
DRAUGAS
The Lithu&uUn Daily Friend

PLTiUSHED BY THE LITHTIANIAN 
CATHOL4C PRBS8 SOCIETY

2834 8. Oakj^y Avė., Chlcago, III.
Telephone Canal 8010—8011

The moet Influentlal 
IJthuantan Daily ta America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

—Abraham Lincoln
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RUSAI PASIEKĖ BALTIJOS KRANTUS
Amerikiečiai (teikė Aacheno Naciams 

Ultimatumą Pasiduoti arba Žūti
LONDONAS, spaliu 10-— 

Amerikos pirmoji armija 
šiandien baigė apsupti Aa- 
eheną ir įteikė nacių garni
zonui ultimatumą, pasiduoti 
bėgy'je 24 valandų arba žūti.

Amerikiečiai apstatė Aa- 
cheną, Siegfried linijos tvir 
tovę, karių, tankų ir pat
rankų siena, ir stiprina 25 
mylių frontą nuo šešių iki 
10 mylių Vokietijos gilumo
je pasistūmėjimui iki Rei
no.

Šiaurvakariuose, kanadie
čiai pasivarė pirmyn norė
dami pavaryti apie 15,000 
nacių iš Schelde upės suė
jimo, kad būtų galima lai
mėti ir atidaryti Antverpo

kontratakų per keturias 
dienas, dabar veržiasi pir-J 
myn.

Gen. Patton trečioji ar
mija atstūmė nacių prasi
laužimą Nancy-Metz srity 
ir tuo vėl ištiesė liniją. A- j 
merikiečiai užėmė naujas 
pozicijas, kurios eina iš i 
Fresnes-en-Saulnois, 15 my- j 
lių j šiaurę ir rytus nuo 
Nancy, iki Cheminot, 18 
mylių į šiaurę nuo Nancy.

Pirmosios armijos kariai 
artinasi prie Duren ir Ju- 
lich, iš kurių galės žygiuoti 
j Koelną ir Dusseldorfą.
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AMERIKIEČIAI APKLAUSINEJA VOKIEČIUS CIVILIUS
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. Daug nacių buvo užmušta j būti daugiau minų. __
kuomet jie nevykusiai ata- . .. * |\-|
kavo britų pozicijas prie LčtUKlcIITId UlIlCŲ UCi

Pasaulio Taikos Plano
WASHINGTON spalių 10. 

— Manoma tuoj prasidės 
karšti ginčai dėl valdžios

Vienam Vokietijos kaime gatvėje sprogo mina, kuri sudraskė jeep’ą ir užmušė tris 
amerikiečius. Amerikiečiai apklausinėja vokiečius civilius ir apžiūri gatvę, kurioje 

(Signal Corps Radio telephoto; Acme-Draugas.)

uostą sąjungininkų reikme-1 Arnhem. 
nų laivams. ' Toliau pietuose septintoji

Vakar išlipusios jėgos pa- armija pasivarė dvi mylias 
sivarė pustrečios mylios. į rytus nuo Epinal, ir išva- 
Berlyno radio sakė daugiau rė nacius iš Laveline ir 
sąjungininkų išlipo pieti- Herp-Elmont miestelių. A-
niam krante šiandien.

Virš Leopoldo kanalo ka
nadiečiai, atmušę 30 nacių

merikiečiai kaujasi tik aš- 
tuonios mylios nuo Belfort 
perėjos.

Britai ir Graikai Okupavo Korintą
ROMA, spalių 10.—Britų 

ir graikų jėgos okupavo 
Korintą. Pirmieji britų da
liniai įėjo į Korintą be jo
kios opozicijos. Jie nerado 
vokiečių, o 250 kolaboruo
jančių graikų pasidavė va
kar rytą. /

Korintas yra pietinis ga
las sąsiaurio, kuris jungia 
Peloponnesug su pačia Grai 
kija.

Tuo pat metu sąjunginin
kų jėgos Adrijoje pradėjo 
atakuoti Sa rande, mažą pie 
tinęs Albanijos uostą, kuri 
yra reikmenų bazė nacių 
garnizonui Corfu saloj.

Puolimas prasidėjo anks
ti vakar rytą ir sąjunginin
kai greit dasiveržė iki va
karinio miesto krašto, po to 
kaip nugalėjo priešo opozi
ciją.

plano įjungti šį kraštą į pa
saulinę taikos organizaciją, 
kuri vartotų jėgą prieš atei
ties agresorius. Prez. Roo- 
seveltas ir Sekr. Bull mato
mai ieško būdų išvengti 
plano suardymo dėl nesusi
tari mo dėl vieno kurio punk 
to.

Manoma oficialai dėlto 
nenori šiuo laiku iškelti 
klausimą ar Kongresas tu
rėtų kaskart balsuoti dėl 
pasiuntimo Amerikos vyrų, 
laivų ir ’ėktuvų prieš agre
sorius.

Kon{- ar.tija Rad~

Naciai Sunaikino Du 
Kaimus Čekoslovakijoj

*NEW YORKAS, spalių 
10.—čekų informacijos biu
ras Londone pranešė, kad 
naciai spalių 4 d. visiškai 
sunaikino Solnasa Bama, ir 
Huilcik kaimus, iššaudyda-
mi visus jų gyventojus.

------ ——
Sąjungininku Stabas 

Persikėlė į Paryžių
LONDONAS, spalių 10.— 

Sąjungininkų vyri a u s i a s 
štabas, kuris veikė čia 125 
dienas nuo invazijos pra 
džios, išsikėlė į Paryžių.

Keturi lėktuvai nuvežė 
štabą, dėžes žemėlapių ir 
knygų ir 60 korespondentų 
Paryžiun.

Pirmoji štabo konferen-

RAF Lėktuvai Puolė
Naciu Plieno Centrą

LONDONAS, spalių 10.— 
Tuoj po saulėtekio šį rytą, 
dideli sąjungininkų lėktuvų 
daliniai skrido Vokietijon 
tęsti didžiąsias atakas.

Nakties metu britų lėktu
vai smarkiai puolė nacių 
Bochum plieno centrą Ruh- 
ro klony. Sukelti gaisrai 
matėsi už kelių mylių.

Mosąuito lėktuvai ataka
vo Wilhelmshaven uostą.

Dėl prasto oro lėktuvai 
negalėjo daug kuo padėti 
kariuomenėms kovos fron
tuose.

JAV Kariai Išlipo 10-oj Palau Saloj
Amerikos lėktuvai ata

kavo Maraus salą, kurią 
karo laivai sekmadieny bom 
bardavo,

PEARL HARBOR, spalių 
10.—Adm. Nimitz pranešė, 
kad lėktuvai iš lėkri’vnešių 
smarkiai puolė Ryukyu sa
las, tuoj į rytus nuo For-
mosa. Amerikiečiai sunaiki- iai>AUii
no 38 japonų laivus ir 89 ATRĖMĖ JAPONŲ

— pUOLIMA B(JRM0JE
PEARL HARBOR, spalių KANDY, Ceilonas, spalių 

10—Pacifiko komanda pra ' 10.—Japonų žvalgybinės pa 
nešė, kad amerikiečiai i»!i- trulės bandė pravesti ataką 
po dešimtoj Palau saloj, ši i netoli Goppe Bazaar, ryti- 
kartą mažytė i Garakayo sa- Į niam gale Mayu kalnų Bur 
loj. Išlaipdinimas įvyko sek moję, bet buvo atmušti. Po 
madieny. Amerikiečiai sku- susirėmimo rasta 60 japo- 
biai varosi pirmyn prieš nų karių lavonų, 
mažą opoziciją. ________

Garakayo yra pustrečios ..
mylios į šiaurę nuo Peleliu. |UK jVGIKMO l\IWJ3 
kur amerikiečiai baigia iŠ- g
mušti japonus gynėjus.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė Amerikos lėktu
vai antradieny puolė Z am- j kindamas Kiniją jos Revo- 
boanga, antrą didžiausį Min j Liucijos 33 metų sukakties 
danao miestą, Philippinuo- Į proga, pareiškė viltį, kad 
se. Šeši priešo lėktuvai buvo! artėja diena, kuomet japo- 
sunaikinti ir keturi laivai nai bus išvaryti iš visos 
buvo padegti. j Kinijos.

WASHINGTON, spalių 10. 
-Prez. Rooseveltas, svei-

! cija naujoj vietoj su laik-
Pritarimo Maskvoje1 raštininkais n u w a 4 °m a

.. „ „ , šiam vakarui.NEW YORKAS, spalių 10.

^t“kRuXdi0JX°£ Radio Raportas Sako
gano, straipsnį, kuris svei
kino Dumbarton Oaks kon
ferenciją kaipo svarbų žing 
snįi ant kelio į tarptautinę 
konferenciją.

Izvestia įspėjo, kad ap
saugos taryba negalės atlik

Vengrai Sustreikavo
NEW YORKAS, spalių 

10.—Britų radio transliavo 
raportą iš Turkijos, kuris 
sakė Vengrijoje buvo pas
kelbtas bendras darbininkų

. . streikas. Pranešimas nepati savo užduotis, jeigu ne- . ....davė lokių smulkmenų.veiks pagal tvarką, kad ]i 
negalėtų padaryti nutarimo 
be visų nuolatinių narių 
pritarimo.

Hull Nenori Būti 
M:'iiM$ su Dewey

WASHINGTON, spalių 10. 
— Nepaprastai formaliam 
pareiškime Valstybės Sekr. 
Hull vakar protestavo prieš 
spaudos raportus, būk Tho- 
mas E. Dewey, jeigu jis 
taptų prezidentu, prašytų 
Hull pasilikti valdžioje.

Hull sakė jis nori aiškiai 
pabrėžti, kad jo parama ir 
ištikimybė priklauso pirmoj 
vietoj vyriausybei ir jos 
dabartinei galvai, Prez. 
Rooseveltui.

i

Sugavo 158,000 Nacių Lietuvoje ir 
Latvijoje; Greit Užims Klaipėdą

LONDONAS, spalių 10. — Raportas iš Maskvos sakė 
rusų priešakiniai daliniai jau pasiekė Baltijos jūrą apie 
20 mylių į pietas U’io Klaipėdos, tuo perkirsdami visus 
pabėgimo kelius maždaug 150,000 nacių jėgai Lietuvoje 
ir Latvijoje.

Ankstyvesnis rusų pranešimas sakė jų kariai randasi. 
J tik 12 mylių nuo Klaipėdos ir skubiai varosi į tą svarbųjį 
i uostą.

MASKVA, spalių 10.—Rusų artilerija pradėjo šaudyti 
į apsuptą Klaipėdos uostą, nacių laikomą Lietuvos miestą 
prie Baltijos jūros. Pietuose dvi rasų armijos visu smar
kumu veržiasi arčiau Tilžės, Rytprūsiuose.

Nacių DNB agentūros
komentatorius Pulk. Ernst 
von Hammer pranešė vokie
čiams, kad septynios rusų 
armijos, 1,000 tankų lydi
mos, dabar stumiasi arčiau 
Rytprūsių sienos.

Žygiuodami per Lietuvą, 
rusai okupavo Vėžaičius, 12 
mylių į rytus nuo Klaipė
dos, Kulius, 14 mylių į šiaur 
ryčiug nuo Klaipėdos, ir ver 
žiasi arčiau Rytprūsių lini
ja, kuri eina pietrytuosna į 
užimtą Jurbarką, į rytus 
nuo Tilžės.

Anksčiau rusai pranešė 
užėmę Telšius. Plungę, Er
žvilką, Kelmę, Mažeikius,

Sedą, Rietavą, ir randasi 
prie pat Plungės.

Gen. Malinovskio armija 
šiaurinėj Vengrijoj pasiekė 
Debrecen priemiesčius. Ru
sai dabar randasi tik 50 
mylių nuo Budapešto.

Šiaurinėj Jugoslavijoj, ru 
sai persikėlė per Tisza upę 
ir pasivarė į vakarus nuo 
Belgrado.

LONDONAS, spalio 10. — 
Raportas iš rytinio fronto 
sakė rusų kariuomenė jau 
įsilaužė į Klaipėdos miestą 
ir ten kaujasi su ten esan
čiu nacių garnizonu.

Prasidėjo Britų ir Rusų Pasitarimai
LONDONAS, spalių 10.— 

Diplomatiniai rateliai Lon
done mano, kad svarbiau
sias Churchillo-Stalino pa
sitarimo tikslas būsiąs su- 
koordinavimas ofens y v o s

Suomiai Sakosi Jie 
Varo Nacius Tolyn

STOKHOLMAS, spalių 10. |Prieš Vokietiją iš rytų ir 
—Suomių komunikatas sa-1 vakarų.
kė suomiai kariai vejasi 
paskui pasitraukiančius na-

Maskvos radio sakė Sta
linas ir Churchillag pradėjo

cius į Tervola pusę, ant ke- savo kalbas tuoj po britų 
lio iš Kemi į Rovaniemi. atvykimo Maskvon.

Anot Maskvos pranešimo. 
Užsienių Sekr. Eden tuoj

Molotovu.
Bendrai kalbama, kad šis 

suėjimas yra natūrali pasė
ka nesenai įvykusios Que- 
bec konferencijos, kurioje 
Stalinas nedalyvavo. Mano
ma tie du vadai taipgi tar
sis dėl įtakos sferų ir kitų 
reikalų liečiančių Europą.

Vienas raportas sakė Len 
kijos Premjeras Mikolaij- 
czyk laukia pakvietimo vyk 
ti Maskvon ir dalyvauti 
Stalino-Ghurchillo pasikal-

tarėsi su Užsienių Komisaru į bėjimuose.

Audros Kliudo Amerikiečiams Pacifike

šešias mylias į šiaurę nuo 
Tomealvo suomiai užėmė 
Alavojakkala, ir veržiasi 
tolyn.

Vokiečiai išsprogdino Ke
mi prieplaukas, geležinkelio
stotį ir aerodromą pirm ne-‘ ,AV PACIrIK0 j.AIVV- dar neturi lemiamos reikš- 
gu ?ie ^įtraukė. Prauesi-, N0 gTABAS, Pearl Harbor , I mės šiame kare, bet padė- 

spalių 10. — Adm. Chester tis Kinijoje yra rimta. Kiek 
japonai pagerina savo padė

mas sakė naciai sunaikino 
savo reikmenų sandėlius. . . W. Nimitz pranešė laikras- u_r___ r_o________ r____
tuoj u emi, ir įs ūme ra j tinin^am^ kati Amerikos tį Kinijoje, tiek mūsų dar-
kinius, lėktuvų motorus, • . .. , ... . ' .jėgos skuba kiek galėdamos Į bas pasidaro sunkesnis, 

kuogreičia'isiai įvykdyti iš------------------

SUDARYTA.
trukdo karo laivams ir ka- NAUJA VYRIAUSYBĖ

CAIRO, spalių 10.-*—Šian-

amuniciją, radio aparatus

KARO BIULETENIAI
—Amerikiečiai užėmė ke

lis kaimus netoli Belfort 
perėjos.

—Britų patrulės dasiva-|ir kabelius į vandenį 
rė iki 400 jardų nuo japonų 
Tiddim bazės Burmoje.

—Jugoslavai ir rusai su
ėmė svarbų geležinkeli ve
dantį į Graikiją.

KALENDORIUS
Spalių 11d 

jos Motinystė, Šv. Zenaida; 
senovės: Beraustas ir Verpė.

Spalių 12d.: Av. Maksimi
lijonas ir šv. Wilf rėdąs; 
Kolumbo diena; senovės. 
Ungys it Meldeika.

ORAS
Dalinai ūkanota. Vėsu.

Spėliojama Apie Tai,
Kas Dedasi Vokietijoje rLms žemėje.

LONDONAS, spalių 10 — Nežiūrint oro sąlygų, ad- 
Telefoniniam susisieki m u i mirolas sakė, Gen. Douglas

dien buvo prisaikdyta nau
ja 13 vyrų vyriausybė, ku-

su Stokholmu iš Berlyno! MacArthur gaus laivyno riai vadovauja Dr. Amed 
iv. P. Mari- eflant nukirstam suvirs 54 pagalbą kuomet ji bus rei- Maher Pasha. Karalius Fa- 

kabi-valandas, visur pradedama 
spėlioti apie tai, kas dedasi 
Vokietijoje.

Paskutinis toks susisieki
mo nukirtimas įvyko liepos 
mėnesy, kuomet įvyko krizė 
dėl pasikęsinimo ant Hitle
rio gyvybės.

kalinga.
Nimitz sakė Gen.

Arthur veikiausiai padarys 
tą patį Philippinuose, ką jis 
padarė Naujoj Gvinėjoj.

Anot admirolo, Kinijos 
kranto miestai, kaip Foc- 
chow, kurį japonai grąao,

rouk užgyrė naująjį 
Mac- netą.

Vyriausybė yra koalicinė 
ir atstovauja keturias di
džiąsias Egipto politines 
partijas.

PIRKITE KARO BONUS!
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Dalyvaukim National War Fund Vajuje
gančiam tėveliui ;teiks pa-Rašo Kun. Dr. Juozas 

B. Končius,
BALF pirmininkas

Per spalių ir lapkričio' Iš ko galėtų atsisteigti 
mėnesius visoj šaly vyksta Į lietuvių tauta, jeigu mes 
National War Fund vajus. Į neišgelbėsime jos gyvų li
jo svarbiausias tikslas pa- kūčių iš ugnies ir griuvė- 
remti baisiam kare mūsų šių?! Kaip turtingos Ame- 
sūnus, mūsų brolius, gul- rikos piliečiai, mes privąlo- 
dančius

galbą
sesei.

ištremtam broliui ir

rae teikti pagalbą, ne tik 
savo šaliai, Amerikai ir sa
vo kariams, bet ir kenčiau-

galvas už Ameri
kos, taikos ieškančio, pa
saulio ir mūsų senosios tė
vynės Lietuvos laisvę. j čioms tautoms.

Vajaus pajamų 65% bus' Negali būti nieko kilnes- 
skiriama mūsų kariams, * o nio, kaip alkaną papanėt,
35% — nuo karo nukentė
jusioms tautoąns. jų tarpe 
ir lietuviams, kenčiantiems 
pačioje karo ugnyje.

Ačiū Dievui, mūsų val
džia Washingtone pripažino 
mums teisę lietuvius ir ki
tataučius organizuoti į Uni
ted Lithuanian Relief 
Fund of America, kurį pri
ėmė į bendrą visų fondų 
šeimą ir kuriam leido teik
ti nukentėjusiems lietu
viams pašalpą.

Kaip National War 
Funnd pilnateisiai nariai, 
vajuje privalome, ne tik pa
tys aktyviai darbu ir auka 
dalyvauti, bet ir įsiparei
goti kitus raginti tą atlikti.

Kiekvienas duotas dole
ris teiks pagalbą kariau
jančiam mūsų kariui Dėdės 
Šamo uniformoje, nežiūrint 
kuriame karo fronte jis be
būtų; teiks pagalbą badau
jančiai mūsų močiutei, ser-

aergantį papirdyt, suvargu
sį priglaust, apdengt ar 
paguost.

Gelbėdami kitiems, gel- 
bstime sau. Lengviau gel
bėt, negu laukt pagalbos iš 
kitų.

Dalyvaudami National 
War Fondo vajuje atlieka
me pavyzdingų Amerikos 
piliečių pareigą.

UNITED LITHUANIAN 
RELIEF FUND 
OF AMERICA, INC.,

19 West 44-th Street,
New York 18, N. Y.
Tel. MU 2-8062.
Room 510.

Grįžo
NEW YORK, spalių 9 d. 

— Bing Crosby, filmų ir ra- 
dio žvaigždė, grįžo šiandien 
į New Yorką. Jis aplankė 
su dainomis karo frontus 
Prancūzijoje.

Ltyvylttta šiandien

dddtehbildbi ?
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Tai sužinosi perskaitęs 
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENG. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių. 

KAINA — $3.50 

Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So.*Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

L-fc: ±=2fc

l\i(,l 11/
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, W33 M.

WHFC - HM kilos.

GALIMA PAMATYTI. JOS AUGA

Linkoln park’o šiltdaržy galima pamatyti ,kaip šiltuo
se kraštuose auga pineaple. Nuotraukoj seržantas DeVil- 
bis rodo savo draugei, kaip jis panašiomis “pineaple ” So- 
lomons salose sunaikino ne vieną japonų lizdą.

B EAS1 SI. LOUIS, ILL.,. LIETUVIU GYVENIMO
Tai gal būt tolimiausia 

Viea Illinois valstybėje į 
į pietus nuo Čikagos. čia 
nors nedidelė lietuvių kolo
nija, bet dirba labai vienin
gai. žmonės labai džiaugia
si energingu klebonu kun. 
dr. A. Dekanių. Ištikusi pa
rapiją nelaimė, nesumažino 
parapijiečių energijos, bet 
priešingai dar padidino. Jau 
yra sukeltas nemažas fon
das naujos bažnyčios staty
bai ir kaip tik karo sąly
gos leis gauti statybos me
džiagą, bus pradita naujos 
banžnyčičos statyba.
PARAPIJOS BAZARAS
Nesenai įvykęs parapijos 

bazaras buvo labai sėkmin
gas. Baząrą aplankė ir ja
me aktyviai' 'dalyvavo netik 
vietos lietuviai, bet taippat 
buvo atsilankę lietuviai ir 
iš aplinkinių miestelių. Mar
čiulionienė savo buvo atva
žiavusi su savp dviem duk
relėm — nursėm net iš Illi
nois sostinrs, Springfieldo. 
Gautas nemažas iš bazaro 
pelnas dar padidino naujai 
statomos bažnyčios fondą.

ja klebonas kun. dr. A. 
Deksnys ir visi parapijie
čiai jo pastangas remia. į 
Klebonui nesant namie ne
teko patirti smulkesnių da
vinių, bet M. Kimutis pa
žadėjo perij odiniai duoti 
“Draugui”, žinių iš E. St. 
Louis lietuvių veikimo.

A. Daugirdas

Platinkite “Draugą’

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Rorln ęalrn hou/ou !Jas AdolPh Ber,e pareiškė Dvllc JuKv l/vW“y kad Gub. Dewey iškraipė
Iškraipė Pareiškimą mintį 1939 melų memoran- 

WASHINGTON, spalių 3,^umo. kurį jig citavo savo
— Valstybės Sekr. padėję- kalboje šeštadieny.

10,000
• DEGTINES
• BKANDĖS
• KUM’O

BONKŲ
GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

KATALIKIŠKOS
SPAUDOS PLITIMAS

Š. m. kovo mėn. per 40 
valandų atlaidus buvo nu
vykę iš Chicago į tas iš
kilmes kun. K. Barauskas, 
kun. M. Švarlis ir kun. A. 
Deksnis (dėdė). Per tuo3 
atlaidus kun. K. Baraus
kas nuosekliai išaiškino 
žmonėms katalikiškos spau 
dos reikšmę ir raigno užsi
rašyti vienintelį katalikiš
ką dienraštį “Draugą.”Tas 
jo raginimas nepaliko be 
pasekmių. Vaikščiojant po 
namus buvo gautas toks di
delis skaitytojų skaičius, 
kad pralenkė visas lietuvių 
kolonijas, palyginti su pa- 
rapijįeęių skaičiumi irskai 
tančiųįJMienraštį “Draugą.’7 
Šiomis dienomis teko lan 
kytis Antru kart pas Kast 
Louiečius ir beveik visi | 
pratęsė “Draugo” prenu-i 
meratą kitiems metams. 
RŪBŲ RINKIMAS

Taip pat labai uoliai vy- 
ksta rūbų vajus, kad pagel
bėti nukentėjusiems lietu
viams. Rūbų vajui vadovau

Turime didelį 
ir 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
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: 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.

I Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

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

ROOSEVELT
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022
vv. viro. lump — sijoti....... .,$g gg
STOKKR COAL, Aukštos rūšies, 57*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK B AND LUMP................. Si 1 25
PETROLEUM COKE (Course). 512*50 
PETROLEUM COKE (PUe Ron) JjJlQ*<J5

Tik viena pora ak ų \isam gyvenl- 
mul. Saugokite jas leisdami lleg- 
■amlnuotl jas moderniSklausla 
metodą, kurią regSjimo mokslas 
gali sutelkti.
t 8« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

P OFTOMTORMTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas II-tos .
Telefonas t OANAIj 0523, Chicago

OFISO VALANDOS 1 
Kasdien 1:30 a. m. Iki 1:10 p. m-

Trečiad. Ir SeStad. 1:10 a. m.
—-^lki 7:IO P. m.

DR. G. SERNER

SEKMADIENIAIS — ano I 
Iki 2 vai. popiet

KITOMIH DIENOMIS — nuo 
R:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadleniab nuo 7 Iki-8 v. v į.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
. .. - Telefonas -^.Glilb ebJll. 2242 .. . „

' B i -I

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQU O R 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
RANTER

“LietuviškasŽydukas“

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS 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

LIETUVIS AKIŲ! GYDYTOJAS
18 metų patyrimas

TeLli Jarde 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akle 
Ištaiso,

1 Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Rampas 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki t 
£ iskmedlenyje pagal sutartį,

"Td.1, Yi

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remon tavim ui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINIU IftMOKft.llMŲt
Panaudokite Proga Dabartinėms žemoms 

Nuošimčio Uatoms.

TAPKITE TINANaiNIAI NKPRIKLiuBOMU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. Jflsų indėliai 
rflpestlagal globojami ir ligi gft.ooo.Ofl ap
drausti per Federal Savlngs and tx»an ln- 
suram-e Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FLNANSlNft (STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avemze 
arti 47th Street

: ano 9 vaL ryto Bd 8 vaL 
Trefiadkaį pagal autartk

Ofiso TeL VIRgiaia 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 sutartį

TeL YARds SOTI
KENvood 5107.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

oaL: aao 1-3; aao 6:3GA

Bes. 6968 įso. Talman Avė.
Bes. TeL GBOvehiU 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ii CHIRURGAS 

2423 West Mar*iuette Road
OFISO VALANDOS A 

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

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd.
1—3 popiet Ir 7—8 
Trečiad. ir šeštadienis 

ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPuhllc 7868

Valandos:

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: • PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CTTIRURGJto 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
•TBIPOJAS B ORBURGAJI
- B AKINIUS PRITAIKO^ 

744 W«t S5th Street
: 11-13; 24; kr 6:30-8:36 
ufieniato 24 ir 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI®
Te!. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IT. 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.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 val^tok. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rcs. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS: MM
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal oulartj.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS I HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WASTED 
ADVERnsiNO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
ToL RANdolob »488-»48f«►»»» -

HELP WANTED — VYRAI

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

PATYRIMO NEREIKIA
ABBOTT

IJTHOGRAPHING CO. 
328 S. Jefferson St.

BANK MAINTENANCE

VYRŲ,
Gera Mokestis 

Pastovūs Darbai
ATSIŠAUKIT ’

SEAR’S COMMUNITY 
STATE BANK 

3401 W. Arthington St.
REIKALINGAS VEDOJ AK TVOJAU
Tvarkyti Orosrrnčs ir Daržovių de- 
partmontus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sąlygos. 
AlaiSaukit laišku paduodant savo 
kvalifikacijas ir references. Rašykit:

DRAUGAS, Ilox 504.
2324 S. Oal ley Avė. Chicago 8, TU.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 8:80 
vakare Ild 12:00 valandos nakty. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atslfenidt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★Ar ★ ★

★ For Sale I
★ For Rent 1
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’g (jreatest 

dthuanian Daily Netvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEIL— RANDOLPH 9488

LUHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★ ★* * W * *

VYRAI IR MOTERYS

MODERNIŠKAM ANGLIŲ 
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS
Dirbti dienomis. Geriausios darbo 

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

KANE FUEL CO.
TEL. BRUNSIVICK 3500

HELP NANTO) — MOTERYS

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY
GRINNELL CO.

4425 S. VVestern Avė.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
10«0 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

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. Michigan Avė.
PATARNAVIMAI

Core Dirbėjų 
Bench Hands 

Inspektorių 
Tyrinėtojų

CRANE CO.
Employment Dept.

4000 S. KEDZIE AVĖ.

Tik tas tegali sakyti esąs 
galingas, kas moka save nu
galėti ir sau viešpatauti. — 

Senecp

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

TAISOME .
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vas ir Motorus 
Tel. YABDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

CHICAGOJE
i

Ar jau aukojai 
Community and 
War Fund'ui?

Jei ne, tai kodėl?
Visas spalių mėnuo yra 

paskirtas vajui. Jei dar ne
prisidėjai su savo auka, ne
delsiant, aukok šiandie.

Mes gyvename pilnam 
pertekliuje ir negali būt 
priežasties mažiausiam nu
siskundimui. Dėlto užgirs- 
kime balsą šaukiantį pasi- 
gailėjųno tiems, kuriuos pa
lietė baisi karo rykštė.

Mūsų sūnus, vyrai, bro
liai, išblaškyti po visą pa
saulį, gina mus nuo užpuo
likų — rudųjų ir raudonų
jų pavergėjų.

Karo belaisviai laukia su-! 
raminimo, aukų, gyduolių ir 
knygų pasiskaitymui.

Našlaičiai laukia prižiū- 
ros, drabužių, maisto.

Kariai, gavę liuoslaikio, 
nori pasilinksminti, kad at
sigaivinus nuo kasdieninio 
monotoniško gyvenimo.

Visus tuos trūkumus pa
rūpina Community and War 
Fund. Dėlto aukokime visi. 
Prisidėkime prie papildymo 
iždo, iš kurio plauks sura
minimo šaltinis karo nu
skriaustiems žmonėms.

Nesunku yra kiekvienam 
paaukoti dienos uždarbį. 
Arba aukokite, kiek kas ga
lite. Tik aukokite. Nelikite 
nei vienas neatlikę parei
gos. O. A.

AACHEN PRIEMIESTYJE

PARDAVIMUI

t

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 HFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT ENPERIFNCED WE WILL TRATN YOU!

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

you learn or demonatrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nutautas. 4630 So. Wood Street, ar 
telefonuokltc LAFayette 0008.

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

PARSIDUODA — lavatorijos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovą. (day- 
bed): 1 sleitinis laundry tub. Pigiai.
Dčl informacijų kaslink šių dalykų, 
kreipkitės j —
“DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, m.

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Ruošias jubiliejaus 
užbaigtuvėms

Š. m. vasario mėnesį pra
sidėjo didelis sąjūdis šv. 
Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Dr-joj. Ši organizaci
ja pradėjo švęsti sidabrinį 
jubiliejų.

Vasario 27 d. įvyko jau 
rėmėjų jubiliejinis bankie- 
tas.

Kovo 5 d. atlaikytos iš
kilmingos šv. Mišias, vie
nuolyno koplyčioje, kuriose 
rėmėjos išreiškė dėkingumą 
Dievui už suteiktas malo
nes per visus gyvavimo me
tus.

Lapkričio 19 d., šv. Kazi
miero Akademijos salėj bus

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

rr/* iv. ■ v. nGeležiniu plaučiu 
vyras išvyko Flo- 

ridon
Frederick B. Snite, Jr., 

Chicagos “geležinių plaučių" 
vyras, praeitą antradienį iš
vyko į Miami Beach, Fla., 
žiemos atostogoms.

Snite, 34 metų, vaikų pa
ralyžiaus auka, jau devinti 
metai, kai jis naudoja gele
žinius plaučius. Su juo kar
tu išvyko jo žmona Teresė, 
ir jų dvi dukrelės: Teresė 
Mary, 4 metų, ir Kotryna 
Bernadeta, 14 mėnesių.

GERMANY

'gį U • fr«l*nb«rg

• • Uboth
NETH.

Kedro*

" t
• Euptn

•,wboc’'

/
BELGIUM

Amerikos Pirmosios Armijos daliniai apsupę Aachen 
miestą, po didelių kovų, įsilaužė į pietrytinius priemies
čius. Sykiu amerikiečiai perkirto kelius vokiečiams lin
kui Cologne. (AcmeiDraugas telephoto)

nepaprastas jubiliejaus už- D Al I J ęlfvriailC 
baigimas. Tą vakarą bus pa- jliylKIUj
gerbti visi Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 
amžini nariai, kurie medžia
gine parama daug prisidėjo 
prie draugijos veikimo. Ka
dangi lietuviai nėra turtuo
liai, tai šimto dolerių auka 
yra didelė auka Akademijai 
paremti.

Seselės kazimt e r i e t ė s, 
kaip praeity, taip ir dabar, 
ruošia labai gražią progra
mą. Apie vakarienės menu 
nėra reikalo rašyti, nes vi
si gerai žinome seselių ga
bumus valgių pagaminime.

vakaras
NORTH SIDE. — Sekma

dienį, spalių 22 dieną, šv. 
Mykolo parapijos salėje ren
giamas gražus vakaras. 
Programa bus įvairi ir la
bai įdomi.

Gatvėje subadė
John Norris, 27 metų, 

3384 Adams str., mašinistas, 
buvo subadytas į nugarą du 
kartus praeitą pirmadienį, 
kai jis ėjo palei W. Madison 
gatvę, netoli Leavitt gatvės, 
su savo žmona Mary, 23 me
tų amžiaus. Mrs. Norris po
licijai pareiškė, kad ji išgir
do savo vyrą sakant: “Mary, 
aš esu sužeistas”.

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

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

rr

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

Kalbą pasakys kun. K. 
Barauskas, žymus kalbėto
jas ir rašytojas. Programą 
išpildys Suvalkiečių Mišrus 
Choras, vedamas O. Met- 
ricks. Jis North Side pasi
rodys su naujomis daino
mis. Bus sulošta trumpa 
komedija ir dar kitokių pa-

Visi Chicago lietuviai iš marginimų. Po dainų, muzi
kos ir vaidinimo bus šokiai.'

Labai svarbu, kad visi 
nariai atsilankytų, nes bus 
išdalintos narystės korte
lės.

Rengimo Komisija nuo
širdžiai kviečia visus North-

cfnfumA saidiečius ir visų kitų kolo-
SlaTymO nijų lietuvius dalyvauti šia

me parengime.
Pradžia 6 vai. vakare. 

Įžanga 50 centų.
V. Tubelienė.

anksto kviečiami dalyvauti 
šiame vakare ir bendrai pa
gerbti draugijos amžinus 
narius. Julia Urba.

Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA rr

Dėl paminklo

CICERO. — A. Valančius 
sielojasi, kad lietuviai ne
dalyvauja miestb valdžios 
sumanytam darbe — pa
minklą statyti pagerbimui 
karių.

Aš noriu paklausti A. Va
lančiaus, ar miesto valdi-

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

ninkai kreipės tuo reikalu į Į # 
lietuvius? Bent aš nesu gir
dėjęs. Į

Jei A. Valančius buvo in- j 
formuotas ir dalyvavo susi-! 
rinkime, kaipo pavienis as- | 
muo, neturėtų už tai smerk- . 
ti savo draugijos ir visų lie
tuvių. Lietuviai žino, kur
eiti ir ką veikti.

%
A. Valančius, kaipo geras 

lietuvis veikėjas, ir dar že
maitis, daugiau dėmesio tu
rėtų kreipti į Lietuvos žmo
nių šelpimą — Community 
and War Fund aukų vajų.
Čia dabar reikalinga didelė 
agitacija, nes iš surinktų 
aukų dalis bus paskirta ir 
lietuviams sušelpti. Lietu
vos gyventojai nei pirmam 
pasauliniam kare nei iki šiol 
nebuvo tiek nukentėję, kiek 
dabar, kuomet jos žemėje 
grumiasi galingi priešai, ku
rie taipgi yra priešai ir jos, 
t.y. Lietuvos. Lietuviai šau
kiasi mūs pageltos. Pa
minklais jų neaušelpsim.

K. P. Deveikis.

“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 kolegis- 
tams Marianapolis College, kw 
randasi Thompson, Conn.
Siųskit užsakymus sekančiai:

"DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

rr

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

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

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

M10 VVE9T ROOSEVELT ROAD
£

t
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DRAUGAS •
• 7" THE UTHUANIAN DAILY FRIEND

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

___ by the
LITHUAMAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Association

$6 .00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

; 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 .......................................................... ’ ’ £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 tat padaryti ir neprisiunčlama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig1 savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarp-us pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos lalkraštin nededamos.

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

Pasaulio taikos organizacija
GRAŽUS TIKSLAS

Vakar dienraščiai paskelbė planą (toli gražu dar 
nepilną) tarptautinei organizacijai pasaulio taikos pa
laikymui.

Tie planai paruošti Jungtinių Valstybių, Didžiosios 
Britanijos, Sovietų Rusijos ir Kinijos atstovų konfe
rencijoj, kuri tęsėsi per septynias savaites Dumbarton 
Oaks.

Organizacijos tikslas aiškus: palaikyti tarptautinę 
taiką ir saugumą; ir šiam tikslui siekti imtis efek
tingų kolektyvių priemonių išvengti, pašalinti taikai 
grąsinimus, sulaikyti egresijos žygius ir taikiu būdu 
išrišti tarptautinius ginčus, kurie gali būti pavojingi 
taikai.
VISŲ TAUTŲ LYGYBĖ

Ugdyti tautų tarpe draugingus santykius ir imtis ki
tokių žygių visuotinai taikai stiprinti.

Siekti tarptautinio bendradarbiavimo, rišant tarp
tautines ekonomines, socialines ir kitas humanitarines 
problemas.

Vienas pagrindinių organizacijos dėsnių yra — su
vereninė visų tajką mylinčių tautų lygybė. Kad visos 
tautos galėtų pasinaudoti narystės teisėmis ir rezul
tatais, jos turi išpildyti joms uždėtas pareigas ir ob
ligacijas. Visos organizacijos narės taip išriša tarp 
savęs ginčus, kad neišstatyti į pavojų tarptautinę tai
ką ir saugumą. Tarptautiniuose santykiuose jos visos 
turės susilaikyti nuo grąsinimų ir jėgos panaudojimo. 
Visos tautos duos pagalbą organizacijai bet kokiuose 
jos žygiuose. Visos organizacijos narės suilaikys nuo 
teikimo pagalbos bet kuriai valstybei, prieš kurią or
ganizacija imsis vienokių ar kitokių žygių.

Tokie tai tarptautinės organizacijos tikslai ir dės
niai.

Svarbu pažymėti, kad šios organizacijos narėmis 
galės būti visos taiką mylinčios valstybės. 
PAGRINDINIAI ORGANAI

ir iš pačios saugumo tarybos narių atsirastų agreso
rius,, bolševikai nori, kad ir tas agresorius turėtų bal
są. Tuo būdu ir pats agresorius atsisėstų į, teisėjo suo
lą, kuomet jis turi sėdėti kaltininko kėdėj.

Kas iš tokios organizacijos, jei vienas balsas tu
rėtų teisę sulaikyti visus kitus nuo darymo žygių tai
kai apsaugoti.

Plane numatyta militarinės jėgos panaudojimas ag 
resijai sulaikyti. Bet tuo tarpu dar nenustatyta, kaip 
toji jėga bus sudaryta.

TEORIJA IR PRAKTIKA

Reikia pasakyti, kad teoretiniai imant, tarptauti
nės taikos organizacijos planas yra geras. Daugelio 
atžvilgiu jis yra geresnis už Tautų Sąjungos nuosta
tus. Bet k$ip tas planas bus galima įgyvendinti, tai jau 
kitas yra klausimas. Tai daugiausiai pareis nuo did
žiųjų valstybių. Pirmoje vietoje jos pačios turės save 
pasižaboti. Juk jau dabartinis Sovietų Rusijos elge
sys su Baltijos tautomis, Suomija, Lenkija ir Balka
nais prieštarauja planuojamos steigti taikos organiza
cijos dvasiai. Ar tokiai organizacijai susidarius Mas
kva sutiks taikiu būdu išspręsti ginčus su savo kai
mynais, ar ji išsižadės imperialistinių siekimų?

Padėtis šiuo žvilgsniu gali pasitaisyti, jei Vašing
tonas ir Londonas paims griežtesnę liniją santykiuose 
su Maskva, jei nebedarys jai tokių nuolaidų, kurios ne
sutinka nei su Atlanto čarterio dėsniais nei su orga
nizuojamos tarptautinės taikos organizacijos tikslais 
ir dvasia.

★
Maskvoje įvykstanti konferencija

Didžiosios Britanijos vyriausybės vyriausios galvos 
— premjeras Winsto,n Churchill ir užsienių reikalų mi
nistras Ąnthony Eden, lydimi didelio būrio ekspertų, 
nuvyko į Maskvą svarbiam pasitarimui su Sovietų Ru
sijos vyriausybe. Sakoma., kad Jungtines Valstybes 
šiame pasitarime atstovaus ambasadorius Maskvoje., 
nes patsai Prezidentas Rooseveltas šiuo metu turi būti 
namie.

Spėjama, kad ši konferencija Maskvoje bus Kve
beke buvusios (Prezidento Roosevelto ir Premjero 
Churchill) konferencijos tęsinys.

Kas toj konferencijoj bus kalbama, — spėlioti daug 
netenka. Juk, kaip žinoma, ne visais klausimais buvo 
susitarta ilgoje Dumbarton Oaks konferencijoje dėl 
tarptautinės taikos organizacijos. Opus yra lenkų-rusų 
santykių klausimas. Ne menkesni Baltijos ir Balkanų 
valstybių klausimai, dėl kurių ateities sutvarkymo nė
ra vienodo nusistatymo. Pačių svarbiųjų tarptautinių 
klausimų eilėje, aišku, yra pokarinės Vokietijos sutvar
kymo reikalas. Či irgi yra žymus nuomonių pasiskirs
tymas, kurias reikia suvienodinti, nes nacių visa ma
šinerija netrukus į šipulėlius subiręs.

Reikia manyti, kad svarbūs Maskvoje pasitarimai 
eis Atlanto Čarterio dvasioje. Reikia manyti ,kad ji 
Stalinui bus duota aiškiai suprasti (jei jis pats nesu
sipras), kad negražu, neteisinga ir nežmoniška yra 
reikalauti to, kas jam nepriklauso ir siekti pavergti 
tautas, kurios nori ir turi teisę gyventi laisvu ir ne 
priklausomu gyvenimu.

APŽVALGA
J

Amerikos lenkai ir Lenkija
Teko patirti, kad Amerikos lenkų taryba, kuri yra 

labai susirūpinusi Lenkijos komplikuota ir traginga 
padėtimi, pasiuntė delegaciją į Vašingtoną. Delegacija 
matysis ir kalbėsis su Prezidentu Rooseveltu, kuris jau 
daug ką yra padaręs ir daro, kad išspręsti esamuosius 
ginčus tarp Lenkijos ir Sovietų Rusijos. Lenkų-rusų 
nesantaika visame jungtinių tautų darbe daro nesma- 
gumų ir trukdymų.

Organizacija turės šiuos pagrindinius organus: a) 
gneralinį seimą, b) saugumo tarybą, e) tarptautinį tei
singumo teismą ir d) sekretoriatą.

Pažymėtina ir tai, kad generalinis seimas rinksis 
vieną kartą į metus. Kiekvienas dalyvis turės tik po ★
vieną balsą. Seimas turės tik patariamąjį balsą. BŪklIPC GAlICStinGI

Saugumo taryba susidės iš vienuolikos narių. Ke- 
turios didžiosios valstybės (Amerika, Anglija, Rusija 
Kinija, o vėliau ir Prancūzija) bus pastoviomis tary
bos narėmis. Likusį narių skaičių papildys mažesnė 
sės valstybės, kurios bus kiriamos paeiliui.

Toji vienuolikos narių taryba tarptautinėje organi
zacijoje bus siela ir širdis.

~~Community and War Fund rinkliava įsisiūbavo. 
Ligšiol jau daug padaryta ,daug suaukota. Bet daug 
dar lieka nuveikti, daug suaukoti, kad Chicagai ir apy
linkėms paskirtą kvotą išpildyti. Todėl vieningai ir 
stipriai padvigubinkime ir bent vienos dienos uždarbį 
paaukokime.

Militarinio štabo komitetas bus sudarytas iš pasto
viųjų narių vyriausiųjų štabo viršininkų.

Tarptautinis teismas, ekonominių ir socialinių rei
kalų taryba, sekretoriatas taip pat turės vaidinti svar
bų vaidmenį taikos organizacijoje.
BALSAVIMO METODAI

Labai svarbu yra, kaip saugumo tarybos nariai bal
suos. Keturios didžiosios valstybės dėl to dar nėra suL 
sitarusios. Kliūtimi yra Sovietų Rusija. Ji nori, kad 
valstybėms buty duota “veto" teisė. Vadinas, jei net

Mūsų pareiga
Traginga mūsų tėvų krašto — Lietuvos būklė vi

sus mus šaukia vieningai dirbti ir aukoti, kad leng
vinti savo brolių ir sesučių sunkią naštą ir padėti jiems 
išsilaisvinti iš žiaurių okupantų ir atsistatyti laisvą 
ir nepriklausomą valstybę.

Visi dėkimės prie Amerikos Lietuvių Tarybos dar
bų ir būtinai prisirašykime prie Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šelpimo Fondo. *

Keletas patarimu drabužius renkant
PARYŽIUS. — Spalių 10 

šis darbas yra ir svarbus teresingi ir naudingi. Gavęs dieną teko sužinoti, kad ta- 
ir reikalingas ir būtinas. bent kas ir bent kur para-

Noriu keletą žodžių tarti šys laiškutį, ar atvirutę, ir
tame reikale, nes turiu daug tuomet davėjas turės ret ir Pierrie _  Etienne
patyrimo iš pirmojo pašau- džiaugsmo kai sužinos, kas Flandin, buvę Vichy val- 
linio karo, kuomet teko va- ir kur jo dovaną gavo. Gi džios _ ministeriai šiaurės 
žinėtį po lietuvių kolonijas gavėjas turės progos pade- Afrikoje. Nesenai buvo at- 
su prakalbomis' tuo reikalu, koti už dovaną.
Be to, teko dirbti prie paka- „Be to, būva geras daly

kas, kad tuomi gaunama -*ime‘

3 Vichy ministeriai •

po areštuoti Marcei Peyrou- 
ton, gen. Jean Marie Berge-

gabenti į Paryžių. Dabar j.^ 
laikomi netoli sostinės kalė-

vimo išsiuntimui ir, gabaus, 
Lietuvoje turėjau laimės
prižiūrėti, kaip tie drabužiai naUJų Pažini!ų ir gerų dra'J'

gų ant visados.buvo dalinami Kauno gele
žinkelio stoties patalpose 
1920 metų pradžioje.

Taigi, sakau, aukojami 
dalykai turi būti taip su-

Pirmiausiai tiems, kurie tvarkyti, kad kitiems būtų 
duoda ką nors. Yra žmonių malonūs. Jei mes esame kul- 
duodančių tokius dalykus, turingi žmonės,. turime au- 
kurių jau nei pataisyti ne- koti, o nelaukti, kol kas mū- 
galima; taip nudėvėtus, kad sų paprašys, paragins. Kiek- 
tik į skudurus betinka; tie- vieno būtina priedermė, tai 
siog, nei žiūrėti negalima! jausti ir pildyti Dievo įsa- 
taippat purvini, sudėvėti, kymus.
suplyšę, kad iš jų nieko jau 
nebegalima padaryti. Duoda 
bačiukus visai be padu, 
kiaurus. Duoda net moterų 
gorsetus, visai nudėvėtus ir 
kitus tam panašius dalykus,

J. K. Mikas.

Karo nuostoliai
LONDON, spalių 9 d. — 

Vokiečių oro užpuolimai su- 
į kuriuos sarmata žmogui griovė ar sužalojo 70,000 ne

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

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.

žiūrėti. Pakuodami veik ir 1’200 žmonių užmušė REIKALE PASINAUDOKITir
pusę turėjome išmesti į 
skudurus. Kai kurių net sku
durų rinkėjas neėmė.

Tai, matote, kokių yra 
mūsų brolių geraširdžių! 
Kaip jie myli artimą? Kuo
met jo artimas, jo tėvas, 
motina ar brolis, sesuo yra 
nuogi, ar pusnuogiai, jam 
duodama tokie drabužiai, 
kuPie jau ant pečių nesilai
ko.

Kitų duodami baltiniai vi
sai nudėvėti ir neskalbti per 
ilgiausį, laiką. Aukojant dra
bužį, reikia turėti galvoje, 
kad suvargę žmonės nega
lės jų pasitaisyti, nes nei 
siūlo galo neturi, neturi nei 
vieno cento, už kurį galėtų 
nusipirkti; o ir pirkti nega
lima, jei kas ir turėtų, už 
ką.

Tokius dalykus duodan
tieji tikrai išjuokia savo tė
vus, savo brolius ir savo gi
mines, kurie ne vienam yra 
pagelbėję į šią laimės šalį 
atvykti. Sulig Dievo įsaky
mais jei kiekvienas atiduo
tų pusę to, ką jis turi, ir 
tuomet dar savęs neskriau
stų.

Duokite, nors, kartais, ir 
netaip gerą drabužį, bet 
švarų, kad kas nors ir kur 
nors galėtų juo naudotis. 
Jei reikalingas taisymo, tai 
sutaisykite, išvalykite, su- 
prosykite, kad atrodytų, iog 
kas jį davė, davė su gera 
širdimi; davė ką galėjo ir 
ką turėjo.

Jei duodama bačiukai, 
neduokite kiaurais padais. 
Sutaisykite. Nors ir pras
tesni. bet kad vargšas ga
vęs galėtų jais naudotis.

Duodantieji viršutinius 
drabužius, įkiškite į kiše- 
nius nors kelis jardus siū
lų — baltų ir juodų, bent 
vieną-kitą adatą, keletą bal
tų ir juodų guzikų. Nekiš
kite siūlų špulelių, nes jos 
daug vietos užima ir daug 
pastabų daro smalsuolėms. 
Ir inspektoriai dar gali ne
praleisti.

Aiškiai reikia parašyti 
savo vardas, pavardė ir ad
resas ant. popierėlio, jį į ki
šenių įkišti ir užsegti su už
dara špilkele, kad neiškris
tų. Įdėtieji adresai yra in-

Coventry anglų automobilių 
išdirbystės centre, kur apie 
200,000 gyventojų esama. 
Tokie nuostoliai padaryta 
tame centre nuo karo pra
džios. / '

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 I*. M. »
WHFO, 1450 K., Ketvego
vakare — 7:00 P. M.

PASKOLOS
DAROMOS,

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni nvoitmų — be komisine 

PAS

MUTUAL FEDERAL F
Savin# and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKA9, Raštininkas

L.

r *
»■

• .K

WHOLESALE 
FURNITURE 

BROKER
Everything in the line of 

Furnitūra

AL. C. ALIEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOYVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment rali — 

REPUBLIC 6051

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSl| 

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

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

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

VAL nuo 9 ryto iki 5:30 pp ketvir. iki šeStad 9 ik! 1?
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ĮDOMUS STOSKIUTES GYVENIMAS
'Draugo" koncerto artistė nuoširdžiai 

dirbo, kad pasiekus operos estradą; 
koncertas lapkr. 26.; suinteresavo kita
taučius kritikus ir dainos mėgėjus!

Lapkričio 26 d., sekma
dieni,, 3 vai. po piet, gražio
je, erdvioje Orchestra Hali, 
216 S. Michigan Avė., įvyk
sta vienas iš įdomiausių 
dienraščio Draugo metinių 
koncertų. Šis • koncertas či- 
kagiečiams bus ypatingai 
malonus ir patrauklus, nes 
jame pirmą kartą Čikagoje 
VIEŠAI pasirodys naujai 
pakilusi visu savo spindan- 
čiu gražumu žvaįgždė-dai- 
nininkė, operos ir koncertų 
artistė, žymi Lietuvos liau
dies dainelių interpretuoto
ja, graži, grakšti, šviesia-

ELKOPOdE
Jau ji aau buvo nusista- 

tusi specializuotis Wągnerio 
operose, ir kur .geriausiai 
lavintis toje srytyje jei ne 
Vokietijoje? Ten kaipo sa
vo mokytoją, patarėją ir 
draugę turėjo garsiąją Mme. 
Charlotta Gadski - Busch. 
1935 m. buvo solistė su Wor- 
cester Philharmonic Orches
tra. Po tam Lietuvos Val
stybės buvo išrinkta atsto
vauti Amerikos Lietuvius 
Pasauliniame Lietuvių Mu
zikų Kongrese Kaune. 1938 
m. p. Stoškiutė debiutavo

plaukė lietuvaitė Polyna, Valstybės Operoje, Berlyne
Stoska-Stoškiutė. Jos pasi
rodymas kaip tik supuola 
su dienraščio Draugo 35 
metų gyvavimo sukaktimi. 
Rimtos muzikos mėgėjams, 
visiems lietuviams liaudies 
dainelių mylėtojams, lietu
viškos spaudos rėmėjams ir 
skaitytojams, toks sutapi^ 
mas, premjeras ir jubilie
jus, kaip tik bus laukiamas 
didžiu pasiilgimu ir pakel
tu ūpu.

Susipažinkite su artiste 
P. Stoškiutė yra gimusi

Worcester, Mass., garsioje 
lietuvių kolonijoje, kur bai
gė pradines mokyklas. Ji in
tensyviai pradėjo ruoštis 
prie karjeros operoje, kai 
laimėjo Massachusetts Fe- 
deration of Music Clubs su
ruoštą daug žadantiems jau
nesniems dainininkams kom 
testą. Pirmutinis jos balso 
lavintojas buvo Frank E. 
Doyle, Bostone. Greitu lai
ku kiti taip pastebėjo joje 
pasireiškiančius gabumus ir 
talentus, kad laimėjo pro
gos toliau lavinti balsą gar
sioje Juilliard Muzikos Mo
kykloje, New York, po prie
žiūra Rozalijos Miller ir 
Marcelės Sembrich, kurią su 
pasižymėjimu ir pagyru sėk
mingai užbaigė.

Ten jos žvaigždė pakilo. 
Lankėsi ir Italijoje. Buvo 
kviesta koncertuoti ir kito
se Europos sostinėse ir 
didžmiesčiuose. Apsiniaukė 
Europos dangus karo debe
simis ir mūsų artistė var
gais negalais grįžo Ameri
kon, rudenį 1941 m. 

AMERIKOJE
Pirmutiniai vieši pasiro 

dymai Amerikoje įvyko Bo
stone pradžioje 1942 metų, 
kur buvo labai šiltai priim
ta. Iki šiai dienai yra kon
certavus daugelyje Ameri 
kos ir Kanados miestų ir 
miestelių. Radio bangose 
yra užėmus garsios Gladys

‘DRAUGO’’ JUBILIEJINIO KONCERTO ŽVAIGŽDE

*

Polyna Stoškus (Stoškiutė), “Draugo” jubiliejinio 
koncerto žvaigždė, ši jos nuotrauka padaryta po labai 
pasisekusio koncerto Boston’e.

ČIKAGOJE
Sužinojusi, kad šiais me

tais išpuola die n r a š č i o 
“Draugo” 35 metų gyvavi
mo sukaktis, Polyna Stoš
kiutė maloniai sutiko daly
vauti tame jubiliejiniame 
paminėjime ir jį papuošti 
bei pagražinti savo patrau
kiančiu gražumu ir išlavin
tu, menišku balseliu. Tai 
bus jos pirmas VIEŠAS pa
sirodymas Čikagoje.

, , . x ~ ..... Tikietai jau platinami.Swarthout vietą. Specialiai,. , 7, , 1 Galima gauti pas veikėjus,yra dainavusi Amerikos ka- __ a,,
reiviams ir jūreiviams. Šių

Federacijos Chicago ap
skrities susirinkimas įvyks 
šį vakarą 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos mo-.

DVEJŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTUVES

Al A
SILVESTRAS D. BEINORIS

Jau Nukako 2 motai, kai ne
gailestinga mirtis u.l»kyr& iŠ 
mūsų tarpo mylimą sūnų,

SILVESTRĄ I). BEINOKI
Netekome savo įpylimo Spa

lių 13 d. 194 4 metalu,
Nors laikas tęsiasi, bet mes 

Jo niekados negulėsime užmir
šti. loti gaili utiiigns Dievus su
telkia Jam ainžin'. atilsi. ./ I

Mes, atmindami jo liūdną 
prasiSalinimų iŠ mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas Sv. 
JdiSias (su cgztkvljomiu) Ket
virtadieni, Spalių lJ d., 1944 Į 
Nekalto l'rasld. fiv. I’an. Ma
rijos parapijos bažnyčioje, 8:00 “ 
vai. ryto. J

Kviečiame visus giminei, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti kitue pamaldose 
Ir kurtu su mumis pasimelsti č 
už a.u. Silvestro uiclą.

Nuliūdę: .Motina.Tėvi 
Pusbrolis, ir Giminė*.

s, Teta,

‘.g’. ■..!.............. ......... .
Lengviau yra kariauti, ne

gu vergauti. Vovernag

kykios kambary. Susirinki
mas svarbus. Apart kitų 
reikalų, reikia dėl rengiamo 
trijų apskričių vakaro. Vi
si draugijų ir apskričių at
stovai prašomi atsilankyti.

Valdyba.

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, spa
lių 11 d., Chicago Lietuvių 
Auditorijoj, 7:30 vai. vak.

Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes bus svarstoma 
metinis vakaras, kuris įvyks 
lapk. 18 d., Lietuvių Audi
torijoje.

LuciUe -S. Dagis, rašt.

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- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancįja pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

YVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINI OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVIŠION

STANDARD 
FEDERAL

OSAVINGS
51 r AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

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

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

metų birželio m. su kitais 
žymiais daininikais ir artis
tais U.S.O. paskirtame sky
riuje linksmino kareivius ii 
jūreivius kur nors Pietų Pa- 
cifiko salose. Iš viso apva
žiavo 20,000 mylių ir sėk
mingai grįžusi, ne tik kad 
savo koncertų maršrutą tę
sia, bet randa laiko ir to
liau linksminti karius spe
cialiais programais Ameri
kos stovyklose.

pas "Draugo” agentą An
drių Daugirdą, ir Draugo1 
ofise. Iš anksto visi lietu- • 
via i ir muzikos mėgėjai pra-F 
šomi įsigyti vietas, nes ti-1 
kietų skaičius rybotas. Kai
nos: $2.75, 2.40, 1.75, 1.20, 
ir 90c. Ložai, boxai su vie
tos šešiems $21.00.

N.A.P.
Tas, kuris gelbsti vieną 

gimtojo krašto sūnų, y r? 
brangesnis už 100 priešų iš- 
naikintoją. Bosiuje

PACHANKIS PAMINKLAI
PĘTER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

FERSONAUZKD MJSMORIALS AT NO ŽUDITIONAL COSTI , i 
PARTICTJLAR PBOPVB PR0FKR PACHANKIS FBODUOTIONS

DISTRIBOTORg OP TH» VAMOUS MONTEIAiO ORANITB 
Mom BssmUfuI gint SMOarfg gĮrssigast Ja Tfcfl Horjd.

BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
rrkbpkjti» fbeb —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LTTHUANLAN MONUMENT MAN—

Member of the Uthuanląn ęhąmtyr of Ųoiųmaroe

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Blvd. 5919 South Troy Street j

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnbUc 4298
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Seštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Btai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. YVE8TKKN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

GABT, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605*07 S. Hermitage 
Avenue mIL 

Yards 1741-2 >/aY

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 GROvehiU 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir, 
Jftaa finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagoa
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir NaktJ

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyss

P. J. RIDIKAS X
3854 SO. HALSTED ST. 710 W. I8th STREET
________________lėlę phone YARDS 1419_______________

L I. ZOLP
1646 WEST <6th SI. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ m SUNAI
4330-34 S. California | 

Avenue
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
18 vai. vak.

2814 WEST 23rd FLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10621 80. MICUIUAN AVĖ. PhoM PĮII.LMAN 8681

ANTANAS M. PHILLIPS '
8307 LITUANICA AVĖ. Phone VARna 4008

J. LIULEVIČIUS
4M8 SO. OAUFOKNIA AVĖ. Phone LAF. H7I



n
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dršMeretk macšfto, fliradob Trečiadienis, spal. 11,19-14 "V <•

Iš šeimos gyvenimo

Neliesk kareivio žmonos...
KAS ĮVYKO, KAI KAREIVIS RADO svetimą 

VYRĄ PAS SAVO ŽMONĄ

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

IŠNIEKINTA IR 
NUŽUDYTA

Naminių reikalų teisme 
praeitą pirmadienį buvo na
grinėjama byla. Tai įvyko 
Chicagoje.

Teisme buvo jauna moti
na, 21 metų amžiaus, ji turi 
du vaikus; ir svetimas vy
riškis, turįs 25 metus.

Jaunai motinai uždėta 
$200 bausmės už netvarkin
gą elgesį. Panaši bausmė už
dėta vyriškiui kuris buvo 
areštuotas jaunos motinos 
basemente, kai grįžo į na
mus tikras vyras kareivis.

Vyras kareivis grįžo pas 
žmoną atostogoms. Jis grį
žęs rado svetimą vyrą pas 
savo žmoną. Kareivis pašau
kė policiją. Ir romanas bai
gės teismu.

Teisme buvo nustatyta, 
kad jauna motina netinka 
auklėti savo vaikų. Kareivis 
pareiškė, kad einant teismo 
sprendimu, vaikai paliks jo

Sučiupo pabėgusi
JACKSON, Mich. — Jo- 

seph Saunders, 51 metų, iki 
gyvos galvos kalinys, kuris 
pabėgo su kitais šešiais Mi- 
chigan valstijos kalėjimo ka
liniais, buvo sučiuptas spa
lių 9 dieną, netoli Albion, — 
kalėjimo pareigūnai prane
šė. Pabėgimas įvyko praeitą 
penktadienį.

motinos globoje. Kareivis 
turi 26 metus amžiaus.

Kareivio žmona ir sveti
mas vyriškis gavo ne tik 
bausmę, bet taip pat ir ne
garbę.

NEW YORK. — Vyras įė
jo į Francis X. Clark, dis- 
trikto tardytojo padėjėjo, 
ofisą spalių 9 dieną, ir pasa
kė:1 *

“Aš nemanau, kad mano

I t
Gerai vyksta

Dievo Apveizdos lietuvių 
parapijos bazaras labai ge
rai vyksta. Bazaras būna 
trečiadienio ir šeštadienio 
vakarais, ir sekmadienį po 
pietų ir vakare. Bazaras 
vyksta parapijos mokyklos 
salėje. Galite gauti skanaus 
kugelio ir kitų gerų užkan
džių. Bazaras baigsis šio 
mėnesio pabaigoje.

Pagrobė
Du ginkluoti negrai pa

grobė iš Mrs. Mayme Burns
bankas žino apie tai, bet aš namo, 248 N. Talman avė., 

šimtą penkiasdešimt dole
rių.

* * *

Žymūs vyrai
Keturi Illinois vyrai, 10-os 

armijos oro jėgos nariai, bu
vo apdovanoti kryžiais už
pasižymėjimą.

♦ # »

Rastas negyvas
Charles Gray, 25 metų, 

1202 Washington str., Chi- 
cago Heights, bartenderis, 
buvo rastas negyvas jo auto
mobilyje, praeitą pirmadie
nį.

noriu pasakyti, jog aš pavo
giau $30,000 iš banko ir tuos 
pinigus pralošiau ant ark
liukų.”

Jis prisipažino kaipo Ke- 
neth Y. O’Neil, Grace Na- 

[ tional banko klerkas. Jis bu- 
Į vo sulaikytas stambioje va- 
I gystėje.

Už $2,500,000
Dubline, Irlandijoje, sta

toma šv. Lauryno ligoninė. 
Minima ligoninė kaštuos 
maždaug $2,500,000.

PIRKITE KARO BONUS!

RAIFORD, Fla. — Spalių 
9 dieną trys negrai buvo pa
dėti į elektros mirties kėdę 
už išniekinimą ir sužeidimą 
22 metų amžiaus moters.

Skaityk ir platink Drau
gą

a

&

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

POLYNA STOSKIUTPS, Operos žvaigždė

KONCERTAS
Su šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

Sekmadienį/ Lapkričio (Nov.) 26 d., 1944 m.
Gražioj ORCHESTRA HALE Salėj, 216 8. Michlgan Avė., Chicago

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

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS/ 2334 So. Oakley Avė.

15 darbininkų

Palietė garai karo fabrike
ŠEŠIOS KARO DARBININKĖS BUVO NUGARUOTOS 

DUJŲ, KAI MOTORAS VEIKĖ ŠILDYMUI
šešios karo darbininkės 

buvo nugaravusios nuo dujų 
ir devyni kiti darbininkai

tį “pasidarė vėsoka”, ir jos 
paprašė, kad prižiūrėtojas 
užstatytų motorą, kad apšil-

apsirgo praeitą pirmadienį, [džius kambarį. Fabrikas ga- 
kai didelis troko motoras ta- mina armijos oro jėgoms 
po atsuktas, kad apšildytų trokus.
tas vietas, kur dirbama, I
Cardox Corp., 2940 Burr 
Oak avė., Blue Island.

šešioms darbininkėms, nu
garavusioms nuo dujų, buvo 
suteiktas dirbtinis kvėpavi
mas kompanijos pirmos pa
galves stotyje, ir jos buvo 
nugabentos į šv. Pranciš
kaus ligoninę, Blue Island.
Devyni kiti buvo gydomi 
stotyje ir pasiųsti į namus.

Mergaitės ligoninėje pa
reiškė, kad fabrike per nak- [kai motoras ėmė veikti.

Dorothy Berrum, 19 m. 
amžiaus, iš Chippewa Falls,
Wis., kurios lavonas rastas 
viename Washington, D. C., 
parke. Ji buvo valdžios dar 
bininkė. (Acme-Draugas te- 
lephoto).

NELAIMES...
Rado mirusį

Nuomuotojai namo, 6200 
So. Morgan str., ieškojo sa
vo šeimininko, kad jis paleis
tų šilumą. Kai jie rado John 
Warnį, 60 metų, jo kamba
riuose, užpakalyje jo batų 
krautuvės, 1009 W. 62nd st., 
jis buvo miręs.

Žuvo darbininkas
William L. Smith, 44 m.,

7119 South Bend avė., Gary, 
buvo užmuštas praeitą pir
madienį, kai jis buvo su
triuškintas fabrike tarp kel
tuvo ir stulpo. Nelaimė įvy
ko YoungstotVn Sheet ir
Tube Co. fabrike, East Chi- ninkas Alfred Lee WashinS‘ 

ton, 18 metų, negras !*

Perry Bronson, fabriko 
vedėjas, pasakė, kad jis ma
nąs, kad viena iš mergaičių 
užtrenkė duris, kurios pa
prastai yra laikomos atda
ros, kad išeitų garai. Jis pa
sakė, kad motorai kiekvieną 
dieną veikia išbandymo tiks
lu. n i*:*"

Alfred Elz, fabriko prižiū
rėtojas, pareiškė, kad durys 
buvo atidarytos ventiliacijai,

Sąžiningas vairuotojas

Grąžino 57 dolerius, kai rado
KOMPANIJA VAIRUOTOJUI DAVĖ $25 UŽ 

JO SĄŽININGUMĄ
Joseph Tolanda, 51 metų, 

Checker Cab vairuotojas, 
2629 W. 22nd pi., praeitą 
pirmadienį rado savo auto
mobilyje piniginę, kurioje 
buvo $57 ir traukinio bilie
tai. Automobilio vairuoto
jas radinį grąžino automo
bilių kompanijos prezidentui 
M. M Sokoll. Sokoll apie tai 
pranešė Navy pakrantės sar- 
gyvai. kuri sužinojo kas yra 
savininkas pamestos pinigi
nės. Pasirodė, kad savinin
kas pamestos piniginės ir 
traukinio bilietų buvo jūri-

Washington yra pakelyje 
į namus, dėl 9 dienų atosto
gų. Tolandai Checker kom
panija davė $25 už jo sąži
ningumą.

X Trijų apskričių bendro 
vakaro komisijos pasitari
mas įvyks šį vakarą, Auš
ros Vartų parapijos salėj, 
prieš Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimą. Visi 
nariai prašomi būtinai da
lyvauti.

X šv. Vardo Draugija, 
Town of Lake, šiomis die
nomis išleido “Souvenir 
Book”, pašvęstą nariams 
karo tarnyboje. Brošuroj 
įdėta visa eilė karių atvaiz
dų ir aprašymų.

X Pankau.skai, gyveną 
adresu 2021 Canalport Avė., 
šiomis dienomis gavo tele
gramą iš dr. Jono Pankau- 
sko, kad dabar jis randasi 
Sibire.

X Pranas Juška, pergy
venęs sunkią operaciją šio
mis dienomis jau grįš iš li
goninės namo adresu 3347 
S. Lituanica Avė. P. Juška 
yra žinomas draugijų vei-

X Genovaitė Urbaitė sa
vo gimtadienio, spalių 2 d..

cago. iš

Paralyžiaus liga
Savaitės pabaigoje buvo 

pranešta, kad Chicagos pie
tinėje dalyje buvo keturi su
sirgimai paralyžiumi, šiais 
metais mieste buvo 134 su
sirgimai paralyžiaus liga, še
šios mirtys įvyko. Apie tai 
pranešta praeitą pirmadie
nį.

Sprogimas name
Trys asmenys nudegė pra

eito pirmadienio vakare, kai 
lako kenas explodavo, pra
dėjus kaitinti virtuvėje ant 
pečiaus.

Explozija įvyko antrame 
aukšte, 2608 W. 18th str.

=M

Vicksburg, Miss., kuris nu
ėjo į I. C. • geležinkelio stotį 
ir nusiskundė apie pameti
mą piniginės ir bilietų.

3,067 amerikiečiai 
kariai sužeisti

Karo departamentas spa
lių 10 dieną paskelbė Jung
tinių Amerikos Valstybių 
sužeistų karių sąrašą, kuria
me pažymėta, jog 3,067 ka
riai sužeisti Europos karo 
fronto kovose, jų tarpe 111 
karių yra iš Chicagos ir jos 
apylinkės.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.”

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.

f ■:
lAbal geros rfiSies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 

‘cioth' kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dzlubak ir DuktA — savtnlnkAs

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

VAGYSTES
Arklys jaunuolį "nu

vedė" į teismą
Čia yra arklio istorija. Sa

koma, kad William L. Green, 
16 metų, 151 N. Ohio, iš 
priemiesčio “nukniaukė” ark
lį iš Hillman akademijoė, ne
toli Auroros, ir pardavė ūki
ninkui, kuris gyvena Ma- 
zone. 16 metų vyrukas pra
eitą antradienį pakliuvo į 
teismo rankas.

Arklio pirkėjas ūkininkas 
Burkhart pasakė sumokė
jęs už arklį $65, ir paskui 
pastebėjo, kad arklys buvo 
šlubas.
Green buvo areštuotas, kai 

policija sužinojo, kad jis iš
keitė Burkhart’s čekį Auro
ros banke.

Plėšikai su plyta iš
mušė langą

Joseph Tajany, brangak
menių krautuvės sivininkas, 
207 166th av., Calumet City, 
pranešė priemiesčio polici
jai, kad vagys išmušė pa
rodos langą su plyta, anksti 
praeito pirmadienio rytą, ir 
pavogė laikrodžių ir odinių 
dalykų už $728.

Genevieve Urbaitė 
proga iš tėvų Gregory Bur
bų, savininkų moteriški} 
drabužių siuvyklos, 1857 W. 
47 St., dovanų gavo karo 
boną už $100.

X Liet. Vyčių Chicago 
apskrities susirinkimas dėl 
svarbių priežasčių iš sek
madienio, spalių 15 d., iškel
tas į pirmadienį, spalių 30 
d. Susirinkimas bus Gimi
mo Panelės šv. parapijos 
mokykloj, Marąuette Park. 
Visų prašoma tai įsidėmėti. 
Susirinkime bus išduotas 
platus seimo raportas.

X Sgt. Joseph Būdžius, 
sūnus Pauline Budzius, 35- 
19 W. 26 St., U. S. Oro Tar
nybos štabo Prancūzijoj 
pranešimu, yra baigęs oro 
strateginius orientacijos 
kursus, į kuriuos įeini ir 
cheminė apsigynimo tarny
ba. Prieš išvykdamas į ka
riuomenę Būdžius dirbo 
Butler Bros.

STASYS LITYVINAŠ SAKO://TA JI "D H "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— visokios rūšies namams

REIKMENIS.” OERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVallhoard — Plaster Roard— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dings — Langų — Darų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Plcisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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