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...“and that goverament of

the people, by the people, for•------- * ... . -
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abrahara Lincoln
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PASKELBĖ PL&N& PASAULIO TAIKOS ORGANUI
Churchill ir Eden Nuskrido Maskvon; 

Tarsis su Stalinu dėl Vokietijos
MASKVA, spaliui 9. — 

Ministras Pirmininkas Chur 
chill lėktuvu atskrido j 
Maskvą. Drauge su juo at
vyko Anglijos Užsienių 
Sekr. Eden ir kiti aukšti 
karininkai.

Pranešta, kad jie tarsis 
su Stalinu ir Užsienių Ko
misaru Molotovu.

K
Šis pranešimas tuoj iš

šaukė spėliojimus Londone 
dėl galimybės, kad Prez.

Rooseveltas galįs vėliau at
vykti pasitariman, kad iš
rišti problemas pusijusias 
su pokarine kontrole Vokie
tijoje ir su neišspręstais 
Dumbarton Oaks konferen
cijos reikalais.

Nėra jokių ženklų, kad 
tie spėjimai būtų teisingi. 
Londone pranešta, kad J.A. 
Valstybių Amfciasad orius 
W. Averell Harriman kon
ferencijoje atstovauja Ame 
riką. , -

PADEGE JAPONŲ ALIEJAUS TANKĄ.

Amerikiečiai Baigia Apsupti Aacheną;
Perkirto Nacių Pabėgimo Kelią

LONDONAS, spalių 9.—5 Ubacho, amerikiečiai užėmė
Nacių DNB agentūros pra- Bardenburgą ir pasiekė Wur Numetęs bombas ant japonų aliejaus tanko prie Boel,a, 
nešimas sakė Amerikos pir-1 selen. Ceram saloje, A-20 Havoc lėktuvas skrenda atgal į savo
mos armijos daliniai įšilai-1 Pietiniam fronte septin- bazę.
žė į Aachen pietrytinius Į toji armija pasivarė iki aš- 
priemiesčius.

(Army Air Force nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

LONDONAS, spalių 9. — 
Amerikos pirmoji armija 
apėjo Aachen iš dviejų pu
sių ir stengiasi susijungti, 
ir tuo visiškai susupti tą 
miestą. Naciams Aachene 
dabar lieka tik pusantros 
mylios pločio koridorius pa
bėgimui.

Nežiūrint. despera t i š k ų

tuonių mylių nuo Belfort |/:M: 
perėjos, ir apšaudo Belfort! 1^131 RUOSIdSI
pakraščius Trečioji armija Kweilil1 GyilimUI

CHUNGKING, spalių 9 -pasivarė pirmyn 800 jardų 
per požeminius Fort Driant 
apkasus.

Šiaurėje kanadiečiai ka
riai persikėlė per Schelde 
upę ir išlipo užpakaly nacių 
garnizono. Anot pranešimo, 
didelė jėga atliko išlaipdini- 
mą. Manoma šis naujasis

nacių kontratakų, Gen. Hodi žygis padės kanadiečiams,
ges kariai perkirto pasku
tinį svarbų kelią iš Aache- 
no, Adolf Hitler plentą ei
nantį į Julichą ir Koelną, ir 
perkirto didenę dalį antra-

kurie laiko poziciją anapus 
Leopold kanalo. Naciai spau 
džia tą poziciją be persto- 
jimo ir, anot vėliausių ra
portų,. perskyrė kanadiečių

Nors laikinai sustabdę ja
ponų veržimąsi į Kweilin, 
prastai' aprūpinti kiniečiai 
kariai įsikasė ginti tą bu
vusią strateginę Amerikos 
aviacijos bazę pietrytinėj 
Kinijoj.

Kiti kiniečių dalinis i taip 
gi turėjo kelis laimėjimus 
Fukien provincijoje, Kini
jos pakrantėje, kur jie at
siėmė kaimą 15 mylių į, piet 
ryčius nuo Foochow. Japo-

eilių kelių.
Verždamiesi pietuosna išj kanalo užtvankų

, A .... nai sakosi jie uzeme Yoo-įegą ir atstume įą atgal iki i , ,, i ii. , įchow uostą.

Karo Laivai Bombardavo Marcus Salą S’
JAV PACIFIKO LAIVV- pietinėj daly Palau salyno.

NO ŠTABAS, Pearl Harbor,

ATAKAVO COBLENZ 
IR SCHWEINFURT

LONDONAS, spalių 9.— 
Apie 2,000 Amerikon lėktu
vų, atnaujindami atakas 
ant Vokietijos, skrido gilyn 
į Vokietiją ir atakavo mili- 
tarinius taikinius Schwein- 
furto, Coblenzo ir Mainz 
srityse. Lėktuvai skrido per 
pfastą orą ir turėjo numes
ti bombas per debesis.

Schweinfurtas yra svar
bių nacių karo' pramonių 
centras, o Ooblenz ir Mainz 
yra strateginiai susisiekimo 
centrai prie Reino.

Raportas Sako Naciai 
Nešdinasi iš Atėnų

Kalbėdamas lenkų mait ROMA, spalių 9.—Rapor- 
mitinge New Yorke, minint i tai sako naciai ruošiasi eva- 
Pulaskio dieną, Gub. Dewey kuoti Atėnus. Britai kariai, 
reikalavo, kad Amerikos nerasdami opozicijos, skuba 
vyriausybė viešai pasisaky- per Peloponnesus ir artina

Pranešta, kad Planas Laikinas ir dar Nebaigtas;
Žada Vartot Pasauline Aviacijos Jėgą prieš Agresorius

WASHINGTON, spalių 9—J.A. Valstybės, Anglija Rusija ir Kinija, šiandien pas
kelbė laikiną, ir nebaigtą planą pavertimui Jungtinių Tautų į taikos organizaciją, už 
kurios stovėtų stipri ginkluota jėga, kurios dalis būtų specialūs aviacijos daliniai, ku
rie galėtų greitai pclti ateities agresorius.

Įgaliojimas vartoti tas jėgas būtų duotas “Jungtinių Tautų Apsaugos Tarybai” iš 
11 narių, kurių keturi didieji ir Prancūzija būtų nuolatiniai nariai. Ta jėga būtų su
daryta iš visiį tautų pagal specialius patvarkymus jos vartojimui.

Tarpe kitų tos organizacijos įstaigų būtų ir Tarptau
tinis Teismas. Planai jo veiklai dar nebaigti. Taipgi būtų 
ekonominis ir socialinis komitetas, kurio tikslas būtų mg-2 Myl. Arčiau Bologna 1 dyti ekonominę stabilizaciją tarpe pasaulio kraštų ir ku-

ROMA, spalių 9._ Sąjun- j ris stengtusi prašalinti priežastis dėl kurių karai kyla.
gininkų štabo pranešimas Bendroji organizacija va-į ——————
sakė amerikiečiai kariai pa- dintusi “Jungtinės Tautos.” įvykti, nors Rusija neka- 
sistūmėjo pirmyn pagal Svarbiausias neišrištas

klausimas yra tas, kaip ta-

JAV Kariai Pasivarė

spalių 9.—Adm. Chester W. 
Nimitz pranešė, kad Ameri
kos karo laivai per ištisą 
dieną vakar bombardavo 
mažytę Marcus salą,, kuri 
yra viena svarbiausių japo
nų pozicijų rytuose.

Pasak pranešimo, Adm. 
Halsey komandos lai va i nu
tildė didesnę dalį priešo pa
kraščių batarejų ir padarė 
didelius nuostolius japonų 
pozicijoms ir įrengimams. 
Šoviniai pataikė į kai ku
riuos pastatus, ir sukėlė 
daug gaisrų.

Stebėtina tai, kad nieko 
neminėta apie lėktuvnešių 
lėktuvus, arba priešo lėktu
vų opoziciją. Iš to fakto 
daroma išvadų, kad japonai 
gal baigia apleisti Marcus 
salą, kuri beveik izoliuota 
ir sunkiai apginama.

Vakar ir šiandien praneš
ta, kad amerikiečiai stumia 
si pirmyn Peleliu saloje.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, spa
lių 9.—Gen. Douglas Mac- 
Arthur pranešė kad piet
vakarių Pacifiko komandos 
lėktuvai nuskandino ar su
žalojo 25 japonų laivus prie 
Ceram ir Halmahtra.

Patrulių lėktuvai ataka
vo priešo aliejaus centrą 
Balikpapane, Bomejoje, ir 
aerodromą prie Zamboanga, 
pjetiniuose Philippinuose.

Britai Turi Ginki?
Prieš Robol. Bombas
LONDONAS, spalių 9.— 

Mosųuito lėktuvai turi slap
tus įrengimus atpažinimui 
nacių robotinių bombų ir 
juos paleidžiančių/ Heinkel 
lėktuvų. Pastaromis nakti
mis britai lakūnai netikėtai 
užklupo ir numušė bent tris 
tokius lėktuvus ir sunaikino 
šeiiac robotines bombas.

tų kas buvo nutarta dėll^en 
kijos likimo.

Republikonai mano, kad 
Dewey bus išrinktas jeigu 
jis neatleistų Valstybės 
Sekr. Hull iš valdžios ir 
jduotų jam atsakingas pc 
reigas.

Kitoje ;uvo kalboje De 
wey reikalavo, kad Amerika 
tuoj siųstų daugiau pagai 
bos Kinijai.

STUMIA JAPONUS 
ATGAL INDIJOJE

KANDY, Ceilonas, spalių 
9.—Vakarų .Afrikos kariai 
pavarė japonus iŠ miestelio 
į šiaurvakarius nuo Mow- 
dok, A raka n kalnų srity In 
dijoje. Taipgi pranešta, kad 
įvyko susirėmimas su ke
liom mažom priešo grupėm 
prie Taung Bazaar.

si prie pietinio įėjimo Ko
rinto sąsiaurin, iš kur ga
lės žygiuoti į šiaurinę Grai
kiją.

Raportai apie nacių pasi
ruošimus buvo gauti iš są
jungininkų lakūnų, kurie sa 
kė jie matė dideles koncen
tracijos Atėnų uoste.

Sunaikino 44 JAV 
Lėktuvus — Japonai

SAN FRANCISCO, spa
lių 9.—Japonų Domei agen
tūros pranešimas sakė ja
ponų lėktuvai, atakuodami 
Amerikos lėktuvų bazę prie 
Chengtu, centrinėj Kinijoj, 
sunaikino, sužalojo arba pa
degė 23 milžiniškus B-29 
lėktuvus ir 21 mažesnį lėk- 

įtuvą. Pasak pranešimo, ata
ka įvykusi šeštadienio nak
tį per didelį lietų.

riauja prieš Japoniją.
Kitas Dumbarton Oaks

konferencijoje neįšr i š t a s 
klausimas yra tas, ką dary
ti su senąja Tautų Sąjunga 
Ženevoje. Čia taipgi rišasi 
parinkimas miesto naujos 
organizacijos centrui.

Dumbarton Oaks planas 
taipgi neišaiškina kas tai 
yra “taiką mylinti valsty
bė” arba kas yra skaitomas 
agresija.

plentą į Bologna dar dvi 
mylias arčiau to susisieki
mų centro Po klony.

Naujas prasiveržimas bu
vo padarytas prastam ore. 
pagal vieškelį 65, tarpe Cas- 
tellazi ir Barbarolo kalnų, 
prieš tvirtas priešo pozici
jas.

Vokiečiai tuo tarpu vis 
dar koncentruoja rezervus 
prieš Bologna ir Imcia. Ra
portai sako jie taipgi par-

Rusams Lieka tik JO Mylių iki Klaipėdos

ryba balsuotų dėl agresijos 
klausimo. Rusija teigia, kad 
didžiosios valstybės turi pa
silaikyti teisę balsuoti da
rant nutarimus, kurie liečia 
vieną jų.

Manoma ta kebli proble
ma teks Rocsevelto, Chur- 
chillo, Stalino ir Chiang 
Kai-sheko suėjimui nutarti. 
Toks suėjimas gali ateity

sąjungininkų žygiavimui.

Mini Kil? Karininku 
Sukilimą Vokietijoje
STOKHOLMAS, spalių 9. i 

— Telefoninis susisiekimas Į 
tarpe Stokholmo ir Berlyno 
bei Hamburgo dar neatstei 
gtag po nukirtimo prieš 24 
valandas laiko.

Nėra jokio patvirtinimo 
Tidningen žiniai būk Vokie
tijoje įvyko naujas karinin
kų sukilimas. Švedai kores
pondentai matomai negalėjo 
susisiekti su savo laikraš
čiais.

Lėktuvas atvyko iš Ber
lyno su tik keturiais kelei
viais, kurių trys buvo pa
siuntinybės tarnautojai.

MASKVA, spalių 9. — 
Maždaug 600,000 rusų ka
rių dalyvauja ofensyvoje 
prieš nacius Lietuvoje, kvr 
frontas išsitiesia per 175 
mylias.

Šios rusų armijos pralau
žė nacių linijas į šiaurvaka
rius ir pietvakarius nuo 
Šiaulių ir veržiasi arčiau 
Klaipėdos uosto, kurį na
ciai atplėšė nuo Lietuvos 
1939 m. pradžioje, ir prie 
Liepojau.s uosto Latvijoje..

Pagal vėliausius raportus 
rusų daliniai randasi tik 30 
mylių nuo Klaipėdos ir 35
mylias nuo Liepoj aus.

Rusai sakė jie užėmė su 
virš 2,000 kaimų ir mieste
lių Lietuvoje ir Latvijoje,

BUVĘS KARALIUS i
IŠVYKO BRAZILIJON'

MEXICO CITY, spalių 9. | 
—Buvęs Rumunijos Kara- 
liūs Karolis šiandien aplei 
do Meksiką. Jis vyko Bra
zilijon, ir mano grįžti Ru 
munijon. Karolis sakė jis 
neturįs jokių planų “už 
Brazilijos,” bet jo drauagi 
teigia, kad jis viliasi grįžti 
į savo tėvynę.

, KALENDORIUS
Spalių 10d.: šv. Pranciš

kus Rorg; seno”"s: Butau
tas ir Jaunė.

Spalių 11d.: šv. Zenaida,' 
šv. Pan. Motinystė; seno
vės: Beraustas ir Verpė.

ORAS
Giedra ir šaltoka.

Jugoslavai-Bulgarai 
Pasirašė Sutartį

NEW YORKAS, spalių 9. 
—Sofia radio sakė Bulgari
jos delegsc’ja, kuriai vado
vavo komunistas, praeitą 
ketvirtadienį suėjo su Mar
šalu Tito ir priėjo sutarties 
dėl “militarinės kooperaci
jos kovoje prie? bendrąjį 
priešą, vokietį įsibrovėlį.”

Suomiai Atėmė Kemi 
Uostą iš Vokiečiu

STOKHOLMAS, spalių 9. 
—Komunikatas iš He'sinki 
sakė suomiai kariai užėmė 
Kemi, paskutinį nacių lai
komą uostą Botnijos įlan
koje. Anot raportų, suomiai 
kariai vis dar vejasi nacius 
šiaurėn pagal Kemi upę.

ir perkirto tris nacių pabė
gimo kelius. Naciams Rygo 
je ir vakarinėj Latvijoj be
lieka tik vienas geležinke
lis ir du antraeiliai keliai 
pasitraukimui į: Rytprūsius.

Rusų pranešimas sakė 
apie 75,000 nacių karių su
gauti į šiaurę nuo Klaipė
dos.

Pietiniam fronto gale ru
sai greit žygiuoja per Bal
kanų valstybes. Tankai ir 
šarvuočiai dasivarė iki 72 
mylių į rytus nuo Budapeš
to, ir pasiekė Tisza upės 
rytinį krantą.

Kitos rusų jėgos, kovoda
mos užimti Belgradą, pasi
stūmėjo 22 mylias iš piet
ryčių pusės.

Si. Louis Cardinals
Laimėjo Čempijonatą
ST. LOUIS. Mo., spalių 

9. — St. ’ Louis Cardinals 
' laimėjo World Series base- 
ball turnyrą, 4 žaidimus 
prieš 2. šios dienos lošimą 
laimėjo 3 prieš 1.

Vėliausios Karo Žinios
—Rusai sakėsi užėmė 300 

kaimų šiaurvakarinėj Lie
tuvoje. Du rusų daliniai da
sivarė iki 12 mylių nuo 
Klaipėdos.

—Naciai sakė r įsų ka
riuomenė Vengrijoje dvie
jose vietose persikėlė per 
Tisza upę.

—Rusų žurnalas * Karas 
ir Darbininkų Klksė” užpuo 
lė Vatikaną dėl jo progra 

I mo taikai.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

ĮDOMIOS žinios ii toliau
Rūpinamės savo 
bažnyčia

Kewanee, III. — Mūsų 
miestelyje, kaip ir kitose 
vietose gyvenimas teikia 
ir džiaugsmo h liūdesio.

Dar nesenai netikėtai mi-, .
1 r? šv. An>:.o parapijos pa-1 U. DfltčiniJOJC

vyždinga narė Magdalena 
Lebedienė. Ji visuomet buvo 
ištikima parapijonka, taipgi 
buvo pavyzdinga gražiai iš
auklėtos šeimos motina. To
dėl ir jos vaikai kitiems 
jaunuoliams įrodė sektiną 
gerbimo pavyzdį. Jie gerbė 
savo motinėlę sveikatoje ir 
ligoje, galiau, paskutiniame 
patarnavime, teikė visiems 
nuoširdžos meilės gražų, 
vaizdą.

Kiek prieities aplinkybės 
leido, turime bažnyčią gra
žią, tiktai stoka buvo dūdi
nių vargonų, todėl veikles
nieji parapijonai visuomet 
pageidavo įsigyti dūdinius 
vargonus. Tiesa, ir pas mus 
daug buvo gerų ir vargingų 
me'.ų, bet visuomet šiam 
sumanymui atsirasdavo į-
vairios kliūtys. Šįmet jau muose frontuose tą laikraš- 
esame prie savo pirmutinio- 
jo tikslo daug arčiau, negu 
praeityje. Jau turime var
gonų fondą ir dalį pinigų, 
todėl, jeigu aplinkybės bus 
tinkamos, gal, netolimoje a- 
teity galėsime giedoti jau 
prie naujų vargonų “Pul
kim ant kelių”? Šiaja pro
ga, visiems aukotojams kle
bonas kun. S. J. Bartkus 
reiškia padėkos žodį.

Pirmutinių vargonų fon
dui aukotojų vardai: Mr. &
Mrs. Bernard Kucukas 
$100.00, Mr. & Mrs. Frank 
G. Bubnick $100.00, Mr. &
Mrs. Juozas Masiokas $100,- 
00, Mr. & Mrs. Mykolas 
Aulinskis $100.00, Mr. &
Mrs. John Rinella $100.00,
Mr. Petras Baltrushaitis ! kur nevargina 
$100.00 (pasiž.), Mr. Anta- Į bombos, 
nas Baltrushaitis $100.00
(pasiž.), Mr. & Mrs. Glen PIRKITE KARO BONUS'

DĖL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS — IŠRINKITE —

ROOSEVELT
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
W. VIBG- LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROIEUM COKE (Course). $Į2^50 
PETROLEUM COKE (PHe Bun) $Į0*<J5

IHARCUTIJ'
vnr.NTNTiltr.TR AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC - HM kilos
SEKMADIENIAM — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — noe 

9:30 vai. vakaro.
EKTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nuo 7 ild 8 v. v.
GUCIO ofiso adresas:

6755 S. Western A v©., Chicago, I1L
į. Telefonas — GROvehUI 2242
įįjy: ' ■'+----------- į-—----------į,............ į-------------

Rowe $100.00, Miss Catheri- 
ne Astrauskis $50.00, Mr. & 
Mrs. Juozas Nausėda $25.00, 
Mr. Jonas Lubin $10.00, Mr. 
Antanas Lansbarkas $5.00.

Vietinis

Kaip gyvena lietuviai

(LKFSB) — Londono lie- 
tuvių bažnyčioje yra dėže
lė, į kurią metamos aukos 
nukentėjusiems nuo karo.

_  Švediją pasiekusiems
pabėgėliams iš Lietuvos su
šelpti Londono lietuviai jau 
rugpiūčio mėnesyje buvo pa
siuntę pirmąją auką—25 i 
svarus sterlingų.

— Londono lietuvis P. 
Antolevičius buvo pritrenk
tas lekiančios bombos, kai 
jisai iš miesto vyko į na
mus. Jo sveikata jau pasi
taisė po tos nelaimes.

— D. Britanijos lietuviai 
mėgsta savo vienintelį lietu 
viską patrijotišką laikraštį 
“Išeivių Draugą”, net ka
riai į savo stovyklas toli-

tį, užsisakc.

— Šiais mokslo metais 
mokytąją Rožė Bulaičiutė 
buvo iš Londono perkelta 
mokytojauti Vilijon (gal 
būt, ryšium au vaikų išsi- 
kėlimu dėl lekiančių bom
bų). Londono lietuviai gai
lisi netekę veiklios choris
tės, lietuvių kalbos mokyto
jos. Tikisi, kad karui pasi
baigus ji vėl grįš į Londo
ną.

— Matulaitienė iš Hoxto- 
no gavo žinią, kad jos sū
nus Juozas Matulaitis yra 
vokiečių belaisvėje.

— Londono lietuvių para 
pija sumažėjo, daugelis yra 
išsikėlę į saugesnes vietas, 

lekiančios

39

SUSISIEKIMO LINIJOS SKERSAI MOSELLE UPĖS

Susisiekimo linijos išvestos U. S. Army Signal korpu
so skersai Moselle upės buvo tris kartus sulaužytos, šie 
vyrai atstato susisiekimo linijas, plaukiant į upės kitą 
krantą. (Acme-Draugas photo)

Lekiančios bombos 
išmušė 20 pasiuntiny
bės langu

(LKFSB) — Mūsų kores
pondentas praneša iš Lon
dono, kad nuo lekiančių 
bombų Lietuvos pasiunti
nybės rūmai Londone nau
jai neteko apie 20 langų. 
Užkalė juos dabar stora po- 
piera ir lauks tolimesnių 
dienų. Neapsimoka stiklus 
dėti, kai juos taip dažnai 
ištrenkia. Pasiunt i n y b ė s 
tarnautojai sveiki; bet su
sirūpinę. Tos lekiančios 
bombas taipgi suskaldė po
rą langų lietuvių kleboni
jos, taipgi nuvertė dalį ka
mino, bažnyčia nenukentėjo 
kolkas.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor-Iv Iv
džiaugsitės patogumu Ii* Bs 
skausmo vaikščiojimu. P&rduo- 
damos su pinigu gražinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

»» a o-voiAMJLATT

DEVINE OINTMENT
• Nesutepanti. — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

8UPERIOR 1462.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIU lAMOKft.HMŲI
Panaudokite Proga Dabartinėms Šėmoms 

Nuošimčio Baloms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mūsų ištaigoje. Jusi; indėliai 
rūiiestingal globojami Ir Ilgi $5,000.00 ap
drausti per Pederal Ssvlngs and Loan In- 
Miiranee Corporation. Jilsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo] —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Jose p h M. Mozeris, Sec’y. 3226 8. HALSTED ST.

Pakorė
PARYŽIUS. — Buvo ras

tas vokiečių kareivis, apsi
rengęs civiliais rūbais, už 
sąjungininkų linijų. Jis buvo 
pakartas, pritaikant kariš
kas taisykles. Tai įvyko 
šiom dienom.

VVOLK STLDIO
1945 VVest 35? Street

ADVANCED PIIOTOGRAPHY 
I.OWEST POSSIBLE PRICES 
PHONE LAFAYETTE 2513

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

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 viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BLUKI KO RADIO VALANDOS:
U'ITL, JOOO K., Nedėlios 
vakare —- • :3O P. M.
UHFC, 14.M) K., Ketvego • 
vakare — 7 :OO P. M.

Prancūzijoje žuvo 
Londono lietuvis

(LKFSB) — šią vasarą, 
liepos 16 d., Prancūzijoje 
žuvo Londono lietuvis, ka
rys Jurgis Žibutaitis.

— Londono lietuvis Al b. 
Liudžius baigė Afrikoje la
kūno pratybas ir perkeltas 
į Italijos frontą.

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį 
i» gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
UEWELRY — VVATCIIMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora ak ų \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas lei3daml Išeg
zaminuoti Jas moderniSklausla 
metodą, kurią regėjimo mokaisi 
gali sutelkti.
| SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pražali- 

l na visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smefana, Jr.I“

oftometrhtl 
1801 So. Ashland Avenue 

gampaa 11-tos
Telefonas i GAN AL 052S, Ohlcago 

i OFISO VALANDO8:
Kasdien 1:10 a. m. Iki 8:10 p. m.

Trečiad. Ir ieStad. »:80 a. m.
■------^lkl T:SO p. m.

,DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
'TeLl Yards 1829

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

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

_ Kampas 34th Street „ 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki fl 
Įįį Bstanadlenyjs pagal sutartį.

Antradienis, spalių 10, 1944—— I
— Italijos fronte tarnau-j I • f-l

ja kitas Londono lietuvis—)I*l»*l4ę JulUII 
Juozas Kazlauskas. Jo bro- j Pranešama, kad rusai iš- 
lis Antanas Kazlauskas yra laipino sav-o kariu o m e n ę 
net Indijos fronte. j Osel saloje, Estijoje, ir įsi-

------------------- t tvirtino 25 mylių platumoje
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ! įp pažengė 15 mylit/

10.000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas“

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Tel. YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A 
arti 47tk Street

▼aL: ano 9 vaL ryto fld 8 vaL 
pagal sutarti.

Ofisą TeL VIRginia 0038 
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 sutarti

M. YARds 5921 
: KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•L: aw> 1-1; u

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
, Ofisae yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais ' 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

• GIN
• VYNO 

KORDIALŲ

b

Bes. 6858 So. Talman Ava.
Bes. TeL GROvehll) 0617 
Office Tel. HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

2423 West M&viuette
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 

Trečiad. ir šeštadienio
ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA
3241 VVest 66th Place 

TeL REPubUc 7868

TeL CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YABds 3146

DR. Y. A. 51MKUSmiIUIAfl m CHIRURGĄ^- K ▲JUNIUB PRITAIKO 
744 West SStfa Street

VbL: 11-12; 2-4; ir 6.30 8:30 
Fli sisiffc ulele—2-4 ir 6:30-8:30 

šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurių uždirbama savo ranko
mis.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Ros. Tel.: MlDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Sauk KEDzie 2868 A 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal nutartį.

)aū|

Nebūk vergu, bet viešpi 
čiu savo asmens žemų jėgų 
Tai kiekvienas siekia ir ne 
žiniomis. Tik ne visi pi 
kia. — Vydūnas



Antradienis, spalių 10, 1644 MBSRiOTJS DRAUGAS, PHTTAGO, ffiEĮKUM

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U O O”
DARBŲ SKYRIUS 

■■ A
I HELP \VANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HFUP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdoloh S488-S48S

17 EI,P WANTED — VYRAI

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

PATYRIMO NEREIKIA
ABBOTT

LITHOGRAPHING CO. 
328 S. Jefferson St.

BANK MAINTENANCE

VYRŲ
Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai 
ATSIŠAUKIT

SEAR’S COMMUNITY 
STATE BANK 

3101 W. Arthington St.
REIKALINGAS VEDĖJAS TUOJAU
Tvarkyti GrosernSs ii- Daržovių de- 
partmentus (Tiiielfje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sąlygoti. 
AtaiSaukit laišku paduodant savo 
kvalifikacijas ir referenees. Rašykit:

DRAUGAS, Ros MM.
2334 S. Oai’ley Avė. Chicago 8. TU.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšanklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY• N
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
MODERNIŠKAM ANGLIŲ 

JARDE REIKIA 
COAL HIKERS

Dirbti dienomis. Geriausios darbo 
. . sąlygos,, pastovūs darbai. ..

1815 N. Ashland 
KANE FUEL CO.

TEL. BRUNSWICK 3500

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ — MERGINŲ
T.engvi. švarūs bindery darbai. Gera 
mokestis, malonios darbo sąlygos. 
Gera tra nsportacija. Darbas arti jū- 
su narni,.

S. K. SMITH CO.
2857 N. Westem Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ 
16 IKI 40

T.engvi dirbtuvės darbai, nuolatiniai. 
Patyrimo nereikia. Puiki transporta- 
cija. C5e j vai. pradedant, 70c į vai. 
po 2 savaičių jei kvalifikuosiu
Atsišauki! tarp 8 ryto iki 4 pp. Pir
madienį ar Antradienį.

LaSalle Hotel
FRANKUI N 0700 Room 34 i

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY
GRINNELL CO.

4425 S. Western Avė.

Gelbėkite karių gyvybes —- 
aukokite savo kraujų.

—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 Oficieriama 

uniformų.

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

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

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS •*

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IE NOT EXPE.RIENCED WE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rattng plan that enables you to ądvance as 

you learn or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CAR8 TO DOOR

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

★ ★ ★★ ★ ★ ★
★ For Sale!
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Elthuanlan Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALIJ AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★*¥*****
West Side Merginų

Jaunų Moterų
$34.80 Į SAVAITĘ

Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. Arti namų. Ateikite 
prisirengusios prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4334 W. Fifth Avė.
VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ
IR MOTERŲ

Reikia gerai žinomam kliūbe įvai
riuose darbuose. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Apmokamos atos
togos. Viršlaikis. Apmokama ap- 
drauda.

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. Michlgan Avė.
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
DS1 svarbių priežasčių parsiduoda 
□amas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
N u tau tas, 403A So. Wood Street, ar 
telefonnokltc UAFayette «098.

PARSIDUODA — llavatorijos (Bath- 
room) sinką; 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
D61 Informacijų kaslink šių dalykų, 
kreipkitės į —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, DI.

KARIŠKAS VIKARAS PARYŽIUJE

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

MYOCARDITIS

Balo D R. RACKUS 
<204 Archer Avenue, Chicago

Arkivyskupas Francis J. Spellman, iš New Yorko, U. S. 
ginkluotų jėgų kariškas vikaras (viršutinis paveikslas) 
kalbasi su Paryžiaus kardinolu Suhard. Žemutiniame pa
veiksle matome arkivyskupą Spellman kalbantis su WACs, 
lankant ginkluotas jėgas. (NCWC-Draugas photo)

National War Fund Vajus
Kas neatsmena, kaip 

prieš kelis metus Chicago- 
je dažnai turėdavom taip 
vadinamas “tag days.” Kie
kviena draugija pasistačius 
labdaringą tikslą gaudavo 
leidimą iš miesto tarybos 
rinkti aukas. Tad, čikagie- 
tis, išėjęs į d&rbą, dažnai 
sutikdavo “tag day” rinkė
jas ir aukodavo po dešimtu
ką, po dvidešimts penkis 
centus ir po daugiau. Sudė
jęs tas mažas aukas į vie
ną sumą žmogus nusistebė
tų, kiek jis per metą auko
ja labdaringam tikslui, au
kodamas, taip sakant, “tru
piniais.”

Bet per pastaruosius ke
lis metus daugumas virš- 
minėtų draugijų susidėjo Į 
vieną aukų rinkimo fondą, 
kurį mes žinom, kaipo “The 

( Community and WarFund.“ 
(Tai aukodami stambiai vie
ną sykį į “Community and 
War Fund,” bus taippat, 
kaip aukojant šimtą ir dvi-
PIRKITE KARO BONUS!

HELP WANTED MOTERYS

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

DELTA-STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. / SEELEY 3200

GENERAL OFFICE
STENOGRAPHER

★ ★ ★ 
PERMANENT POSITION — GOOD PAY 
EXCELLENT POST WAR OPPORTUNITY

CHICAGO METAL MFG. CO.
3724 S. Rockwell Street

dešimts labdarinigems tiks
lams.

Susibendrinimo tiek lab
daringų draugijų j vieną, 
aukų rinkimo fondą yra ge
ras todėl, kad kiekvienas 
aukotas doleris eis labda
rybės reikalams dėlto, jog 
administracija tokio vieno 
fondo kainuoja mažiau, kaip 
trečias nuošimtis (3%). Tai, 
didesnė dalis aukoto dole
rio lieka labdarybei.

Šis vajus tęsis iki lapkri
čio 11 d. visose Suvienyto
se Valstybėse. Kiekviena’’ 
Amerikoj gyvenantis žmo
gus prašomas aukoti per jo 
miesto vietinį fondą. Dalis 
šių aukų bus perduota į Na
tional War Fund,

Chicago Darbo Federaci
ja (“Chicago Federation of 
Labor”) rekomenduoja ir 
ragina, kad jos nariai auko
tų ne mažiau kaip astuonių 
valandų uždarbį, patariant, 
kad maža auka būtų paskir
ta kiekvieną savaitę ir kad 
ši dalis aukos būtų nuimta 
nuo algos darbo vietoje.

Ir mes galime kiekvieną 
savaitę per vajaus laiką au
koti pagal mūsų išgalę. Ar
ba mes galime ant syk duo
ti vieną stambią auką. Ne
žiūrint kiek aukosim arba 
kaip aukosim, bet neužmirš- 
kim aukoti,

L. Narmontaitė.

žodis “myocarditis” reiš
kia širdies raumens užsiro- 
žyjimą.

Ištikrųjų, daktariškai kal
bant, tai paprastai reiškia, 
kad širdies muskuliatūra į 
nėra taip gera, kaip seniau 
kad buvo.

Priežastys: Nevisas myo- 
cardito priežastis čia sumi
nėsiu; tik pačias svarbiau
sias čia apibudinsiu, širdies 
muskulai gali nusilpnėti po 
to, kai ją infekciniai mikro
bai užatakuoja. (čia ypa
tingai reikia turėti omenyj 
sifilio mikrobus vadinamus 
“spirocheta pallida”). To
liau nuo perdidelio nuovar
gio, nuo bile nuodų (pavyz
džiui nuo švino, vario, nuo 
snapso, nuo aspirino ir nuo 
daugybės kitokių nuodų,, 
nuo degeneracinių sistemo
je atmainų. Kai žmogus 
bręsta-sensta, tai jo kūnas 
darosi vis labiau susidėvė
jęs, taigi ir nuolatos dirban
tieji širdies raumenys susi
dėvi su žmogaus amžiumi. 
Keista, kad girtuoklių šir
dies raumenys greičiau “su
sidėvi “-nusilpsta, negu blai
viųjų. Taigi žmogus po 45 
metų amžiaus (nevisi, ne- 
kiekvienas) gali turėti, 
anuot daktarų kalbos, 
“myocarditis,” nors pas jį 
niekad nebuvę tikrojo šir
dies raumenų uždegimo. Tai
gi toki širdies liga, kurią 
daktarai vadina “myocardi
tis”, reiškia širdies musku-f 
latūros nusilpimą, — tai tik i 
tiek.

Simptomai. Kai širdies 
raumenys yra nusilpę, tai 
žmogus gali jausti krutinėję 
skausmą, jam gali pristigti 
kvapo nuo menko pavargi
mo, jo širdies plakimo rit
mas gali būti nereguliarus 
ir tąsyk žmogus gali pajus-Į

ti keistą “kunkuliavimą”
— plazdenimą apie širdį. 

Gydymas. “Take it easy”
— tai geriausias vaistas 
tam, kurs turi myocarditis. 
Reiškia, ligonis privalo ven
gti nuovargio. Labai svarbu 
pašalinti infekcijos lizdą, 
būtent supuvusius tonsilus, 
pūliuojančius skaudulius, 
“fliuksinius” dantis, pagy
dyti pyorrhea, ir t.t. Tū
liems “Saratoga Springs“ 
šiltos vonės gerai pagelbsti, 
kitiems reikalinga gerti šir
dies muskulus stiprinanti ir 
ritmą reguliuojanti vaistai 
atatinkamose dozo.se. Tavo 
šeimos daktaras yra tavo 
geriausias draugas, kai turi 
serguliuojančią širdį. Jis 
gali pailginti tavo gyveni
mą labai žymiai. Apsimoka 
klausyti savo daktaro pata
rimų jei nori naudingai ir 
ilgiau gyventi.

Daug kas nori steigti iš ? 
naujo todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja.. $1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

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

Siųskit užsakymus sekančiai:

D R A U G A.S"
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois
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PENKIOLIKA (15). METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — au 
springsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Ritulio Gomeli

Norėjo
Nijmegen, Olandija, spa

lių 6. — Vakar paaiškėjo 
smulkmenos, kad vokiečiai 
bandė išsprogdinti Nijme
gen plentą ir geležinkelio 
tiltus, esančius virš Waal 
Rhine upės, rugsėjo 28 die
nos naktį.

LONDONAS, spalių 7. — 
Britams bedirbant, kad at
kasti vakar nakties atakos 
aukas, naciai trečią naktį iš 
eilės atsiuntė robotinių bom • 
bų į pietinę Angliją.

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.2310 WE8T BOOSEVBLT BOAD
J

dozo.se
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•T THE LITHUANIAN DAILY FBIEND
2354 South Oakley Avė. Chicago, Iliinols

Published Daily, except Sundaye,
... - by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

36.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per-copy.

. Advertising in "Draugas” brings best resulta.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

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

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

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

. Dviem mėnesiams ...............................................................  1.25
Vienam mėnesiui .............................................•„................. .75

Užsieniuose: ,
Metams :................................................................................. $8.00
Pusei metų ...................................................... ..................... 4.50
Trims mėnesiams ............................ ’.................................2.50
Pinigus reikia 'Siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu?

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

- Entered aa second-Class Matter March 31, 1946 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

vai už gerklės. Tiesa, jis 1939 m. spalių 10 d. sutartimi 
Lietuvai “atidavė” Vilnių, tačiau slapta planavo jį 
su magaryčiomis atsiimti — su visa Lietuva. 
VILNIUS LIETUVAI — LIETUVA RUSIJAI...

1939 m. spalių 10 d. sutartyje, tarp kitų dalykų, pa
sakyta:

“Lietuvoj ir SSSR draugingumui sustiprinti Vil
nius ir Vilniaus sritis Sovietų Sąjungos perduoda
mi Lietuvos respublikai, įjungiant juos į Lietuvos 
valstybės teritorijos sudėtį ir nustatant sieną tarp 
Lietuvos Respublikos ir SSSR.” i

Ar tai nebuvo gražus gestas iš Maskvos pusės? Taip. 
Bet ne tik mes, lietuviai, bet visas civilizuotas pa

saulis puikiai atsimena, kas atsitiko 1940 m. birželio 
15 d. Tą dieną Stalinas davė įsakymą raudonajai ar
mijai įsiveržti į Lietuvą ,ją ginklo jėga okupuoti ir, 
sulaužant iškilmingai duotus pažadui s ir rašytas 
sutartis, prismaugti Lietuvos valstybės laisvę ir ne
priklausomybę.

Iš tos tai priežasties Lietuvos žmonės jau penkti 
metai kenčia priespaudą kenčia baisius vargus. Jie juos 
kentė prie rusų bolševikų okupacijos 1940—1941 m., 
kentė prie nacių okupacijos. Tiesa, Rusijos kariuome
nė dabar veja lauk iš Lietuvos nacius, bet veja ne tam, 
kad virš minėtas sutartis įgyvendinti, Lietuvą išlais
vinti, bet tam, kad ją naujai pavergti.

* • .

Wendetl Willkie ‘‘

A. Vaičiulaitis

Pasviręs Bokštas
(Pabaiga)

Šalia bažnyčios yra
viršūnės skyles kemša nela- 

ir bąsias vėles gilyn... Tačiau
mirėliai čia buvo laidojami trečiąją paveikslo sceną im-
Camposanto — kapinės. Nu- 
galerijoj, po stogu. Ir tos 
kapinės viduje turi kiemą, 
kuriame želia vešli žolė, ry
mo pora tylių kiparisų ir,

kime iš toliau, iš ten, kur 
mirtis, sveika ir pilnaveidė 
moteriškė, su išsidriekusiais 
plaukais ir plačiu dalgiu 
rankoje, kerta savo derlių.

nežinia iš kur atklydusi, dūz Teisybė, jos laukia eilė ne-
gia bitė. Ji nulekia į gale
riją, pas negyvuosius, ir jos 
dūzgimas šioj visiškoj tyloj 
atliepia graudžiai ir nykiai. 
Aplinkui ten sudėtos etrus
kų ir romėnų iškasenos, yra 
ten paminklų ir antkapių, 
bet jie nė nesikėsina prilyg
ti Genujos numirėlių kara
lystei, kuri žėri saulėje, iš-

regių, raupsuotų, senatvės 
palaužtų, luošų elgetų, bet 
ji įsisuko į medžiotojų, į di
dikų, į pirklių, į kunigų tar
pą. Daug jų guli ką tik mi
rusių žemėje, ir jų vėlės jau 
eina į kitą pasaulį. Jų bur
nos pražiotos, ir štai pro 
lūpas iš kūno kraustosi vė
lė, didumo sulig poros me-

Svarbu žinoti
NEODINI AMS BATAMS 
KUPONŲ NEREIKIA

WABHINGTON. — Kainų 
Reguliavimo Įstaiga prane
šė apie permainą batų raci
jonavimo taisyklėse, pagalį 
kurią neberacijonuojami vi
si neodiniai guminiais pa
dais batai.

Odiniai batai pasilieka 
racijonavimo sąraše, nors 
jie ir būtų guminiais pa
dais. (OWI)

tekliuje ir truputį klaikia- lų vaiku: tai tartum antras 
me nerūpestingume. Čionai gimimas! Dievobaimingo vy-

Sutartys tarp Lietuvos ir SSSR
PAŽYMĖTINAS PENKMETIS

Šiandien lietuvių tauta mini labai skaudžią sukaktį. 
Prieš penkerius metus, būtent 1939 m. spalių mėn. 10 
d. Sovietų Rusija pasirašė su Lietuva nepuolimo su
tartį, sulyg kuria ir Vilnių Lietuvai grąžino. Jei tos 
sutarties Sovietų Rusija būtų taikiusi, spalių mėn. de
šimtoji, aiškus būtų buvusi tautos džiaugsmo diena. 
Bet kad ji buvo begėdiškai sulaužyta, ji virto tautos 
skausmo diena, nes su ja prasidėjo Lietuvos žmonių 
kančios: ištrėmimai, kalinimai, žudymai.

Spalių mėn. 10 d. lietuvių tauta mini kaipo didžio
sios Stalino-Molotovo veidmainystės ir apgavystės die
ną. Jie savo ranka pasirašė sutartį, kuria pasižadama 
Lietuvos ne tik nepulti, bet reikale ją ginti ir net Vil
nių grąžino, bet, štai, po astuonių mėnesių visą Lietuvą 
su Vilnium užgrobia.
IŠKILMINGI RUSŲ PAŽADAI

Reikia neužmiršti, kad Sovietų Rusija ne tik 1939 
m. sutartimis pažadėjo gerbti Lietuvos suvenerenite- 
tą, bet tą iškilmingą pažadą davė ir pirmiau sudaryto
mis sutartimis, šia proga bus ne pro šalį jas čia trum
pai paminėti.

1920 m. liepos 12 d. sutartyje tarp Lietuvos ir So
vietų Rusijos tarp kitko pasakyta:

“Lietuva ir Rusija, būdamos tvirtai pasiryžusios 
teise ir teisingumu pagrįsti patvarius pagrindus atei
ties savitarpio santykiams, kurie abiem Valstybėm ir 
jų gyventojams suteiktų visą rimties ir gero sugyve
nimo labą, sudaro sutartį...

“Rusija be atodairos pripažįsta Lietuvos Valstybės 
savarankiškumą ir nepriklausomybę su visomis iš to
kio pripažinimo einančiomis juridinėmis sėkmėmis ir 
gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų Rusijos 
suvereniteto teisių, kurių (ji yra turėjusi lietuvių tau
tos ir jos teritorijos atžvilgiu. '

Aišku, ar ne? šioj sutarty Maskva pasisako aiš
kiai, iškilmingai, kad pripažįstama Lietuvai visiška lais
vė ir nepriklausomybė.*
PAŽADAS SUSILAIKYTI NUO AGRESIJOS

Kitoje (taikos ir nepuolimo) sutartyje (1926 m.) 
tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos irgi aiškiai ir iškil
mingai pasižadama visomis aplinkybėmis gerbti viena 
antros suverenumą bei teritorialinį integralumą ir ne
liečiamybę ir taip pat:

" Kiekviena susitariančioji šalis pasižada susilai
kyti nuo bet kokių agresijos velkamų prieš antrąją 
šalį.”
Be kitko, sutartyje randame ir tokį paragrafą, ku

riame numatoma, kad, kilus konfliktui tarp šių dviejų 
valstybių, jos susitaria skirti taikomąsias komisijas.

Einant 1920 m. ir 1926 m. padarytomis sutartimis, 
Sovietų Rusija neturėjo teisės diktuoti Lietuvai 1939 
metų sutartį, kuri taip aiškiai pažeidė Lietuvos vals
tybės nepriklausomybės teišeis.

Bet, nors Lietuva ir buvo priversta šia sutartį pa
sirašyti, jei Maskva būtų išlaikiusi savo iškilmingai 
duotus pasižadėjimus, lietuvių tautai nebūtų padary
ta tiek daug skriaudų ir sau nebūtų užsitraukusi tarp
tautinės gėdos ir įsigijusi agresorės vardą.

Bet Stalinas, matydamas ,kad kiti Europos dikta- 
totiai aiuauįįia uažęsnuįsias valstybe^ ir jis čiupo Lie-

Wendell Willkie mirtis vis tik savotiškai sukrėtė 
visą kraštą. Mat, nieks ir įsivaizduoti negalėjo, kad, 
palyginti, dar jaunas vyras, turįs tiek daug energijos 
ir ambicijos, taip staiga atsiskirtų iš gyvųjų tarpo.

Per paskutiniuosius penkerius metus Wendell Will- 
kie vaidino ypatingą vaidmenį Amerikos visuomenės 
gyvenime. 1940 metais jisai iškįlo politikos gyvenimo 
viršūnėse, kai respublikonų partija jį nominavo kan
didatu į prezidentus. Rinkimų kampanija jis vedė gy
vai, energingai. Tiesa, prezidentu nebuvo išrinktas, ta
čiau balsų surinko daug.

Nors rinkimus jis ir pralaimėjo, tačiau jo asmuo 
vis tik žymiai figūravo ir vietos politiniame gyvenime 
ir tarptautinių kovų arenoje.

Kiek daug velionis turėjo energijos, parodo tas fak
tas ,kad jis, nepaisydamas karo metu esančių pavojų, 
aplankė Angliją, Sovietų Rusiją ir Kiniją. Tiesa, jis 
tuo sukėlė savotišką sensaciją, savo pareiškimuose ir 
parašytoj knygoj — “Vienas Pasaulis” padarė daug 
klaidų, nes kalbėjo ir rašė taip, lyg viena kelione jis 
viską sužinojo ir yra kompetentiškas išrišti visas tarp
tautines problemas, bet vis tik tai rodė jo norą, kad 
po šio karo viso pasaulio tautos galėtų gyventi lais
vu ir nepriklausomu gyvenimu ir kad būtų įgyvendinta 
pastovi taika.

Pastebėtina, kad Wendell Willkie savotišku būdu 
domėjosi ir lietuvių tautos reikalais. Buvo net tokių 
teigimų, kad jis buvo lietuvių kilmės (senprūsių).

Šių metų rinkimuose velionis taip jau turėjo ambi
cijų. Jis siekė prasimušti kandidatu į prezidentus res
publikonų sąraše. Nepavyko. Todėl po to politinės sfe
ros laukė jo žodžio, už kurį kandidatą jis pasisakys. 
Bet netikėta mirtis nelaiku atėmė jam žodį, nutrauk
dama gyvybės siūlą.

Tad, savaitės bėgyje netekome dviejų žymių politi
kų ir veikėjų — Al. Smith ir Wendell Willkie.

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

APŽVALGA
J

Generolo paraginimas
Sąryšy su Community and War Fund, vajum, gen. 

Eisenhovver, vyriausias karo vadas Vakarų fronte Eu
ropoje, yra prisiuntęs tokį laišką:

“Visi amerikiečiai žino, kad aukoti šiais laisvinimo 
metais National and Community Wąr Fundui yra privi
legija. Komplimentuojant mūsų militarinę kampaniją 
ir patarnavimus, kurie plaukia iš šių fondų, pasiekia 
draugus ir kaimynus namie, užsieny ir pavergtus pa' 
šaulio žmones."

Šie garbingojo generolo žodžiai tepaakstina mus 
daugiau dirbti ir aukoti Community and War Fund’ui.

★
— Lapkričio 1 d. — 25 metai nuo mirties gabaus me

nininko, rašytojo, veikėjo Tado Daugirdo, kurs nema
žai Lietuvos senovės paslapčių atskleidė bekasinėdamas 
milžinkapius, betyrinėdamas praeitį.

Galingai dirbkim už LMuvm neprikausomybe!

sienose dirbo garsieji šio 
miesto dailininkai. Dirbo jie 
senais laikais ir nutapė šioj 
vietoj anų gadynių tikėji
mą ir pažiūras. Apie tas pa
žiūras į žmogaus likimą ge
riausiai kalba A. Orcagnos 
didžiulis paveikslas “Mir
ties pergalė”, kurį matai čia 
pat įėjęs į kapines. Jame e- 
sama trijų scenų. Pirmojoj 
damos ir kavalieriai joja į 
medžioklę. Žirgai įtempę 
kaklus, skalikai nerimsta, 
jausdami artimą grobį. Tik 
štai visi jie baisiai nuste
binti: kelyje randa tris at
vožtus grabus. Vieno lavono 
jau tik kaulai, antras jau 
irsta ir pūva, o trečiasis dar 
beveik sveikas. Nustebę ir 
sujaudinti ne tik žmonės, 
bet ir gyvuliai. Vienas ark
lys ištiesia kaklą, žiūri į 
grabus, papūtęs šnirples. 
Mažasis šuo pasišiaušęs pri
bėgo prie pirmutinio kūno, 
kiti toliau uodžia ir stiebia
si ant pasturgalinių kojų. 
Damos, matydamos žalčius, 
šliaučiančius per lavonus, 
suka galvas į šalį, kai tuo 
tarpu pasirodo šventasis Ma 
karijus su rašytais lakštais 
rankoje ir medžiotojus mo
ko doro kelio ir tikro gyve
nimo. To tikro gyvenimo rei
kėtų ieškoti rie fazanų ir 
stirnų medžioklėse, o tame 
nuošalume, kurį pamėgo a- 
nachoretai, rodomi antrojoj 
paveikslo daly. šie atsisky
rėliai savo dienas leidžia 
garbindami Viešp tį, prie 
koplytėlės laiptų įsigilinę į 
šventas knygas ir supami 
savotiškos idilijos: nuo gal
vos ligi kojų apsigaubęs, 
barzdotas anachoretas antai 
melžia stirną. Gyvulėlis žino 
nieko blogo nepatarsiąs iš 
šios skaisčios sielos — jis, 
atstatęs balkšvą savo pa
gurklį, klūpo ant pirmuti
nių kojų ir dar laiko iškė
lęs aukštyn vieną paskutinę 
koją, kad atsiskyrėliui būtų 
lengviau milžti. Pienas tryk
šta į storą puodynę, o ir už
kąsti bus ko: medžiuose pil
na vaisių. Atsiskyrėliams 
draugystę sudaro ne tik min 
tys apie Dievą, ne tik nuo
šali giria ir kalvos, bet ir 
fazanas, ir stirna, ir zuikis, 
kuris čia tupi be jokios bai
mės.

O vis dėlto būtų ko išsi
gąsti, ir dar kaip išsigąsti! 
Gana tik žvilgtelti aukštyn: 
iš to kalno, kurio papėdėj 
taip ramu, verčiasi ugnis — 
pragaro ugnis. Ir velniai pro

skupo ir kitų gerų žmonių 
sielas priima angelai ir ne
ša į rojų, kur jos, susėdę 
ant skrynių, tarp medžių, 
klausosi stygų muzikos.

(Amerika)

Priežodžiai
Bepigu iš svetimo kailio 

rėžti platų diržą.
Bendras arklys visuomet 

liesas.

DAUGIAU ŽADINTUVŲ 
LAIKRODŽIŲ

WASHINGTON. — Karo 
Gamybos Vadyba pranešė 
neseniai Laikrodžių Gamin
tojų pramonės Patariama
jam Komitetui, kad užsuka
mųjų ir elektrinių žadintum 
vų trečiajam šių metų ket
virčiui yra numatyta 1.- 
260,000, kas yra šiek tiek 
daugiau, negu buvo skirta 
antrajam ketvirčiui.

(OVVI)

Tas, kuris gelbsti vieną 
gimtojo krašto sūnų. yr? 
brangesnis už 100 priešų iš
naikinto ją. Basiuje ,

f
PASKOLOS 

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių■i ptgeenj nuošimti — be komBUne 

PAS

MUTUAL FEŪERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
E ve ryt h in g in the line of 

Furnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Repreeentative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051 T

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. B0RCHERTA5
10546 S. Artesian, CED

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 We»t 47th Street — arti W,«od Street 

S. J. Vondrak, salininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus Ir Štampas!

VAI,.: — nuo 9 ryto Iki 5:30 pp.kotvlr. iki 9. šeStad 9 iki 12.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE I Am. lietuvių sportininkų veikimas
Vaizbos Buto 
pranešimas

Lietuvių Vaizbos Butas 
šaukia visuotiną narių susi
rinkimą trečiadienį, spalių 
11 dieną, 8 vai. vakare, Da- 
rius-Girėnas name, 4418 S. 
Western Avė. •

Į šį susirinkimą kviečia
mi visi nariai, taip pat at- 
sivest ir savo žmonas bei 
draugus - biznierius, profe
sionalus. „

Profesorius William H. 
Spencer iš Chicagos Univer
siteto, 6-to distrikto War 
Manpower Commission na
rys, kalbės apie biznio pro
gas ateityje. Kalbės taipat 
J. Daužvardienė apie Com- 
munity and War Fund va
jų. Anthony Rudis rody3 
įdomų filmą. Po programoj 
bus užkandžio ir kortomis 
lošimas* Viskas ir visiems 
dykai, jokių kolektų nebus.

Programa ir užkandžiai 
pastangom Stanley Balzeko 
bu« pirmos rūšies. Nepa
mirškit atsilankyti. Al. 
Kumskis, Buto pirmininkas, 
sako, kad visa programa už
ims mažiau negu dvi valan
das laiko.

W. B. Sebastian. 
Publicity Chairman.

Iš Politikos Lauko
GUBERNATORIUS
MITINGE

Spalių 4 d., “Margučio’’ 
patalpose įyyko Olis į Tei
sėjus Organizacijos susirin 
kimas, kuriame išklausyta 
pranešimas iš buvusio pik
niko ir nusistatyta dar dau
giau padirbėti, kad Chicago 
lietuviai turėtų du teisėjus. 
Smagu pranešti, kad pikni
kas gryno pelno davė du 
tūkstančius dol. Tas liudija, 
kad Chicago lietuviai remia 
adv. Olio kandidatūrą.

Spalių 22 d., Darius-Girė- 
nas salėj šaukiamas masi
nis Chicago lietuvių susi
rinkimas Olio į teisėjus iš-

Teko sužinoti, kad buvęs 
pasaulio kumštynių čempio
nas Jack Sharkey praeitą 
savaitę nuvyko į Angliją ir 
dabar randas Londone. 
Sharkey mano pabūt Ang
lijoj apie du, tris mėnesius 
dalyvaujant Amerikos ka
reivių stovyklose U. S. O. 
programose. Pastaruoju lai
ku jis aplankė Afriką, šį 
kartą grįžęs į Ameriką, gal. 
turės Taiko aplankyti Chi
cago, nes jau senai čia yra’ 
buvęs. '

Karolis Požėla (Pojello) 
su savo garsiu ristiku An- 
gel (Maurice Tillett), Billy 
Bartush, Jack Ganson ir ki
tais aplankė su ristynėmis 
vakarines valstybes. Požėla

rinkimo reikalu. Praneša- ' su Angel trečiadienį, sugrį- 
ma, kad tame mitinge be ki j žę į Chicagą, pasakoja, kad 
tų žymių valdininkų, daly i sėkmės visur buvo labai ge- 
vaus ir pats Illinois valsty- j ros. Dabar ristikai žada ap- 
bės gubernatorius. sistot Chicagoj ir rengti ris-

į tynęs šioj apielinkėj. Požė- 
Chicago lietuviai, ar tai ja su nuo birželio mė-

bus republikonai, ar demo 
kratai, turi skaitlingai atsi
lankyti ir parodyti vienin 
gumą. A. Valančius.

Nukrito

SUSIRINKIMAI
Vargdienių Seselių Gildos 

susirinkimas įvyks spalių 
10 d. po pamaldų, Aušros 
Vartų parap. svetainėje.

Earl Johnson, 38 metų, 
4254 N. Tripp avė., praeitą 
sekmadienį nukrito 40 pėdų, 
kai jis dažė namą. Tapo sun
kiai sužeistas, nugabentas į 
ligoninę.

nėšio lankė vakarines vals
tybes.

Chicagoj pasirodė naujas 
lietuvis ristikas vardu Great 
Mephisto ,kurio tikra pa
vardė yra Julius Warnack. 
Praeito trečiadienio vakarą 
Mephisto ritosi Rainbow 
Arenoj ir savo daug .dides
nį oponentą į šešias minu
tes tap sudaužė ir paguldė, 
kad negalėjo atsikelti. Tada

Prašau visų narių 
rinkti. Išgirsite raportą 
spalių 8 dienos parengimo 
ir pasitarsime kitais reika
lais. S. B.

8US1-
1Š

ROSELAND. — Suvieny
tų Lietuvių Politikos Klu
bas 9-to Ward rengia MA
SINĮ MITINGĄ išrinkimui 
Roosevelto ketvirtam ter
minui sekmadienį, spalių 15 
d., Roseland Lietuvių Sve
tainėje, 10413 S. Micbigan 
Avė., 3-čią valandą po piet. 
Kalbės S. W. Govier, Clerk 
of Appelate Court; adv. 
Cha s. P. Kai ir kiti. Taipgi 
bus damų programa.

O. žlius.

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. Sis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tek Monroe 0808

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)BANDO SUDARYTI 
KABINĖTA EGIPTE

CAIRO, spalių 9.—Egip
to Karaliui, Farouk I stai
ga atleidus Premjero Mus- 
tapha Nahas Pashą kabine
tą, Achmed Maher Pasha 
šiandien apsiėmė sudaryti 
naują Egipto vyriausybę.

Palociaus rateliai sakė 
karalius atleidęs Nahas Pa
sha dėlto, kad jis “pagei
dauja, jog Egiptas būtų 
valdomas pagal konstituci
ją.” Iš to seka, kad Nahas 
Pasha buvo linkęs diktato
riškai valdyti šalį.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Toa Pačios šeimos 

Rankose!

Mirtis gatvėje
Joseph Kurmath, 34 me

tų, 4716 Bishop str., Ar- 
mour ir Co. darbininkas, 
praeitą sekmadienį mirė 
gatvėje nuo širdies atakos.

- -- - - ~ - v
Lengviau yra kariauti, ne

gu vergauti. Voversag

lietuvis drutuolis savo opo
nentą išnešė iš ringės ir nu
nešė į kambarį, štai ką lie
tuvis gali padaryti. Per pra
eitus penkioliką metų Me
phisto aplankė su ristynė
mis visą Ameriką, bet Chi
cagoj mažai dalyvavo ris- 
tynėse. Tad šį kartą, jeigu 
seksis, mano pabūt ilgiau ii 
susipažinti su Chicago lie 
tuviais. Jis yra Amerikoj 
gimęs ir augęs. Kadangi par 
varde panaši į graikų ,tad 
Amerikos lietuvių visuome
nė nežinojo iki šiam laikui, 
kad jis yra lietuvis.

Mephisto savo greitu ju
dėjimu labai patiko publi
kai; žaibo greitumu apsi
suka ore porą kartų ir pa
gauna savo oponentą visai 
netikėtai. Malonu yra ma
tyt jį ritantis su tokiu 
smarkumu, nors šiaip jis 
yra lėto būdo vyras.

J. Jakubauskas

sekmadienį. Vagys taip pat 
paėmė dvi siutcases. radiją, 
brangakmenių ir $760

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

TBBT<MAMA8 MIMAI PLA8TI0 MA- 
TBK1ULA1 MATIIAAIM 
■T ALTOa BANTV

Velvalonessi
$12.50

IKI fSt.60 UI KIEKVIENĄ

IAMOI
BVUMB

NwUtdM4a. ak«l, Natnralta «xi. 
tm. Nebluka. TlMj Aaly Us.oim 4>at, 
.1,11 m. PlrmitomM oryatal ol«ar pl.ltML 

nuksnaa MUkiuta, Moltartv, PsUa-
UalnuM Itamatavtaa. Matartalaa labai pa. 

i ftlal. TUbm <l«aM Mirai

Daroma plaMaa tarauta. Ir I 
K>utaa MM S Įalanluotų dentlatą Į

Vagys paėmė 18 porų 
nylon kojinių, kurios pri
klausė Mrs. Israel Brandy, 
631 Buckingham pi. Ji apie 
tai pranešė policijai praeitą '

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1TM B. Aahlaad tad n. Blon. 9381
AMara aa. ( IU S. MtaC aa, I IU A 
______ KA1BAW LUCTlVląitAI

•948 W. 26th St. 8nd Fl. Law. 1908 
>0 N. Dearborn Km. 808, Sta 9848 
rtdaralMAI* >tl. »—I. Aatr».iw»| Ir 

batTlrtadlaal aaa * tu f.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

J?

GAUT, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

GeriauMaa patarusvtmas — Moteris patarnauja. 
IpHONE 9000 !U7 ROOSEVELT STREET

8307 UTUANICA AVĖ.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

A 4605-07 S. Hermilage ^9 Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727
PUtaOMAUKED MSMOBIAUI AT KO IDDITiONiL C OŠTI 

PABT1GO1-AB rEOPIiBS HSKFER PACHANU4 PBODCOTIONS 
DIHTRIBTJTORS OF THB FAMOIIB BSONTEUiO GRANITU) 

stlfnl—SCoat nadorlBB—0tmns«a8-»BMt 1b
BŪT U. B. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 

KBErarras prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THJB LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Ltthsaaian Chamber of Commerce

MODERNI Uvidlne PARODA: REZIDENCIJA:
4685 W. Washingtoa Blvd. 5619 South Tray Street 

Tel. ESTebrook 2645 ’ Tel. REPubUc 4298
VALANDOS: Kasdien »-» v. vak.; ftattaA Ir Sekm. OA vaL

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
Jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Mąrgičių

UŽ MAŽESNĮ' NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPKKVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

,,

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

4......... ...... 4-   8 —

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5
QB

NULIŪDIMO VALANDOJE

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 
Jflsų finansiškam stoviai prieinama*.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

P. J. RIDIKAS
2254 80. HALSTED ST. 710 W. J8th STREET
_______________Tetaptose YARDS 1U»

L I. ZOLP
1646 WEST 46tfc ST. Phone TARUS 0781

MAŽEIKA
8818 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phoue YARDS 1186—86

LACHAWICZ IR SUNA1
2314 VVEST 23rd PLACB 
10766 S. M1CU1UAN AVB.

Phones: GAN AL 2515 
OOMMODORE 6766 

PULLMAN 1276

L BUKAUSKAS
10321 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PLLLMAN 0661

ANTANAS M. PHILLIPS
Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4343 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8671



d įftlNkAirtiM mm crtfcžop, iražCTOft

Lenktynės

Tėvas visą naktį vejasi traukinyj pa
liktą kūdikį ir valizą su S,000

IŠĖJUS TĖVUI PAVALGYTI, TRAUKINYS SU KŪDI
KIU NUVAŽIAVO. — VEJASI 451 MYLIĄ. — TE
LEGRAMAI TĖVAS NURODO KAS KŪDIKIUI 
PADARYTI.

Mr. Michael Rodgerą, iš 
San Bernardino, Cal., visą 
gyvenimą nepamirš 451 my
lios ilgumo lenktynių, ku
rias jis naktį turėjo su sa
vo 10 mėn. kūdikiu nuo Kan- 
sas City iki Chicagos. Lenk
tynes laimėjo kūdikis.
TĖVO KLAIDA

Buvo taip. Pakeliui į Du- 
luth, Minn., sustojus Kansas 
City stotyje, Mr. Rodgers 
vaiką paguldė lovoje ir išė
jo lauk truputį užvalgyti. 
Valgis turbūt buvo skanus, 
kad bevalgydamas pamiršo 
ir apie traukinį ir kūdikį. Ir 
taip jam nežinant, traukinys 
išvažiavo į Chicagą.

Tik staiga jis pribėgęs 
paklausė bilietų pardavėjo 
kada traukinys išvažiuoja. 
Anas jam atsakė, jog trau
kinys jau išėjęs.
$3,000 PINIGAIS

Mr. Rodgers tai išgirdęs 
beveik ko neapalpo. Išvažia
vo traukinys, o jame pagul
dytas jo kūdikis, vienas be * ■
priežiūros, o prie to dar jo 
valiza su $3,000! Mr. Rod
gers tuoj liepia telegrafo 
prižiūrėtojui pasiųsti tele
gramą traukinio stotims pa
kely j ir jiems pranešti apie

tai, kas įvyko. Telegramo
mis aiškino kaip vaiką pri
žiūrėti ir priminė apsaugoti 
valizą su pinigais.
VEJASI TRAUKINIU

Po to Rodgers paėmė se
kantį traukinį ir ėmė vytis 
savo kūdikį ir pinigus. Va
žiavo visą naktį, nemigęs, 
nevalgęs, nagus kramtyda
mas, nerimaudamas. Visą 
laiką susikrimtęs rūpinosi 
kaip jo kūdikis, kur dabar 
jo pinigai. ,
PRIŽIŪRI VAIKĄ

Kai tėvas rūpesčio griau- 
žiamas vijosi kūdikį, šis ra
miai, jokio pavojaus nejaus
damas, važiavo savo keliu. 
Bet nebuvo jis vienas. Trau
kinio patarnautojai pasimai
nydami kūdikį prižiūrėjo, 
pavalgydino, pabovino. Pa
siekus Chicagą, kūdikis ati
duotas slaugės globai iki tė
vas pasirodė.

Mp. Rodgers išlipęs iš 
traukinio Dearborn stotyje, 
Chicagoje, bėgte nubėgo pa- 
skirton vieton, ir radęs ten 
savo kūdikį laimingą, su 
ašaromis akyse karštai jį iš
bučiavo. Tėvas dar labiau 
nudžiugo ir atslūgo jo krū
tinė. kada jam pasakyta,

VADOVAUS ŠELPIMO 
DARBUI

Mary Louise Breen iš 
Dayton, Ohio, iki šiol dir
busi Valstybės Departa
mente užsienio tarnybos 
skyriuje, NCWC Karo šal
pos Tarnybos paskirta va
dovauti šelpimui pabėgėlių 
nuo karo Ispanijoj. (NCWC 
-Draugas).

Už pastovią taiką!
New Yorko arkivyskupi

jos Šv. Vardo draugija su
rengė trečią metinę didelę 
patriotinę iškilmę, kuri įvy
ko spalių 8 dieną. Daugiau 
kaip 75,000 asmenų kalbėjo 
Šv. rožančių už vyrų ir mo
terų, esančių ginkluotoje 
tarnyboje, saugumą, teisin
gą ir pastovią taiką.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

jog jo $3,000 irgi saugūs. 
Įdomu, ką Mr. Rodgers

pasakys savo žmonai, kai 
parvažiuos namo.

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOSKIlITftS, Operos žvaigždė

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru• /

Sekmadienį, Lapkričio (N o v.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALL Salėj, 216 S. Miehigan Avė., Chicago

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

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.

&

Neteko
Paul Peterson, 1645 Key- 

stone avė., neteko piniginės 
ir $75, netoli Hamlin ir Ar- 
mitage avės.♦ ♦ »
Kilus gaisrui

N. M. Purdim, 62 metų, 
mirtinai apdegė, ir jo žmo
na Margaret, 50 metų, susi
žeidė, kilus gaisrui Crescent 
viešbutyje, 4065 Ellis avė., 
anksti praeitą pirmadienį.

* * * t

Apiplėšė
Trys ginkluoti vyrai pra

eitą sekmadienį po pietų pa
čiupo Milton Silver jo like
rių krautuvėje, 1357 Mil- 
aukee avė., ir išplėšė iš jo 
$1,200. ♦ * *
Sužeidė

Mrs. Emma Waffen- 
schmidt, 60 metų, 1241 Ma- 
rion et., buvo sužeista pra
eitą sekmadienį, kai ji tapo 
gatvėkario sutrenkta, Madi- 
son gatvėje.

VAGYSTES
Pavogė paltą

k-
Fred Adomitis, 919 E. 

78th str., praeitą sekmadie
nį pranešė, kad jo paltas, 
vertas $40, buvo pavogtas 
iš automobijio, 87-toje ir 
State gatvėse.

Sučiupo prie pinigą 
dėžės

Jerome Greenfield, 20 me
tų, 5034 N. Springfield avė., 
buvo sučiuptas Albany Park 
policijos anksti praeitą pir
madienį, kai jis bandė ati
daryti pinigų dėžę, automo
bilių dalių . kompanijoje, 
3918 N. Pulaski rd. Detekty
vai Rosdahl ir John Cough- 
lin pasakė, kad jis į ofisą 
įėjo išmušęs priešakinį lan
gą su plyta.

Už $58
Hovvard De Long, 127 So. 

Dearborn str., pranešė poli
cijai, kad iš jo automobilio 
buvo pavogta radio ir ciga- 
riečių žiebtuvėlis, už $58. 
Automobilis buvo pastatytas 
netoli State gatvės.

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti ir atsiminti!
ČIA PADUODAME KAI KURIAS ŽINIAS APIE 

RACIONUOJAMUS DAIKTUS
CUKRUS

Cukraus stampos No. 30, 
31, 32 ir 33 yra galiojančios 
penkiems svarams cukrui 
gauti, nenustatytam laikui. 
Cukraus stampa No. 40 yra 
galiojanti, 5 svarams cuk
rui gauti kenavimo reikalui,
iki vasario 28 d., 1945 m.♦ * *
MĖSA, RIEBALAI

Raudonos stampos nuo 
A8 iki Z8 ir nuo A5 iki K5 
dabar yra galiojančios neri
botam laikui. Nebus daugiau 
raudonų štampų paskelbtų 
galiojančių iki spalių 29 
dienos.

* ¥■ *
PROCESUOTI VAISIAI 
IR DARŽOVES

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki R5 da
bar yra galiojančios neribo
tam metui. Nebus daugiau 
mėlynų štampų paskelbtų 
galiojančių iki lapkričio 1 
dienos.

* • * 
GAZOLINAS

17-je valstybių, rytų tru
kumo apylinkėje, Ali kupo
nai palieka galiojantieji iki 
lapkričio 8 d. valstybėse už 
rytinės apylinkės, A13 kupo
nai, kiekvienas geras 5 ga
lonams, pasilieka galiojan
tieji iki gruodžio 21 dienos.♦ * *
KURO ALIEJUS

4 ir 6 periodo kuponai pa
lieka galiojantieji per šildy
mo metą.

1-ojo periodo kuponai pa
lieka galioje per šildymo 
metą.

, * * *
BATAI

Airplane stampos No. 1 ir 
No. 2 (trečioje knygelėje) 
palieka galioje neribotam, , , ' Wmetui.

Šalna
PANA, III. — Centralinė- 

je Illinois valstijoje spalių 
7 dienos naktį buvo pirmoji 
šalna.

Vaišės baigės liūdnai
Chicagoje įvyko nelaimė. 

John Nakis šeimoje šešta
dienį buvo vaišės dėl sūnaus, 
kuris išvyksta Dėdės Šamo 
kariuomenėn. 24 asmenys 
šiek tiek apsinuodijo nuo 
maisto, įskaitant tris Nakis 
šeimos narius, jų tarpe ir 
James Nakis, kurio garbei 
vaišės buvo suruoštos.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies motėm kailiniai, kailinkais papuoštais 
'doth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Drinbak ir Duktt — savininkes

Antradienis, spalių 10, 1944

NELAIMES...
Mirtis kelyje

Nicholas Di Saldo, 19 me
tų, 1214 Dora str., Joliet, 
buvo užmuštas praeitą sek
madienį, kai jo motorcyklą 
nušlavė trokas kelyje, vaka
ruose nuo Lemont, III. Jo 
brolis John ir troko vairuo
tojas Michael Rose pasakė, 
jog atrodė, kad Di Saldo ne
teko kontrolės, kai važiavo 
pro troką.

14 lakūną žuvo
DALLAS, Tex. — Ketu

riolika armijos lakūunų žu
vo spalių 8 dieną, kai jų sun
kus bombonešis sudužo liep
snose, aliejaus įrengime, 
Dalias. Tex.

Dirbant sekmadieni
Mrs. Helen Weber, 44 me

tų, 2140 McLean avė., mir
tinai susižeidė praeitą sek
madienį, kai ji nukrito nuo 
kopėčių. Nelaimė įvyko, kai 
ji dažė Webers’ vasarinį na
melį, prie Grass ežero, Lake 
kauntėje.

{vairios ~ {domios

ŽINIOS• • • •

Atvyko
STOCKHOLM, Švedija. — 

E. P. Curtiss, Jungtinių A- 
merikos Valstybių oro jėgų 
štabo generolas, atvyko spa
lių 8 dieną į Stockholm.

Pranešė kaip kūdikį 
maitinti

Chicagoje buvo toks atsi
tikimas. 24 metų amžiaus 
motina buvo savo vyro ati
duota policijos žinion. Moti
na paskambino telefonu iš 
policijos stoties savo vyrui 
ir nurodė kaip reikia mai
tinti keturių mėnesių. kūdi
kį. Vyras savo žmoną atida
vė policijos rankosna, kai 
jis staiga grįžo iš kariuo
menės atostogoms ir rado 
žmoną netvarkoje.

EVANSVILLE, Ind. — 
Penki jaunuoliai buvo sulai
kyti. Jie kaltinami, kad pa
grobė iš miesto kontrakto- 
riaus $1,500. Jaunuolius su
laikė Evanston policija,

X Genovaitė Kaupaitė, 
detroitietė ,kuri pastaromis 
dienomis dirbo Chicagoj. 
praeitą savaitę grįžo į Det- 
roit. Ji yra statistikos 
tvarkytoja American Raii- 
road Sąjungoje. Jos tėvai, 
Matas ir Ona Kaupai, yra 
žymūs detroitiečiai, Būda
ma Chicagoj Kaupaitė lan
kėsi ir pas dėdę Juozą ir 
tetą Stelą Kaupus, kurie y- 
ra savininkai užeigos West 
Side.

X Kas turi prof. Mala
kausko parašytas knygas: 
“Viešosios Bažnyčios Tei
sės” ir “Konkordatai,” ma
loniai prašomi jas pasko
linti kun. J. Prunskiui. Ad
resas: Rev. J. Prunskis,
Box 252, Cardinal Station, 
Catholic University of A- 
merica, Washington, D. C.

X Algirdas Brazis, žino
mas Chicago lietuvių dai
nininkas, baritonas, daly
vaus operoj “Carmen,” ku
ri bus vaidinama Chicago 
Civic Opera sezono atida
rymo vakare, spalių 16 d. 
A. Brazis Chicago Operos 
buvo priimtas šį rudenį.

X ARD. 9-tas skyrius, 
Ciceroj, pastarame susirin
kime nutarė įtaisyti spal
vuotą langą Šv. Antano 
bažnyčioj. Skyriaus valdy
ba labai dėkinga visiems 
biznieriams, kurie davė au
kų centro piknikui.

1 X Ignas Sakalas, trijų 
apskričių ruošiamo vakaro 
rengimo komisijos narys, 
praeitą sekmadienį buvo 
nuvykęs į Waukegan, III., 
pamatyti repeticijos “Sibi
ro žvaigždė,’’ kuri Wauke- 
gan bus atvaidinta ateinan
tį sekmadienį, o Chicagoj 
Šv. Jurgio parapijoj bus at
kartota gruodžio 3 d.

X Filomina Rekašiūtė, 
žinoma Brighton Park jau
nimo veikėja, šįmet savo 
gimtadienio progĮa turėjo 
labai daug svečių iš dirb
tuvės, kurioj ji dirba, vie
tos draugų-ių ir gavo daug 
dovanų. Motina svečiams 
iškėlė šaunius pietus. Re
kašiai, gyv. 4445 S. Fair- 
field Avė., yra ilgamečiai 
dienraščio “Draugo” skai
tytojai ir rėmėjai.

gi
Skaityk ir platink ‘.Drau

STASYS LITWINAS SAKO:
"Fl A R 21 P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Waliboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuiuotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Meisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 8:30 vai. pp.




