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Žygiai Aachen Apylinkėje
KOVOJE DALYVAUJA LĖKTUVAI, ARTILERIJA 
IR PĖSTININKAI, DAUŽANT NACIŲ TVIRTOVĘ
LONDONAS, spalių 2.— 

Jungtinių Amerikos valsty
bių Pirmoji Armiją šiandien 
pradėjo didelį žygįi Reino 
linkui, Aachen apylinkėje.

Beveik dvejų savaičių lai
kotarpyje buvo stovėta vie
toje. Vokiečių kontra-atakos 
buvo atmušta, ir pasiruošta 
dideliam žygiui. Lt. Gen. 
Courtney H. Hodge’s jėgos 
pradėjo laužtis iš savo pozi
cijų į Siegfried liniją. Tai 
yra didžiausias jungtinis 
užpuolimas iš oro ir žemės 
Europos kampanijoje, prieš 
įsikasusį priešą žemėje.
PADANGE
DŪMAIS

APSIAUSTA

Kova pradėta iš arti arti
lerijos ir iš oro lėktuvais.

Apie 9 vai. iš ryto padan
gė tapo apsiausta dūmų. 
Lėktuvai išmetė šimtus to

Pažengė 2 Mailes 6 Mailių Fronte
LONDONAS, spalių 2. — šiaurėje nuo

Jungtinių Amerikos valsty
bių Pirmoji Armija, sukel
dama didžiausią puolimą, 
kad išlaužti naują skylę 
Siegfriedo Linijoje, padarė 
plieninį kylį dvejų mailių 
gilumos, šešių mailių, fron
te, šiaurėje nuo Aachen.

Lt. Gen. Hodges’ • pėsti
ninkai ir * tankai skubėjo 
pirmyn link Geileukirchen,
Vokietijoje, iš olandų mies
telio Groenstraat, 10 mailių 'sipriešinimas.

Labai Karšta Darosi Vokiečiams
AMERIKIEČIAI BOMBARDAVO SVARBIUS NACIŲ 

MIESTŲ PRAMONES CENTRUS 
LONDONAS, spalių 2. — į Kassel miestas, turįs 217,- 

Tūkstantis Amerikos sunkių ’ 000 gyventojų, yra vienas iš 
bombanešių šiandien ataka
vo Vokietijos industrijos 
vietas, Cologne ir Kassel 
miestuose, Siegfried Linijos 
apylinkėje, kai kitas tūks
tantis ar daugiau lėktuvų 
padėjo Jungt. Amerikos val
stybių pirmajai Armijai, 
kuri užpuolė vakarų sieną, 
netoli Aaachen.

Cologne, penktas Vokieti- 
josO. miestas, turįs 768,00 
gyventojų, yra 30 mailių 
rytuose nuo Aachen, arti 
kur Amerikos pirmoji Ar
mija atakavo.

svarbiųjų Vokietijos gele
žinkelių centrų vakaruose. 
Jis randasi 150 mailių už 
Aachen.

Vėl užsipuolė
MASKVA, spalių 2.—Ko

munistų laikraštyje buvo 
įdėtas straipsnis, kuriame 

l užsipuolama., kad tarp va
karų jėgų pastebimas silp
numas “hitlerizmo” naiki
nime.

“Vokietijos mieste, sąjun 
gininkų paimtame, senas na

35,500 Tong
U.S. 8-toji ORO JĖGA 

ANGLIJOJE. — Sunkūs aš
tuntos oro jėgos bombone
šiai rugsėjo mėnesį Vokie
tijoje išmetė maždaug 35,- 
500 tonų bombų.

burg, rašo. “'Amerikiečiai 
laikraštininkai aiman u o j a 
dėl areštuotojų išdavikų 
likimo Prancūzi j oje.”

Pravdos rašytojas sako, 
kad rusų rašytojai laukia 
tiesos žodžio iš rašytojų, 
esančių vakaruose.

NACIŲ PAKRANTES TVIRTOVE PO UGNIMI

USS Quincy iš visų patrankų atidarė ugnį į vokiečių laikomą tvirtovę, Prancūzijos 
pakrantėje. U.S. lėktuvai skrenda virš įsist iprinimų. Kai vokiečių kareivis išėjo ir iš
kėlė baltą vėliavą, kad pasidavus, lėktuvai pranešė, kad laivas paliautų leidęs ugnį.

(Draugas-Acme telephoto).

PAGERBĖ VADUS

nų sprogstamos medžiagos į 
nacių ginklų vietas. Prancū
zijos, Belgijos ir Olandijos 
miestelių gyventojai stebė
jo, kaip oro armada paleido 
bombas įi Hitlerio vakarų 
sieną.

Hodges ’ veteranai pėsti- į 
ninkai laužės pirmyn per 
dūmus ir griuvėsius.

Atakos pradėta naujoje 
dalyje Siegfried linijos, ne
toli Aachen, kur amerikie
čiai perkirto priešo apsigy
nimo diržą į tris dalis. Dar 
vyko kovos dėl ilgo Nijme- 
gen tilto, škersai Waal 
(Reino) .upę. Vokiečiai siun
tė tankus ir pėstininkus 
prieš anglų liniją, šiaurry-1 
čiuose ir pietryčiuose nuo I 
miesto, bet vokiečiai buvo 
sulaikyti.

Europos frontuose vyksta 
didelės kovos. Praeitą sekmadienį Chi

cagoje buvo pagerbti prela
tas M. Krušas, kun. Pr. Lu
košius, vardinių proga, ir su 
kun. J. Prunskiu, kuris iŠ- 

ir Į vyksta į Washingtono ka- 
universitetą studi- 
buvo atsisveikinta

Aacheno,
perėjo skersai mažojo Wurm I talikų 
upelio, netoli Olandijos-Vo- juoti, 
kieti jos rubežiaus, pirmoje j j ems ta proga šv. Jurgio 
45 minučių, atakoje. parapijos vadai suruošė šau

Užpuolimas, įv y k d y ta s  puotą, kurioje dalyvavo 
skersai miškus ir pievas, labai daug žmonių, pilna 
kur tūkstančiai urvų ir duo- salė buvo žmonių, 

i bių paversta laikytis, išmu- Labai gražiai puotos me- 
| še Hitlerio vakarų ' sienoje tu pasirodė dainomis cho- 
ketvirtą skylę. rai, vedami muziko A. Po-

_ . .v  cia-us.Sutikta priešo didelis pa- .r  1 Puotoje dalyvavo daug
žymių asmenų, kaip konsu
las Daužvardis su žmona, 
“Draugo” redaktorius L. 
Šimutis, kongresmonas Gor- 
skis ir kiti.

Sužeistas Lietuvis 
Belgijos Fronte

CHICAGO.—Šiomis dieno
mis Stasys irz Anelė Kas- 
minskai gavo žinią iš Karo 
Departamento, kad jų sū
nus Feliksas Kasminskas 
tapo sužeistas Belgijos ka
ro fronte. Kasminskai gyve
na Chicagoje, jų adresas: 
552 W. 18th Str.

Suvažiavo Daugiau 
Kaip 1,200 Atstovu

PEORIA, spalių 2.—Dau-
eis yra naujas mayoras,”— . giau kaip 1,200 delegatų iš 
laikraščio rašytojas Ehren- Illinois valstijos Darbo Fe-

deracijos (AFL) nuvyko į 
metinį suvažiavimą.

Delegatai atstovauja dau
giau kaip 3,300 vietos uni
jų, kurios valstijoje turi 
daugiau kaip 500,000 Darbo 
Federacijos narių,,— pasak 
Olander pareiškimo.

Britai Kariai Užėmė 3 Graikų Salas
KAI KURIE GRAIKIJOS VALDŽIOS DEPARTAMENTAI

IŠSIKĖLĖ Į IŠLAISVINTOS GRAIKIJOS VIETAS 
NEW YOR, spalių 2. — 

Londono radijas pranešė 
šiandien, kad lengvos Royal 
laivyno jėgos paruošė kelią 
sąjungininkams išlai p i n t i  
kariuomenę vakar trijose 
Graikijos salose, ir kad tę
simas išlaipinimo reikmenų 
buvo Royal laivyno rankose.

Pranešama, kad britų jė
gos buvo išlaipintos salo
se, viena iš jų yra Kythera, 
kuri randasi šešios mailes 
nuo Graikijos.

Valanda Išmušė

Vėliausios Karo Žinios
Vakarų frontas—U.S. Pir

moji Armija daužo iš oro ir 
žemės Siegfried Liniją, Aa
chen apylinkėje, pa ž e n g ė 
dvi mailes, šešių mailių 
fronte.

Rusijos frontas — Raudo
nieji yra mažiau kaip už 45 
mailių nuo nacių pabėgimo

LONDONAS, — Britų ra- ] kelio į Serbiją.
dijas, vokiečių kalba, pasiunl Pacifiko frontas—Pieteliu 
tė žinią į Europą, įspėda- ir astuonios saliukės Palau 
mas Austrijos gyventojus, grandinėje yra tvirtose ame 
kad vialajida dėl jų išmušė, Į rikiečių rankose, — praneša 
ir kad jie tikrai ir veikliai; Adm. Nimitz.
įrodytų, kad nori nusikra- Italijos* frontas — Ameri- 
tyti nuo vokiečių šeiminin-i kiečiai atmušė naciui kontra 
kų. Ir britų radijas ragino atakas Monte Battaglia.; pa
Austrijos žmones, kad jie 
sudarytų slaptus komitetus, 
jog paruošus sąjunginin
kams atvykimą.

Radijas pastebėjo, kad 
komitetai turi pagelbėti są
jungininkams vietas reikalų 
administracijoje ir išvalyti 
nacius.

Nacių Šnipai
Veikia Belgijoje

LONDONAS, spalių 2. — 
Iš Briuselio pranešama į 
Londoną, kad vokiečių penk 
toji kolumna, buvo sugrąžin
ta į Belgiją darbui. Du są
jungininkų oficeriai buvo 
nušauti. Sabotažninkai gau
domi, šimtai nacių bendra
darbių buvo areštuota.

Taip pat pranešama, kad 
kai kurie Graikijos valdžios 
departamentai išsikėlė į iš
laisvintos Graikijos terito
riją.,

ėmė naują kalną,, kelią į 1 
molą.

Oro karas—Vienas tūks
tantis* U.S. Fortresses dau
žė Cologne ir Kassel, Vokie
tijoje.

50,000 Klausės 
De Gaulle Kalbos

LILLE, spalių, 2.—Vakar 
| Charles De Gaulle kalbėjo 
Į savo gimtame LiŪe mieste, 
i nuo prefektūros balkono. 
Daugiau kaip 50,000 asme
nų susirinko pasiklausyti 
Prancūzijos laikinos valdžios 
galvos kalbos. Jis šiame 
mieste nebuvo puspenktų 
metų, ir tik po puspenktų 
metų galėjo pamatyti savo 
gimtinę, kai naciai tapo iš
vyti.

Amerikiečiai Sudavė Smarku, Didelį 
Smūgį Japonams Pacifike

PELELIU, 8 SALIUKES AMERIKIEČIŲ RANKOSE. 
JAPONAI DAR PRIEŠINASI DVEJOSE VIETOSE

PEARL HARBOR, spalių 
2. — U.S. Pacifiko štabas 
pranešė, kad amerikiečių 
kontrolėje šiandien buvo 
Peleliu ir astuonios saliu
kės, pietiniame Palauš, po 
septyniolikos dienų kovcs.

Daugiau kaip 10,000 ja
ponų žuvo Palau kovoje, — 
Adm. Chester W. Nimitz 
šiandien pranešė, ir paste
bėjo, kad salos buvo saugio
je padėtyje, išskyrus porą 
kešeninių pasipriešinimų.

Vienas pasipriešinimas vy 
ko Peleliu’s Umorbrogol ur-., 
vucse (kraujuotos nosies 
kalne). Antras japonų pasi
priešinimas, mažos grupės, 
pasiliko Anguar saliukėje, 
šešios mailes į rytus. 
JAPONŲ NUOSTOLIAI

Šiandien pranešama, kad I 
pietvakarių Pacifiko lakū
nai savo smūgiais nuskan-1 
dino arba sužalojo tris lai
vus, įskaitant 10,000 tonų! 
tankerį. Taigi per rugsėjo j 
mėnesį nuskandinta ar su
žalota priešo 210 visokių1 
rūšių jėgų, pietiniuose Pili- 
pinų vandenyse, ir jų  kai- 
minystėje.

Be to, Adm. William Hal- 
sey’s trečiojo laivyno, lėk
tuvnešio lėktuvai sunaikino

Pranešama: Varšuva Jau Sugriauta
LONDONAS, spalių 2. — tvoję su vokiečiais.

Šiandien lenkų telegrafo Varšuvoje prieš karą bu- 
agentūra pranešė, kad Var- vo 1,300,000 gyventojų, la-
šuva, Lenkijos sostinė, tapo 
sugriauta.

Pranešimas cituoja Var
šuvos pogrindžio radijo pra
nešimą, kuriame pasakyta, 
kad Varšuvos nebėra, viskas 
paliko griuvėsiais. Jau de
vynios savaitės kaip lenkų 
namų armija kovoja. Varšu-

5,000 Be Namų
MEXICO CITY.—Valdžios 

agentūros spalių 1 dieną pa
siuntė maisto, rūbų ir vais
tų  į pietinės Meksikos apy
linkes, kaip Vera Cruz ir 
O.axaca. Pranešama, kad 
ten 5,000 asmenų neteko 
savo namų, siaučia.. At aud
rai ir potvyniui.

Daug Belaisvių
LONDONAS. —

KALENDORIUS 
Spalių 3d.: šv. Teresėlė, 

Sąjungi- j Vaikelio Jėzaus; 
ninku štabas praneša, kad Grandis.
Calais uoste, Prancūzijoje,! Spalių 4d.: šv 
buvo paimta daugiau kaip. kaus, Asyžiečio;
5,000 vokiečių nelaisvėn. Gailius ir  Prytė.

1160 vandens jėgų, visokių 
rūšių, ir sužalojo 200 kitų, 
laike jų septynių dienų ko
vos dėl Pilipinų.

Amerikos jėgos laikosi 
uodegoje Palau grandinės, 
kurioje įskaitoma 26 didelės 
salos, viso 109. Bet kampa
nija įsibrovė giliau į japonų 
Carolines, ir  davė amerikie
čiams du aerodromus a ta
koms prieš šiaurinę Palau 
ir Pilipinų salas, 515 mailių 
į vakarus.

Kova Prie Švedu 
Rubežiaus

STOKHOLMAS, spalių 2  
—Suomių komunikatas pra
nešė šiandien, kad suomiai 
muša vokiečių kariuomenę 
Tornea, šiaurvakarinėje Šuo 
mijoje, prie švedų rubežiaus.

30 Dienų po Vandeniu
Šiomis dienomis Tokyo 

radijos paskelbė, kad povan
deniniai laivai tapo apgin
kluoti naujais įrankiais. Ir 
sakoma, kad tie nauji įran
kiai duoda galimybės pc-van- 
deniniui laivui pasilikti van
denyje pasinėrusiam nuo 20 
iki 30 dienų, ar net ilgiau.

bai gy/as miestas.

Pagrobė Vaiką
2. — 
nursė 
metų,

DETROIT, spalių 
šeštadienio vakare 
Helen Rossman, 18 
dingo su keturių, mėnesių
kūdikiu Robert King, kai 
kūdikio tėvai buvo nuvykę 
į teatrą. Nursė dabojo na
mie kūdikį. Policija ieško 
dingusios nursės ir kūdikio.

Gerėja
NEW YORK. — Praneša

ma, kad. buvusio guberna
toriaus Alfred E. Smith pa
dėtis pagerėjusi. Jis serga 
nuo rugsėjo 22 dienos. Ge
rėjimo žymės buvo pastebė
tos spaliui 1 dieną.

senovės:

Pnanciš- 
senovės:
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Įspūdžiai iš Chicagos Lietuviu Tarybos 
šaunaus bankieto

Rugsėjo 24 d. Evergreen 
Golfo klube įvyko Chicagos 
Lietuvių Tarybos įkurtuvės 
su gražiu bankietu. Tikslas 
šio bankieto buvo kad supa
žindinti Chicagos visuomenę 
su tarybos tikslais ir tais 
darbais kokius šiuo kritiš
ku mūsų tautai momentu 
turime atlikti. Ir tikslas at
siektas, nes prisirinko rink
tinių svečių daugiau negu 
tikėtasi.

Bankietas pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais, 
kuriuos sugiedojo solistė O. 
Juozaitienė pianu pritariant 
Byanskui. Rengimo komisi
jos pirm. Grybienė pradėjo 
vakarą ir tolimesnį jo vedi
mą perdavė dr. Draugeliui. 
Kun. J. Paškauskas sukal
bėjo maldą ir prasidėjo va
karienė.
REIKŠMINGOS KALBOS

Po skanios vakarienės, A. 
L. T. sekr. dr. P. Grigaitis, 
savo kalboje patiekė pluoštą 
informuojančių žinių apie 
politinę Lietuvos padėtį, ko
kia kryptimi turime dirbti 
Lietuvos laisvės vadavimo 
darbą ir kiek tc» darbo yra 
atlikusi A. L. T. ir jos ’ateig 
tas Informacijų Centras. S ve 
čiai buvo labai patenkinti 
jo informuojančiomis žinio
mis.

Kalba A. L. T. pirm. L. 
. Šimutis. Jis kaip ir visuo

met, kalbėjo jautriai, jau
dinančiai. Jis atpasakojo 
kryžiuojamos, marinamos 
Lietuvos kančias ir kvietė

vieningai dirbti ir aukoti 
kad. ją nuimti nuo to kr y- ! 
žiaus ir leisti jai gyventi. 
Jo kalba ne vienam išspaudė 
tėvynės gailesčio ašarą.
ŽYMUS SVEČIAS

Programai einant toliau, 
J. Daužyardienė pristatė 
kalbėti žymų svečią Loyola 
universiteto profesorių adv. 
ir gilų teisių žinovą John 
Zvetiną. šis asmuo plačiai 
žinomas katalikiškai veik
lai, net ir jo balsas katali
kams jau pažįstamas. Jis 

I Šventajai Valandai Soldier 
Field paruošia raštus ir pats 

į juos skaito, vadovaudamas 
Šv. Valandos programos da
liai. Jis kaipo teisių žinovas,

' savo ilgokoj kalboj įrodė 
kaip didelės ir mažos tautos 
turi tą  pačią teisę gyventi 

[ ir naudotis laisve. Svečiai 
buvo dėkingi gerb. profeso
riui ir J. Daužvardienei už 

Į jo pakvietimą.
Virginia Valonytė trijų I 

metų amžiaus mergytė sim
bolizavo Chicagos Lietuvių 
Tarybą. Tuo kartu tarybos 
pirmininkas kun. Ig. Alba- 
vičius, padėkojęs svečiams j 
už gausią paramą, perstatė 
tarybos narius, kurių dabar 
yra 21.
PAREIŠKĖ PADĖKA

Baigiant, gerai kalbėjo ta
rybos garbės pirm. teisėjas 
J. Zūris. Kandidatas į tei
sėjus adv. A. Olis, sveikino 
A. L. T. .už nuveiktus dar
bus. Ižd. M. Vai dyla tarė

KATALIKŲ RADIO 
VALANDOJE

Prelatas Ambrose J. Bur- 
ke, prezidentas Ambrose ko
legijos, Davenport, Ia., bus 
kalbėtojas katalikų radio 
valandoje per penkis šio 
mėnesio (spalių) sekmadie
nius. (NCWC-Draugas)

savo žodį. Kons. P. Dauž- 
vardis, sveikindamas tarybą 
ir bankieto rengėjus, padė
kojo visiems' už parodytą 
atjautimą ir prašė tolimes

P A S K O L O S
D A R O M O S

an t P irm ų M orgičių
■f p ig e s n į n n o š im tį —  b e  k om lšin o  

P A S *

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicago
2202 W. CERMAK RD. . . . . . . . . . .  Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

CRANE COAL COM PANY 
5332 So. Long A venue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRG- LUMP — Sijo ti. . . . . .  $ g  gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, ff y  
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 

• BLACK BAND LUMP. . . . . . . . . . JĮJĮ Į 2 5
PETROLEUM COKE (C ourse). .  J  J  2  5 0  
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ } Q * g 5

W HOLESALE

FURNITURE
BROKER

Everything in thę  line of 
Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointm cnt call — 

REPUBLIC 6051

nės paramos Lietuvos lais
vinimui. .
VIENINGA DVASIA

Protarpiais, solistė Juozai 
tienė, C. Simonaitytė ir A. 
Rimkiūtė patrijotinėmis dai 
nomis, gi Lulu Rabin-Mice- 
vičienė švelniai virpančiais 
smuiko tonais, žadino' patri- 
j etinius jausmus susirinku
siųjų krūtinėse.

Šiame bankiete ypač kri
to į akis nuoširdumas, vie
ningumas bei kcoper.avimas. 
Čia klojo savo aukos profe- 
sijonalai, biznieriai, čia pir
mojo pasaulinio karo kan
čias perkentėję kariai, susi
organizavę Dariaus-Girėno 
legijonieriai ir fabrikų dar
bininkai. Visų viena ir ta 
pati mintis kaip nors pri
kelti parblokštą, sužeistą, 
svetimo okupanto žudomą 
tėvynę Lietuvą. Taip ir turi 
būti. Per mažai yra mūsų, 
kad galėtumėm skirstytis. 
Tad skaudi tautos tragedija 
teriša mus į vieningą darbą 
už jos gyvastį.

Tenka priminti ir tai, kad 
miela dirbti kai randama 
pritarimo. Tačiau kaip Lie

tuvos kančios taip ir tary
bos darbai dar nesibaigia. 
Tarybai užduotis padėti kel
ti pinigus Informacijų Cent
ro išlaikymui. Tad pats ta
rybos sąstatas bus plečia
mas ir jos darbuotė varoma 
toliau. Tad gerb. mūsų pro- 
fesijonalai, biznieriai ir vi
si, kurie mylite Lietuvą, ku
rie neturėjote progos daly
vauti bankiete, galite ir da
bar pasekti pavyzdį tų kil- 
naširdžių, kurie bankiete su
dėjo savo aukas. Galite ir 
jūs tą padaryti dabar, neš. 
reikalas didelis. Mūsų gi pla 
čiosios visuomenės pareiga, 
reikale eiti tik pas savus

'biznierius ir profesijonalus, 
ypač tuos, kurie remia tau

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS J U M S  
KAINAS!

tos reikalus. Tad savas pas 
savą, visi už tautą.

Vakaro programą suma
niai ir gražiai vedė dr. Dran 
gelis. Laisvutė

— Keliolika lietuvių Mon- 
tevideo mieste moka paten
tus, kaip savininkai preky
bos' ar pramonės įstaigų. 
Montevideo priemiestyje, Vii 
la dėl Cerro, veikia Žukelic

W O L K S T U D IO
^ 1 9 4 5  ■ W est 3 5 *  Street

l i r aOOMPLETE
ADVANCED PHOTOGRAPHY 

LOVVEST POSSIBLE-PRICES 

PHONE LAFAYETTE 2813' . j b
Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrim o

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

kino teatras “Selecto”, Bart 
nikaičio foto studija “Esba” 
ir apie 50 maisto produktų 
parduotuvių priklausė lietu
viams.

JOS. F. i i i
INC.

3241 S. H a ls te d  St.
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237
-------A------

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

BUDKIKO RADIO VALANDOS:
W C FL, 1000 K ., N ed ėlio s  
vak are —  0 :30  P . AL 
W H FC , 1450 K ., K etvego  
vak are —  7 :00 P . Al.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Kės. 6958 So. Talman A v®.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

f e

Ambrosia &  N etta r
B E E R S

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. C erm ak  Rd. Tel. M onroe 0808

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikali&kų Instrum en
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir  įvairių k itų  muzi
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir  Muzikalius in 
strum entus. Pasinaudokite!

JO H N  A . K A SS
JEWELRY — VVATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 i r  nuo 6 iki 8 vai. vale. 

Nedėliomis pagal su tartį
Office Tel. YARds 4787 
Namų T e l PROspect 1930

TeL YARds 2246

Phone: LAFAYETTE 8617

B ūkite M alonus 
SA V O  AKIMS!

10,000 BO NKŲ
•  DEGTINĖS •  GIN
•  BRANDES •  VYNO
•  RUM’O •  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖM IS KAINOM IS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

Tik' viena; pora ak ų visam  gyven i
m ui. Saugokite jas leisdam i 18eg- 
zam lnuotl jas m oderniškiausia  
m etodą, • kurią regSjim o m okslas  
g a li sutelk ti.
L  36 M ETA I PATYRIM O  
pririnkim e ak in ių , kurie prašalk  
i n a  visą akių Įtem pim ą.

Dr. John J. Smefana
Dr. J. J. Smefana, Jr.

k  OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
T elefonas: CANAL 0523, C hicago  

OFISO VALANDOS: 
K asdien  9:30 o. m . ik i 8:80 p. m,
x  Trečiad. Ir SeStad. 9:30 a . m . 

-------^lki_7;00_ p. m ..

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

TaL: nno 9 vai. ryto flH 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal su ta rtį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

vaL: nao 1-3; nno 6:30-4:30V6 West v a i Street
Trečiadienio Ir šeštad ien io  vak ara is  

O fisas yra uždarytas.

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

Bes. TeL GBGvehiU 6617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I I  CHIRURGAS 

2423 West M&rruette Re
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURG.' 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet i r  7—8 ▼» v  
BekmadL, Trečiad. i r  Šeštadienio 

vakaru fu ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUe 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORr
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t  
Rezidencija: 6600 S. Arteeian Avė 
VALANDOS: 11 v. ry to  iki 3 p .p  

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

Dfc V. L ŠIMKUS
ananoiA š i*  cberurg 

Bt AKZMTOS PRITAIKO 
744 West S5th Street

VaL: 11-12; 3-4; Ir 6:30-8:30 
nnnaxBeniai»—3-4 i r  6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

M O N A R C H
L IQ U O R

STORE
3529 So. H a ls ted  St. 
P hone : YARDS 6054

4DR. g. serner
lietuvis akių gydytojas 

25 m etų patyrim as
^T eLt^Y arda 1829

P ataiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso ir  Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8
& Sekmadienyje pagal sutartį. ,

Nieks negali mus paže-
minti, išskynus mus pačius. 1 tnj<1

Skaniausia, duona yra toji. 
kurią uždirbam* savo ran^o-

L IE T U V IA I D A K T A R A I

DAROMOS ANT PIRMU MORGlClU PAS M U S - |  d°r AL
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
A N T LEN G V Ų  M ĖN ESIN IŲ  IŠM OKĖJIM Ų! 

P an au d okite P rogą  D abartin ėm s Žem om s 
N uošim čio  R atom s,

T A PK IT E  F IN A N SIN IA I N EPR IK LA U SO M U

T A U P Y K IT E  m ūsų  Įstaigoje. Jū sų  Indeliai 
rū p estin gai g lob ojam i Ir lig i $5,000.00 a p 
d rau sti p er F edera l S avings and L oan  In 
surance C orporation. Jū sų  p in iga i b us greita i 
išm ok am i ju m s a n t pareikalavim o.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ  
FINANSINĖ IŠTAIGA.

—  47 M etai Sėkm ingo P atarnavim o! —

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

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue

LIGONIUS PRIIM A:
Kasdien nuo 2:00 tH 8:00 vaL 
Treflad. i r  Sekm. tik  susitariu*.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

i r  Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P . M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečia dieniąją 

i r  Šeštadieniais

DR. CHARLES SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TcL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rcs. Tel. REPublic 0054 
Jeigu  n ea ts iliep ia  —
Šauk KEDzie 2868. 

VALANDOS:
K asd ien  nuo 1-3 va i. popiet

ir nuo 6 ik i 9 vai. vakare.
T rečiad ien io  v a k a ra is  ir  taipgi

S ek m ad ien ia is  p agal sutartį.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia \ir. ne
žiniomis. Tik ne visi panie
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP W A N T E D ' VYRAI IR MOTERYS

1 “D R A U G O ” mil 
DARBŲ SKYRIUS | |

"DrlArGAS” HTTP WANTET> 
ADVFHTISTNO DEPARTMENT 

12*7 No. Dearborn Street 
TeL RANdokth M88*M8*

HELP WANTED — VYRAI

V Y R U
Warehouse Pagelb.
Wholesale Groremės ištaiga arti
moje West pėdėje turi darbu ke
letui ORDERIU IŠPILDYTO JŲ ir 
DOCK VYRAMS.

' 6IE YRA NUOLATINIAI 
PO KARO DARBAI

48 vai. savaite. Laikas ir pusė virš 
40 vai.S Puiki transportacija iki

Royal Blue Stores, Ine.
2342 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS

DŽENITORIU
GEBA MOKESTIS, 

VALGIS
Valandos nuo 8 yto iki 4:30 pp.

ROSARYCOLLEGE
7900 West Division 

River Forest 
Ar pašaukit 

FOREST 1870
COIN MACHINE

CANNER. RANDOLPH SI 
NOIR CENTRAI. STATION. 
Saukit CENtral 6S39.

DEŠRŲ SKIREJŲ 
PATYRUSIŲ.

Pilnam ar daliniam laikui.

SKUDURIŲ RINKĖJŲ
švarios darbo sąlygos. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Atsišaukite 
tuojaus.

HELP WAXTED — MOTERYS

Patyrusiu Siuvimo 
Mašinoms Operatorių

Pradžioj 65c j vai. Aukšta uždar
bio proga. Pastovūs darbai dabar 
ir taikos laikais.

MR. ALSCHULER 
843 W. ADAMS — 6th Fl.

žmogus gali tapti Žmogų* 
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

Skaitykite “Draugą”

V - Y - R - U
P R IE  S V A R B I Ų  D A R B Ų  ★ ★ ★

Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais 
I  GERA PRADINE MOKESTIS 

DARBAS PER IŠTISUS METUS
ATSIŠAUKITE Į

S H O T W E L L  MFG. CO. 
3 5 0 1  W .  P O T O M A C  A V Ė .

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
D A N L Y  N E E D S

MACHINE OPERATORS
----- and----- .

ARC YVELDERS
IF NOT EXPERIENCED H E WILL TRAIN YOU!

Top wocking conditions. Good food served a t cost. W LB  
approved Merit Rating plan that enables you to advance as 

I  you leam or demonstrate ability.
WEST_TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINTNG ROOM 
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar 
valandomis

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

A B E L N U 
D I R B T U V Ė S  

D A R B I N I N K I Ų
PATYRIMO NEREIKIA 

Dirbti po karo pramonėje.
*  APMOKAMOS ATOSTOGOS

* LIGONINES IR GYVYBES 
APDRAUDOSPLANAI , 
JUMS JEI NORITE

*  GERA TRANSPORTACUA

Alias Boxmakers, Ine. 
2555 W . Diversey 

Ar Pašaukit 
ARMitage 1060

OPERATORIŲ
1 PRIE BLIUZIŲ 

FORM FASHION, INC.
S25 W. ADAMS 

Srd floor

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

Pirkite karo bonus.

P U L L M A N
A IR C R A F T  rankomis siuvėjų

M O T E R Ų
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

A I R C R A F T
A S S E M B L Y

D A R B Ų

Patyrimo Nereikia
Abeinas pamokos laikotarpis 

viena savaitė

* 1 0 0 %  KARO DARBAI 
*GERA MOKESTIS 
* 6  DIENU SAVAITE

Puiki Transportacija 
EMPLOYMENT OFISAS

’ ATDARAS 
NUO 8 IKI 4 KASDIEN 

Atsincškit pilietybės prirodymus 
MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
S T A N D A R D  
A I R C R A F T  

900 E. 103rd St.

C o m p t o m e t e r
O P E R A T O R S
Messenger Girls 
Inventory Clerks 

File Clerks 
★

GERA MOKESTIS 
PUIKI PROGA ■

★

GLASER -  CRANDELL 
COMPANY

2000 S. Western Avė
PARDAVIMUI

okltc LAFayette 0008.

*  For S a le !
*  For Rent I
*  For Help I
*  For Service I
*  For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthuanian Daily Netvspapei
1909 — 

CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5

★ ★ • * ¥ ¥ * * * ¥

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. Žmonių priežodis-

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ

Su - ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

M. B O R N  & CO.
1060 W. ADAMS ST. 

Išdirbėjai Vyrų ir  Moterų siūtų

G I R L S
Recent High School studentą. We 
offer permanent positions with 
opportunity for advancement and 
will train you at our expense to 
fit you as: .M

CIIF.CK SORTERS AND 
HANDLERS
MACHINE BOOKKEEPERS 
I.B.M. PROOF MACHINE 
OPERATORS

Good transportation— 
fair basic salary.

Nice workmg conditions. , 
Steady work.

SEE MR. BORMAN 
Hours—9 till 5 daily— 

Saturday till 12.

MERCHANDISE 
NATIONAL BANK

MERCHANDISE MART

MERGINŲ
—:ik—

MOTERŲ
Corrugatcd Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaiikit

M a x w e l l  B ro s .
22nd IR MORGAN

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.

Nuskandino sūnų
COSHOCTON, Ohio. — 

Warren Patterson, 31 m., 
mašinistas, policijai prisipa
žino, jog jis iš desperacijos 
i nuo tilto nūnietė upėn du
i savo sūnus, kadangi jiems 
negalėjo rasti gyvenamos
vietos. Vienas sūnus, 18 mėn.
prigėrė, o antras, 7 m., šiaip 
taip -pasiekė krantą. Patter
son sakė ketinęs visus ketu
ris savo vaikus nuskandinti,
bet pametęs drąsą.

Nušovė 38
LONDONAS. — Johnny 

Johnson, Britų žymiausias 
lakūnas, šiame kare yra nu
šovęs 38 nacių lėktuvus.

Nauji busai
Miesto taryba priėmė pa

siūlymą Chicagos R miestui 
pirkti 500 naujų keleivinių 
busų ir 130 naujų požeminių 
traukinių vagonų. Tam ski
riama apie 11 ir pusė mili
jono 'dolerių.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

SVEIKATA.:.
BRANGUS TURTAS

B a lo  D R. RAOKUS  
4204 Archer Avenne, Chlcago

BAKTERINIS
ENDOCARDITIS

I krauju pasiima? Jei kraujo 
krekenos gabaliukas nueina 

Uždegimas širdies viduji- ir ’stringa į Plaučius, tai 
nes plėvės, mediciniškai va- krūtil?ę suima “eišPasaMi 
dinasi “endocarditis”. Gausmai ir  visi pamano,

Endocardito yra dvi rū-|jog “S®“ 8 tari Pneumoniją, 
šys: (1) Aršusis endocar- Pamenu, vieną sykį pašau 
ditis, ir (2) poaršus endo- kė mane pas ligoni, kuriam 
carditis. kojos sąnarys baisiai gėlė.

(1) Aršusis endocarditis LiSonis baislu balsu šaukgs 
kai žmogų paguldo lovon, pagalbos. Išegzaminavus at- 
tai nuo uždegimo vidujinės radau, kad ligonis turi šir- 
plėvės širdyje ligonis bai- dies endocarditą. Niekas I 
šiai serga, labai nusilpsta, Įman netiki ir visi prieteliai. 
greitai sunyksta. Ligonis iš- b“v° įsitikinę, kad ligonis 
serga trumpiau nei šešis mėlturi reumatizmą kojoje... |
nesiūs ir miršta. Kas nuo 
tos ligos pasveiksta, tai tik
ras stebuklas... taip retai 
pasveikimai pasitaiko. Prie
žastys: — (a) gonorrejos 
mikrobai, (b) Streptococcus 
Hemolyticus mikrobai, (c) 
Streptococcus Viridans mi
krobai; rečiau užatakuoja 
širdies vidų, infl.uenzos ar 
meningococous mikrobai.

(2) Ponršiojo endocardito 
ligos vaizdas bei viltis pa
sveikimo yra kitoks. Liga 
atakuoja širdį lėčiau, mat 
kai žmoguje randasi dau
giau atsparumo, tai kraujas 
pajėgia ilgiau atlaikyti mi
krobų atakas. Nelygioje ko
voje tarp mikrobų ir krau
jo leukocytų-, nors galuti
nai mikrobai pergali, bet vis
gi nevisada būna nugalėto
jais.

Iš pradžios ligonis -jaučia 
lyg nuovargį, lyg nusilpimą, 
po piet nedidis karštis gali 
pasireikšti, šiurpas gali nu
krėsti; kartais užeina toks 
graudumas, ligonis pradeda 
verkti ir nežino kodėl ver
kia. Tokie neryškūs simpto
mai daugelį suklaidina, net 
ir daktaras tikros padėties 
gali kartais nepastebėti. Vė
liau, kartais vidurius pra
deda gelti, ir daug kas pa
mano, jog tai appendicitis; 
mat sukrekėjusio kraujo ga
baliukas atitrūksta nuo šir
dies plėvės ir nukeliauja į 
blužnį ir ten įstrigęs suke
lia didelę viduriuose gėlą. 
Kartais skaudžios juodos dė
mės pasirodo ant rankų ar 
kojų pirštų, — tai vis to
dėl kad sukrekėjusio krau
jo gabaliukai iš užsirožiju 
sios širdies vidaus atitrūkę 
atkeliauja kraujagyslėmis ir 
įstringa į pirštus. •

Širdies vaivos apmauroja 
kraujo krekenomis per en- 
docarditinę ataką. Tose kre
kenose auga kaip mielės bai
sieji mikrobai. Mikrobiniai 
bei enzyminiai veiksmai su- 
pūzdina tas kraujo kreke
nas, ir  kraujo trupinukai 
atitrūkę nuo širdies klapa- 
nų (valves) gyslomis gali 
nuplaukti ir  įstrigti bile ku
rioje kūno dalyje. Jei krau
jo krekena įstringa smege
nyse, tai žmogų momenta
liai suparaližuoj a ir ligonis 
miršta. Jei kraujo krekenos 
[trupinukas įstringa į inkstą, 
tai inkstą skausmai lyg y- 
lomis varsto. o šlapumas](į

Pašaukė profesorių, kurs 
taipgi pasakė, jog ligonis 
turi širdies ligą. Ir  tąjį bran
gųjį profesorių prieteliai už 
“ durną” lupiką paskaitė ir 
toliau šėrė ligonį su kapsu
lėmis “nuo reumatizmo”. Li
gonis, pasirgęs apie 19 mė
nesių, mirė.

Bet ne visi ligoniai nuo 
poaršauš endocardito mirš
ta. Tūlas ' nuošimtis išlieka 
gyvi ir pasveiksta. Taigi y-
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ne “ tįobišku’’ gydymu.
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Lenkijos vargai didėja
PASIKEITIMAI VYRIAUSYBĖJ

Lenkijos politinė krizė vis dar didėja. Premiero Mi
kola j czyko vyriausybė jokiu būdu negali patenkinti 
Maskvos. Pirmiau Stalinas griežtai reikalavo, kad len
kų vyriausybė užsieny (in-exile) pašalintų karo mi
nistrą gen. Sosnokowskį, nes jis esąs “aršus sovietų 
priešas”. Nors čia visi jautė ir žinojo, kad tokių reika
lavimų statyti Stalinas neturėjo teisės, nes tai yra 
aiškus kišimąsis į kaimyninės valstybės vidaus reika
lus, tačiau, turint galvoj karo eigą ir Churchillio bei 
Edeno patarimus, kad dėl šventos ramybės gen. Sos- 
nokowski pašalinti, Maskvos užgaidos buvo patenkintos.

Kiek Mikolajczyk, tiek Churchill ir Eden manė, kad 
šis žygis Staliną patenkins ir tuo būdu bus atnaujinti 
lenkų-rusų diplomatiniai santykiai.

Tačiau apsirikta.
Kaip tik į gen. Sosnokowskio vietą paskirtas karo 

ministeriu gen. Bor-Komorowski, taip greit Maskvoje 
sukeltas naujas triukšmas ir šiandien lenkų-r.usų san
tykių klausimas yra painesnis, negu jis buvo ligšiol.
KOVOTOJUS DĖL LAISVĖS VADINA 
KRIMINALISTAIS

Sovietų suorganizuotas ir palaikomas “Lenkijos lais
vinimo komitetas” visu smarkumu šoko prieš Mikolaj- 
czyką, kam jis paskyrė gen. Bor karo ministru. Tam 
pritarė Maskvos spauda. Ir gen. Bor ir net patį Miko- 
lajczyką apšaukia kriminalistais ir kitokiais vardais 
vadina. Jiems daro priekaištą būk jie nelaiku sukurstę 
Varšuvoj patriotų sukilimą prieš nacius. Bet yr,a įro
dytas faktas, kad tą  sukilimą sukurstė Maskva, bet 
dėl tik jai žinomų priežasčių raudonoji armija nesi
skubino. Varšuvos laisvinti, neteikė sukilėliams pagal
bos ir net atsisakė duoti bazes anglinis ir amerikie
čiams, kurie norėjo suteikti sukilėliams pagalbą, nes 
naciai tūkstančiais j.uos skerdė. Dabar, mat, meta kal
tę tiems, kurie pildė Maskvos įsakymus ir laikėsi jos 
instrukcijų. (

Gen. Bor visą nacių okupacijos laikotarpį vadovavo 
ryžtingai kovai dėl Lenkijos išlaisvinimo. Hitleris mi
lijonus markių skyrė tiems, kurie g.en. Bor suims ar 
bent nurodys, kur jis yra. Ir, štai, kai tas didis kovo
tojas, tiek daug nukentėjęs nuo nacių, buvo paskirtas 
Lenkijos vyriausybės nariu, Maskva visą pragarą su
kėlė prieš tą  žygį. Kodėl?

Atsakymas savaime aiškus.
AR GALI KAS PATENKINTI MASKVĄ?

Gen. Bor yra per didis kovotojas ir per didis patrio
tas, kad galėtų jį toleruoti Maskva. Maskvai nepatinka 
tie žmonės, kurie griežtai stovi už savo tautos laisvę 
ir nepriklausomybę. Visų savo kaimyninių valstybių 
vyriausybėse ji nori turėti žmones be valios, be nusi
statymo arba aiškius komunistus. -Mat, tokiu būdu yra 
lengviau siekti to, ko siekia Maskvos bolševikai — pri
smaugti visų savo kaimyninių tautų laisvę ir nepri
klausomybę ir per jas siekti komunistinės ekspansijos 
toliau į Europą, Aziją ir kitur.

Turint tą galvoj, mes esame įsitikinę, kad Mikolaj- 
czykas Maskvos nepatenkintų, jei dabar ir gen. Bor 
pašalintų iš savo kabineto. Tol, kol nesusidarys lenkų 
kabinetas iš Lenkijos Wandos Wasilewskos ir Moraws- 
kio tipo kvizlingų, tol Mikąlajczykas nesusikalbės su 
Maskva,

Stalinas elgiasi su Lenkija lygiai taip, kaip jis 1940 
m. birželio mėn. elgėsi Lietuvą smaugdamas.

Tikrai įdomu, kokius žygius dabar darys Londonas 
ir Vašingtonas, kurie pripažįsta ir remia Mikola j czyko 
vyriausybę ir tuo pačiu kartu nori, kad tarp lenkų ir 
rusų atsinaujintų diplomatiniai ryšiai.

Estiją "išlaisvinus"
Estija, kuri nuo-1941 m. birželio mėn. buvo nacių 

pavergta ir kamuojama, šiomis dienomis raudonarmie
čių išlaisvinta. Bet šį išlaisvinimą aptemdė įsikraustęs 
į estų žemę bolševikiškasis rusų rėžimas. Iš Maskvos 
.atsiųstas Estijos kvizlingas Harald Haberun (kuris 
yna tokiu estų judošium, kokiu Justas Paleckis yra 
lietuvių tautos išdaviku) padarė tokį pareiškimą: “ So
vietų jėga sugrįžo Estijon, kad pasilikti.”

Šis pareiškimas griežčiausiu būdu prieštarauja At
lanto Čarterio dėsniams ir vyriausiam sąjungininkų 
tikslui, dėl kurio kariaujama.

Vienu žodžiu, Estija nėra išlaisvinta, bet naujai pa
vergta.

Amerikiečiai ir anglai išveja vokiečius iš Afrikos, 
iš Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir kitur 
tam, kad išlaisvintieji žmonės savose žemėse galėtų 
būti šeimininkais ir gyventi laisvų ir nepriklausomu 
gyvenimu. Bet rusai bolševikai elgiasi visai kitaip. Jie, 
tiesa, taip pat išlaisvina žmones nuo nacių, bet jiems 
savąją, bolševikiškąją belaisvę uždeda.

| |

Bendradarbi išlydėjus
Vakar išvyko į Vašingtoną mūsų mielas bendradar

bis. kun. Juozas Prunskis1. Prisiųsdamas paskutinį LKF 
S B žinių pluoštą, mūsų redakcijai rašo:

“Manau, kad kova dėl Lietuvos laisvės bus ilga.
Mes, maža tauta, tegalėsime daugiau paveikti, tu 
rėti galingesnį balsą, kai stengsimės pasiekti didesnę 
erudiciją ir prasiveržti į angliškai kalbančiųjų sluoks
nius. Tų minčių vedamas, spalių 2 d., išvykstu porai 
metų studijuoti į katalikų universitetą Vašingtone, 
kur Bažnytinių teisių skyriuje gilinsiuos į tarptau
tinius ir Valstybės bei Bažnyčios santykius.

Jei kada ateityje, baigęs studijas, savo darbu vėl 
galėsiu patarnauti Jūsų simpatingam laikraščiui, bus 
man didelis malonumas.”
Kun. Prunskio užsimojimas siekti aukštųjų mokslų 

šauniame Katalikų Universi
tete Vašingtone yra nuošir
džiai sveikintinas. Jei kada, 
tai šiandien lietuvių tautai 
reikia šviesių, išmokslintų va
dų, nes jau nuo 1940 m. bir
želio mėn. eina sistematinga 
lietuvių šviesūnijos likvida
cija Lietuvoje. Ir, be to,' jau 
penkeri metai, kaip ten yra 
sutrukdytas mokslas. Likvi • 
duotų ir tebelikviduojamų lie
tuvių tautos veikėjų eiles rei
kia papildyti. Kitaip tautai 
gęsia išnykimo pavojus.

Kun. J. Pnunskis, būdamas gabus ir apsukrus žurna
listas, tikrai gabiai vedė Liet. R. K. Federacijos spau
dos biurą. Per du metu besidarbuodamas, jis davė lie
tuvių katalikų laikraščiams 104 biuletenius — 700 ma
šinėle rašytų lakštų. Žinios būdavo gražiai paruoštos 
ir mūsų skaitytojams įdomios. Šalia žinių, jis parašė 
ir daug vertingų straipsnių. Išleido ir keletą naudingų 
knygelių.

Tad, mūsų laikraščiai pasiges LKFSB žinių-žinelių. 
Bet su mūsų dienraščio skaitytojais kun. Prunskis 
nepersiskiria. Jis mums žadėjo gana dažnai parašyti 
“Laiškų iš Vašingtono.”

APŽVALGA 1
v  . , f

The' Chicago Tribūne (praėjusio sekmadienio laida) 
davė daug žinių iš dabartinio skaudaus ir tragingo Lie
tuvos gyvenimo. Specialiam to laikraščio koresponden
tui tas žinias perdavė adv. Kastas Jurgėla, LAIC egze- 
kutyvis direktorius, kuris ALT įsteigtam ir užlaiko
mam informacijų centrui sumaniai ir gyvai vadovauja.

★
— Spalių 17 d. sueina 5 metai nuo mirties garsaus 

Lietuvos gydytojo, prof. Avižonio.
— Spalių 22 d. brig. gen. K. Musteikiui sueis 50 metų.
—- Spalių 25 d. sueina 10 m. nuo mirties žymaus Lie

tuvos žurnalisto dr. J. Purickio.
— Spalių 28 d. sueina 5 m., kaip po sutarties su SSSR 

Lietuva perėmė Vilnių. Liūdna, kad šią sukaktį šven
čiame, kada ne tik Vilnius, bet ir visa Lietuva bolševi
kų okupuota.

— Spalių 28 d. sueina 5 m. kaip mirė inž. pulli. lt. P r. 
Glaudutis.
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romą. Dar nesutikau nė vie
no, kuris pasakytų mėgstąs 
komunistinę sistemą po vi
so, ką jie pamatė “kapita- 

I listinėje” Europoje. Jų sva
jonė — būti išvežtais į A- 
meriką, arba bet kur kitur. 
Lenkai mielai nori grįžti į 
Lenkiją po karo. «

Išgaudė Lietuvos jaunimą

Vieną dieną susidūriau su 
keturiais vyrukais iš Lietu
vos, vienas iš Kauno. Jie 
buvo priversti įstoti į darbo 
batalijoną, o vėliau automa- 

i tiškai įkišti į Reicho armi- 
I ją. Kol kas jų  (lietuvii7' 
j beveik nėra vakarų fronte, 
bet, kiek girdėjau, vokie
čiai apsupę namus gaudė 
visur jaunus vyrus ir  mer
ginas ir, atrodo, labai ma
ža jaunimo tėra likę Lietu
voje dabar. Žmonės, išsigan
dę raudonojo teroro, bėga 
patys vakaruosna...

Mes tikimės greitai apsi
dirbti su nacių ponyste Eu
ropoje, bet gal dar netaip 
greit grįšime atgal. Tad sa- 

! kau viso gero, tuo tarpu, iš 
i karo belaisvių stovyklos, 
i Mes kartais miegame 4 ‘f  ox- 
| hole’ ’, bet esu geroj sveika
toj, be didelio vargo ir  ypa- 

! tingo pavojaus.”

fM onheim

Noncy* £»trošboura/-.<
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Amerikos ir Prancūzijos pėstininkai įsilaužė į Belfo-;'
Gap, istoriškame pietvakariniame invazijos kelyje į  Vo
kietiją. Lt. gen. George Patton’s U. S. 3-čios afmijos ka
riuomenė atsiėmė Chateux-Salins, po to kai sunaikino 
mažiausia 82 tankus, rytuose nuo Nancy. (Acme-Draugas 
phot'o)

Iš Prancūzijos fronto

Rusai belaisviai nenori grįžti Į 
bolševikiška valstybę -  "ro jų"

APIE TAI RAŠO LIETUVIS KARYS IŠ PRANCŪ
ZIJOS FRONTO. LIETUVIAI IŠ KAUNO. PRANCŪ
ZAI DĖKINGI AMERBKBĖČIAMS.

(LKFSB) A te i t in in k u  
draugovės narys Albinas Re 
neckas atsiuntė laišką kun. 
dr. A. Deksniui, kuriame pa
sisako, kad vasarą jam teko 
praleisti Europos fronte. An 
glijoje sutiko daug lietuvių. 
“ Šiuo laiku, — rašo jisai, — 
šeimininkaujame Prancūzi
joje... Žmonės čia yra labai 
išvargę. Nežiūrint, kad vos 
tik krūvos akmenų beliko 
iš kai kurių puošnių mies
tų, prancūzai jaučia dėkin
gumo amerikiečiams, nes tie 
vokiečiai jiems iki gyvo kau
lo įgrįfio... Karas yra bai
sus veiksnys ne tik materia
liniu atžvilgiu ir fizine pras
me, bet lygiai žalingas ir. 
moraliniu atžvilgiu (čia ji
sai turi,minty jaučiamą pa
pročių sulais vej imą...)
Įvairių tautybių
belaisviai

Be abejo, iš laikraščių ži
note, kad vokiečiai yra su
kišę į savo armiją kiekvie
nos tautos jaunimą. Aš, kai
po karo belaisvių egzamina-

Iš Pietų Amerikos
— Swifto skerdyklų vice-

! direktorius IĮd. Lengvenis, 
Į kilęs iš Gruzdžių valsčiaus,
gerai gyvena su savo seimą 

- Montevideo mieste. Neseniai 
pastatė namus ir antram s 

į vo sūnui, kuris yra baigęs 
aviatoriams mokslą ir  daž
nai skraido Uragvajaus pa
dangėse.

— Lietuvaitė O. Steponai
tytė, ištekėjusi už ispano, 

| M. Trinkaitė, ištekėjusi už 
Kubos piliečio, O. Dūbosy- 
tė, ištekėjusi už Rumunij ' 
piliečio — visc^ Montevideo 
mieste t-uri po namus.
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KOJOS
Greita joms pagalba ‘vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

W IEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOB 1462.

torius; susitinku «sai visokių 
tautybių belaisviais, daugiau 
šia tačiau su lenkais įr ru
sais, neskaitant pačių vokie
čių. Viena charakteringa ru
sų belaisvių savybė yra ta,
kad daugelis iš jų nenori l 
grįžti į Rusiją, kai kurie net 
kategoriškai atsisako, nežiū
rint kas su jais bebūtų da-1
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NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFąyette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus ir Štampas!

VAL.: —  n u o  9 ryto ik i 5;30  p.p. k e tv i r .  ik i 9. šeštad 9 ik i  12.

PENKIOLIKA ( 1 5 )  METŲ SUKAKTUVIŲ 1

IŠ PA R D A V IM A S
25% Nuolaida A n t V isų Prieš-karę Padirbtų D aiktų 1

Springsinlai 
Matrosai

Mūsų pačių padirbti gražūs
PARLOR SETAI — su 
springsais,

Studio Couch

Ateikite šiandie!

arba jūsų ( 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas, t

Telefonas SEELEY 8760

FU R N ITU R E C O M P  A N Y
k23I0 W EST B O O SE V E IT  r a a t i * ___
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Community and War 
Fund rinkliavai 
prasidėjus

Šis mėnuo — sukėlimas 
apie trylika milijonų dolerių 
fondo. Visų tautybių pilie- 
či>ai-pilietės darbuojasi ir 
aukoja. Rinkliava tik vieną 
kartą metuose, būtent spa
lių mėnesį.

Aukotojas gauna tam tik
rą ženklelį, Kaip ir papras
tai, stambiausias aukas su
deda korporacija, turtuoliai.' 
Darbo klesa taipgi lošia 
stambią rolę. šūkis yra “dar 
bo dienos pajamas auko
ti.” Daugelis tą ir pildo. 
Bet, kaip prievartos nėra, 
daugelis apseina ir su ma
žiau. Kai kur dargi pasa
ko: “Kam čia duoti, mūsų 
žmonės negaus.”

Šįmet tokių kalbų negali 
būti? nes tarpe visų pašal
pos organizacijų figūruoja 
ir  mūsų bendras pašalpos 
fondas, United Lithuanian 
Relief. Dabar mes su noru 
turime aukoti. Iš sudėtų mi
lijonų bus šelpiami ir mūsų 
žmonės ne tik Europoj, bet 
ir  šioj šaly, nes CSmmunity 
Fund apeina visus, kaip ci
vilius, taip ir  karo tarnyboj.

Štai, skaitlinės už save 
kalba: U. S. O. turi 3,030 
aptarnavimo vienetas ir tas 
jau  buvo kovos mėnesio 14 
dieną, 1944, įskaitant 1,991 
klubų ir 170 mažesnių cent
rų, 148 U. S. O. keliaujan
čių pag.albenių įrengimų su 
133 stotimis ir daugybe ki
tų, kurie pasiekia kariau
jantį kontinentą. Taipgi rū
pinasi paimtais nelaisvėn.

Tamsta, mielas skaityto
jau, sutiksi ir pripažinsi už 
svarbų uždavinį —--. pagalbą 
kariaujantiems vyrams. Nes 
jie yra pasiryžę ir atiduoda 
viską, net ir gyvastį, kuri 
taip brangi kožnant sutvė
rimui. Mes čia gyvename, 
visko turime, karo baiseny
bių nematome, nebent pa
veiksluose. Bet ką kalbėti 
apie mūsų sūnus, dukteris. 
Jie gerai išauklėti, rengėsi 
prie gražios ateities. Bet 
nuožmus priešas užpuolė 
mus. Ačiū mūsų gabiems 
vyrams, priešas jau par
blokštas ir  tuojau bus pri
baigtas. Bet su tuo dar ne 
viskas baigsis. Rankų sūdė-

Ateitininkai apgailes
tauja kun. J. Prunskio 
išvykimų, [steigė 
BALF skyrių

Lietuvos jaunimas — atei
tininkai laikė savo susirin
kimą rugsėjo 24 dieną ir  ap
tarė naudingų dalykų. Savo, 
grupėje įsteigė BALF sky
rių Lietuvos žmonėms šelp
ti. č ia pat apie 17 narių 
užsimokėjo ir  savo narys
tės duokles. Valdybon įėjo 
sekantieji — Marytė Žutau- 
taitė pirm.; O Petrošiūtė ir 
F. Baliauskaitė vice pirm.: 
P. Daužvardis ra š t.; A. Dau
girdas, ižd. Į  Community 
and War Fund, paskyrė au 
ką $10.00. A. Navikaitė ir 
B. Barbaškaitė apsiėmė rink 
ti aukas fondo vajuje spa
lių mėnesį.

Kadangi pirm. kun. - J. 
Prunskis išvyksta į univer
sitetą ir B. Skirienė į Cali- 
fomiją pas vyrą, kur jis ta r
nauja kariuomenėje, tad 
draugovės narės po susirin
kimo paruošė užkandžius, 
prie kurių pasidalinta minti
mis, išreikšta linkėjimai ir 
įteikta dovanėlės. Savo lin
kėjimus išreiškė dvasios va
das kun. K. Barauskas, A. 
Daugirdas, dr. Zaikis, A. N a
vikaitė, E. Samienė, Petro- 
kas, B. Venčytė ir kiti. KWn. 
Prunskis ir vice pirm. Ski
rienė padėkojo ir pasižadė
jo draugovės nepamiršti. Po 
to, ilgai dar jaunimas už
kandžiavo, dainavo ir žaidė.

Ateitininkai apgailestauja 
išvykimą kun. J. Prunskio, 
nes jis visuomet įnešdavo 
katalikiškos, patrijotinės ir 
net linksmos dvasios. B. Ski
rienė, dabartiniu metu bu
vo tautinių šokių mokytoja, 
dirbo ir  rūpinosi draugovės 
reikalais.

Laisvutė

ję nesėdėkime, karo šmėk
la davė. daugybę nuostolių.

D.

JUOZAPAS ČKRNAUSKAS 
(ČERNIS)

Gyv.: '3231 So. G reen St. 
M irė spalio  2d., 1944ni., su 

la u k ęs  58 m etų  am žiaus.
G im ęs L ietuvoje. . K ilo iŠ

U tenos apskr.. A nikščių par.,, 
E lm inilęų kaim o. A m eriko je iš 
gyveno 34 m etus.

P a lik o  d ideliam e nu liūdim e: 
pusseserę U ršulę ir  švogerį J u r 
gi P e tra ič iu s; pusbrolius A- 
dom ą ir  Juozapą. Jodelius: . ir- 
d aug  k itų  gim inių , d raugų  ir 
pažįstam ų.

K ū n as  paSarvotas Antąno- 
M. P h illip s  koplyčioje, 3307 S. 
L ituan ika Avė. L aido tuvės į- 
vyks trečiad ien j. spalio  4d. Iš 
koplyčios 8:30 . vai. ry to  bus 
a tly d ė tas  j šv . Ju rg io  par.. baž
nyčią.. ku rio je  įvyks gedulingos 
pam aldos už velionio sielą. Po 
pam aldų  bus n u lydė tas  į Šv, 
K azim iero  kapines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gim ines, d raugus ir  pažįstam us 
da lyvau ti šiose laidotuvėse.

N u liūdę : Pusseserė . P u sb ro 
lia i, švogeris  i r  G im ines.

Laido tuv ių  d ire k to riu s : A n ta 
n a s  M. P h illips, tel. YAR. 4908.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MALZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

Paleistas
Policininkas Charles Gai- 

įda penkioms dienoms su
spenduotas už tai, kad ras- 

Įtas miegant Nevvberry teat
re, 854 N. Clark st., darbo 
valandų metu. Gaida savo 
stoties viršininkui pasiaiški
no, jog einant gatve, jam

užėjo galvos apsvaigimas, 
ir jis įėjęs teatran atsisėsti 
kol praeis apsvaigimas.

Susirinkimai
Kadangi Šv. Kazimiero A- 

kademijos Rėmėjų piknikas 
įvyko sekmadienį, spalio 1

d., tai Miarąuette Park 8-to 7:30 vai. vakare įvyks mė
nesinis susirinkimas.

Pirm. Julia Urba
skyriaus susirinkimas neįvy
ko. Antradienį, spalio 3 d.,

Jefferson Caffery, buvęs1 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių ambasadorius Brazilijai, 1 
prezidento Roosevelto pas- I 
k irtas USA pasiuntiniu Pra- j 
ncūzijai prie generolo De 
Gaulle valdžios. (NCWC- 
Draugas)

Teresietės ruošia 
vakarienę

Marquette Park. — Spa
lių 8 d. Šv. Teresės draugi
ja ruošia vakarienę su pro
grama parapijos salėj.

Rengimo komisija — pir
mininkė A. Petkienė ir ki
tos draugijos darbuotojos 
prašo visų dalyvauti. Visas 
pelnas skiriamas parapijos 
naudai.

Vakarienės pradžia 6 vai. 
vakare. Komisij

WASHINGTON. — Karo 
Laivyninkystės administra
cijos pareiškimu, svetimša
liai jūrų karininkai ir jūri
ninkai, pabėgę iš Sąjungi
ninkų prekybinio laivyno 
ir susiradę užsiėmimo Jung
tinėse Valstybėse, dabar 
J.V. Imigracijos ir Natūra
lizacijos įstaigų suiminėja
mi ir duodama jiems pasi
rinkti arba sugrįžti į savo 
šalies laivus, iš kurių pabė 
go, arba būti deportuoja
miems. Karo Laivininkystės 
Administracijos t e ig im u ,  
nuo karo pradžios netoli 
6,000 svetimšalių prekybos 
laivyno jūrininkų yra pabė
gę ir susiradę darbūs priva
čioje Jungtinių Valstijų pra 
monėje.

.Jrvylita, š ia n d ie n  

H  • /^Ja ip:
Tai sužinosi perskaitęs 

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

SVENG. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.
Ją ska ito  ir  n e tik in tie ji!

L iu rdo  knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA—'$3.50
Kreipkitės su užsakymu:

" D R A U G A S "
2Š34 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

STASYS LITWINAS SAKO:
*T \ A D A U  Tai Geriausias Laikas Pirkti
L / z i n r i r i  — visokios rūšies namams

REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:
M| Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturm o Langų 

— Kombinacijos Durų — Wallboard —  P laster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų P lytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Euamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Ilardvvare) — Pleisterio —  Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir  t t

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITYVINAS, Vedėjas.
1 CARR MOODY LUMBER CO.

3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.

I B A R - C U T U
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -  1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

AMBULANCE
Patarnavimas

Diena Ir Nakt)

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA

PR U ZIN  FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

PflONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

P E R S O N A JL IZ E D  M E M O R 1A L 8 A T  N O  A U D IT IO N A L  CO ST!
PARTIOULAR PEO PLE PR E FE R  PACHANKIS PRODUOTION8 

DI8TRIBUTOR8 OF THH FAMOUS MONTELLO GRANITU
Mort Beantlfnl—Afost Endurlng— Btrongest—-B est 1b  The Worl<L 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS P R IE  —

1 JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce

MODERNI Išvidine PARODA: REZIDENCIJA:
r». 4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vai.1

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

J. UULEVIC1US
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ.______Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telepbone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46tb ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

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

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Pilone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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G udria i, be t n e  v isa i g e ra i

Gatvčkaris jam nestodavo, tai jis 
pats gatvėkarį sustabdė

METUS LAIKO VIJOSI GATVĖKARĮ. — PAGALIAU 
IMA DALYKĄ Į SAVO RANKAS. — NUTRAUKIA | 
VIELĄ. — JĮ RAVEŽIJA POLICIJA.

Charles Messena, 32 m., 
1230 S. Spaulding avė., dar
bininkas Dodge dirbtuvėje, 
pavargęs po sunkaus dienos 
darbo, ir norėdamas grei-
čiau parvažinotLnamo, kas ją nutraukė. Gatvėkaris su- 
vakaras skubindavo prie 31 stojo. Laukiantieji darbinin-
ir Pulaski pagauti gatvėka
rį. Dažnai gatvėkaris imda
vo važiuoti kaip tik Mesana 
rengėsi lipti. Tokiu būdu 
Messana gatvėkario pakar
totinai nesugaudavo.
TAIP PER METUS

Tai dar nieko. Supranta- 
ma, jog gatvėkarių vairuo
tojai turi savo valandas, tu
ri per tam tikrą nuskirtą

skirtą kelią. Bet minėtas at
sitikimas Messanai per daž
nai pasitaikė. Per ištisus 
metus,. Messana išlipęs iš 
privežamo buso, vis bėgda
vo skersai gatvės prie gat
vėkario, ir kaip tik norisi 
lipti, gatvėkaris kaip tyčia 
imdavo vaižuoti.
PATS SUSTABDO

Po kiek laiko Messanai 
išsisėmė kantrybė. Jis jiems 
parodys. Jei gatvėkaris jo
nelaukia, jis nutarė dalyką Bert Bran, 3437 S. State st. 
paimti į savo rankas. Aną dieną tas pats vagis

Vieną vakarą, po darbui, grįžo ir vėl iš krautuvės pa- 
kaip paprastai jam išlipus iš ėmė $50.

BE

PLATINKITE “DRAUGĄ”

D RA U G O " ĮSISTEIG IM O  35 METŲ 
JUBILIEJAUS PR O G A  !

POLYNA STOŠKIUTES, Operos žvaigždės

KO NCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

S e k m a d ie n į. L apkrič io  (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. W ar Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

D RA U G A S. 2334 So. O a k le y  A vė.

f e

buso ir pribėgus prie gatvė- 
kario, ir gatvėkariui prade-1 
jus važiuoti, Messana pase-1 
k ė gatvėkarį ir pribėgęs pa
ėmė vielos virvę (trolley) ir

kai grumdamiesi linksmai 
sulipo vidun.
VEŽA POLICIJA 

Kiti sulipo, bet ne Messa
na. Jis gavo važiuoti, bet ne 
gatvėkari.u ir ne į tą pusę. 
Konduktorius pašaukė poli
ciją, kuri Messaną nemoka
mai pavežėjo — policijos 
stotin. Messana turėjo užsi
mokėti $5 patfaudos už ne
tinkamą pasielgimą, bet jis

laiką išvažinėti jiems pa- r įsitikinęs, jog tai buvo ver-
ta. kadangi gal dabar kas 
nors bus daroma dėl gatvė
karių tvarkos. Messana sa
kė, paduosiąs skundą gatvė- 
karių unijai, ir jei tas nepa
dės, pasiieškosiąs kitų prie
monių. Bet greičiausia ne
mėgins vėl vielos nutraukti.

Grįžo
Nežinomas vagis kiek lai- nolui 

ko atgal pavogė $50 nuo ba- Į konferenciją, 
tų krautuvės savininko,

NACIAI PASIDUODA AMERIKIEČIAMS

Iškėlęs baltą vėliavą vokiečių karys viename Prancūzijos uoste duoda ženklą pasi
duoti Amerikos karo laivui USS Quincy, kuris didelėmis kanuolėmis sudaužė visus na
cių įsistiprinimus. (Acme-Dr augas telephoto)

Matė Popiežių
' VATIKANAS. — Savai
tės pabaigoje Šv. Tėvas pri- 
vačion audiencijon priėmė 
Quebec’o arkivyskupą kar
dinolą Villeneuve. Pasikal
bėjimai tęsėsi apie valandą. 
Sakoma, kardinolas Popie
žiui perdavęs linkėjimų nuo 
prezidento Roosevelto ir 
Anglijos premjero Chur- 
chill, kurie Quebec’e, kardi- 

iš važiuo j ant ture j o

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Si

3sa

S v arb u  p ilie č iam s

Jei manei lapkr. mėn. balsuoti, reikia

Nė vienas pilietis Cooklof Election Commissioners, 
County apskrityj negalės room 308, City Hali, La Šalie
lapkr. 7 d. balsuoti, jei ne
užsiregistruos. Jei kuris nė
ra niekad balsavęs, tas pri
valo registruotis. Jei kas 
persikėlė naujon vieton, tu
ri pranešti apie savo naują 
adresą. Jei kas net ir savo 
pavardę yra permainęs, tu
ri apie tai viršininakms pra
nešti.

KAM REGISTRUOTIS?

Tie gali registruotis, ku
riems prieš lapkr. 7 bus su
ėję 21 m.; kurie gyvena Illi
nois valstijoje nuo 1943 m. 
lapkr. 7 d. arba seniau; ku
rie gyvena Cook County nuo 
rūgs. 7 ar seniau.
KAIP REGISTRUOTIS

Tie, kurie gyvena Chica- 
goje, Chicago Heights, Ber- 
wyn, Harvey, Cicero, Sum- 
mit. Stickney, Morton Grove, 

|Elmwood Park, Skokie, turi
asmeniniai pribūti Board loję, Argentinoje.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIM AS 
VISIEM S JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS! 
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies m oterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘clotli’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR  PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEO PLES CLOAK a n d  BRIDAL SH O P
1711 W. 47th S tree t Tel. Y ard s 2588

Mrs. K. P . Dziubalc ir  Duktė —  savininkės

rv
N am ų  T a isy to jas

K ontrak to rius
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

GEO. BORCHERTAS
10546 S. A rtes ian , CED

ir Washlngton sts. Čia gali
m a' registruotis iki spalio 9 
d. Ofisas atdaras . kasdien 
nuo 9 ryte iki 9 vakare, šeš
tadienį, bud 9 ryto iki 5 po
piet

Tie, kurie gyvena Codk 
County, bet ne viršminėtose 
vietose, tie gali asmeniai 
registruotis County Clerk 
ofise, room 230, County. 
Bldg., Clark ir Washington | 
sts. čia irgi galima regist 
ruotis iki spalio 9 d. į

Tiesa, spalio 10 d. bus ga
lima registruotis balsavimo 
vietose visuose precinktuo- 
se, bet nėr ko paskutinės 
dienos laukti. Registruoki
tės dabar!

— Jaunas lietuvis moks
leivis S. Šiaučiūnas už pasi
žymėjimą moksle laimėjo 
aukso medalį Escuelta Na- 
cional de Comercio mokyk-

69 IŠ CHICAGOS
Karo departamentas pa

skelbė sąrašą 2,209 kareivių, 
kurie sužeisti įvairiuose ka
ro frontuose. Jų tarpe 116 
iš Illinois, o iš šių 69 chica- 
gieoiai.

Šiame sužeistųjų skaičiu
je pažymėti Pvt. John Bi
kus, kurio žmona, Mrs. 
Anna Bikus, gyvena 4412 S. 
Hermitage avė.; Pfc. Wil- 
liam Yukne (Jųknis), ku
rio brolis Viktor Yukne, gy
vena 2150 W. 24th st.

Tame skaičiuje, toliau už 
Chicagos, randasi Tech. Sgt. 

|N. Flackus, kurio motina 
|Mrs. S. Flackus, gyvena Ma- 

^j|coupin, UI.; Sgt* Lawrence

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO
65 m. savanoris

William Nelson, 65 m. 
anądien savanoriai įstojo 
Maritime Service - tarnybon. 
Nelson yra ištarnavęs Ame
rikos laivyne 32 m. 1942 m. 
jis grįžo atgal laivynam bet 
neleista jam vykti į karo 
frontus. Jis dėl to pasisiūlė 
Maritime Service tarnybai ir 
be galo apsidžiaugė 
jęs, j°g priimtas.

Pagarsėjo
Žmonėms garbė ne vieno

kiai ateina. Seaman ls t  
class Roman -Ruhnke, Jr., 
2723 Eleanor st., visai savo
tišku būdu pragarsėjo — 
jam teko prezidento Roose
velto meškerei prikabinti 
sliekus kai pastarasis žuva
vo Pacifiko kelionės metu.

Parvežta 130,000
Nuo Pearl Harbor užpuo

limo iki šiai dienai iš visų 
karo frontų kariuomenė yra 
šion šalin parvežusi apie 
130.000 sužeistų karių, šiam 
darbui vartojama 21 ligoni
nis laivas.

Suvažinėjo sūnų
George Doyle, 5033 May- 

pole avė... važiuodamas savo 
automobiliu netoli savo na
mų, pajuto kaip jis automo- 

j biliu ką tai sudavė. Susto-I 
jęs, ir išėjęs pasižiūrėti, ra- 

| do, kad jis suvažinėjo savo 
7 m. sūnų. Vaikas gan pa
vojingoj padėtyj.

Brangus juokas
GREAT FALLS, Mont. — 

Teisėjas T. Lininham uždė
jo $10 pabaudos vienam vy
rui, kuris norėdamas pajuo
kauti pagautas išleidžiant 
orą iš draugo automobilio 
padangos.

Klaida
PAMPA, Tex. — Mrs. Sam 

William vieną dieną negalė
jo suprasti iš kur čia dabar 
ateina šviežios maliavos 
kvapas. Atidarius langą, pa
matė, jog viena jos. namo 
pusė per. klaidą numaliavo- 

I ta.

Iš  k a ro  fronto

116 Illinois kareiviu sužeista

X Kazimiero Aukškalnio 
ir Kristinos Krikščiūnaitės 
vestuvės praėjusį sekmadie
nį buvo šaunios. Įspūdingos 
iškilmės Šv. Kryžiaus baž
nyčioj ir puota Dariaus-Gi
rėno salėj sutraukė daug 
žmonių!. Virš penkių šimtų 
svečių tarpe vestuvėse buvo 
konsulas Daužvardis su žmo 
na, abiejų lietuvių dienraš
čių redaktoriai, keli teisė
jai, aukšti valdininkai etc. 
Pasakyta daug sveikinimų 
teisėjui J. Zūriui vadovau
jant. Jaunuosius lydėjo prie 
altoriaus 14 porų.

X D. T. Pikiel, aštuonio- 
likietis, atostogų proga, bu
vo nuvykęs į Cleveland, O., 
kur aplankė Pranciškonų 
vienuolyne vienuolį brolį 
Antonellus, kurį ir daugelis 
čikagiečių gerai pažįsta, bū
tent John M. Luką, mažinu
sį pasaulyje lietuvį. Prieš 
įstodamas į brolius pran
ciškonus jis paskutiniuoju 
laiku buvo Oak Forest, III., 
prieglaudos daktaro-viršinin 
ko asmeninis pasiuntinys.

X Helen La urinskaitei ir 
Petrui Tamašiūnui, jų su- 
žiedotuvių proga, buvo su
ruošta “bridal shower” Lau- 
rinskų namuose, 4520 So. 
Whipple St. Jaunieji apdo
vanoti brangiomis dovano- • 
mis. Vestuvės įYyks spalių 
7 d. Šliūbas bus Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. bažny
čioj, 3 v.al. popiet, o vestu
vių puota Modena Hali, 1706 
W. 51 St.

X Emilija. Morkūnienė, 
Vincas Rėkus, Kaz. Juozai
tienė, Viktorija ir Bronius 
Tūbeliai, žinomi No. Side 
veikėjai, Community and 
War Fund aukų rinkimo va
juje užsiregistravo lankyti 
biznierius ir namus. Visi jie 
yra BALF 4 skyriaus na
riai.

X Jonas Gustainis, turįs 
dvi valgomųjų daiktų krau
tuves-, 1800 Main St., Mel- 
rose Pk., aną dieną buvo at
silankęs į| “Draugo” redak
ciją. Iš jo dviejų krautuvių 
32 tarnautojai yra išėję į 
Dėdės Šamo kariuomenę, vie 
nas jau žuvęs karo fronte.

Wiskns, kurio tėvas, Ber- 
nard Wiskus, gyvena Coles- 
burg, Iowa.

Laivyno departamentas 
irgi išleido sąrašą kovoje 
sužeistų ar žuvusių karių. 
Tarp kitų žuvo marinas Pfc. 
R. Sėjamas, kurio tėvai gy
vena Georgetown, III.

Filipinų Prez. Duktė 
Ištekėjo už Pianisto

NEW YORK, Rūgs. 30 d. 
— Maria Paloma Osmena 
duktė Sergijo Osmena, Fili
pinų Prezidento, šiandien 
ištekėjo šv. Patriko Kated
roje .už J. M. Charnley, ži
nomo pianisto.


