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RUSAI PASI
JAV Submarinai Nuskandino 32 
Japonų Laivus, Jų Tarpe 7 Karo Laivus

Ė SIRVIN
TAI NE MANDAGU, BET JUK TAI KARAS

VVASHINGTON, spalių 18. 
—Laivyno Sekretorius For
restal pranešė, kad Ameri
kos submarinai Pacifike nu
skandino dar 32 japonų lai
vus, jų tarpe septynis karo 
laivus.

Nuo karo pradžios mūsų 
submarinai nuskandino 804 
japonų laivus, 37 gal nuskaa 
dino ir 115 sužalojo.

<
i Forrestal taipgi pranešė, 
i jog Amerikos galingi laivy- 
į nų daliniai Pacifike perpra 
eitus keturis ir pusę mėne- 

I sius sunaikino 3,080 japonų 
j lėktuvus ir 905 visokių rū
šių priešo laivus.

Per tą laikotarpį Ameri
ka prarado 341 savo lėktu
vą.

Naciai Pripažįsta, kad Paleido Virbali;
Kaujasi prie Kalvarijos, Naumiesčio
LONDONAS, spalių 18. — Naciai pranešė, kad naujoji 

rusų ofensyva Pakaityje pasiekė Širvintas, tuo duodami 
suprasti, kad rusų kariuomenė įsiveržė į Rytprūsius, ka
dangi Širvintai randasi apie mylią anapus Rytprūsių sie
nos.

Nacių raportai sakė rusų ofensyva privertė nacius ap
leisti Virbalio miestą, Lietuvoje, tris mylias nuo sienos, 
ir kad kovos už Rytų Prūsiją eina vis platesniu mastu. 
Maskva iki šiol nėra pranešusi apie savo ofensyvą Lietu
voje.

Nacių komentatorius Pulk.

U. S. Kariai Užėmė Carolines Atolius
PEARL HARBOR. spa- Į ’ Ta proga Nimitz paleido 

liųi 18.—Amerikos kariai iš- militarinę paslaptį—kad a- 
lipo Nagulu atoly, Carolines merikiečiai kariai rugsėjo
salyne, 85 mylias į pietus 
nuo Yap, greit nugalėjo ne
didelę priešo opoziciją, ir 
užėmė visą atolj.

JAV PACIFIKO ŠTABO 
LAIVYNAS, Pearl Harbor 
spalių 18.—Amerikos lėktu
vų ir laivų atakos ant iapo 
nų Philippinuose ir Formo- 
soje duoda atsakymą japo
nų propagandai, būk jų lai
vynas sudavęs Amerikos 
laivynui “mirtiną” smūgi, 
dėl kurio tų salų invazija 
turėsianti būti atidėta bent 
porą mėnesių.,

Adm. Nimitz, pranešda
mas, kad Pacifiko laivyną? 
tęsia atakas ant Philippinų, 
nurodo jog amerikiečiai ne
mano sustoti puclę Phili- 
ppinus.

20 ir 21 dd. išlipo ant Uli
thi atolio, vakarinėse Caro
lines salose, ir be japonų 
pasipriešinimo jį užėmė.

Ulithi randasi pusiauke- 
ly tarp amerikiečių užimtos 
Guam ir pietinių Palau sa
lų, ir jo ežeras sudaro gerą 
bazę karo- laivams.

Nimitz sakė jis anksčiau 
nepranešė apie tai, kadangi 
jis manė jog japonai dar 
nežinojo apie tai.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad mažieji kovos lėktuvai 
skrido iš pietvakarių Paci
fiko į Mindanao, kur sunai
kino japonų konvojų iš 62 
sunkvežimių ir šešių štabo 
automobilių, išsklaidė prie
šo kavaleriją, ir apšaudė 
japonų aerodromus toje apy 
linkėję.

80 U. S. Lėktuvų Puolė Manila: Japonai

Amerikos tank “dozeris” važiuoja per skylę pramuštą Aachen geležinkelio stoty, kad 
įeiti į miestą po to, kaip naciai sunaikino didžiausį perkasą vedantį į Aacheną. Ameri
kos pirmoji armija uždarė nacių pabėgimo koridorių ir užėmė pašalinę Wuerelen tvir
tovę. (Acme-Draugas Telephoto.)

BRITAI OKUPAVO 
SCARPANTO SALA

ROMA, spalių 18. — Du 
britų naikintuvai iškėlė ka
rius, kurie vakar rytą užė
mė Scarpanto salą. Tos sa
los graikai gyventojai buvo 
apsupę ten esantį nacių gar 
nizoną.

Kalnuota Scarpanto sala 
randasi Dodeka nuošė, tarp 
Crete ir Rbodes salų. Joje 
gyvena apie 8,000 žmonių.

Artilerija Apšaudo 
Japonus Burmoje

KANDY, Ceilonas, spalių
18.—Adm. Mountbatten šta 
bas pranešė, kad sąjungi- 

PEARL HARBOR, spa-' Clark Field aerodromas ninku artilerija apšaudė ja- 
lių 18.—Japonų valdomas yra 40 myfių į šiaurvaka- ponų pozicijas prie Buthe-
Manila radio šiandien sakė rius nuo Manila. Legespi 
80 lėktuvų iš Amerikos lėk- yra strateginis uostas piet- 
tuvnešių šį rytą atakavo rytinėj daly Luzon, svar- 
Manila, o kiti Amerikos lėk blausios Philippinų salos, 
tuvai tuo pat metu puolė Abu tie taikiniai buvo pulti 
Clark aerodromą ir Legas- ir vakar dieną.

daųng, Arakan fronte Bur 
moję, antrą dieną iš eilės.

Britai Užėmė Vernay, Rakta i Ruhr ą
LONDONAS, spalių 18.— 

Britai kariai užėmė. Vernay, 
svarbų susisiekimo centrą 
penkias mylias' '-į vakarus 
nuo Maas, Olandijoje, iš kur 
galės žygiuoti į Reino-Ruh- 
ro klonį Vokietijoje.

Nacių komanda pripaži
no, kad Aachenas apsuptas 
ir sakė sąjungininkai ruo
šiasi naujam puolimui, šį 
kartą į Koelną.

Nuo Breskens, prieš Ant- 
verpo uostą, iki Belforių 
štai koks vaizdas vakari
niam fronte:

1) Kanadiečiai pasiekė 
Ijzendijke, šešias mylias į 
pietus nuo Breskens, ir 
spaudžia nacius gynėjus į 
vis siaurėjančią kišenę.

2) Šiaurinėj Olandijoj, 
britai užėmė Vernay. Na
ciai sako sąjungininkai čia 
sukoncentravo 1,500 tankų 
puolimui į Ruhro-Rhine klo 
nį.

3) Gen. Eisenhower pra
nešimas pavadino pirmos 
armijos fronto veiksmus 
‘ ‘apvalymu. ’’ Amerikieči a i 
baigia apvalyti Aachen ir 
kitas dalis Siegfried linijos.

4) Amerikos trečios armi 
jos kariai pasivarė mylią į 
šiaurę nuo Arfcy-sur-Mosel- 
le, iki keturių mylių nuo 
Metz.

5) Vosges kalnuose, są
jungininkai pasistūmėjo pir 
myn tuoj į pietus nuo Bru- 
yeres ir į šiaurryčius nuo 
Le Thillot.

Ernst von Hammer sakė ra *
sai praplėtė savo ofensyvą 
prie Rytprūsių sienos ir 
atakavo stiprias vokiečių 
pozicijas tarpe Kalvarijos 
ir Širvintų. Anot jo, po 
smarkaus gynimo, naciai tu 
rėję apleisti Virbalį.

Virbalio užėmimas buvo 
strateignis rusų laimėji
mas.
65 Mylios iki Karaliaučiaus

Kalvarijos miestas ran
dasi 30 mylių į pietryčius 
nuo Širvintų;. Tas Vokieti
jos pasienio miestas yra 42 
mylias į šiaurryčius nuo 
Įsrutės geležinkelių centro 
ir 91 mylią į rytus nuo Ka
raliaučiaus, Prūsijos sosti
nės.

Kiti rusų daliniai, kurie 
puola Kdaipėdą, randasi 65 
mylias nuo Karaliaučiaus

sijungę” prie Rytprūsių, ir 
randasi prie geležinkelio li
nijos, kuri eina iš Kauno į 
Marijampolę į Rytų Prūsi
ją.

Lėktuvai Atakuoja 
šeši keliai sueina Virba

lyje, kuris randasi prie Vil- 
niaus-'Įsrutės geležinke 1 i o. 
Rusų pranešimas sakė jų 
lėktuvai sėkmingai atakuo
ja taikinius Rytprūsiuose. 
Anksčiau buvo suminėta 
Tilžė, Karaliaučius, Įsrutė 
ir Širvintai.

Nacių pranešimas sakė 
rusų atakos prasidėjo 25 
mylių frontu abiejose pusė
se Vilkaviškio, dvyliką my 
lių nuo Rytprūsių.

Nacių vakar nakties pra
nešimas sakė rusai pasiekė 
Prūsų sieną vienoj neišvar- 
dintoj vietoj, ir minėjo kau

Kalvarija randasi tik į j tynęs prie Naumiesčio, Lie- 
šiaurę nuo Suvalkų trikam- ' tuvoje, tik anapus rubežiaus 
pio, kurį naciai buvo “pri- į nuo Širvintų.

Hitler Mobilizuoja 'Partizanų' Armiją

pi.
Anot pranešimo, atakos 

prasidėjusios 10 valandą

Pranešėjas sakė 16 Ame
rikos lėktuvų buvo numuš
ta. Pastarasis jų pareiški-

ryte. Atakuojanti lėktuvai ma s kol kas neturi jokio 
puolė trimis bangomis. 1 patvirtinimo.

KARO BIULETENIAI JAPONAI VERŽIASI
—Maskvos radio sakė ru

sai įsiveržė nuo 12 iki 31 
mylios gilumon Cekodova- 
kijofe, no to kaip užėmė To
torių perėją Karpatuose.

—Naciai sako rusai pra
dėjo smarkiau spausti na-

ARČIAU KWEILIN
CHUNGKING, spalių 18. 

—Japonų jėgos, kurios ban
do plačiai apibėgti Kweilin 
iš šiaurės, pasistūmėjo še
šias mylias į vakarus iki 
punkto 18 mylių į vakarusdus tarpe Klaipėdos-Tilžės.„ . , nuo Hingan miesto prie Hu-—Berlyno radio sake kau „ ®nan-Kwangsi geležinkelio.tynęs vyksta Budapešto, 

Vengri >os sostinės, gatvėse.
—Sąjungininkai paskelbė 

įstatym”s okupuotai Vokie
tijai. Vokiečiai partizanai 
bus baudžiami mirtimi. Pra 
nešta taipgi, kad Prancūzi
ja gaus vietą Reicho okupa
cijos? jėgose.

Tarp išsprogdintų taiki ŽlIYO TrVS JdDOllcH 
nių buvo amunicijos krovi- . , . . .

Admirolai: Tokyo
LONDONAS, spalių 18.—

nys.
Nežiūrint prasto oro, ry

tinės komandos lėktuvai 
sėkmingai puolė priešo kon 
centracijas toje apylinkėje. 
Lėktuvai taipgi padėjo ka
riams, kurie puola priėjimą 
prie Tiddim bazės.

VIESULAS SIAUTĖ 
KUBOS SOSTINĖJE

MIAMI, Fla., spalių 18.— 
Smarkūs urigano vėjai, nuo 
140 iki 160 mylių per valan
dą greitumo, šiandien siau
tė per Havaną. Audra iš šil
tų kraštų tuomet pasuko į 
Meksikos įlanką ir vėjai jin 
pasiekė Florida Keys salas.

Amerikos lėktuvai, kurie j Oro biuras pranešė, kad 
atakavo japonų Laivus prie Key salos ir pietinė Florida 
Hong Kong pirmadieny ry- ‘ greitu laiku jaus tos audros 
šium su Adm. Nimitz opera-1 vėjus.
cijomis prie Formosos, nu
skandino aštuonis japonų 
laivus, septynis sužalojo, ir 
kitus penkis gal sužalojo.

Isle of Pines, salą į pie
tus nuo Kubos, jautė viesu
lo pilną jėgą. Iki šiol dar 
nėra susisiekimų su ja.

Nepripažįsta Nacių 
Sudarytos Valdžios

STOKHOLMAS, spalių 18 
Berlyno radio perdavė To- 1 —Dr. Josef Kristoffy, Ven-
kyo raportą, kuris pranešė grijos ministras Danijai, 
apie trijų Japonijos vice atvyko švedijon su savo 
admirolų žuvimą. Pasak ra- pasiuntinybės štabu, po to, 
porto, jie buvo vice admiro- kaip jis nepripažino naujos 
lai Miura, “kuris mirė nuo nacių sudarytos vyriausy- 
susirgimo fronte,’’ ir Mūra- bes Budapešte.
ta bei Mitsunobe, “kurie Kristoffy sakė jis klau- 
žuvo kovose.’ sys vien tik Vengrijos Re

gento Horthy įsakymų.

LONDONAS, spaliui 18.— 
Berlyno radio paskelbė Hit
lerio proklamaciją, kuria 
jis formaliai įsteigė parti
zanų armiją visotj Vokieti
joj '“visomis priemonėmis'* 
kovoti prieš sąjungininkas 
Vokietijoje.

Hitleris pripažino, kad 
visi Vokietijos sąjunginin
kai ją apleido, ir kad sąjun
gininkų kariuomenės stovi 
prie Vokietijos rubežiaus, 
ir atsišaukė į kiekvieną 
sveiką vyrą nuo 16 iki 60 
metų amžiaus kovoti prieš 
Angliją ir Ameriką.

Jo pareiškimas, kad “vi
si” Vokietijos sąjunginin
kai jau atšipai aidojo nuo

ašies skaitomas prisipažini
mu jog Vengrija, kur naciai 
kariai bando panaikinti tai
kos prašymą, jau nebėra 
nacių įtakoje.

Hitleris nupiešė Reichą 
kaipo priešų apsuptą tautą, 
kuri dabar turi pasitikėti 
savo resursais ir ginklais 
krašto “išganymui.” Jis ir 
vėl sakė “tarptautiniai žy
dai priešai” nori sunaikinti 
Vokietiją ir vokiečių tautą.

Gestapo viršininkas Him- 
mleris, kalbėdamas į nacių 
susirinkimą Rytprūsi joje, 
pakartojo Hitlerio atsišau
kimą sudarymui “Volks- 
sturm” armijos tėvynės gy- 

1 nimui.
Vaikučiai* Gaus Saldainių 

LONDONAS, spalių 18.—

L.:wemnm“„g,u„h^J: Ketvirtą Kart? per 5 į JAV Kariai Pasivarė Arčiau Bologna
kučiai gaus po pusę svaro Dienas Atakavo Koelna 
saldumynų Kalėdoms. ROMA, spaiių 18.—Ame- Į Cesena iš rytų ir pietų.

KALENDORIUS 
Spalių 19d.: ftv. Petras

Al kantaras; senovės: Rūs- 
tulis ir Giytė.

Spalių 20d.: ftv. Jonas

LONDONAS, spalių 18.— 
Didieji Amerikos lėktuvai 
šiandien vėl atakavo Koel
ną. Nuo šeštadienio tam 
miestui teko juvirš 8,000 
bombų.

Suvirš 1,000 lėktuvų ata-
Kanttetls; senovės: Gedai-į kftyo Koelno ir Kaasel ge,e_ 
nis ir Saulė. žinkelius ir karo fabrikus.

Kassel randasi 120 mylių į 
rytus nuo Koelno.

ORAS
Giedra ir vėsiau.

rikos kariai pasivarė mylią 
į šiaurę nuo užimto Liverg- 
nano, ir dabar randasi tik; 
devynias mylias nuo Bolog
na miesto.

Rytiniam gale Italijos 
fronto aštuntos armijos ka 
riai, iš lėto verždamiesi pir
myn Po klony, užėmė dar 
kelis jardus Rimini-Bolog- 
na plento, ir artinasi prie

Britams ir indėnams ver
žiantis per kalnus ir konso
liduojant pozicijas nežiūrint 
priešo kontratakų, ameri
kiečiai užėmė Trepo ir San
ta Anna kaimus kalnuose. 
Lėktuvų padedami, jie stu
miasi arčiau Belmonte kal
no, kur vyksta aršios kau
tynės.

✓
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
Nnrth ęMp ne katalikų seimelis, Fede-
nUlin Jluv , racįj,38 apskričio sušauktas.

Spalių 15 d. tapo pakriks- Į Trečią valandą po pietų šv.
Vincento bažnyčioj įvyko 
pamaldos. Pamokslą pasakė 
kun. E: ©Ulevičius. Neteko 
jo girdėti, bet girdėjusieji 
džiaugėsi jojo paprastumu 
ir turiningumu. Apie ket
virtą valandą prasidėjo sei
melis. Dalyvių buvo su vii- 
šum šimtas iš įvairių kolo
nijų- Iš North Side dalyva
vo devyni asmenys. Prezi- 
dijuman pateko šie: S. Ga- 
baliauskas, A. Naujaliūtė, 
A. Paleckis, A. Mažeika, 2a- 
liaduonis ir kun. J. Skrip- 
kus. Svarbiausiu seime da 
lyku gal buvo A. Vaičiulai
čio kalba. Seimeliui buvo 
skirta visai mažai laiko. Su 
dviem valandom nedaugiau- 
sia galima aptarti. Daugiau
sia kalbėta apie Lietuvą, 
jos šelpimą, informacijos 
biurą, kuriam net aukų su
mesta $65.00.

tytas John-Walter, sūnūs 
VValter Chatello ir Onos 
Bomblauskiūtės. Krikšto tė
vais buvo Bernard Vainaus- 
kis ir Della Bomblauskiūtė.

Vestuvių varpai greitai 
suskambės dėl William Huu- 
kele ir Frances Rumbaus- 
kas, nes jųjų užsakai pirmu 
sykiu tapo paskelbti Dan
gun Žengimo bažnyčioj spa
lių 15 d.

Jau pasirodė kalakutų lai
mėjimo knygutės, kurias 
platina moterų klubas. Tuos 
kalakutus galima bus lai
mėti lapkričio 26 d. laike 
moterų klubo rengiamos va
karienės parapijos svetainė
je. Tų kalakutų vakaro pel
nas yra skiriamas apdengi
mui klūpojimo suolelių baž
nyčioj minkšta guma, nes 
dabar moterėlės dažnai nu
siskundžia suplėšą kojines i 
menkai aptašytus suolelius. 
Tam tikslui moterys turėtų 
noriai paaukoti nors dviejų 
parų kojinių vertę bei kai
ną.

Bridg'evilie
Bendro Amerikos lietuvių 

šalpos fondo skyrius su pa
galba parapijos gerų

Spalių 14 d. g v. NJarijos 
kapuose tapo palaidotas Jo
nas Grajauskas. Velionis bu
vo gerai žinomas ne tik 
Pittsburgho lietuviams, bet 
ir apylinkių mainieriams, 
nes per 20 su viršum metų 
vargonininkavo Šv. Kazi
miero parapijoj, o 29 me
tus išbuvo vertėju. Mėgda
vo patarnauti lietuviams i-

rėlių rengiasi rūbų rinklia
vai Lietuvos žmonėms. Dra
bužiai bus sudėti parapijo. 
salėje iki ateis iš Pittsbur
gho pranešimas persiųsti 
juos į centralinį sandėlį. Pa
nešiotas drapanas reikia su 
lopyti, jei suplyšusias, ir 
išvalyti patiemo. Skarmalai 
ir purvini drabužiai nepri
imtini. Tokie tinka tiktai 
“regsmonui”. Galima auko
ti ir seną avalinę. Bet ii 
turi būti sutaisyta, be skv-

KOMENDANTAI TRECIOJO U. S. LAIVYNO

Admirolas Wm. F. Halsey, Jr. (kairėje), komendantas 
Trečiojo U. S. Laivyno Pacifike, karštai sveikina grįžusį 
vice admirolą Mare A. Mitscher, -vadą suplanuotos kovos 
su japonų laivyno daliniu prie Formosa, kuris pabūgęs 
amerikiečių jėgos, pasirodė ir nestojęs į mūšį pabėgo. 
(Acme-Draugas telephoto)

karienėje, 
mote- Vincento

į vykusi oje Šv.
parapijos salėje Žymus vyras mirė

SANTA MONICA, Calif.
Mirė Dr. John J. Schuma- 

rių vietų tavo daugiau, kaip cher „ metų Southwestern
Pittsburghe. Atstovų iš į vai

šimtas. Pasitarti svarbiais 
šio momento reikalais, pa
siųsta prezidentui Roosevel- 
tui telegrama ir priimta ke
lios rezoliucijos šalpos ir 
informacijos reikalais.

universiteto, Los Angeles, 
įsteigėjas ir prezidentas. Už 
jo sielą buvo atlaikytos Šv. 
mišios, Šv. Monikos bažny
čioje.

Platinkite “Draugą”

mant pilietiškus popierius 
ir kituose teismiškuose ‘tru- Įjų. Nuo mūsų širdies geru-

Moterims Trečiadienį

PAULINA
heliuose'. Pamaldos įvyko 
Šv. Bernarde bažnyčioj, Dor 
mont, Pa., ku ūai parapijai 
velionis priklausė per daug 
metų. Buvo malonaus, man
dagaus būdo. Ilsėkis ramy
bėj.

mo ir atjautimo kitų vargo 
ir kančios priklausys dra
bužių rinkliavos pasiseki
mas.

MASSUGl

Spalių 15 d. įvyko Esple-

Praeitą sekmadienį mūsų 
klebonas dalyvavo Katalikų 
Federacijos Pittsburgho aps 
krities konferencijoje ir va-

Phone Vlrginia 9493

SOUTH 
RUSStAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

ITIARGUTU
vnr.MnmBT.TH AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 1C.

WHFC - HM kilos.
SEKMADIENIAIS — mo 1 

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — m 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Peak- 

tadieaiaia nuo 7 Ud 8 v. v. 
O ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242 

Į, Į =g

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [x| DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

GRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Teiefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti............$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course). $12.50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $^0.95

STASYS LITWINAS SAKO:
,aT\ H "R K T5 Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS.”---------- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Piaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos fty- 
dlngs — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — VaraiMo — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Harduare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

AP ROKĄ V IMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
S03« 8. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1212 

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

Lietuviai... lenku 
armijoje

Iš Londono mums prane
ša, kad tenai stovinčiuose 
lenkų armijos daliniuose y- 
ra iš Vilniaus krašto lietu
vių, kaikurie nemažai ap
lenkėję. Vienas iš jų, kapito
nai, kurs save vadina len
kiškai kalbančiu lietuviu, 
lankėsi Londono lietuvių 
parapijoje. Jo nuomone, bū
tų galinga rasti “bendrą 
kalbą tarp lietuviškai ir 
lenkiškai kalbančių lietu
vių” ir sudaryti apie 5 mil. 
valstybę. Jis nustebo, kai 
buvo atkreiptas jo dėmesys, 
jog šimtmečiais ne lenkai 
valdė Lietuvą, o lietuviai— 
Lenkiją. Jogailaičiai nebuvo 
’enkai...

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

1

Zuikis i Kiek?
Įbaugintas zuikis gali vie- Rusija iki šiol yra gavusi 

nu šuoliu nušokti iki 20 pė- į 7.800 Amerikos karo lėktu- 
dų. I vų.

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

GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO*
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. t
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KAMER

“Lietuviškas
Žydukas”

29 metų praktikavimas 
Justų garantavimas 

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne

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

pirma.
4712 South Ashland A v,

/Phons YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami } 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

DR. SIRIKOL'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

Res. 6958 8o. Taiman Ava.
Rea. Tel. GBOveMU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS 

2423 West Marnuette Road^
OFISO VALANDOS 

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

TnL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Aveo 
arti 47th Street

ano • wL ryta Bd 8 vaL

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

0036 .
Keaddendjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

M. IAB* 0821
8107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1-8; ano 4:308^9

CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHmURGAS - 

2201 W. Cermak Rd. M
1—3 popiet ir 7—8 v, » 
Trečiad. ir Šeštadienis

ofisas uidarytaa 
REZIDENCIJA

3241 West fifith Place 
Tek REPublie 7868

TeL CANal 0257
Rea. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARda 8146

DR. Y. A. 5IMKUS
Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsam gyvent- 
mot. Saugokite jas Pisdami išėg- 
camlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurtą regijlmo mokai*, 
galt autelktl.
| >« STOTAI PATYRIMO
pririnkime akintų, kurte prašali

na visą aktų įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. 1 Smetana, Jr.

OVTOMVTR1STA1 
1801 So. Ashland Avenoe 

Kampas ll-tos
Tek/onasi OANAL SSS3, Cbtoago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien'9:80 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Tračlad. Ir leštad. 1:10 a. m.
——T;M p. nu

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

AB m amtURGM^ 
■t AKUOTO PRITAIKO W 

744 Wmt SStb RtreH
U-U; 2-4; b- 6:3OA:»

b- 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji
• i . . _. kurią uždirbame savo rankominti, išskynus mus pačius.

Nieks negali mus paže-

LIETUVIAI DAKTARAI
H

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGtČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remoatavlmui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MANESINIV IAMOKĖ.ILMUI

Panaudokite Progą Dabartinėms temoms 
Nuošimčio Rotoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų įstaigoje. JAsų Indėliai 
rftpmtlngal globojami Ir Ilgi t.YOOO.Ofl ap
drausti per Fcderal Saitas* and lx>as In- 
murance Corporalloo Jūsų pinigai bu* greitai 
išmokami Jum* ant pareiti* Ištinto.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LtETl VIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Motai Sėkmingo Patarnavimui —•

KEISIUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. H ALKTE D ST.

Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—0 kasdien. 
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel.......... VIRginta 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekra. tik suaitarius.

į DR. P, ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniaia. Ketvirtadieniais

ir Penktadieniaia 
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 SE6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bm. Tel.: MIDway 2880 

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

dr7emily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 8210 

Res. Tel. REPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Aauk KEDzte 2868

VALANDOS: ™
Kasdien nuo 1-8 vai. popiet

Ir nuo « Iki 9 vai. \ a kai e. 
Trečiadienio vakarai* ir taipgi

Sekmadieniai* pagal eutart|.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie
kia. — Vydūi

-t,., --
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Ketvirtadienis epai. 19, 19±4 DTENRASTIS DRAUGAS, UHIUAGO, IEEINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" VVILLKIE LAIDOTUVES

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS I

“DRAUGAS" HFT.P WA\TFT1 
ADVERTISING DEPARTMENT 

137 No. Dearborn Street 
TeL RANdolob *488**48*

HELP WANTF.D — VYRAI

STIPRIŲ JAUNŲ 
VYRŲ

Išleidimui laikraščių ir operuoti 
piovimo mašiną.

Pokarinė ateitis ir proga įsidir- 
bimo dirbant prie plačiai žinomos 
Research firmos.

Tek- SUPerior 5080
ENTENSION 26

VYRAI
Ar Ieškote Dalinio 

Laiko Darbą? 
Toliau Neieškokite, 

Bet Ateikite į

UNITED 
WALLPAPER, INC.
3330 W. Fillmore

%
Tinkamos Valandos:

Galima sutaikyti tarp 7 ryto 
iki 10 Vai. vakaro.

HEI-P IVANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

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

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos daodama;
Valgis dykai.

Dieno*, vakarais ar naktinūmta 
valandomis 

AtslSauMt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Kmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★Ar ★ ★

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

ADVERTISE
In America’s Oreatest 

dthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* ********

U

DIRBTUVĖJ E DARBININKU— Die 
Casters, Orinders. Shinping room. 
Taipgi prie lengvu o.belnu dirbtuvės 
darbų. 2510 W. MONROE

VYRAS
Dirbti prie Order deskos. Patyręs 
prie plumbing ir šildymo reikmenų

PAŠAUKIT MR. WILLIAMS 
VIRginia 1500

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

VYRO prie abelnu darbų. Pastovus 
darbas gera mokestis. — (IRF.EN 
DRESS CO.. 229 S. MARKĘ? ST.. 
ar pašaukit DEArborn 3S97.

VYRO

Surišti mažus shipping cases in 
bandelius su mašina. Pastovus ir 

švarus darbas.
THOMSON & TAYLOR DJIV.

530 W. fĘRMAK TU).

VYRŲ
Prie Commissary darbų. 
80c i Vai. Pokarinė proga.

ATSTŠATJKTT J 

ROOM 310

135 E. 11 th PLACE

Illinois Central R.R.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GEBA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR
I

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ

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

UNIFORMOS DUODAMA

JOHNSON & JOHNSON
GAS MASK DIVISION 

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

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

Clean Home Products
1401 W. North Avė. 2nd fl.

ABELNŲ COMMISSARY 
DARBININKŲ

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA .. 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

DIŠIŲ PLOVĖJŲ
Pokarinė ateitis užtikrinta. Pa
stovūs darbai, Sekmadieniais 
ir Šventadieniais dirbti nereikia

BONAI IR ATOSTOGOS *

Ę. W. RIECK
160 N. STATE ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. TARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS
1649 West 47lh St.

VYRAI IR MOTERYS PARDAVIMUI

Iš Community and War Fund vajaus
Lietuvės moterys i“JjaFell0WShip Istaigoa r
nuoširdžiai darbuojasi j Suminėtos rinkėjos vis

v . ». *. ,'dirba rinkliavoj dienomis tVisiems yra žinoma, kad i , . ,
Community ir War Fund
jus yra įsisiūbavęs labai 
smarkiai ir su spalių 16 d. 
prasidėjo rinkliava per na
mus.

Laidotuvių procesija tyliai slenka mažo Indiana val
stybės miestelio Rushville gatvėmis lydėdama Amerikos 
vėliava apdengtą karstą Wendell Willkie. Laidotuvių me
tu miestelis buvo užsigrūdęs žmonėmis iš arti ir toli. 
(Acme-Draugas telephoto)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Virš šimtas vyrų
dvasinėj puotoj

Brighton Park. — Sus
kambėjo prie altoriaus var
pelis. Kaip rugių varpos, 
galvos nulinko pagarbai 
Sutvėrėjo. — Prisiartino 
dvasinės puotos valanda, 
kuomet eilėmis sustoję vy
rai ėjo prie Dievo stalo.

Tai buvo svarbiausias 
momentas virš šimto vyrų, 
kuomet priėmė Šv. Komuni
ją N. P. švč. P. bažnyčioje, 
paminėdami Šventojo Vardo 
Draugijos (Holy Name So- 
ciety) Komunijos Sekma
dienį spalių 15 d. 
PROCESIJA

Saulutė gražiai spindėjo 
iš debesių aštuntą valandą 
ryto, kuomet vyrai pradė
jo procesiją iš mokyklos 
kambarių į bažnyčią ir už
ėmė pirmutines vietas, ne-

Lydint varg. Justui Ku
dirkai, vyrai sugiedojo him
ną ir išmaršavo iš bažny
čios į salę, kur įvyko su
sirinkimas su pusryčiais. 
SVEČIAS

Čia buvo didis siurpry- 
zas visiems vyrams. Sve
čias kalbėtojas buvo dr.
Petras Daužvardis, Lietu-*
vos konsulas, kuris labai 
gražiai apipudino Lietuvos 
vargus, kviesdamas visus į 
bendrą darbą Lietuvos Tais 
vės atgavimui. Kad paro
džius pagarbą konsului 
Daųžvardžiur, • visi nariai 
nutarė priimti jį į, garbės 
narius.

Visiems buvo džiaugsmo, 
kuomet pirmininkas prane
šė, jog pusryčiai buvo do
vana bankieriaus Justino 
Mackevičiaus. Nutarta jam 
pasiųsti padėkos laišką.

Pakalbėjus kleb. Antanui
toli sanktuarijos. Procesiją tBriškai, prasidėjo progra- 
lydėjo maršalka, Rapolas ma, kuri buvo paruošta

būti

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

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

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

you learn or demonstrate atality.
VVEST TOWN BUSBES AND STREET CARS TO DOOR

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

ZPARSTDTJODA NAMAS
DB1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namaa Town of Bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prafio- 
ml kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nutautas, 4«8« So. Woo<l Street, ar 
telefonuokltc TAFayette A008.

PARSIDUODA — lavatorilos (Bath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovą (day- 
bed); 1 siekinis laundry tub. Pigiai.
D51 Informacijų kaslink fiių dalykų, 
telefonuoklte — CANal 8010.

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

Kovose Prancūzijoje 
Žuvo 32 Kunigai

NEW YORKAS, spalių 
18.—Vatikano radio prane
šė, kad kovose už Prancūzi
jos išlaisvinimą žuvo 32 
prancūzai kunigai. Anot 
čia girdėto pranešimo, 108 
kunigai suimti kaipo karo 
belaisviai ir kiti 500 pran
cūzų kunigų ištremti į Vo
kietiją.

SKAITYKITE ‘DRAUGĄ’’

Milašius. Kun. Vytautas 
Mykolaitis, laikė šv. Mišias, 
o kun. Stasys Valuckas, 
savo pamoksle šiam istori
niam parapijos vyrų įvy
kiui, pasakė:

“Jei kiekvienoj bažny
čioj, kiekvienam name. kie
kvienoj valstijoj visų žmo
nių širdyse būtų tokia gra
ži valia, kaip egzistuoja jū
sų širdyse šiandie, tai ne
būtų šio karo, nei kitų ka
rų. Viešpatautų taika ir 
meilė. Melskitės, kad taip 
įvyktų. ”

Jis pagyrė vyrų dvasinį 
užsimojimą, prašydamas, 
kad kitą Švento Vardo dr- 
jos Komunijos Sekmadienį, 
kuris įvyks lapkr. 19 d., ei
tų prie virš tris šimtai vy
rų. Jie sakė neužilgo gali 
įvykti, kad 1,000 šios kolo
nijos vyrų įstos į šv. Var
do Draugiją.
Už SŪNUS 

c Tuomet, vėl varpelis sus
kambėjo ir vyrai palenkė 
galvas ir pasimeldė už ka
reivius, kurie šiandie kovo
ja visuose pasaulio fron
tuose, prašydami Dievo 
greitos taikos.

Bridgeport kolonijoj skir
ta yra nemažas plotas lie
tuvėms rinkėjoms, būtent 
nuo 31-mos iki 35-tos ir nuo 
Wallace iki Lituanica, Šios 
apylinkės vadovė, kapitonas 
yra nenuilstanti visuomenės 
ir katalikų draugijų veikė
ja Rozalija Mazeliauskienė, 
kurios vadovybėj darbuoja
si šios rinkėjos, pirmoj ei
lėj randasi darbščios Bridge 
porto liuosnorės; neatstovau 
jančios jokios organizacijos, 
bet gerai žinomos veikėjos: 
Pearl Kurauskienė, M. Gu- 
muliauskienė. Iš draugijų 
darbuojasi šios nuoširdžios

kad kiekviena šeima 
atlankyta.

šiuomi prašom visų 
imti jas ir paaukoti, kiel 
kas išgalit ir tuomi pridu< 
ti morališko ūpo rinkėjoi 
ir jų kapitonei, nes jos dir^ 
ba ir pašvenčia savo bran
gų laiką negaudamos jokie 
atlyginimo už savo darbą. 
Juo daugiau surinksim au
kų šiame vajuj, tuo bus ga
lima suteikti didesnė para
ma nuvargintai ir nualintai 
mūsų brangiai Lietuvai.

M. Zolpienč

pri«

Moterys į talkų
Atstovės virš 60 atskii 

Illinois valstybės organiza
cijų šiomis dienomis susirin
kime nutarė duoti didelę tai-

narės, atstovaujančios se- ką Šeštos Karo Paskolos va- 
kančias draugijas, kaip tai, jui, kuris prasidės ateinantį 
A. Navikaitė — Ateitininku < mėnesį.
draugovę; A. Banienė ir A. 
Vaičikauskienė — šv. Pet
ronėlės; O. Aleliūnienė ir 
A. Leščinskienė — Lietuvai 
Gelbėti Fondo; J. Andrulie- 
nė — Liet. Mot. Piliečių Ly
gos; A. Gilienė — Šv. Jur
gio mot. choro; J. Lukienė

Kokia suma bus užsimota 
sukelti šeštąją Karo Pasko
la, vyriausybė neužilgo pra
neš.

Kiek surinkta?
Jungtinėse Amerikos Val

stybėse 1943 metais buvo 
surinkta 255,513 tonų senos 
skardos (blėkos), 43,919 to
nų riebalų ir 6,$66,554 tone

ir Kalėdų parengimą savo 
vaikams.

Raporteris1 senos popieros.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Bprtngstnl&l 
Matrasal Stadlo Goach

vietinių šv. Kazimiero se
selių. Programa labai pati 
ko visiems vyrams.

Šv. Vardo, Draugija turės ' 
“smoker’’ (socialinį susiėji
mą). trečiadienio vakare, 
spalių 25 d., bažnytinėje 
salėje; Katalikų Spaudos 
savaitę; Šventąją Valandą,

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų
senas setas
ar matrasas
perdirbtas ir(
padarytas
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

—V8**

Msl*2

Telefonas SEELEY 8760

r-
Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime dideli ir gerą pasi
rinkimą Muztkaliikų Instrumen
tų, Muzikali&kų Knygų, Stygų. 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

TOHN A. KASS
IEWELRY — VYATCHMAKER 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENIJE 
Phone: LAFAYETTE MM

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

l-^=
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

VISIEMS IAUNAVEDŽIAMSI
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 rūšie* moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktū — aavtninkčft
=K
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DBAUGAS •
THE LITHUANIAN DAILY FBIEND 

MSI South Oaklcy Avė. Chicsgo, Illinois
Published Daily, except Sundaya,

......  * by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cathollc Press Associatlon 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c percopy.

Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS♦
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

♦ ~ , ■1 ■
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 ..................................... .•.......... ............... 1.75
Dviem mėnesiams .......................   1.25
Vienam mėnesiui .............................................i................. .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 neprislunčlama 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 vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.* - «•
- Entered as second-Claas Matter March 31, 1916 at Chicago, HE 
Under the Act of March 3, 1879.

-■»
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Spauda diktatūriniuose kraštuose neturi 
laisvės

r DIKTATORIAI SPAUDOS GALYBĘ PAŽABOJO 
SAVO NAUDAI. TROŠKU IR LIŪDNA LAISVŲ 
KRAŠTŲ KORESPONDENTAMS DIKTATU RI-

; NIUOSE KRAŠTUOSE.

; Visas dabartinis gyvenimas glaudžiai susijęs su spau
da. Joje sprendžiamos visos didžiosios šių dienų prob
lemos. Ji moderninį žmogų lydi nuo ryto iki nakties, 
niekada jo nepalikdama vieno. Ji turi akis, kurios viską 
mato, turi ausis, kurios viską girdi, turi sparnus, su ku
rdais visur nulekia, turi rankas, kurios daug ką gali, tu- 

a-i širdį, kuri viską išgyvena, turi galvą, k” r i apie viską 
gilvoja, turi sielą, kuri viskuo rūpinasi. Joje spindi, 
y’azda ir skamba visas dabarties gyvenimas, su viso- 
iris savo sritimis ir periferijomis. Ji yra visų ideologi- 
n ų, politinių ir moralinių kovų arena. Ji beveik per 
visą dieną, per visą busimąjį laiką teikia informacijų 
^apie viską, kas įdomaus ir aktualaus, nuostabaus irn
ypatingo įvyksta visame žemės rutulyje. Ji verčia šių 
dienų žmogų sekti visus pasaulio įvykius, stebėtis vi- 
£2.is jo nuotikiais, džiaugtis visais laimėjimais ir liū
dėti visomis nelaimėmis. Jps dėka žmogus pasidarė vi
sa pasaulio" piliečiu ir gyvena viso dabarties gyvenimo 
ritmu. Ji visados visur ir visais atžvilgiais žmogų gi
ria ar bara, sudraudžia ar skatina, gundo ar sulaiko, 
padega ar numarina, pradžiugina ar sujaudina. 
DEROIŠKAI KOVOJA Už TEISINGUMĄ

Spauda apima visą gyvenimą ir visas jo sritis. 
Spauda, apimdama visas gyvenimo sritis, visoms 

jcms turi ir gilios įtakos. Ji energingai, kartais net 
hcroiškai kovoja dėl teisingumo, laisvės ir grožio idea
li’. Ji iškelia gyvenimo ydas ir drąsiai reikalauja jas 
žr.linti. Ji kelia socijalinių, politinių ir ekonominių re- 
.formų reikalą ir dėl jų nenuilstamai kovoja, į kovą 
įtraukdama plačiąsias žmonių mases.i
PALAIKO SANTYKIUS

Spauda ugdo visuomeniškumą. Ji užmezga ir palai
ko santykius tarp atskirų asmenų, tarp įvairių luomų, 
fcrp visokių ideologinių narių ir tarp visų civilizuotų 
tautų, nors ji gali ir visa tai ardyti, skaldyti ir griauti. 
Ji kasdien iškeldama tai, kuo gyvena žmonija ir kas 
jo e įvyksta, artina žmogų prie žmogaus, tautą prie 
tautos, padeda geriau vienam kitą pažinti, suprasti ir 
prmilti, nors kartais ji sukelia visuotinės neapykan
tos, keršto ir karo gaisrus.

Spauda daug prisideda prie viešos nuomonės forma
vimo.

Spauda turi didelio vaidmens visam kultūros ir ci
vilizacijos gyvenimui.

Spauda yra didelis kultūros ugdytojas ir dvasinės 
veiklos žadintojas.
SPAUDOS DIDELE GALYBE

Spauda šiandien virto tokia galybe, su kuria visi tu
ri skaitytis, turi mirties ar gyvybės, taikos ar karo 
teisę. Prieš ją visi turi nusileisti, kas neįstengia jos 
pačios sau palenkti. Apie jos nepaprastą jėgą iškal* 
bingiausiai liudija ir tas faktas, kad jos palankumui 
laimėti dažnai negailima ir milijonų. Su ja tenka ar 
bendradarbiauti ar kariauti visomis pasaulio galybė
mis Folitikai ir ekonomistai, darbininkai ar literatai,

dvasiškiai ir mokslininkai dreba prieš jos įvairiaformę 
galybę. Juk ji jiems neša garbę ar prakeikimą, džiaugs
mą ar paniekinimą, gyvybę ar mirtį. Ji yra teisėjas ir 
laurų dalintojas, draugas ar priešas. Gera ar bloga, me
laginga ar teisinga, sugedusi ar tauri — laisvoje tautoje 
spauda visagalinti... Ji nuverčia ar palaiki ministerių 
kabinetus. Prieš spaudos jėgą politikai dreba...
KAIP DIKTATORIAI ELGIASI SU SPAUDA

Užtat diktatūrinių kraštų valdovai spaudos laisvę 
išplėšė. Ten spauda gali kalbėti tik apie c^ktatorių 
“nuopelnus”. Ten spauda negali viešai reikšti žmonių 
nuomonės. Diktatūriniuose kraštuose, kaip sovietų Ru
sijoje ar Vokietijoje, ne politikai dreba prieš spaudos 
galybę, bet spauda dreba ir lankstosi diktatorių užgai 
doms. Ten laisvesnė mintis, kritikos dvasia negali nieks 
būdu pasireikšti. Ten viskas eina pagai nustatytą užsar 
kymą, ten spauda rašo pagal diktatoriaus ir jo pakalikų 
norą. Diktatoriniuose rėžimuose spauda trokšta kaip 
žuvis ant žemės. Ten laikraštininkai ir rašytojai savo 
mintis turi reikšti ne pagal savo protą ar sąžinę, bet 
pagal diktatoriaus valią. Todėl laisvų kraštų korespon
dentams, patekusiems diktatūriniuose kraštuose atsto
vauti savo spaudą, ten esti labai nejauku ir tvanku, nes 
jie negali savo kraštų žmones tinkamai informuoti a- 
pie diktatūrinį kraštą, jo veiklą, ir platų gyvenimą. 
Diktatūriniuose kraštuose yra smarki ir kieta spaudos 
cenzūra. Kas nepalanku diktatoriui, iš tos spaudos vis
kas griežtai išmetama.
ĮDOMUS FAKTAI

Vakar teko patirti, kad ‘ ‘Philadelphia Inąuirer’’ laik
raštis atšaukia savo korespondentą Alexander Kendric- 
k’ą iš Maskvos, nes sovietų valdžia neduoda progos 
patirti pilniau apie karo frontą.

Taip pat tenka priminti, kad Henry Cassidy, Asso
ciated Press Maskvoje biuro vedėjas, kalbėdamas už
vakar Illinois Associated Press susirinkime, nušvietė 
užsienio korespondentų padėtį Maskvoje, įskaitant ir 
amerikiečius, kaip “liūdnai laukiančius žinių iš slaviš 
kų sekretorių, kurie atneša jiems žinias.”

Jis pasakė, kad Maskvos korespondentai buvo “suko- 
lektyvizuoti’’ sovietų valdžios, ir visi patalpinti, išsky
rus AP, UP ir Londono Times atstovus, Maskvos Metro- 
pole viešbutyje, kuris tarp laikraštininkų žinomas kai
po “vėjo urvas” (cave of the winds).

Cassidy pareiškė, kad kiekvienas užsienio korespon
dentas turi Maskvoje samdyti sekretorių ir vertėją, ir 
tie žmonės yra rusai.

"Ir ašara prie kanklių turi man 
saldybę"

Laimėjimai Pacifiko fronte
Admirolo Nimitz pranešimas spalių 17 dienos sako, 

kad Kardinu salų vakaruose buvo įvykdytas naujas 
kariuomenės išlaipinimas.

Naujas amerikiečių kariuomenės išlaipinimas Karo- 
linų salose, Ulithi atolle, 100 mylių rytuose nuo Yup 
ir pusiaukelyje tarp Guam ir Palauš, tapo įvykdytas 
be pasipriešinimo rugsėjo 20 ir 21 dieną, bet buvo lai
koma paslaptyje iki dabar, pasakė Nimitz, “nes galimas 
dalykas, kad priešas gal būt neturėjo tiesioginių žinių 
apie išlaipinimus.”

81-mos pėstininkų divizijos kariai, kurie padėjo Pa
lauš invazijoje, savaitė anksčiau, išlipo Fassaran ir 
Mangejang salose, Ulithi grupės abejose pusėse, di
džiajame įėjime į Ulithi prūdą, rugsėjo 20 dieną.

Sekančią dieną kariuomenė užėmė keturias saliukes: 
Mogmog, Potangeras, Asor ir Sorlan.

Ulithi taip pat yra žinoma kaipo Mackenzie salos. 
Ulithi buvo japenų naudojama kaipo mažesnė laivyno 

- bazė ir dėl jūros lėktuvų veiksmų, anksti šiame kare.
Didžioji Ulithi atolle sala yra 19 mylių ilgio, 10 my

lių platumo. Seklumoje yra 30 kitų salelių. Mogmog 
buvo svarbus uostas. Mažesni uostai yra prie Asor, 
Fassaran ir Lossan saliukių. Ulithi yra viesulo (jūrų 
vėjo) juostoje. Ten klimatas karštas.

Pranešimai iš Pacifiko karo fronto rodo, kad ameri
kiečių karo jėgos ten vykdo karo pažangą. Japonai 
gauna naujus smūgius.

Naciai dreba Norvegijoje

(Tęsinys)
Bet ir dabar, nors savo dai
nelėmis, jisai jaučiasi drau
ge su Lietuvos vargstančia 
liaudimi:

Draug su broliais aš de
juoju,

Su jais verkiu, jiems dai
nuoju,
Raminu varguos. 

Bendroje kančioje jis lyg no
ri rasti šiek tiek paguodos: 

Skundies, kad liūdna. Kas
gal padėti,

Nešti kam Dievas kryžių 
uždėjo?

Kam gi ant svieto nereik 
kentėti i

Kas gi iš mūsų verkt ne
turėjo?

Tačiau tais saldžiais pa
guodos žodžiais jisai nenori 
liaudies užmigdyti. Su at
bundančia gamta, su Prisi
kėlusio Žmogaus švente ir 
poetas išeina kaimo vyrus 
kelti į kovą dėl savo teisių:

Kelkis, varguoli, kurs tiek 
snaudei metų

Po sparnu savo ponų biu
rokratų!

Imkis už mokslo, štai ka
me dalykas!

Kelkis, Lietuvi, atėjo 
Velykos! •

Kėlėsi Kristus, Didžtur
čiai valdovai

Ir vargšai būrai šiandien 
lygūs ponai!

Kas kitaip skelbia, tasfri 
apgavikas!

Kelkis, Lietuvi, atėjo 
Velykos!

Poeto sielos godos

Nors poetas nori nešti pa
guodą ir prisikėlimą vargs
tantiems liaudies sūnums, 
bet ir jo paties siela dažnai 
nerimsta:

Esu ant šio svieto
Kaip paukštelis, vienas,
Giesmes savo giedu
Aš per kiauras dienas.

Tos dainos, tikrai, jam tiea 
daug sustiprinimo atneša:

0 jei kartais suskausta 
man baisiai krūtinę,

Aš pamylėtus savo kank
inus pasiėmęs

Ir akį į padangę verkian
čią atrėmęs,

Dainuoju — ir gegužio 
švinta man aušrinė. 

Skambėkit, mano kank- 
liai, jūs mano bran
genybe!

Visa jūs mano sielos lai
mė ir paguoda.

Kaip jūs man, niekas te
kio džiaugsmo čia ne
duoda: sk

Ir ašara prie kanklių turi 
man saldybę...

Kaip ir visada žmonėse, P 
kančia maišosi su meile, tik
tai tyra, tėvynės meile:

Myliu aš tėvynę 
Myliu ir mylėsiu,
Nors ir dėl tos meilės 
Daug ką nukentėsiu.

rašydamas, kaip dangui nu- 
blankus pro žalią lanką ū- 
kai pasklydę aušružę lydi”, 
jis taip gražiai rimuoja:

Pro žalią kerą 
Tylutė šnera
Ir mirga ryte
Srauni upytė.

Tai tame krūme,
Lyg savo rūme,
Jau jau sučiulbo — 
Lakštutė ulba. ,

Poeto eilėraščiai rašyti be 
veik 20 metų prieš Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mą, taigi jam labai širdį so
pa, kad svetimos kojos Lie
tuvos žemelę mindžioja; į 
pavergtų Lietuvos vaikų lū
pas jis deda skundą:

— Oi vargai-vargeliai mū
sų!

Jie kalbėjo nusiminę
Mes liejam kraują dėl ru

sų —
Rusai mūs žudo tėvynę.
Jis nori visas gyvybines 

jėgas sutelkti darban dėl 
laisvės; norėdamas perspė
ti, kaip baisiai žalingas skal 
dymasis, nesutarimas, jis 
rašo sėkmę apie muses, ku-

Jose Sanchez Villasenor, 
S. J., teologijos studentas 
West Baden Kolegijoje, West 
Baden, Springs, Ind., už 
geriausią doktoratinę tezę 
Nationaliam Meksikps Uni
versitete laimėjęs Justo 
Sierra pirmąją dovaną. Jo 
rašto tezė buvo “Jose Or
tega y Gasset, modernusis 
Ispanij os f ilosofas. ”

(NCW-Draugas)

rios padarė susirinkimą, 
svarstė būdus, kaip nusikra
tyti voru koriku... tik pa
čios besiginčydamos susipe
šė; ir poetas baigia perspė
jimu:

K. J. Pninskis 
(Daugiau bus)

PASKOLOS 
DAROMOS

erai Pirmų Morgičių
..;r»aAf-iįa

PAS
— to

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Ti ~ ii i i ■ . —i

BE

Iii!

Norvegijoje yra tokios sąlygos, kad dalykai artėja 
prie ekspliozijos, Norvegijos legacijos šaltiniai pareiš
kė spalių 17 dieną. Vokiečiai, bijodami revoliucijos, ban
do sudaužyti namų fronto organizaciją, naudodami tero- jam įr Dangus vaizduotėje
rą. Apie tai buvo pranešta.

Sakoma, kad daugiau kaip 1,000 norvegų įkaitų bu*
vo paimta, paskutinėmis keliomis savaitėmis, kalėjimai 
ir koncentracijos stovyklos pripildytos. Grini, žinoma 
stovykla, netoli Oslo, turi 3,000 belaisvių.

Norvegų šaltiniai sako, kad vokiečių sargybirivai die
ną ir naktį krečia namus.

Norvegijoje padidėjo sabotažo veiksmai. Naciai oku
pantai dreba ir taiko norvegams dideles bausmes.

Naciai šio karo pradžioje daug buvo apžioję ir pra 
riję, bet dabar., žinote kao vyksta.

kažkaip rišasi su Lietuva:
0 Dieve! aš meldžiu, pa

skendęs varguose,
Duok Tu man Lietuvą po 

mirties Sanguose!
Lietuvos meile dažyta 
plunksna

Poetas moka paprastai, 
bet jautriai, su meile apdai
nuoti Lietuvos gamtą, Ap

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng In’ the line of 

Furniture

AL. C. ALLEH 
(Alešauskas)
Factory Representative

SFIOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

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

GEO, BORCHERTAS
10546 S. Arteskin, GED. 1739

.... ....

r?
KREIPK1TES PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN

MES PADAROMI LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 
U2SAKYM0 — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINA M TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO.
1883 W«ri ««, Street — »rtt Wo<m» Street 

S. 4. Vondrak, salininkas Telefoną" LAFayefcto 4660
Laimėjimui pirkite (J- S. karu Bonus kr Štampai

VAL nuo 9 ryto iki 6; 30 p p. ketvtr. iki 9. fieitad 9 iki 12.
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Iš P. Stoškiūtes gyvenimo

Polyna tikrai yra labai "busy"; 
Koncertuos suvirs 70 sykiu; Sustojo 
pasitarti apie lapkričio 20 d.

Įdomus pasikalbėjimas
Skambina telefonas ir gau 

namas pranešimas, kad Po
lyna Stoškiūtė jau atvyko 
į Chicagą kelioms valan
doms ir dabar lanko sesutę 
Šv. Kazimiero vienuolyne.

Radau Polyną Stoškiūtę 
labai linksmoje nuotaikoje 
ir truputėlį pavargusią, nes 
ką tik buvo išlipusi iš trau
kinio po ilgos nakties ke
lionės prisikimšusiame trau 
kinio miegamajame.

Nenuostabu, kad Polyna 
būtų labai pavargusi, ne? 
per visą sezoną turės važi
nėti prisikimšusiais trau
kiniais. Polyna Stoškiūtė pa 
sirodys ant estrados dau
giau kaip 70 sykių šiame 
sezone kvartetuose, solose o- 
peretėse ir operose. Ji ke
liais nuo Atlanto iki Paci- 
fiko su tais pasirodymais. 
Tad Polyna tikrai yra labai 
“busy”..
Visur gražios sėkmės

Polyna prisipažįsta, kad 
visur nepaprastas pasiseki
mas. Šiuo laiku jai tenka 
dainuoti National Operatic 
Kvartete, kuris koncertuoja 
išilgai viso mūsų kontinen
to. Sykiu su ja koncertuoja 
tokie žymūs dainininkai. 
Gilbert Russell, tenoras, Wi- 
nifred Heidt, kontralto, ir 
Jess Walters, baritonas. Di
rigentas tų pasirodymų yra 
garsusis Leo Taubman.

National Operatic Kvar 
tetas pasižymi dainavimu 
žymesnių keturių arijomis 
iš įvairių operų ir operečių. 
Tenka Polynai dainuoti du
etuose su Winifred Heidt, 
kontralto, ir su Gilbert Rus
sell, tenoru.

Kad jos kelionė po Paci- 
fiką kareiviams buvo labai 
sėkminga ir įspūdinga, ro- tl

do tas, kad ir net dabar 
gauna po keletą laiškų kas
dien nuo taukštos ir žemos 
rangos kariuomenės ir lai
vyno narių. Polyna pasida
rė net “Sweetheart of the 
Pacific Army and Navy”.

Nustatyta programa

Svarbiausia reikalas su
stojimo Chicagoje — buvo 
pasikalbėjimas Polynos Stos 
kiūtės su seserim Bernarda, 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Acapella choro vedėja.

Polyna pasikalbėjo su cho 
' ro vedėja ir nustatė prog
ramą. Nutarta turėti pen
kių punktų programą ir dai
nos bus paskelbtos lapkr. 1 
d. Šv. Kazimiero Akademi 
jos choras išpildys viena 
punktą programos, o Stoš
kiūtė kitus keturis. Vieni ir 
kiti pasižymės meniškomis 
lietuviškomis dainomis.

Šv. Kazimiero Akademijos

choras ruošiasi pilnu smar
kumu tam labai svarbiam 
pasirodymui ir šiuo laiku 
nusifotografavo ir greitu 
laiku bus talpinamas pa
veikslas visuose laikraš
čiuose.

Beje, Polyna Stoškiūtė tu
rės visą eilę naujų fotogra
fijų greitu laiku ir visa lie
tuviška visiomenė galės ge 
rėtis.
Koncertas Orchestra Hali 
lapkričio 26 d.

Atsiminkite, kad Polyn 
Stoškiūtės koncertas įvyks 
sek., lapkr. 26 d., Orchestra 
Hali, adresu 216 S. Michi- 

1 gan Avė., 3 vai. popiet. Ti- 
I kietų kainos yra sekančios: 
'$2.75, $2.40, $1.75, $1.20 ir 
'90 centų. Tikietų galite gau
ti įvairiose kolonijose ir 
“Drauge”, 2334 S. Oakley 
Avė., Chicago 8, Iii.

Vagia šepečius
Samuel P. Moore, 801 In- 

dependence Blvd., pranešė 
policijai, kad iš skiepo pa
vogti svarbiausi jo darbo 
įrankiai — šepečiai namams 
dažyti. Vagystė atlikta tuo 
metu, kai jis dažė namus ki
toj pusėj.

(L I t
JONAS M. NARSUTIS

Mirė spalio 17d., 1944m., 4 vai. popiet, sulaukęs 54 me
tų amžiaus.

Gimęs Lietuvoj. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos 
parap., Zudžiu kaimo. Amerikoj išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: moterį Salomėją (po tė
vais Roptatė); 2 sūnus Joną ir marčią Oną ir jų dukrelę 
Virginia, ir Ipolitą (U. S. Army); pusbrolį Kazimierą Nar
sutį ir jo moterį ir jų šeimą; dėdę Antaną Stankevičių ir jo 
moterį ir jų šeimą; 3 pusseseres Kotriną šmigelskienę, Lava- 
noriją Podžiūnienę ir Adelę Dobarienę ir jų šeimas; tetą Kau
nienę ir jos šeimą; švogerį Juozapą Ropį lįr daug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. Lietuvoj paliko 4 brolius Liudviką, 
Stanislovą, Rapolą ir Motiejų ir jų šeimas; 2 sesėris Rotri- 
ną Krikštapaitienę (ir Prancišką Maruzienę ir jų šeimas.

Velionis priklausė prie Šv. Jono Krikštytojo draugijios, 
Proviso klnūbo, S.L.A., 125 kuopos, Melrose Park, ir prie 
Palaimintos Lietuvos draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas namuose: 544 So. 22nd Avė., 
Belhvood, Illinois. Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 21 d., 
1944 m. Iš namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Mt. Carmei 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Mt. Carmei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnai, Marti, Anūkė, Pusbrolis, 
Dėdė, Pusseseres, Teta, jų Šeimos ir kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: Ant. B. Petkus, tel. Cicero 2109.

Pranešimas
visuomenei

Ketvirtadienį, spalių 19 d 
7 vai. vakare, per radio iš 
stoties WHFC kviečiame pa 
siklausyti sekančių kalbėto 
jų: A. L. Brodie, kandidate 
į koronerius demokratų par
tijos, ir teisėjo Edward P. 
Luczak.

Spalių 20 d. 10 vai. v 
karo iš stoties WHFC kal
bės Edward A. Kelly, kon- 
gresmonas 3-čio Congressi- 
onal distrikto, ir Henry 
Sonnensche.n, kandidatas 
Clerk of Superior Court.

Reporteris

5,000 dabos balsavime 
vietas

Šiuo metu eina rekrutą vi 
mas liuosnorių piliečių, ku
rie rinkimų dienoje, lapkr. 
7 d., Chicagoj dabos balsavi
mo vietas. Sakoma, jau dau
giau kaip 24 biznio ir švie
timo organizacijų sudarė 
sąrašus asmenų.

Guy F. Reed, prezidentas 
Chicago Crime Commission, 
praneša, kad iš 3,804 Chica
goj precinktų, 273 yra skai
tomi “blogais”,, o iš 50 
Ward’ų, 17 reikalingi “spe- 
cialio dėmesio”.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANT 

(Įabnlgta 1889 m.)

Iš Albert Hurley namo, 
2501 N. Lockvvood St., va
gys išnešė visas sutaupąs 
$600.

Telefonai
Pasaulyje yra 44,000,000 

telefonų.

PRIVATE RAYMOND 
A. GLOZIKAS

Gyveno: 4241 South Maple- 
wcod Avenue.

Mirė rugsėjo 22d., 1944m.,
•sulaukęs 22 metų amžiaus.

Mirė karo laukuose, Vokieti
joje, kovodamas už savo Salį ir 
visų pavergtų tautų laisvę, an
ot Karo departamento prane
šimo.

Velioniu gimė Spring Valley, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime: 
tėvų ir motinėlę Petrų ir Ele
ną (po tėvais Yaurozaitė); se
serį Lorraine; močiutes Brigi
tą Bubelienę ir jos, vyrų Rob- 
ert, ir Marijonų Gložikienę; te
tas Onų Stanišauskienę, Bro- 
niulavų Pocienę, Pearl Damz- 
ka, Anna Gregg, Charlotte La- 
nan, Stella Lanan ir jų šei
mas ir Clara Glozick; dėdę Ed- 
ward Glozick ir jo moterį Hel- 
en; ir daug kitų giminių, bei 
draugų ir pažįstamų.

Gedulingos šv. Mišios (su eg
zekvijomis) už velionio aidų 
buų atlaikytos spalio 21d., 19- 
44m., 8:30 vai. ryto, Nekalto 
Prasidėjimo Šv, Panelės Ma
rijos parap, bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose gedulo pamaldo
se. ir kartu su mumia pasi
melsti už a. a. Rayniondo sie
lų.

Nuliūdę:— Tėveliai, Sesuo, 
Močiutės, Tetos, Dėde. Jų šei
mos ir visos kitos Giminės.Skaitykite “Draugą”.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPĖ 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JtfSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų

DIDYSIS Oflaaa (r Dtrbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 
(Netoli Grand Avė.)

PHONE: SEELEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FU N ERA L HOME

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

EE

r] JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

• PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPEKVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

—----------------------- OF CHICAGO

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

g.-...:,.: n a^.., y.. ■ jl : . -Ti— -

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JGSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

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

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

M AU ŽOLĖJ AI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE PIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue . vk 

Yards 1741-2

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

L I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th 6T. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—33

LACHAW1CZ IR SUNAI
<314 WEST 23rd PLACB 
10756 S. MICHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1376

BUDRIK O RADIO V AJ, ANUOS t
WCFD, IOOO K., Nedėlios 
vakare — »:»(> P. M.
WHFO, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7:00 F. M-

ivnik STVI1IO
1145 WmI 35* Street

Tie

AIM ANCF.D PtIDTOfiRAPHt 

MrtvefT POMtlftF PRICFs 

I-HONF IAFAYFTTE 2JMS

PERSONAUMD MIMORUU AT NO AbDITIONAL COST1 
FARTVCTTUAM PBOFUB PREFER PACHANKIS PRODtariOII 

DISTRIBUTORS OP THH PA1COU8 MONTEDDO ORANITB

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KRElPKTres PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Ltthusnlan Ch*mher of Commerce
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washlngton Hvd. 5919 South Troy Street

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

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicsgos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8573

P. J. RIDIKAS
3854 SO. HALSTED ST. 710 W. lHth STREBJY

Telephone YARDS 1419
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Iš laikraščių atstovų posėdžio

Bolševiko meškos patarnavimas 
lietuviams

MAJORUI PRISIĖJO IŠSIŠOKĖLĮ SUDRAUSTI
Edvvard J. Kelly, kaip De

mokratų tautinis Commit- 
teeman dėl Illinois valsty
bės, spalių 17 d. 4 vai. Mor- 
rison viešbutyje sušaukė pa
sitarimą įvairių organizaci
jų atstovų, tautinių mažu
mų, ir laikraščių atstovų 
kaip geriau pasiruošti su
tikti Respublikos Preziden
tą T. D. Rooseveltą, kuris 
atvyks Čikagon.

Dalyvavo pasitarime keli 
šimtai asmenų, kaip nuo 
įvairių organizacijų, taip ir 
nuo tautinių mažumų ir nuo

Y
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Reikia LIEPSNOS tinkamam kepimui
“Kepimas su Gasu” reiškia Mrs. Christiansen ir jos šeimai — sul
tingą kąsni. Reiškia, kad jos stekai ir rėžai (chops) yra kepinti to
kiu būdu kaip pagarsėję šefai daro—po skonio-palaikoma liepsna.

Švari GASO liepsna visuomet pridavė tikrus patogumus kepimui, 
Sutinimui, spirginimui ir virimui, įr taip visuomet priduos. Dėl 
greitumo, palankumo, švarumo ir taupumo, darykite kaip Mrs 
Christiansen, pagarsėję šefai, ir beveik milijonas Chicagos šeimin
inkių daro—kepkite su GASO Hepsna.

Ateikite adresu 122 S. Michigan Avė., ir pamatysit platų įvairių 
moderniškų GASO pečių parodymą gražiose, modemiškose virtuvė
se. Matysite laiko ir darbo-taupymo pečių (oven) temperatūros 
kontroles, be dūmų greitus broilertus, simmer (pašildymui) degtu- 
vus, didelius degtuvus, automatiškus pečių (oven) užkurtuvus, 
automatiškas laikrodžio kontroles, patogias “be-priežiūros” kepi
mui, ir pečiams (oven) insulaciją, kuri palaikys vėsumą laike ke
pimo. Tada jūs tikrai norėsite įsigyti Modemišką GASO Pečių jūsų 
virtuvefi, kada vėl jų bus galima pirkte Jūs suprasite delko, Chlea- 
gos namuose naudojančius kepimo (taisymus, daugiau kaip 98% 
“Kepa su Gasu!”

MAISTAS SVARBESNIS NEGU KADAI 
TAUPYKIT II ŠIAIS 5 BODAIS...

Karas reikalauja maisto naminiam ir karo frontaihsir karo frontas 
nusveria išteklių. Nors buvo rekordinis Pergalės daržų derlius, vis 

riek maisto taupymas dar svarbesnis, negu kada nors buvo.

1 Padėkit šeimai mažiau—duok 
• antrą kartą. Duokit savo šei

mai mažesnius maisto kiekius— 
jei norės daugiau, jie paprašys.

2 Pirkit tik tiek maisto kiei 
Jums reikia. Pirk tik kiek jūsų 

šeimai reškia. Perkant perdaug 
dalis g&H sugesti.

3Pervlrimas, perkepimas naiki- 
•na vitaminus ir mažina keps

nius. Mėsos ilgiau išteks ir bus 
maistingesnės, jei gerai keptos.

4 Virk ar kepk šaknines daržo
ves su lupyrioms. Jeigu reikia 

jas skusti, tai skuskite plonai 
kaip galima ir tik pirm virimo.

C Pirkit sezoninius valgius—Ir 
bandykit naujus valgius. Ban

dykit įvairius dietus. Jūsų šei
mai bus surpraižo ir malonumo.

* S'J) MOJĘ WAI BONOS...HOLO WHAT YOU HAVE ★

THE PEOPLĖS
<».» " * * ’■ ___

GAS LIGHT AND COKE COMPANY

laikraščių atstovų. Beveik 
visi vieningai pareiškė, kad, 
dės visas pastangas, kaip 
galint geriau ir iškilmingiau 
prezidentą sutikti.

Al. G. Kumskis, Lietuvių 
demokratų Lygos pirminin
kas. pareiškė, kad lietuviai 
dalyvaus aktyviai preziden
to sutikime, ir kad pasitari
mai dėl to dalyvavimo įvyks 
artimiausioje ateityje.

Labai nemalonų įspūdį su
darė visiems susirinkusiems, 
kai lietuvių bolševikų laik
raščio atstovas pareiškė, vi

sai neprašytas, kad lietuvių 
organizacijos tarpe savęs ne
sutinka. Čia jau ir majoras 
E. J. Kelly jo išsišokimą su
draudė, pareikšdamas, kad 
prezidento sutikime visos 
lietuvių grupės turėtų būti 
vieningos, čia ir vėl bolše
vikai padarė lietuviams 
“meškos” patarnavimą.

Nors oficialiai nebuvo 
skelbta diena, kada prezi
dentas atvyks, bet beveik 
visi kalbėtojai minėjo 28 d. 
spalių ir kad tas iškilmin
gas prezidento sutikimas 
įvyks Soldier Field.

Užvakar suėjo metai, kai 
atidaryta Chicago subway 
(požeminis geležinkelis),
Majoras Kelly sako, kad per 
metus laiko subvvay yra pra
važiavę 79,458,000 asmenų.

n» mbtobm, cioraoo, r -it“ ra

Iš teismo salės

Arkliukai ir kavos puodukas
JEI PRAKIŠI ANT LENKTYNIŲ, NESTUMDYK 

ŽMONOS
- Kai pasirenki lenktynių 
arklį, ant jo “betini” ir ta
sai arklys visą “betą” ant 
nugaros nuneša, žmona pri
valo dovanoti savo vyrui, 
jei jis iš susijaudinimo ar 
pykčio kartais ją pastumdo.

Tokią nuomonę buvo pa
reiškęs teisėjas John Sbar- 
baro Mrs. Webba C. Shield, 
25 metų amžiaus, gyvenan
čiai adresu 2322 Common- 
wealth Avė., kuomet ji su 
savo advokatu atėjo į teis
mą reikalauti divorso. Ji

KAVOS PUODAS — GE
RESNIS PAGRINDAS 

Užvakar Mrs. Webba C. 
Shield vėl su savo advokatu 
atvyko į teisėjo J. A. Sbar- 
baro teismą, šį sykį su ge
resniu divorsui pagrindu, 
būtent vyras parodęs jai sa
vo “cruelty” per vienus pus
ryčius, kuomet ji išvirus ka
vą pirmiausiai įsipylė į sa
vo puoduką, o paskui įpylė 
į vyro. Dėl šio apsirikimo,

skundėsi, kad jos vyras ją' vyras sudavė jai per ranką 
stumdo, kuomet prakiša “be-1 ir ji apsiliejo karšta kava. 
tus” ant arklių lenktynių, j Ir teisėjas davė divorsą.

Bet Mrs. Webba 
laimėjo.

Ketvirtadienis spal. 19, 1944

nieko ne-
Kavos puodukas davė 

$1,500 nuostolio
Irving Pass, savininkas 

furkočių valymo įmonės, 
adresu 6722 Wentworth av., 
dabar gailisi, kam ėjo į res
toraną išgerti kavos puodu
ką. Begeriant kavą jis išgir
do netoli sprogimą. Kai iš
gėręs kavą išėjo iš restora
no lauk, nutirpo pamatęs 
ugniagesius gesinant jo įmo- 
nę. Sprogimas, kurį jis ger
damas kavą girdėjo, buvo 
ištikęs jo įmonėj ir nuo to 
kilo gaisras.

Buvę kareiviai 
kalėjiman

Chicagoj suimti ir į kalė
jimą įkišti du iš kariuome
nės paliuosuoti vyrai. Vie
nas jų, W. E. McKinley iš 
Evanston’o, sulaikytas už 
mainymą netikrų čekių, o 
kitas, Gordon Stark, už dė
vėjimą kariuomenės leite
nanto uniformos. Pastarąjį 
Union stotyje patikrino mi- 
litarė policija ir pasirodė 
neturįs dokumentų.

Išteisintas
Kaltinamas nužudymu mo

ters Mrs. Hooke, policinin
kas Edvvard Neis teismo iš
teisintas. Koronerio jury pa
tiekė sprend’mą, kad pati 
moteris nusižudė Neis’o re
volveriu, užėius laikinam pa
mišimui. Nelaimingosios vy
ras taip pat liudijo, kad dėl 
pasikartojančio pamišimo 
anksčiau ji norėjusi nusižu
dyti.

Nauji ambulansai
Dvideš’mt penki pasenę 

policiios automobiliai ir am- 
bu’ansai Chicagoj bus pa
keisti neuiais. kurie kainuos 
$31,460. tokią sumą patvir
tins miesto tarybos finansų 
komitetas. Komitetas tain- 
pat užgyrė nupirkimą 50 
blanketų policijos arkliams 
apdengti žiemos metu.

Gaisras išvijo svečius
Kilęs gaisras Douglas 

viešbutyje 2908 S. State St., 
privertė 30 svečiu viską pa
likus bėgti lauk. Iš jų aštuo- 
ni dėl pritroškimo dūmais 
buvo nugabenti į Michael 
Reese ir apskrities ligonines. 
Vieno padėtis tokia, jog ne
sitikima, kad pasveiks.

Plyta i Dewey
Policija ieško vandalo, ar

ba vieno demokratu, kuris 
plyta iškūlė langą Mrs. He- 
len Furst, 7201 Yates Avė., 
namo. Lange buvo išstaty
tas paveikslas republikonų 
kandidato į prezidentus Tbo- 
mas Dewey.

Kas pametė! 100 svaru
Prie 16 gatvės ir Blue 

Island Avė. policija rado pa
mestą 100 svarų maišą cuk
raus. Rastą cukrų policmo- 
nas Anthony Bielske turėjo 
nunešti į stotį.

X J. Kubaitis, žinomas 
žurnalistas, yra parašęs an
gliškai straipsnį apie Gir
kalnio stebuklus. Straipsni3 
tilps laikraščio “Leaves” 
lapkričio mėnesio numeryje. 
Jon Philips (Pilipauskas) 
nupiešė gražų paveikslą ste
buklingo apsireiškimo. To
kiu būdu Girkalnio stebuk
lus sužinos ir nelietuviai a- 
merikiečiai.

X N. Klimo, žinomo Bri- 
ghton Park veikėjo, namuo
se, 4516 S. California Avė., 
buvo linksma, nes sūnus Po
vilas, tarnaujantis kariuo
menėj, buvo parvykęs atos
togų. Bet sekančią dieną ka
reivis susirgo ir dabar dar 
guli kariuomenėą ligoninėj. 
Povilas kariuomenėj eina 
militarės policijos pareigas.

X Šv. Juozapo bažnyčio
je praeitą antradienį pasi
baigusieji 40 vai. atlaidai,

Į buvo labai įspūdingi proce- 
| sija lauke. Tamsų, be vėjo 
| vakarą ilgiausia žmonių ei- 
■ lė su degančiomis žvakėmis 
j darė nepaprastą vaizdą.

X Adelė Dr uktenis, žino- 
1 moji mūs dainininkė, sek- 
! madienį, lapkričio 5 d., vai- 
!dins operoje “La Traviata” 
Violetta Valery rolę. Ope-

ADELE DRUKTENIS
rą ruošia The American O- 
pera Company. Bus vaidina
ma 8th St. Teatre, prie 8- 
tos ir Wabash gatvių. Pra
džia 8 vai.

X Ar dar neįsigijai? Lap
kričio 26 d. Orchestra Hali 
bus didelė lietuviškos dai
nos meno šventėj Dainuos 
operos artistė Polyna Ston
kus. Chicagoj bus jos de
biutas. Verta paklausyti. 
Taigi, nieko nelauk, tikietą 
tuojau įsigyk. Nesigailėsi.

X lst Lt. J. W. Vilciaus- 
kas buvo vienas tų nelaimin
gų, kurie praėjusį sekma
dienį žuvo bomberio katas
trofoj Alamogordo — ka
riuomenės oro bazėj, žuvu
sio motina Sofija gyvena ad 
resu 2303 S. Drake Avė.

X Community and War 
Fund vajaus pėdsakai jau 
matosi. Daugelio namų lan
guose matosi žymės, kad at
liko savo pareigą — aukojo 
fondui, iš kurio gaus pašal
pos ir mūs broliai ir sese
rys Lietuvoje.

X Kun. I. Albavlėius už
vakar išvyko į New York į 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Federacijos Tarybos po
sėdžius. Taip pat į tuos po
sėdžius yra išvykęs ir “Dr.” 

' red. L. šimutis.
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