, antim, 

dešromis
TAIP PAT» I

Visokios rūšies mėsa
MŪSŲ SANDELIUOSE

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ. IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos,

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LI ULE VIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

L T. ZOLP

tiOVAK’s
STOCK YARD

Darkei*
VISUOMET

PRIEINAMOMIS
KAINOMIS

★ ★ ★

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
* Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

1646 WEST 46th ST Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
3319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE Phones: CANal 2515 
10756 S. MICHIGAN AVĖ. COMmodore 5765

PULIman 1.270

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PUUman U661

'•taLv aaSN.'.- . A..
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Šaunus banketas Akademijoje

Mergaičių orkestras ir dainos visus 
žavėjo pagerbtuvių vakare

Praeitą sekmadienį, lapk- ’dies dainelių, šiam chorui 
ričio 19 d., Šv. Kazimiero • dirigavo kun. Zakarauskas. 
Akademijos salėje įvyko ' Akademikės gražiai ir vy- 
banketas šv. Kazimiero kušiai suvaidino veikaliuką: 
Akademijos Rėmėjams ir “šventoji Elžbieta”. 
Amžiniems nariams pagerb- Į Bankietas buv0 
ti. Tikrai buvo skani vaka

Bazaras atnešė 
$7,701.30 gryno 
pelno

rienė. Ne tik skaniai prisi
valgėm, taip pat daug įvai
rių kalbėtojų teko išgirsti. 
Kalbėjo kun. J. Paškauskas, 
kun A. Linkus, kun. Dr. Ge-

Ginčas dėl cigariečių

Nuvedė be laiko i kapus
PARYŽIUJE IŠKILMINGAM PARADE

Dėl cigariečių pakelio jau 
tenka net mirti. Tai per
daug! Gi va aną dieną dėl 
cigariečių įvyko vienas su- 
badymas ir du apiplėšimai.

Mrs. Margaret Johnson, 
31 metų, negrė, 4707 Calu- 
met, prisipažino Wabash av. 
policijai, kad ji subadė 
Grant Johnson, 48 metų, 
taip pat negrę, dėl pakelio 
cigariečių. Johnson, kuris 
nėra jai giminė, palydėjo ją 
į namus iš vaišių, mušė ją ir 
apkaltino ją pavogime jo ci
gariečių, — ji pasakė.

19 kartūnų cigariečių bu
vo pavogta vagių, kurie iš
mušė langą Doody Co., 1111 
W. Jackson.

Vagiliai, kurie įsilaužė į 
A. ir P. krautuvę, 6026 So. 
Halsted, paėmė penkis kar
tūnus cigariečių ir $79.53 iš 
registerio.

/ musDievo Apveizdos lietuvių 
parapijos šių metų bazaras 
davė gražaus pelno. Šių me
tų bazaro pasekmės taip at
rodo :
Viso pajamų buvo $9,538.39
Išlaidų buvo .... $1,837.09

Taip pat tenka pasakyti, jGryno peln0 liko $7J01.30

pradėtas 
Amerikos ir Lietuvos him
nais. Vakarui vadovavo kun.
Urba, šv. Kazimiero Akade
mijos kapelionas.

čys,' L. šimutis, Lietuvos (kad naujų amžinų narių įsi-
konsulas Daužvardis, kun. 
J. Jančius, Tėvų Marijonų 
provincionalas, p. Nausėdie
nė, p-lė Veronika Galnaitė.

Nausėdienė, šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų 
draugijos centro pirmininkė, 
labai gražiai pasveikino p. 
Veroniką Galnaitę, kuri šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų organizacijoje jau 20 
metų kaip raštininkauja, ir 
jai buvo įteikta gyvų gėlių 
puokštė ir dovana už gražią 
veiklą.

Banketo metu buvo išpil
dyta graži muzikos ir meno 
programa. Mergaičių orkest
ras gražiai sugrojo kelis 
muzikos kurinius, kuriems 
dirigavo sesuo Bernarda.

rašė į Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų organizaciją.

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 18 dieną paskelbė 1,419 [ 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie žuvo (buvo užmušti) ka
ro lauke. Žuvusiųjų skaičiu
je 81 vyras yra iš Illinois, 
iš kurių 50 yra\š Chicagos 
ir jos apylinkės.

Žuvusiųjų karo lauke ka
rių skaičiuje yra pvt. lst 
class Antony J. Stankus, jo 

Šv. Kazimiero Akademijos motina Mrs. Josephine Stan- 
choristai sugiedojo Avė Ma-įkus gyvena 6958 S. Rock- 
ria, ir keletą lietuviškų liau- lwell str.

Labai daug dirbo parapi
jiečiai ir draugijos, kad ba
zaras pasisektų. Todėl ir
daug pelno gauta.* * ♦
Be sąmonės

Joseph Dowd, 40 metų, 
buvo rastas be sąmonės sa
vo kambaryje, viešbutyje, 
444 So. State str. Buvo nu
gabentas į kauntės ligoninę 
praeito sekmadienio vakare.

* ¥ *
Paltą pavogė

Mrs. Ethel Grant, 340 
Ogden avė., pranešė polici
jai praeitą sekmadienį, kad 
iš jos namo buvo paimtas 
paltas, už $50 vertės.

Vagys įsilaužė į Walter 
Buszczac namą, 1351 N. 
Campbell avė., paėmė $360, 
radiją ir popierius.

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOSKIUTRS. Operos žvaigždės
KONCERTAS

Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

Britų ministrų pirmininkas W. ChurchiU sykiu su gen. 
De Gaulle Paryžiuje pravažiuoja pro prancūzų garbės sar- 
bės sargybą, sudarytą iš reguliarės Prancūzijos kariuome
nės. (Acme-Draugas telephoto)

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
% *už U. S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
>f rr „rrrrr ,r r r f »•»»

Chicagos lietuvis lakūnas
Philip Zanauskas gimė 

spalių 2 d. 1921 metais Ak- 
ron, Ohio. Vėliau jo tėvai 
Petras ir Barbora Zanauskai 
persikėlė Čikagon. Čia /Phi
lip baigė pradžios mokyklą 
ir Englewood aukštesniąją 
mokyklą (High School).

Užbaigęs aukštesniąją 
mokyklą Philip dirbo meta
lo išdirbimo fabrike (Screw 
Comp.)

Vasario 21 d. 1942 metais 
savanoriu įstojo į U. S. Air 
Corps. Turėdamas aukštesnį 
ųiokslą Philip buvo pasiųs
tas į lakūnų mokyklą, kurią 
užbaigė šiais metais spalių; 
28 d. ir gavo leitenanto laip
snį ir lakūno sparnus.

Dabar yra priskirtas 
prie bombardierių koman
dos. Mokslo užbaigimo pro
ga buvo gavęs keliolika die
nų atostogų ir parvyko ap
lankyti savo motiną, kuri 
gyvena 3338 So. Union Avė. 
(Bridgeporto kolonijoj), Či
kagoje.

Pas popiežių
VATIKANAS. — Lt. gen. 

Schreiber, Maltos guberna
torius, buvo priimtas popie
žiaus Pijaus XII privačioje 
audiencijoje, Vatikane.

Skaitykite “Draugą”.

JOS. F. SUDRIK.
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO. 8, ILE.

Tel. CALumet 7237 
--------------------- ■

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

čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viržnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINALDOKIT

SUDRIKO RADIO VADANDORt•
WOFU, IMS K., NfrfMloa 
vakare — S:SO F. M.
WHFO, 1450 K., Ketveeo 
vakare — 7:00 r. M.

LT. PHILIP ZANAUSKAS
Philip tėvelis Petras Za

nauskas mirė 1941, o jo mo
tina, dabar ištekėjusi už 
Šakausko, gyvena kartu su 
Philip broliu Leonu ir sesu
te Kazimiera.

2,039 amerikiečiai 
sužeisti kare

WASHINGTON, D. C. — 
Karo departamentas lapkri
čio 18 dieną pranešė 2,039 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, ku
rie buvo sužeisti Europos 
karo fronte. Sužeistųjų skai
čiuje 102 vyrai yra iš Illi
nois, iš kurių 57 yra, iš Chi
cagos ir jos apylinkės.

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. lst class Mattew J. Ru
dis, jo tėvas Peter Rudis gy
vena 3732 So. Homan avė.; 
2nd It. Stanley G. Sereiko, 
jo žmona Mrs. Angeline A. 
Sereiko gyvena 145 W. 116 
str.; lst Lt. Anthony J. Ku
belius, jo tėvas Anthony J. 
Kubelius gyvena 110 W. 13 
str., Kewanee, III.

Platinkite “Draugą”.

f

Mirtis apgavo
ST. PAUL. — Kai Barba

ra Newman, 7 metui, rado 
savo motiną praeitą ketvir
tadienį valgomajame kam
baryje ant grindų, ji manė, 
kad mamytė buvo užmigusi.

Jos tėvas Arthur J. New- 
man buvo išvykęs biznio rei
kalais, todėl Barbara, neno- 
rėdaipa trukdyti savo moti
nos, ruošės apie namus, pa
sigamino užkandžius ir mai
tino šeimos šunį.

Kai Nevvman sugrįžo na
mo praeitą šeštadienį, jis ra
do savo žmoną Katherine 
mirusią nuo širdies atakos 
ant grindų.

NELAIMES
* ' '' ' ■' - ■ >. ’

6 žuvo, gaisre
Anksti praeitą pirmadienį 

Lille apartamentuose, 1353 
E. 47th pi., buvo kilęs gais
ras. Liepsnos siautė trijų 
aukštų name.

Pranešama, kad gaisre 7 
asmenys žuvo, du sužeisti, 
ir 60 buvo išgelbėta.

Manoma, kad namas buvo 
keno tai padegtas.

Sužeistas kelyje ~
George Biegel, 78 metų, 

3702 W. 60th str., buvo sun
kiai sužeistas praeito sek
madienio vakare, kai tapo 
paliestas automobilio, susi- 

, dūrus dviems automobi- 
lliams, 62-roje ir Lavvndale 
avė. < įf

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai plge*n| nanAimt) — be komISIno 

PAS

MUTUAL FEDER AL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

X Moterų Sąjungos Chi
cago apskrities valdybą se
kamiems metams sudaro: 
pirm. Albina Poškienė, vice 
pirm. V. Galnaitė, rašt. D 
Kaminskienė, iždininkė K. 
Sriubienė.

X Muz. B. ir jo žmona 
dain. Marijona Janušauskai 
praeitą ketvirtadienį skaity
dami “Tribūne” nustebo pa
matę savo jauniausio sūnaus 
Danieliaus pieštą paveikslą. 
Jį nupiešė kitas kareivis 
kur nors Prancūzijoj. Jis y- 
ra inžinierių korpuse.

X Laivyno Lieut. Jack 
Phillips, nugalėjęs plaučių 
ir uždegimo bakterijas, par
vyko iš Norfolk, Va., 3vsav. 
pilsio pas žmoną Valeriją 
(Sriubaitę) bei uošvius K. 
ir M. Sriubus, Ciceroj. Džiau 
giasi ir jo mažas sūnelis 
mažai matytu tėvu.

X Kun. Andrius Naudžiū
nas, MIC., neseniai grįžęs iš 
Argentinos kalbės TT. Ma
rijonų Bendradarbių 21-mo 
skyriaus pamarginimų vaka 
re šiandien, šv. Antano pa
rapijos salėje. Vakaras ren
giamas Argentinos kunigų 
naudai. Prasidės 7:30 vai.

X Pfc. Antanas J. Stan
kus, kurio motina gyvena 
adresu 6959 S. Rockwell St., 
Karo Departamento prane
šimu, yra žuvęs karo veiks
muose. Gi sužeistųjų čika- 
giečių tarpe paduota šios 
lietuvių pavardės: Pvt. lst 
Class Rudis Matthew J., 
3732 S. Homan Avė., ir 2nd 
Lt. St. G. Sereika, 145 West 
116 St. \

X Kolumbo Vyčių arkiv. 
Weber kuopa praeitą šešta
dienį turėjo didelį vakarą 
Darius-Girėnas salėj. Skel
bimuose buvo pažymėta, kad 
vakaras bus “American Le- 
gion Hali, 4414 S. Western”. 
Kokiu tikslu vakaro rengė
jai aplenkė Darius-Girėnas 
vardus? Postas rengėjams 
turėtų padaryti pastabų.

/
X Marijona ir Antanas 

Gerdžiūnai, 2943 W. Puller- 
ton Avė., šiomis dienomis 
patyrė netikėto džiaugsmo, 
nes jų jaunesnysis sūnus Vi
lius, kuris virš metus išbu
vo Pacifike ir dalyvavo Gua- 
dalcanal bei kitų salų kovo
se, parvyko namon mėne
siui poilsio. Vyresnysis sū
nus Bernardas yra laivyne 
ir randasi Naujoj Gvinėjoj

X Albina Kasper-Ruthei 
savo koncertu praeitą sek
madienį Curtiss Hali puikiai 
susirinkusiems dainų mėgė- 
jamtf užsirekomendavo. Bal 
sas gerai nustatytas. Prog
ramoj trejetą dainų padai 
navo ir ant galo solistei a- 
sistavo Alice Stephens Sing- 
ers. Solistė ir jos mokytpja 
S. Stephens apdovanotos gė
lėmis,




