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

—Abraham Lincoln
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J.A.V. KARIAI VERŽIASI GILYN I LEYTE S
DIDELĖS TANKU KOVOS PRŪSIUOSE Užėmė Leyte Aerodromą, Sostinę; 

Tokyo Bijo Invazijos Kitose Salose
Naciai Perkėlė Savo Stabą j Austriją; 

Rusų Armija Veržiasi Arčiau Įsrutes
LONDONAS, spalių. 22.- 

Berlyno radio pranešimas 
sake rusų kariuomenė pra- 
silaužė iki Geldapės-Gumbi- 
nės plento, nuo 10 iki 18 
mylių Rytprūsių gilumoj, ir 
kad kovos tame fronte esan
čios iki šiol didžiaūsios ry
tiniam fronte.

Ankstyvesni ašies prane
šimai sakė rusai pasivarė 
bent 15 mylių gilyn į Rytų 
Prūsiją, ir praplėtė savo a- 
takos frontą iki 100 mylių 
rytinėj ir šiaurrytinėj pusė
se tos provincijos.

Tankų lydimi rusų dali
niai varosi arčiau Įsrutės

kelis buvo rusų pasiektas 
kur nors į šiaurę nuo Ro- 
minter miško. Manoma ru
sai užėmė širvintus, Staliu- 
ponius, Piliponius, Tolmikė- 
nus ir Sitkiemius.

Kita rusų kariuomenė 
puola nacių pozicijas prie 
Tilžės. Naciai sakė jų jė
gos atmušė rusų atakas ant 
nacių pozicijų prie Nemuno, 
į šiaurę nuo Tilžės.

Rusų puolimas vyksta 50 
mylių frontu prie Listuvos- 
Rytprūsijos sienos, tarpe 
Širvintų ir Suvalkų.

Rusų raportai kolkas ne-
geležinkelių centro, 50 my- patvirtina nacių pranešimų 
lių į rytus nuo Karaliau-j apie grumtynes Rytprūsiuo- j 
čiaus, Rytprūsių sostinės, se, bet pranešė apie naujus 
Naciai sakė švieži rusų re-Į laimėjimus Transylvanijoje 
zervai privertė vokiečius ir netoli Szeged miesto
pasitraukti į neišvardintas 
“įtvirtintas pozicijas” to
liau Vokietijos gilumoje.

Geldapės-Gumbinės vieš-

Vengrijoje. Užėmus Debre- 
cen, pakeliui į Vengrijos 
sostinę, rusai suėmė suvirs 
1,000 nacių ir vengrų karių.

—r
AMERIKOS ŠEŠTOS ARMIJOS UŽIMTA SOSTINE GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS, Leyte, spalių 22. — 
j Amerikiečiams pasistūmė
jus pirmyn keturias mylias 
20 mylių ilgio frontu, Tac- 
ioban, Leyte salos sostinė, 
ir 6,000 pėdų ilgio Taclo-

vo antras tekęs amerikie
čiams. Anksčiau pranešta, 
kad jie užėmė D.ulag mies
tą ir aerodromą, pietinėj 
pozicijoj Leyte saloje.

Amerikos inžinieriai jau 
dirba, kad ištaisyti Taclo

ban aerodromas' teko ame-! ban aerodromą mūsų lėktu
vams. Pranešta, tačiau, kad 
dar reikės daug darbo įdėti.

Vienas pranešimas sakė 
24-toji A. J. divizija sku^a 
į Palo. Kiti Amerikos dali
niai užėmė San Ričardo 
miestelį ir įsteigė ten ko
mandos štabus. ' * :

Amerikiečiams puolant 
japonus iš priešakio, filipi
niečiai sukyla prieš japonus 
iš užpakalio. Filipiniečiai 
vartoja iš japonų atimtus 
ir pavogtus ginklus.

Gen. MacArthur įspėjo ja
ponus, kad jie turės atsa
kyti už nežmonišką ameri
kiečių karių kankinimą, ir 
perspėjo priešą, kad neda
rytų to ateity, kitaip gali 
susilaukti labai nemalonių 
rezultatų.

RUSAI NEĮLEIDŽIA UNRRA Į LENKIJA
WASHINGTON, spalių 

21. — Rusija netikėtai rei
kalavo, kad UNRRA misija 
Rusijon būtų atidėta. Pats 
UNRRA direktorius Her- 
bert H. Lehman buvo manęs 
vadovauti rusų anksčiau 
kviestai misijai.

.Oficialai sakė svarbiau
sias misijos tikslas buvo 
prižiūrėjimas pašalpos rei
kmenų persiuntimo per Ru
siją į Lenkiją ir Čekoslc-

Nepaduodami jokios prie
žasties, rusų atstovai pasi
rodė UNRRA raštinėje Wa- 
shingtone ir pasiūlė atidėti 
misijos išvykimą.

Kiek duodama suprasti, 
pagrindinis klausimas yra 
tas, ar reikmenys bus iš
dalinamos rytinėje Europo
je po UNRRA užrašais, tuo 
nurodant, kad jos atėjo iš 
J. A. Valstybių ir Anglijos, 
ar palikti rusams patiems

Ši nuotrauka Tacloban, padaryta iš lėktuvo, parodo Leyte salos sostinę, kurią 
Amerikos šeštos armijos kariai, po Gen. Douglas MacArthur komanda, neilgai po 
išlipimo toje saloje užėmė. (Acme-Draugas Telephoto.)

rikiečiams.
Gen. MacArthui praneši

mas sakė japonų pozicijos 
buvo užsmaugtos ir priešas 
turėjo pasitraukti. Dvi di
desnės priešo kontratakos 
buvo atmuštos.

Tacloban krito po mažo pa
sipriešinimo pakraštyje, po 
kurio japonai bėgo į kalnus. 
Dėl priešo pasitraukimų 
amerikiečių nuostoliai vis 
dar tebėra nedideli.

Pranešta, kad Amerikos 
lėktuvai atakavo Samar sa
lą, į šiaurryčius, ir kitas 
priešo pozicijas aplink Ley
te. Pietuose, lėktuvai ir vėl 
puolė japonų pozicijas Da- 
vao mieste, Mindanao sos
tinėje. Du priešo lėktuvai 
buvo numušti.

Japonų lėktuvai anksti 
ryte puolė mūsų pozicijas 
ir laivus. Priešlėktuvinės 
patrankos tris jų numušė. 
Vienas Amerikos laivas bu
vo šiek tiek pažeistas.

LONDONAS, spalių 22.— 
Berlyno radio perdavė To
kyo pranešimą, kuriame pa
reiškiama baimė, kad ame
rikiečiai ruošiasi išlipti dar

Laivui Sprogus 7 HARRIMAN PARVEŽĖ 
Žuvo, 100 Sužeista RAPORTĄ AMERIKON

LOS ANGELES, Cal., WASHINGTON, spalių 
spalių 22. — Laivynas sa- 21. — Amerikos Ambasa- 
kė bent septyni vyrai žuvo dorius iHarriman šiandien 
ir suvirš 100 buvo sužeista, parvyko iš Maskvos su ra- 
kuomet išlaipdinimo laivas portu apie Stalino-Churchi- 
sprogo, padegdamas kitus llo konferenciją. State De- 
tris tokius laivus ir priep- partamentas sakė jis buvo 
lauką. pakviestas grįžti pasitari-

Kariai Susiginčijo
Tacloban aerodromas bu- keliose Philippinų salose.

vakiją. Nėra jokio kito ke- aprūpinti tuos kraštus, ku-' Keli“ VEUndas ’Pro-! ”>“»». * *<«» i“ «*>«*«* 
lio į tuos du kraštus, kaip rie yra j, okupuoti arba S,m0 suvaldė, raportus Prez. Rooseveltu,
tik per Rusiją. Į jų įtakos aferoje.

Reikia Jėgos Taikos Palaikymui - FDR
NEW YORKAS, spalir i zacijos pasaulio taikos iš- Mariai Sdko Hofthv 

21. — Nors buvo smulkus laikymui, kurioje šio kraš-' ' '

gaisrą, bet daug uoste esan- ir Valstybės Seki". Hull. 
čių sunkvežimių, traktorių ir I----------------

Motidalykų buvo gaisro " " Sutiko dėl Bulgarijai

KAN3AS CITY, Kas., 
spalių 21. — Apie 40 karių, 
supykę dėl darbininkų strei
ko North American Avia- 
tion firmos lėktuvų fabri
ke, šiandien užpuolė pikie- 
tus prie fabriko vartų, juos 
išsklaidė, ir suplėšė jų ne
šamus unijos plakatus.

Vienas karys sakė jie 
grįš pirmadieny pažiūrėti 
ar darbininkai bus grįžę 
darban.

Naciai Pasitraukia už Prarasto Aachen
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, Paryžiuje, spalių 22. 
— Vokiečių jėgos pasitrau
kia į naujas pozicijas pagal 
Roer upę, 15 mylių į rytus 
nuo kritusio Aacheno. Aa- 
cheno komandierius, Pulk. 
Wilck, suvėluotai pasidavė 
su 600 karių tuoj į vakarus 
nuo Aacheno.

Arfierikiečiai tuoj pradė
jo vytis pasitraukiantį prie-

lietus ir šaltas oras, Prez 
Rooseveltas sėdėjo atdararr 
automobily ir sveikino žmo
nes, kurie stovėjo Nev 
Yorko gatvėse ir stebėjo 
automobilių virtinę, kuri 
važiavo per 50 mylių New 
York© gatvių.

New Yorko Mayoras Lt» 
Guardia spėjo, kad 3,000,000 
asmenų stovėjo gatvėse ir 
sveikino pravažiuojantį 
Prezidentą.

NEW YORKAS, spaliu 
22. — Perspėdamas, kar’
republil-onų laimėjimas lap 
kričio mėnesy reikštų ižo 
lacionistų įsigalėjimą. Prez 
Rooseveltas vakar atsišav 
kė į J. A. Valstybes padėt 
sudaryme pastovios organi-

to atstovas turėtų galią be 
Senato pritarimo panaudo
ti Amerikos karinę 'jėgą, 
kad sutriuškinti agresiją ir 
tuo išvengti trečio pasauli
nio karo.

Prezidentas kalbėjo Ame
rican Foreign Policy Ąsso- 
ciation pobūvyje, ir jo kal
ba buvo transliuojama per 
du radio tinklus.

Tai buvo trečia Roose- 
velto politinė kalba. Nemi
nėdamas Gub. Dewey var
io, Rooseveltas užatakavo 
io nusistatymą dėl užsienio 
’eifcalų, ir parėmė savokan- 
iidatūrą ant savo rekordo 
aaruošiant šį kraštą karui 
r tuo pat kartu darant vis

ką, kad tik išvengti karo.

verpio praplėtė savo laimė
jimus iki šešių mylių, ir ar
tinasi prie svarbaus Breda 
susisiekimų centro. •

Anot vieno koresponden
to, svarbiausios kovos va
kariniam fronte eina prie 
pabaigos pietinėj pusėj 
Schelde žiočių, kur belieka 
apie 1,000 nacių. Išvalius 
tuos nacius, amerikiečiai 
galės panaikinti minas ir 
atidaryti kanalą į Antverpo 
uostą.

Tris šimtus mylių į pie
tus prancūzai pasivarė ke
turias mylias iki Bussang 
srities, netoli Bussang per-

nadiečiai kariai, naujoj o-' ėjos viršūnės per Vosges 
fensyvoj į šiaurę nuo Ant-, kalnus.

- - - . a. | J šą ir pasivarė pusę myliosSiūlomų Paliaubų iproflim© ueveianoe j rytus nUo wuerseien apy-
MASKVA, spalių 22. — ŽlIVO 83 AsmOnyS linkės’ tris mylias virš Aa_ 

i cheno.
Vokiečių padėtis Olandi

joje darosi prastesnė. Ka-

Oficialus britų-rusų prane
šimas sakė Min. Pirm.,.. u , -,s |hų 21. — Cuyah-oga apskn- 

M . . . . . . „„„ Church.il ,r Prem^ Štai,n Coroner Samuel R.
kuris" ksf™ V.u^« s“"6 ’P ? Gerber ši»'
kuris kaipo Vengrijos re- dienų pasitarimą Maskvo- , , „„ xs - ta, kad 83 asmenys žuvo irištraukti tą je, padare gerą progresą i. . .; ... 168 dingo gazo tankų spro-Lenkijos klausimo išrišime, . . ... . ... .. . . įgime ir gaisre, kuris sunai-susitare dėl paliaubų sąly- ”. . , __ , ... ? _ lkino pusę kvadratines mygu Bulgarijai, ir nutarė ,. , A.... T r , .. - lios plotą Clevelando Esstveikti iš vien Jugoslavijoje,

Išvyko Vokietijon
LONDONAS, spalių 22.—

CLEVELAND, Ohio, spa-

gentas bandė 
kraštą iš karo, prašė ir ga
vo prieglaudą Vokietijoje.

Nacių Transocean agen
tūros pranešimas sakė Hor- 
thy, paliaubų bandymui ne
pasisekus, “pasirašė abdi
kaciją ir atsisakė visų re
gento privilegijų.”

Malėsi su Šv. Tėvu
VATIKANAS, spalių 22. 

— Francįs P. Matthews, iš 
Omaha, Nebr., vyriausias 
Kolumbo Vyčių viršininkas, 
buvo šventojo Tėvo priim
tas audiencijon šiandien.

kur norima suvesti Tito ir 
karaliaus jėgas krūvon.

KALENDORIUS
Spalių 23 d.: Šv. Severi

nas; senovės: Ramutis ir 
Jautrytė.

Spalių 24 d.: ftv. Rapolas 
Arkangelas; senovės: Dau- 
galius ir Krūminė.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

sidėje.
Ugniagesiai sakė bent 

150 namų ir kravtuvių buvo 
sunaikinta ar sužalota. 
Nuostoliai siekia tarpe pen
kių ir 10 milijonų dolerių. 
Dėl galimyoės, kad kitas 
tankas gali sprogti, tūks
tančiai asmenų buvo iškel
ta iš toa apylinkės.

Kitas oficialas pareiškė 
trimę, kad mirusiųjų skai
čius galėsiąs siekti iki 15o

Britai Italijoje Veržiasi Per Po klonį
ROMA, spalių 22. — Aš

tuntosios armijos kariai va
siekė Savio upę keturių my
lių frontu.

Gen. Alexander, sakyda
mas, kad Bologna miesto 
išlaisvinimas artėja, atsi-

rosi pirmyn į rytinį Po klo
nį iš dviejų pusių. Varyda-
miesi pagal Adrijos krantą » ...Šaukė i to centro gyvento-jie užėmė Cesenatico, 18 4____ ,_nil
mylių žemiau Ravenna, o
verždamiesi pirmyn pagal 
RiminL-Bologna vieškelį jie 
padarė gerą progresą.

Į šiaurę nuo užimto Cese- 
na miesto sąjungininkai pa

jus sukilti prieš nacių gar
nizoną.

Penktos armijos kariai 
atmušė dideles nacių kont
ratakas. Didžiausios kauty
nės vyksta Grande kalnų 
srity, į pietus nuo Bologna.

Church.il


• > DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOIS Pirmadienis, spalių 23, 194

Rockfordo komunistų šunybės
Pažinkim juos ir iššluokime iš savo tarpo

stijos valdžiai, o valstijos 
valdžia tą skundą pasiuntė 
į New Yorką National Wai 
Fondui, kuris perdavė B AI 
F valdybai.

Koekford, III. — Pereitų 
metų pabaigoje Rockforde 
tapo sutverta iš didesnių or
ganizacijų vietos kuopų, sky 
rių ir draugijų atstovų —
viso septynių — Amerikos j Kas yra tas skundikas?
Lietuvių Tarybos skyrius, 
kurio tikslas prisidėti ir pa 
remti Amerikos lietuvių vei
kimą dėlei Lietuvos laisvės 
atgavimo, ir taipgi, parem
ti šios šalies karo pastan
gas prieš agresorius. Ir iki 
šiol minėtas skyrius jau y- 
ra pasidarbavęs toje kryp
tyje: 1) surengė prakalbas 
Lietuvos reikalais; 2) pa
siuntė delegatus į Liet. kon
ferenciją Chicagojė įduo- 
dant jiems $150.00 nuvežti 
Liet. konferencijai; 3) ga 
vo miesto valdžios leidimą 
drabužiams rinkti Lietuv 
žmonėms, ir 4) įsteigė ko 
mitetą karo paskolos bonų

Kas gi yra tas C. Low- 
den, kuris rašė tą melagin
gą skundą valdžiai? Tai y- 
ra komunistų “Vilnies’’ a- 
gentas, ir lapelių platinto
jas K. Laudanskis. 1133 — 
16th Avė.

Iš kur tas “Vilnies” a 
gentas žino, kad čia lietu
vių grupė atsisako koope
ruoti su National War ir 
Community Fund? Kada jis 
tą melagingą skundą rašė, 
tai minėtų fondų dar nei 
vajus nebuvo prasidėjęs. 
(Vajus prasidėjo tik spalių 
1 d.). Jeigu tas skundėjas 
būtų pašauktas pas Natio
nal War ir Community Fund

pardavinėjimui lietuviams j vietos egzekutyvį sekretorių
kia pažymėti, kad mi

nėtame skyriuje vietos lie 
tuvių klebonas kun. Juozai 
tis (šioje šalyje augęs) dau 
gijusiai veikia. Ir minėtas 
skyrius turi čia visų demo
kratiniai nusistačiusių lietu
vių dfdelį pritarimą.
Komunistai nerimsta

Taigi, kuomet ALT sky
riuje lietuviai (be skirtume 
pažvalgų) čia sutartinai ir 
pasekmingai veikia dėlei Lie 
tuvos laisvės ir nepriklauso 
mybė® atgavimo, tai Lietu
vos laisvės ir nepriklauso
mybės priešai komunistai 
tai matydami nerimsta, ir 
galvoja, kaip šiam bendrair 
lietuvių darbui pakenkti!
Rašo skundus

Ir, štai, pabaigoje rugsėje 
mėnesio sužinota, kad čia 
komunistai rašė melaginga 
skundą valstijos valdžiai (į

'rodyti tą skundą faktais, 
tai jam pasidarytų karšta. 

Ne tas jiems rūpi
Komunistams čia ne koo- 

peravimas arba nekoopera- 
/imas su minėtais fondais 
yra svarbu — rūpi, bet jų 
tikslas yra bendrai dirban 
šių lietuvių darbą dėlei Lie 
tuvos žmonių laisvės sutru
kdyti; jam pakenkti. Tai 
tuo tikslu tas “Vilnies’’ a 
gentas rašė tą melagingą 
skundą valdžiai.

Jeigu komunistai mano. 
kad melagingais skundais 
jie galės čia bendram lietu
vių darbui dėlei Lietuvos 
amonių laisvės pakenkti, tai 
jie yra perdaug žiopli; daug 
žioplesnį, negu kad iki šiol 
buvo apie juos manyta. “Iš 
jų darbų pažinsite juos.’’ 

Mes su valdžia
Rockfordo lietuviai demo-

Springfield, III.), kad Rock- kratinio nusistatymo šian-
forde yra “lietuvių grupė’’, 
kuri “atsisako kooperuoti 
su National War Chest ir

dien pilnai kooperuoja su 
šios šalies demokratine val
džia ir jos įstaigomis. Jie

Community Fund of Winne- kooperavo ir tuomi laiku, 
bago County”! Kun. Juozai kada komunistų draugingu 
tis gavo laišką nuo Bendro mas su naciais buvo “tuce
Amer. Liet. Fondo pirminin
ko kun. dr. J. B. Končiaus, 
kuriame sako: “Jūsų žiniai 
prisiunčiu laiško nuorašą ra 
šytą Mr. Lowden. Kokia jų 
ten lietuvių grupė kad ji 
nenori su National Fund 
dirbti? Būčiau dėkingas, jei
gu man apie juos parašytu
mėte’’. (Nuorašas Laiško ra
šyto tam skundėjui C. Low- 
den 1133 — 16th Avė.).

Taigi tas C. Lowden ra
šė skundą prieš “lietuvių

mentuotas krauju”, ir kada 
komunistai dirbo Hitlerio 
naudai: organizavo “taikos 
mobilizacijas’’, ir maršavo 
į Washingtoną pikietuoti 
Baltąjį Namą — prezidentą 
Rooseveltą (Bimba buvo pa
siuntęs būrį lietuvių žiople- 
lių tam “darbui’’). Šis ko
munistų rekordas Amerikos 
lietuviams yra gerai žino
mas.
Dirba Lietuves pražūčiai 

Kada Lietuvą valdė rau-
grupę” (ALT skyrių) vai- donieji okupantai, ir Lietu-

ttfc
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VDBNINTflLIB AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RALIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MFC - 1451 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

1M 2 vai. popiet
RITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
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vos nepriklausomybės par- 
davikų paleckina valdžia su 
Stalino žvalgyba terorizavo 
Lietuvos žmones ir vežė juos 
iš jų namų, iš prigimtos jų 
žemės į Sibirą ir kitur, tai 
tuomet komunistai kaip iš 
proto išsikraustę, džiaugėsi, 
ir tai raudonųjų kvislingų 
valdžiai siuntė pasveikini
mus

Šiandien šitie diktatūros 
šalininkai dirba vėl už pa
vergimą Lietuvos Rusijos 
diktatoriui. Jie vėl nori ma
tyti Lietuvos žmones raudo- Į

nosias žvalgybos ir lietuviš
kų kvislingų terorizuojamus.

Tikrų lietuvių dėmesiui

šia proga r.oriu dar pa
aiškinti, kad čia skyrius ga
vo miesto valdžios leidimą 
rinkti drabužius Lietuvos 
žmonėms. Tad kas turite 
drabužių aukoti, tai vietos 
priduoti drabužius yra se
kančios: Rev. Chas. J. Juo
zaitis, 1540 West St., ir P. 
G. Aleksynas, 1516 Broad- 
way. Surinkti drabužiai bus 
lapkričio mėnesyje perduoti 
BALF New Yorke.
Žinokite skirtumą

Čia yra žmonių, kurie ne
žino skirtumo tarpe bendro 
lietuvių komiteto drabu
žiams rinkti, ir komunistų 
rinkėjų. Taigi skirtumą® to 
kis: bendras lietuvių komi
tetas renka drabužius Lie 
tuvos žmonėms nukentėju 
siems nuo karo ir okupan 
tų priespaudos, kuriuos per 
duos Bendram Am. Lietuvių 
Fondui, o komunistai renka 
drabužius (arba aukas) — 
sako irgi Lietuvos žmonių 
pagalbai, bet tai ne tiesa 
tai kalbėdami jie apgaudi 
nė j a publiką. Jie surinkę 
drabužius (arba aukas) ati

duoda Russian War Relief 
Fund, o tas Rusijos šelpi
mo fondas perduoda sovietų 
valdžiai, kuri išdalina pagal 
savo nuožiūrą...

P. A. Deltuva, 
ALT skyr. sekr.

Kas atrado Alaska?
Alaską atrado danas Vito 

Bering. Jo vardu yra pava
dintas ir Beringo sąsiauris, 
kuris skiria Alaską nuo Si
biro.

Turtingiausias
Indijos kunigaikštis Hy- 

derabadas yra turtingiau
sias pasaulyje žmogus. Jo 
metinės pajamos siekia 12 
milijonų dolerių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically 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. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivos akys atitaisomos. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
rak. Šeredomis nuo pietų, o Ne

dalioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos ko akinių. Kainos pigiau kaip

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybe! < 

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

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

• GIN
o VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTEB

“Lietuviškas
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUO R 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

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

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. 6968 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS 

2423 West M&nnette Road
OFISO VALANDOS 

Trečiad. ir Nedėliomis susitari 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 va'kar^

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

Ateikite šiandie 1

Studio Ooocb

<712 South Ashland Av.
zPbono YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELI5
DANTISTAS

4645 So. Ashland A 
arti <7tb Street

■ao 9 vaL ryto fld 8 vaL

Tat CANal 6122

DR. BIE2IS

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD

CRANE GOAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO LUMP — Sijoti...........$9 80
STOKER OOAL, Ankštos rūšies, 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BANO LUMP.................
PETROLEUM COKE (Course). -jĮ2. 
PETROLEUM COKE (Pilė Ban)

■ 'iitvh -i "n m.

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.

ReMdendjos Tel.: BEVeriy 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

M. YARds S921
5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

> MM IrS; ano <:30AA9

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Oflaaa yra uždarytas.

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viens pora ak ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Uėg- 
■amlnuotl ja. modernllklausla 
metodą, kurią regSJtmo mokslą* 
gali sutelkti.
P SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, kurie prašali. 

I n* visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smetana
Dr. J. J. Smetana, Jr.
1801 80. Ashland Avenue 

Kampas ll-toe
Tetefonaai OAMAL OftSS, Chicago

OFISO VALANDOS!
Kasdien »:!• a. m. iki (:S0 p. aa 

Traeiad. Ir tel tad. a. m.
—Iki IiM P. m.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui—
ANT LLNOVV MĖNESINIŲ IAMOKA.IIMV1

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
Nuošimčio Retoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų Ištaigoje. Jflsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir ilgi 9ft.000.00 np- 
drausti per Federal Savtngn and lo»n In
surance Corporation, d ūsų pinigai bus greitai 
Mbmnkaml jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
P1NANSIN0 IŠTAIGA.

— 41 Metai Sėkmingo Patarnavtmot —

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Rd.

i: 1—3 popiet ir 7—8 
Trečiad. ir šeštadienio

na karato ofisas uždarytas 
REZIDENCUA

3241 West 66th Place
Tel. REPublic 7868 

■ ~ i----------------- --
TeL CANal 0257

Rez. Tel. : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATCRIS
GYDYTOJAS IR CIVIR TOGAS 

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

0 iki 0 vai. vakare.

TeL YARds 3144

DR. V. L SIMKUS
■TRIUMAS KR OHSURGA0
- B AKERm PRITAIKO

744 West SSth Street * 
11-U; 9-4; h- 0:308 M

ir 8:308:30 
šventadieniais 11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurių uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzle Avenue 
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4201 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Va!.: 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-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite - 
Res. Tel.: ATT Dm y •’jyto

OFISO V ALANTOS:
Nuo 10 iki 12 vai. rytu, nuo 2 Iki 
vai. popiet, ir nuo 7 iki R 30 vai. vak 
Sr>lrm»d nnn 10 iki 1? vai

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer 'Avenue
Ofiso Tel. LAFayetto 321(1 

Res. Tel. RKPublic 0051
Jrlgii neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kamlien nuo 1-3 vai. popui

Ir nuo B iki 9 vai. 
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

Sekmadieniais pagal nutarti.

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"

, . 4Hjl»K*STI3 nFAOTAŠ, CSteSTO, iaBlNUll 
‘ >.W'i i ■ ......

•DRAUGAS" HKUP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolob •4H«»48»

HELP WANTED — VYRAI

HEIP IVANTF.D — MOTERYS

Progos Patyrusioms 
Ir Nepatyruslems

VYRŲ

HEAT TREAT DARBININKŲ 
MILLWRIGHTS j

BUILDING MAINT. ENGINIER 
PAPR. DARBININKŲ

Srt.AVftTU
RANKOMIS TROKERIŲ 

BANDER
TOOL GRINDERS

10% Naktimis Ilonai — Produkcijos 
Ilonai

Gausus Apdramlos Aprūpinimas
Naujos Dirbtuvės su Naujausiais 

Įtaisymais

FOOTE BROS. 
GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. YVESTERN AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgia dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atslšauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHENGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★A' ★ ★

★ For Sale!
★ For Rentl
★ For HelpI
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★*¥***¥¥

HELP WANTED — MOTERYS

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

PAŠAUKIT MR. WILLIAMS 
VIRginia 1500

VYRO
Surišti mažus shipping cases in 
bundelius su mašina. Pastovus ir 

švarus darbas.
THOMSON & TAY1-OR DIV.

538 W. CEįRMAK RD.

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

UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
160 N. STATE ST.

MOTERŲ
PRIE PIECE WORK DARBŲ

STATIONARY — RAŠOMOS 
POPIEROS.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAI. 

DIENINIS ŠIFTAS.

HARLICH MFG. CO
1417 W. ,IACKSON BLVD.

STOCK VYRŲ
Prie Commissary darbų. 
80c į Vai. Pokarinė proga.

ATSIŠAUKIT Į
ROOM 310

135 E. llth PLACE

Illinois Central R.R.

REIKIA MOTERŲ
Patyrusių siūti moterims dreses.

GERA MOKESTIS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
PATOGI TRANSPORTACIJA

ATSIŠAUKITE

ANN FOSTER
434 S. WABASH AVĖ.

5th FLOOR

HELP WANTF.I1 — MOTERYS

ABELNŲ COMMISSARY 
DARBININKŲ

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD. 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA .. 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 YV. Fulton St.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynas ir draugus, 

i kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

PAT ARN AVIMAI

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

Seneca

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
PARDAVIMUI

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

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 advance as 

you leam or demonstrate ability.
WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefanija 
N u tau tas, 4fl.m So. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAEayette B08S.

PARSIDUODA — lavatorijos (Rath- 
room) sinkų; 1 atidaroma lovą, (day- 
bed); 1 sleitinift laundry tub. Pigiai.
Dėl informacijų kasiink Šių dalykų, 
telefonuoklte — OANal S01O.

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE OPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ

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

Naciai Žudo Varšuvos 
Belaikius: Lenkai

NEW YORKAS, spalių 
21, — Lenkų telegrafų a- 
gentūra sakė Lenkijos vy
riausybė pareiškė jog na
ciai pulkais išžudo lenkus 
belaisvius, kurie pasidavė 
po nevykusio sukilimo Var
šuvoje, nežiūrint to, kad 
vokiečiai viešai sakė jie el
gsis su tais lenkais kaip su 
karo belaisviais.

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

EKSPLIOZIJOJ ŽUVO DVIDEŠIMTS KETURI ASMENYS

K

kiek galėdami, turėtume ją 
paremti.

Man rodos, kad Texas 
mergaitės yra labai gražios, 
bet Bronius sako, kad Hir- 
boro mergaitės daug gra- 

i žesnės ir daug draugiškes- 
‘nes. Maloni žinia mergaitės 
ar ne? Broniui patinka Te- 
xas ganyklos, kur gali ma
tyti “ttovvs, cows and more 

į cows”.
Bronius išvyko atgal j 

Camp Maxey trečiadienį ir 
mes visi linkime jam geriau
sio pasisekimo kariuomenė
je ir greičiausio sugrįžimo 
pas mus. žaibukas

Šiurpi eksplozija įvyko East Ohio Gas Co., Clevelande. Eksplozijoj žuvo 24 asme
nys ir 200 sužeista. Eksplozijos ugnis buvo taip smarki ir didelė, kad už 50 blokų pa
degė namus. (Acme-Draugas telephoto)

INDIANA HARBOR ŽINIOS
ĮSPŪDŽIAI IŠ 
VAKARIENĖS

Praeitą sekmadienį iš vi
sų pusių žmonės plaukė į 
Šv. Pranciškaus parapijos 
svetainę. Linksmi jie ėjo ir 
dar linksmesni išėjo. Ir kaip 
gi nebus linksmi, turėdami

dą. Bet visvien tema atiti
ko, nes katalikiška spauda 
yra dvasinio grožio palaiky
mas. Kaip miela buvo pa
matyti ir išgirsti kalbant 
mūsų garbingu^ parapijos 
kareivius: Eduardą Guzį ir 
Bronių Eisminskį. Bronius

skaniausią vakarienę/linksi atrodo kaiP * anksčiau, bet 
Eduardas, gilių vandenų nar 
dytojas, pamylęs žuvų pa

iniausią programą, žavin
giausią muziką, garbingų 
kalbėtojų, malonių svečių ir 
t. t.

Mes valgėme viščiukus su 
visokiausiais prieskoniais, 
kugelį, kriaušes, tortus. Mū-

šaulį, taip pasikeitęs, kad 
sunku ir pažinti. Jis turi 
gražius, ilgus, juodus ūsu- 
kus, kurių mūsų klebonas 
jam pavydi.

Politikierių mažai atšilau
sų virėjos viską labai ska- kg, neg mūSų apylinkėje tą 
niai pataisė ir mes viską (jįeną lankėsi Amerikos vice

ją ir turės lovoje išbūti a- 
pie tris savaites. Linkime 
Gumuliauskienei kuo grei
čiausiai pasveikti. Vakarie
nė būtų buvus dar linksmes
nė jai dalyvaujant, nes ji 
labai myli dainuoti ir mo
ka daug dainų.
MALONUS SVEČIAS

Bronius Eisminski, vienas 
iš garbingųjų parapijos ka
reivių, sužinojęs apie para
pijos vakarienę, atskrido or
laiviu į Čikagą ir dalyvavo 
kartu su mumis tam sma
giam vakare. Mums visiems 
buvo garbė ir malonumas 
matyti jį savo tarpe.

Prieš įstojant į kariuome
nę Bronius buvo sekretorius 
Šv. Vardo draugijos ir vie-

A»A

STANISLOVAS ATROŠKA
Mirė spalių 2 i d., I!t44n>., 9:00 

vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Vilniauo rėdybos, Švenčionių 
apskričio, Dėdiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Kazimierą (po pirmu 
vyru Vyšniauskienė); 2 po
dukros Teklę ir jos vyrą, Kazi
mierą Volkauskus. ir Albiną; 2 
anūkus Petrą ir Domice: bro
lienę Atroškicnę; Gudėnij šei
mą. ir kitas gimimo ir drau
gus.

Kūnas pašarvotas namuose; 
4113 S. Campbell Aveniu*.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
spalių 25(1. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bu>4 atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Paneles švenčiau
sios par. bažnyčią, kurinio į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažista- 
niliH dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Podukros, 
Anūkai, Krolienė Dudėnu šei
ma ir kiti Draugai.

T.aid. direkt: Ant. P. Pet
kus, tel. GROvebill 0142.

dar skaniau suvalgėme. 
Programą išpildė mokyk

los vaikučiai ir choras. Mū
sų vaikų darželis visus su
žavėjo savo angeliškais bal
seliais ir išvaizda. Didesnie
ji vaikučiai padainavo ke
letą smagių dainelių ir su
vaidino komediją, kuri bu
vo įdomiausia dalis visos 
programos. Šeimininkė, Ei- 
leen Jutkus (gabi vaidinto
ja) kalbėjosi su visomis dar 
žovėmis, na, o tų daržovių 
ir jų vaidintojų įvairumas- 
Kelias daržoves vaidino me- 
ksikoniukai ir kaip puikiai 
jie kalba lietuviškai. Vis tik 
buvo juokinga girdėti juos 
kalbant lietuviškai, ir visi 
iš to skaniai prisijuokėm, o 
ypač mūsų geras parapijie
tis “Councilman” J. Gustai
tis. Tikrai nežinome, ar cho
ras dainavo ar tik išrinktos 
solistės. Mūsų chorai dai
nuojant pilna scerla būva 
mergaičių, o dabar buvo tik 
šešios: Vaupsytė, Laurinai- 
tė, Mikalauskaitė, Butrimai- 
tė, Žiliūtė ir Rockley. Mes 
širdingai dėkojame dalyva
vusioms choristėms.

Kalbėtojų turėjome įvai
riausių: dvasiškių, pasaulie
čių, kareivėlių, marynų. Mū
sų gerbiamas klebonas vedė 
vakarą linksmai ir įdomiai, 
kaip ir visuomet, bet šį kar
tą geriau tuo būdu, kad jis 
pakalbėdavo ir sustodavo. 
Kitais kartais, kaip jau vi
si žinome, jis kalba ir kal
ba, juokina ir juokina ir vis 
nesustoja. A. Daugirdo kal
ba truputį nusivylėm. Klau-

prezidentas, bet musų mies- 
to majoras neužmiršo mū- nas iš Parapijos ko

miteto narių. Vakarienėsnarių.
diena jam ilgai paliks at
mintyje, nes tą dieną buvo 
lygiai du metai, kaip jis da
vė garbingą priesaiką prieš

esame labai patem| Amerikos vėliavą ir Ūpo 
' vienu uniformuotų šauniųjų 
bernužėlių.

sų ir atsilankė nors į vaka
rienės uždarymą, žodžiu sa
kant, vakarienė Labai pasi
sekė. Pelno padaryta $425. 
Visi turėjome smagų vakarą 
ir visi
kinti.
PADĖKA

Klebonas kun. Bičkauskas 
širdingai dėkoja visiems at- 
silankusiems, aukojusiems, 
ar kokiu kitu būdu prisidė 
jusiems prie parapijos va
karienės.

Didžiausią padėką reiškia 
vakarienės pirmininkėms, 
būtent: Derkintienei, Mus
teikienei, Gumuliauskienei, 
Kolbienei; moterėlėms par- 
davinėjusioms bilietus ir rin 
kusioms aukas, būtent: Re- 
menienei, Pliuškienei, Sei- 
bentienei, Kontrimienei, Be 
nich, Plaskett, Drungelienei, j 
Veckienei, Gužienei, Kove- 
rienei, Stankienei, Dragūnie- 
nei, Budrikienei, M. Genu- 
šauskienei ir Pridienei; ko
mitetams ir kitiems darbi 
ninkama dirbusiems prie ba 
ro, prie durų ir prie drabu 
žiu; seselėms, vaikučiams ir 
chorui už išpildymą sma
gios programos.
KONCERTAS

Muzikos ir dainos mėgė
jai bilietus į “Draugo” kon
certą galite įsigyti kleboni
joje.
SERGA

J. Gumuliauskienė, viena

Broniui patinka kariuo
menės gyvenimas. Sako, val
gis yra geras ir skanus, ką 
galima matyti iš jo išvaiz
dos. Jam labai patinka U. S. 
O. organizacija, kuri sutei
kia kareiviams daug džiaugs 
mo, juos palinksmina ir pa
vaišina. Tai yra vienintelė 
organizacija, kuri taip daug 
rūpinasi kareiviais ir mes,

sėm ausis ištempę apie tą i parapijos vakarienės rengė- 
grožio palaikymą, o jis kai-1 jų, bepuošdama svetainę, kė- 
bėjo apie katalikišką spau-idei paslydus, susitrenkė ko-

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

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

Turime didelį 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir {vairių kitų mn*i. 

'kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — YVATCHMAKEE 

— MUŠIU 

4216 ARCHER AVENUE 
Pfaone: LAFAYETTE 8617

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog 0 DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak Ir Duktė —- savininkės
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, Vienam mėnesiui .. ................................................................... 75 *
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakciją, 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač1 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentų ' prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant, didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos "ar asmeniškumų, Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.___ '
. Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

Atlantic Charteris suteikė nemažai vilties bei stip
rybės ir lietuvių tautai. Lietuviai Atlantic Charterį 
priėmė ir laiko tokiu, kokioje dvasioje jis buvo sura
šytas ir paskelbtas.

Nors Atlantic Charterio citavimas ir yra suretėjęs, 
tačiau jo esmė ir reikšmė nėra sumažėjus; taiką ir 
teisę bei teisingumą mylinčios tautos tebelaiko jį švie
siąja žvaigžde, kuri rodo taikos siekėjam tikrąjį ir 
teisingąjį kelią.

Valstybės arba jų vadai, kurie nori šiuo karu baigti 
baisiuosius karus ir padėti taikai tvirtus pamatus, ne
gali prasilenkti sm Atlantic Charterio nuostatais, ku
rie yra paremti ir teise ir žmoniškumu.%

Jeigu taikos planan neįeis teisingumas ir žmonišku
mas, jeigu bus vadovaujamasi tik jėga ir suktumu, tai 
ant tokių pamatų pastatyta taika tverti negalės; ji 
anksčiau ar vėliau turės subyrėti ir virsti trečiu pa
saulinių karu, kuris bus daug baisesnis ir pavojinges
nis už šitą karą.

APŽVALGA

Pimident Roonevelt and Prime Minister GliurcliUl:
1. Tlieir countries aeek no engrandizemont, terriforial or otlier;
2. Tliey dctdrr to scck no tcrritorial cJiangcs tliat do not accorcl 

witli tlic freely exprcs«e<l wislies of the peoplęs coneęrnęd;
3. Thcy respect the riglit of all peoples to eitose the foim of go- 

vcrnnicnt under wlii<4i tliey will Ii ve; and the wlsh to see soyeręign 
riglits and self-governinent restored to Jliose wlio liave been forelbly 
depri'ed of tlicm.”

ATLANTIC CHARTER, August 14, 1941.

Lietuviai reikalauja laisvės
LAISVEI PAGRINDAS IR TEISE

Einant didžiųjų valstybių vadų pasitarimams ir ruo
šiant pokarinio pasaulio organizacijai planus, lietuviai 
šaukiasi į Jungtines Tautas ir prašo jas neleisti hitle
rinei agresijai išnaikinti Lietuvą ir lietuvių tautą.

Lietuvių tauta kreipia pasaulio dėmesį į tai, kad 
Lietuvos juridinė ir faktini padėtis nieku nesiskiria 
nuo Čekoslovakijos, Danijos, Irano ir kitų valstybių, 
kurios yra svetimų okupuotos, padėties. Kaip kitos val
stybės nori ir turi teisę būti nepriklausomomis, taip 
ir Lietuva nori ir turi teisę būti nepriklausoma val
stybė.

Lietuvių tauta remia savo reikalavimą Tarptautine 
Teise ir įvairiomis sutartimis, kurios savo laiku buvo 
sudarytos tarpe Lietuvos ir Sovietų Rusijos, ir kitų 
pasaulio valstybių. f \

Kadangi Lietuvos piliečiai Lietuvoje negali savo va
lios Laisvai išreikšti, tai jų vardu kalba jų komitetai 
bei atstovai ir tautiečiai, gyveną užsienyje, ypatingai 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. I
LIETUVIŲ IR KITŲ TAUTŲ VILTYS

Jungtinės Amerikos Valstybės yra skaitomos didžiau
siomis mažųjų tautų užtarėjomis ir gynėjomis; jų val
džia ir žmonės yra principo ir teisės šalininkai — bet 
kokios agresijos ir vergijos priešininkai. Į j.uos yra 
atkreiptos visų pavergtųjų širdys ir akys. Visi jie žiūri 
į Amerikos vyriausybę, į Amerikos žmones, minėdami 
Prez. Wilsoną, kalba apie Prez. Rooseveltą. Jiems vi
siems yra žinomi tautų apsisprendimo principai ir ag
resorių pasmerkimo aktai; lygiai taip pat yra žinomi 
ir Atlanto Deklaracijos aštuoni punktai.

Lietuviai ypatingai yra dėkingi ir Prez. Roosevel- 
tui, ir State Departamentui ir piliečiams už visus pa
reiškimus ir žygius ryšium su Lietuvos okupacija ir 
jos ateitimi. Prez. Roosevelto žodis lietuvių delegacijai, 
kad “Lietuva bus vėl nepriklausoma ir laisva”, pasi
darė nepajudinama uola ir šaltiniu inspiracijos bei vil
ties. Tas Prezidento pareiškimas, daug kur, yra lai
komas lygiu fakto įvykimui.

Nors Lietuva jau trečiu kartu okupantų engiama ir 
teriojama, tačiau lietuviai vilties nenustoja ir yra pil
nai įsitikinę, kad viskas bus pergyventa ir nugalėta, 
ir kad Lietuva vėl bus nepriklausoma ir laisva.

★
Atlanto Čarteris, tautu laisvė ir taika

Amerikos ir Anglijos vadai paruošė ir pasirašė tarp
tautinį Bill of Rights — Atlantic Cbarterį. Tą Char
terį patvirtino ir priėmė visos aliantinės tautos, pasi-

Ar galimas bendras darbas su bolševikais?
Iš lietuviškųjų bolševikų šlamštų sužinome, kad Bim- 

bos-Mizaros kampanija sugalvojo naują skymą kenkti 
Bendram Amerikos Lietuvių Šelpimo Fondui. Mat, visi 
jų senieji skymai — donosai, šmeižtai ir melagystės 
nepasiekė savo tikslo.

Lietuviai bolševikai, Mizaros ir Gasiūno parašu, pa
siuntė laišką Prezidento Karo Šelpimo Kontrolės Tary
bai į Vašingtoną ir Nacionaliam Karo Fondui į New 
Yorką, kuriame prašo, kad tos įstaigos priverstų mū
siškio bendro fondo vadovybę jungtis su “Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetu”, kuris neturi teisės savy- 
stoviai veikti ir aukas rinkti, nes yra Russian Relief 
agentūra.

Lietuviams patriotams, kurie sudaro Bendrąjį Ame 
rikos Lietuvių Šelpimo Fondą, būtų didžiausias paže
minimas dėtis su melagių ir šmeižikų gauja, kuri taip 
įniršusiai ir akiplėšiškai dirba prieš atsteigimą laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos valstybės.

Bet koks bendras darbas su žmonėmis iš “Laisvės” 
ir “Vilnies” pastogės būt galima tik tuomet, jei jie 
atšauktų visus savo šmeižtus ir melus, kuriuos jie lig- 
šiol skleidė ir tebeskleidžia prieš patriotinę lietuvių vi
suomenę. Be to, jie ne tik žodžiais, bet darbais ir au
komis turėtų įrodyti, kad jie visu griežtumu ir be jo
kio abejojimo stovi už laisvos, nepriklausomos ir de
mokratinės Lietuvos atsteigimą.

Bet to mes iš savo tautos išgamų nesulauksime, to
dėl ir jų pasisiūlymas bendrai veikti šalpos darbuose 
yra tuščias dalykas. Pagaliau tas pasisiūlymas išeina 
ne iš noro Lietuvos žmonėms pašalpą suteikti, bet gry
nai iš politinių sumetimų. Tai yra, jų manymu, gudrus 
skymas pasigauti daugiau žuvelių į savo būčį.

Patriotingoji lietuvių visuomenė, kuri dirba ir auko
jasi, kad gelbėti lietuvių tautą nuo sunaikinimo ir 
trokšta, kad Lietuva atsisteigtų laisva ir nepriklauso
ma, jokiu būdu nesutiks dėtis į bendrą darbą su žmo
nėmis, kurie yra jos ne tik išsižadėję, bet iš visų savo 
jėgų padeda Lietuvos kaimynams ją galutinai pri
smaugti.

Pabaltės pabėgėliai Švedijon
LAIC praneša, kad švedų spauda mirga žinutėmis 

apie atbėgėlius iš anapus Baltijos jūros. Atbėgėlių pa
vardės nėra minimos. Iš Pabaltės esą atbėgusių į Šve
diją daugiau, ne,gu iš Suomijos. Iš Suomijos gi esą 
atbėgę du tūkstančiai žmonių.

Mūsų žiniomis, atbėgėlių švedijon šelpimu jau rūpi
nasi mūsų bendrasis šelpimo fondas.

Labai gražus darbas

INVAZIJOS VYKDYTOJAI

Vice admirolas S. T. W-ilkinson, komendantas Trečiosios US Flotilos; vice admirolas 
T. S. Kinkaid, komendantas sąjungininkų jūrų jėgų Pietų Pacifike; ir rear admirolas 
Daniel E. Barbey, komendantas Septintosios US Flotilos, sėkmingai pravedę invaziją 
į Philippines salas. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuviai Didžiojoj iDar ,rūks,a 25'°°°* * “ Washington. — Karo Dar 
bo Jėgos Komisijos prane
šimu, spalio mėnesį Pacifi- 
ko laivų statybos ir taisy-

Dabar vyksta Community ir War fondo vajus. Lie
tuviai šio fondo vajų visomis jėgomis remia ir uoliai 
aukoja pinigą jr darbą. Labai gražu.

Kiekvienoje kolonijoje turėtų būti įsteigtas Bendras 
Amerikos Lietuvių Šelpimo skyrius, kad pagelbėjus Lie- ‘ 
tuvos žmonėms šelpimo reikale. Greitu laiku prasidės 
rūbų vajus Lietuvos žmonėms.

★

Įdomus ir gražus koncertas
Šiais metais sueina 35 metai, kai laikraštis “Drau

gas” įsisteigė. Ta proga ruošiamas koncertas, kuris
rašydamos Jungtinių Tautų Deklaraciją. Tas charteris įvyks Chicagoje, Orchestra salėje, 216 So. Michigan 
pasidarė moraline baze sutartims, ir politine plazma Avė., lapkričio 26 dieną. Koncerte dainuos žymi solis- 
agresorių parblokštoms valstybėms. Pavergtosios tau- tė Poly na Stoškiūtė, ir šv. Kazimiero Akademijos 66 
tos į Atlantic Charterį ir jo kūrėjus žiūri taip, kaip mergaičių choras. Ar jau turi įsigijęs bilietą į kon- 
sužeistas kareivis žiūri ir tiki į kraujo plazmą ir jo certą? Jei neturi — kuo greičiausiai pasirūpink įsigy- 
davėją bei teikėją. J , ti bilietą į gražiu koncertą. -

Britanijoj
Londono lietuviai turi 
kuo pasidžiaugti

Iš Londono kun. dr. Ma
tulaitis rašo: “Ačiū Dievui, 
esu sveikas ir gyvas. Di
džiausieji pavojai, atrodo, 
jau pasibaigė Londono lie
tuvių bažnytėlei. Nuo rug
sėjo 1 d. pas mus neatskri- 
do vokiečių lekiančių bom
bų ir jų daugiau, rodos, ne
turėsime. Rūgs. 1 d. iš ry
to net 6 kartus turėjome 
trumpus puolimus. "Mūsų 
bažnyčia išliko sveika ir 
karo nepaliesta, nors aplin
kui visos kitos katalikų baž
nyčios nukentėjo, jau ne
skaitant anglikonų ir kito
kių maldos namų. Už tą di
delę Dievo malonę ir aiškią 
šv. Kazimiero globą, visi 
Londono lietuviai yra labai 
dėkingi. Sunaikinus, būtų 
buvę sunku mums atsistaty
ti- - ,,
Naujas lietuvis 
daktaras Romoje

J. E. vysk. P. Būčys, M. 
I.C. rašo laiške iš rugp. 31 
d., kad ir jis iš Lietuvos se
niai negauna žinių. Visi Ro
moje esantieji TT. Marijonai 
yra sveiki ir gyvi. Kun. Jo
nas Sakevičius, MIC. jau iš
laikė teologijos daktaro eg
zaminus, bet dar neįteikė 
disertacijos. Jis rengiasi tai 
padaryti po Visų šventų šie
met.
Ateitininkas A. Celkis 
Prancūzijoje’

Buvęs Ateitininkų draugo 
vės iždininkas S. Sgt. Ant- 
hony W. Celkis 36370695 pa
keitė savo adresą: jo nėra 
Anglijoje, jau Prancūzijoje. 
Dabartinis jo adresas 40tn 

• Mobile Comm. Sq. APO No. 
696 U. S. Army. Jo adresas 
yra tilpęs “Drauge” liepos 
24 d., bet kas rašys jam, te
siunčia naujuoju adresu. 
Lietuvis Italijos fronte

Cpl. Jonas Matulaitis 310- 
21082 nesitiki iš Italijos 
fronto pasiekti Romos, nes 
kasdien žygiuoja pirmyn ir 
tiek turįs darbo, jog tenka 
pamiršti pavojus. Sako: 
“mažai turime laiko apie pa 
rojus galvoti”. Jis yra: D

19th Eng. 464 U S Army. 
Skundžiasi karštąja Italijos 
saule: ji taip karšta, kaip 
ir Afrikoje.

rao dirbtuvėms reikės dar 
25,000 darbininkų. Be to, 
Pearl Harbor esančių jūri
ninkystės pastatų taisymo 
darbams da& reikia 2,000 
vyrų. Pirmininkas Paul V. 
McNutt primena, kad yra 
būtina gauti darbininkų mi
nėtiems darbams dar šį mė 
nesį.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■I HgMnį naoihntĮ — be 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CBRMAK RD. ................. Td. CANaI 8881

BEN J. KAZANAUSKAS. Rafttininkas

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian. CED. 1739

-Z

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Representative

SHOVVROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointnaent call — 

REPUBLIO 6051

»

4

^KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIENX
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JCSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1808 West 47th Street — arti Wood Street 

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

VAL: — nuo » ryto iki 6:110 p p. etvlr. iki 9. AeAUel 9 iki 12.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
1$ IEVŲ MARIJONŲ BENDRADARBIŲ CHICAGOS 

APSKRITIES SUSIRINKIMO
Spalių 18 d., Aušros Var

tų parapijinės mokyklos pa
talpose įvyko TT. Marijonų 
Bendradarbių Draugijos Chi 
cagos apskrities mėnesinis 
susirinkimas.

Dalyvavo atstovai beveik 
iš visų skyrių. Susirinkimą 
vedė apskričio pirmininkas 
C. Druktenis. Atsilankusių 
tarpe buvo taipgi TT. Ma
rijonų provincijolas Ameri
kos d. g. kun. Jonas Jan- 
čius, MIC. ir “Laivo” redak 
torius kun. A. Miciūnas, M. 
I.C.

Iš raportų pasirodė, jog 
veikimas skyriuose sklan
džiai eina. Rugsėjo 24 d. — 
Town of Lake, Šv. Kryžiaus 
parapijos skyrius turėjo pa
rengimą parapijos naudai 
Tą pačią dieną irzCicero Šv.

seimo reikalai. Kadangi sei
mas dar tolėliau, jam pasi
ruošti dar yra laiko, bet 
vakarienei — kuri greičiau
sia bus kaip paprastai gruo
džio mėnesį — nubarta tuoj

kad kiekviena komisijos na
rė turėjo kokį nors suma
nymą. Gi vaisiai tų sumany
mų pasirodys parapijos sve
tainėje. lapkričio 19 d. Tą 
dieną teresietės pasirodys 
visoj savo garbėj, nes turė
sime daug rankų siuvinių ir 
namų papuošalų, kvartukė 
lių ir kitų gražių dalykų 
Taip pat bus gardaus užkan 
džio, gera muzika. Tokio

pradėti ruoštis. Kadangi tai |vakaro dar nžra buvę Brigh
nemažas darbas, susirinki
mas nutarė neužilgo sušauk
ti “ekstra” susirinkimą, ku
riame bus pasiskirstyta dar
bais minėtai vakarienei.

Susirinl-tnca užsi baigė 
kun. Jančiūi atkalbėjus mal-1 
dą.

ton Parke.
Visų prašom tą dieną įsi

dėmėti: nedėldienis, lapkri
čio 19 diena, parapijos sve
tainėje, teresiečių surpry 
zas. Tereeiete

Iš Š*. Teresės 
draugystės veikimo

Jau seniai eina gandai a- 
pie Brighton Park, kad te
resietės vėl rengiasi prie ko

Antano parapijos skyrius tu *** labai nepaprasto.
Štai, truputis po trupučiorėjo vakarą kurio peln-as ė- 

jo bažnyčios naujo spalvuo
to lango įtaisymui. Kiti sky
riai irgi rengiasi savo laiku 
sav-o veikimą pamarginti vie 
nokiais ar kitokiais paren
gimais. Prie to, reikia atsi
minti, jog visur šiuo laiku 
eina visoki vajai, kuriems 
nemaža veikėjų darbuojasi. 
Dėl to, galima lengvai su
prasti jei ir bendradarbių 
tarpe kai kuriais atvejais 
veikimas laikinai gali tru
putį vienur ar kitur nusi
leisti.

Kun. Jančius savo kalbo
je visų Tėvų Marijonų var
dų padėkojo bendradarbiams 
už jųjų maldas ir paramą 
ir ragino tol-p u, remiant Tė
vų Marijonų darbus, nuošir
džiai darbuotis Dievo gar 
bei ir žmonių sielų gerovei.

Buvusiam dvasios vadui, • 
kun. J. Dambrauskui, MIC. j 
išvykus gydytis, jo pavaduo 
toju paskirtas buvęs pagel- 
bininkas, kun. A. Miciūnas, 
MIC.

Kun. Miciūnas trumpoj 
kalboj padėkojo vyresnybei j 
už tokį atsakomingą pasky-i 
rimą, pasižadėjo kiek galė
damas toms pareigoms kuo 
pilniausiai ateiduoti ir kvie
tė visus bendradarbius to
liau gražiai, vieningai dar
buotis kaip ir praeityje.

Iškelta būsimos metinės 
bendradarbių vakarienės ir

jau pradėjo aiškėti, kas čia 
bus per surprizas. Spalių 19 
d. komisija, kuri darbuoja
si suruošimui šio surpryzo, 
turėjo susirinkimą namuo
se P. Paulikienės. Pasirodė,

Anglių gamybai 
trūksta 32,500 
angliakasių

Washington. — Dr. Char
les J. Potter, Kietojo Kure 
administratoriaus padėjėjas 
pareiškė, kad norint paten
kinti gyventojų reikalavi
mus 1944-45 metams, reikia 
pagaminti tinkamą kiekį an
glių. Tuo tarpa, anglių ka
sykloms, gaminančioms ant
racito ir taip dėl karo pri
trūkusias bituminijaus an
glis. trūksta daugiau, nei

32,500 angliakasių. Dėks 
darbo jėgos trūkumo, iš an
ksto galima tvirtinti, kad 
šiais anglių naudojimo me
tais, kurie baigsis kovo 31 
d., truks 6 milijonų tonų 
antracito anglių ir 16 mili
jonų tonų geresnės rūšies 
bituminijaus anglių.

Dr. Potter ragina visus 
anglių pirkėjus, kas jie be
būtų — privatūs asmenys ar 
pramonės įmonės — taupy
ti anglis, o negaunant pa
geidautos anglių rūšies, pa
sitenkinti tuomi, ką galima 
gauti.

Iš kur atvyko?
Respublikonų partijos kan

didato į prezidentą Dewey 
tėvai į šį kraštą atvyko iš 
Anglijos 1634 metais.

Kiek sveria?
Vidutinė žmogaus širdis 

sveria 10 uncijų.

Policija ieško blogo 
žmogaus

Desplaines policija sulai
kė 17 metų jaunuolį George 
Mauthe, 127 S. Hamilton. 
ryšium su keturiais gaisrais, 
kilusiais apartamentuose 
1923 W. Lake ir ę71 N. Car- 
penter. Tuo pačiu tarpu po-

licija ieško gyvenusio vie
nam apartamente žmogaus, 
kurs, pasak jaunuolio, žadė
jęs mokėti po $10 už kiek
vieną gaisrą.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

PIRKITE KARO BONUS!

A.
JURGIS LUKAS

Gyv.: 6512 S. Talman Avė.

Mirė spalių 2ltd., 1944m., 8:- 
45 vai. va.ka.-e, sulauKęs puaėe 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės apskr., A. Pane
munės parap., Slėnavots kaimo.

Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Valerijų, (po tėvais Zau- 
raitė); 3 dukteris Genovaitę 
Paulus ir žentų Stanislovų (U. 
S. Army), Agnietę ir Florence; 
seserį Gertrūdą Spirauskau ir 
švogerį Vincentų ir jų dukte
rį Vitalijų; ir daug kitų gimi
nių. draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas A. B. Pet
kaus koplyčioj, 6812 S. Wes- 
tern Avė. Laidotuvtu įvyks 
antrad., spalių 24d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto ims atlydė
tas į Gimimo švenčiausios Pa
nelės parap. bažnyčių,, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos ui 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame viuus 
gimines, di-auguu ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę: Moteris, Dukterys, Se
suo Ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius An
tanas B. Petkus, telefonas — 
GROvehill 0142.

SYLVESTRAS BALČIŪNAS
Mirė spalių 22, 1944, 11:30 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje, Vilniaus rėdyboj, Šveneionių apskr., Pa- 

i lusės parapijoj, Rymaičių sodžiuje.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Stephanią, po tėvais 

Adomaitytė, dvi dukteris: Stephanią ir Dolores; uošvę Kot
ryną Adomaitienę, 2 šyogerius: Antaną ir Vladislovą Ado
maičius ir jų šeimas; švogerkas Marijoną Adomaitienę ir 

S Sophie Lagis ir jų šeimas; draugus ir pažįstamus; Lietuvo
je paliko brolį Mykolą ir jo šeimą ir seserį Marcelę.

Kūnas pašarvotas namuose, 6726 S. Artesian Avė. 
j Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, spalių 26 d. iš namų 8:30 
į vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švė. Panelės ^arijos pa

rap. . bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už veiio 
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka- 

Į pines.
[ Nuoširdžiai kviečiame vishs gimines, draugus ir pažįsta- 
[ mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Dukterys, Uošvė, Švogeriai, Švoyerfos ir 
Draugai.

Laidotuvių Direktorius Anthony B. Petkus, 
GROvehill 0142.

Telefonas:

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Štai vienas ii mūsų gralių 

paminklinių produktų.
ir DfrbtavC: 527 N. W 

(Netoli Gr&nd Avė.) 
PHONE: SEELE Y 6108

LKi U .M J ;n avė.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

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

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPEKVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Sf. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0X42

. M&sų patarnavimas yra greitas, mandagus Ik 
h Jfisg finansiškam stoviai prieinamas.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ELE.

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

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

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kalnas.

REIKALE PASINAUDOKIT

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKJĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1438—H

LACHAWICZ m SUNA1

RIIDKIKO RADIO VALANDOS:
WCFIi, IOOO K., NcOUioa 
vakare — 0 :»0 P. M.
WH1'O, 14*0 K., Ketvego 
vakare — 7 :OO P. M.

rfCnSONAUZBD MSMOltlALS AT NO IDDrriONtL COSTI 
PARTIOTOAR rnOPUS P*KFKB FAGHANKn PBODtTOnONS 

DISTRIBUTORS O> TH1 VAMOUfl MONTELLO ORAMITB

BŪT U. 8. WAR BOND6 WITH THE SAVINOS 
ansvniTCs rara —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN—- 

Member of the Lithnanian fthamįįar <*f Commeroe

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4580 W. Washington Blvd. 0919 Sonth Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 TeL REPublic 4298 
yALANDOS: Kasdien 9-0 v. vak.; Mtad. ir Sakm. 9-S vaL

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicsgos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

8814 WEST 23rd PLAOB 
19756 K MICHIGAN AVA

Phones: CANAL 8515 
OOMMODORE 5760 

PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YABDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 80. OALIFOBNIA AVĖ. PhoM LAF. K7I

P. J. RIDIKAS
>854 80. HALSTED ST. 710 W. lHth 6TRg.fr
_______________Telephone TARPS 1419

L I. ZOLP Z
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

s*?7 V:- •

6TRg.fr


fr-. ?»

tnamasna ofcrttoM. einamo,
Kas būt buvę, jei ne Amerika

175 milionai auką karo paliestoms 
valstybėms

Joseph E. Davies, Prezi
dento Karo Pašalpos Vady
bos pirmininkas, raginda
mas remti antrąjį tautinį 
karo fondo vajų, įvyksiantį 
1944 m. spalio mėnesį, pa
reiškė, kad nuo 1939 metų, 
kai buvo užpulta Lenkija, 
Amerika yra suaukojusi virš 
175 milijonų- dolerių dvide
šimčiai nuo karo nukentėju
sių valstybių.

Davies viešai paskelbė 
bendras sumas, suaukotas 
J. V. piliečių, įvairių sveti
mų šalių gyventojams. Iš 
paduotų skaičių matyti, kiek 
amerikiečiai, neįskaitant 
Raudonojo Kryžiaus pagal
bos, yra suaukoję kiekvie
nai šaliai:

Didž. Britanija 40,000,000
Rusija ......... 30,000,000
Kinija .......... $20,000,000
Palestina . . 
Graikija . . 
Prancūzija 
Lenkija ... 
Jugoslavija

12,000,000
12,000,000

4,500,000
9.000,000

. 2,000,000

Davies pareiškimu, Ame
rikos šalpos organizacijos 
yra padėjusios šių valstybių 
įvairiems pabėgėliams, karo 
belaisviams ir karinių pajė
gų nariams: Norvegijos, 
Olandijos, Čekoslovakijos. 
Belgijos, Italijos, Danijos, 
Lietuvos, Latvijos, Luksem- 
burgo, Filipinų, Albanijos ir 
Estijos.

T S5=
LINKI PASISEKIMO,,r v

Laivelyje netoli savo laivo U. S. Nashville gen. Douglas 
MacArthur vice admirolui T. S. Kinkaid linki pasisekimo 
suplanuotoj invazijoj į Philippines salas. Neužilgo po to 
gen. MacArthur gavo žinią, kad jo šeštoji Armija jau iš
laipinta Leyte saloje. (Acme-Draugas telephoto)

Iš teismo salės

Dar negimė, o jau gauna užlaikymą
LOS ANGELES, Calif. — 

Šiomis dienomis čia įvyko 
įdomus teismas, kurio nuo
sprendis paskelbtas kaubo
jaus artisto Tod Cameron 
nenaudai.

Teismas įdomus tuo, kad 
sakomas artistas, pradedant 
šia diena, turės mokėti po 
$150 į mėnesį merginai, ku

ri laukia kūdikio ir kuris, 
tikimos, gims tiktai gruodžio 
mėnesį.

Paskelbęs tokį nuospren
dį teisėjas Goodvin J. 
Knight pareiškė, kad negi
męs kūdikis turi tokią pat 
teisę gauti užlaikymą, kaipI
ir gimęs.

Pirmadienis, spalių 23, 1814

Palengvinimai gasolino stotims
WASHINGTON. — Petro-. taisyti, bus reikalinga įteik- 

lijaus administratorius Ralph ti laipsnį AA-3, vietoje se- 
K. Davies praneša apie pa-, niau reikalaujamo AA-5; bet 
lengvintą gavimą medžiagų operavimo įrankiams gauti 
palaikyti ir pataisyti įvai
rioms gąsdino pripildymo 
stotims.

"West Point” Kelionė lėktuvais bus 
griuvėsiuose pigesnė

PARYŽIUS.— Garsi Pran- Curtis-Wright Corpora- 
cūzijos Militarė Akademija, tion teigia, kad po karo ke- 
kaip kad U. S. West Point, lionės lėktuvais bus gerokai 
netoli Verdun’o, paversta pigesnės. Dabar nuo keleivio 
griuvėsiais. Okupavę Pran- imama 5.1 centai už kiek- 
cūziją vokiečiai ten buvo vieną mailę. Po karo, sako- 
įsteigę karišką sandėlį, ži-ma, tikieto kaina nukris iki 
nodami tai anglai ir ameri- 3.5 centų už mailę. Taippat 
kiečiai karo lėktuvais su- bus pigesnis ir prekių per- 
naikino visus pastatus. vežimas.

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!

Tai bent naujiena

Vaikai sugavo milžiną plėšiką

Pagal naują taisyklę, da
bar norint gauti reikalingų 
medžiagų gasolino stotims ir 
kitoms panašioms įmonėms

tebus naudojama tik AA-5 
laisnis.

Naujai įvestas pakeitimas 
duoda galimybės petrolijaus 
operatoriui naudotis AA-3 
darbui, o ne pačioms pum- 
poms ar tankams (OWI)

Orr Vocational School, 
1040 N. Keller Avė., penki 
studentai pagavo ir perda
vė Austin policijai šešių pė
dų sveriantį 240 svarų plėši
ką Lavvrence Toarmino, 23 
m. amžiaus, 320 Evergreen 
Avė., kurs užpakalinėj už 
mokyklos gatvėj (alley) 
bandė apiplėšti vaisių par
davėją — pedliorių.

Pedlioriui pasipriešinus 
plėšikas pradėjo bėgti, gi

PIRKITE KARO BONUS!

pedlioris jį vytis. Besivejant 
plėšikas buvo paleidęs į ped
liorių šūvį, tačiau nepatai
kė.

Iš baimės, nežinodamas 
kur dėtis, plėšikas įbėgo į 
mokyklos kiemą, paskui į 
mokyklą. Iš. mokyklos pro 
kitas duris išbėgo lauk. Mo
kyklos vaikai, kurie kieme 
lošė futbolą, supratę dalyką, 
metę žaidimą, puolė prie plė
šiko. Ir neilgai jam teko 
bėgti. Vadinamu “flying 
tackle” milžinas plėšikas 
buvo vaikų paguldytas ant 
kiemo ir be priešinimos lai
komas kol atvyko policija.

■.............

Kas Girdėt? 

Chicago je>

Maywood'as krykštauja
Prieš karą Amerikos ka

riuomenės Kompanijos B

silaikė prieš smarkų priešo 
puolimą. Pateke į nelaisve 
daugelis tu didvvriu mirė įI I

nuo alkio ir troškulio, arba 
buvo nukankinti vadinamam 
“mirties marše”, kelyje į be
laisviu stovvkia.

Po to Mavwood gvvento- 
iai suorsranizavo vadinama 
Baatan Clan kuris dėio di-

102 Tankų Batalione buvo džiausiu pasta n erų teikimui 
daug vyrų iš Mayvvood, Chi- joa^elbos likusiems gvviems 
cago priemiesčio. Po kelių ia.nonu nelaisvėj ir tvirtai
mėnesių daugelis jų pateko 
į japonų nelaisvę, kuomet 
didvyriškai gindami Baatan 
tvirtovę, neturėdami pa
kankamai amunicijos, neat-

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 

JUBILIEJAUS PROGA !

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
POLYNA STOŠKIUTftS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

STAStS LITWINAS SAKO: 
trT\ B D H R Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VADnil — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS:

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.

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo įrangų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogam* Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — 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-toe vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.

tikėio. kad kuomet nors bus 
at.keršvta priešui už žiauru
mus ir išlaisvinti jų sūnūs.

Dabar, atėius žinioms 
anie mūs kariuomenės inva
zija i Phiijprines, mavwoo- 
diečiai krvkšt.auia. kad arti-I
nas valanda išlaisvinti bata- 
liona ir atkeršvti japonams 
už iu žiaurumus su karo be
laisviais.

Atskiria dukterį nuo 
motinos

Teisėjas John Gutkneckt 
jau paskelbė ištarmę Vale
rijai McMinis, kuri buvo sa
vo vienu metu dukrele Jua- 
nitą išnešus ant tuščio loto 
ir pal’kus nakčiai, o polici
jai sakius, jog ji pagrobta. 
Ji tai darius būk tam, 
kad gražinus sau vyro mei
lę. Mergaitė dar tebesiran- 
da Loretta ligoninėj su šal
nos pakastomis kojytėmis ir 
rankytėmis.

Už parodyta žiaurumą ir 
apleidima kūdikio, teisėjas 
nusprendė, kad tūlam laikui 
mergaitė turi būti atskirta 
nuo motinos. Ji turi būt lai
koma ligoninėj ar kurioj 
isaigoj ir vienai motinai, be 
vyro, turi būt uždrausta net 
pamatyti.

Bomberis nukrito 
netoli Aurora

Už dvylikos mailių į va
karus nuo Aurora nukrito 
kariškas lėktuvas Douglas- 
Havoc tipo ir sudegė. Bom- 
beris skrido iš Kansas City 
į Chicago.

Trys lakūnai parašiutais 
nusileido ir nesusižeidė. 
Juos į Chicago atgabeno mi
litarė policija.

Palestinoje ant kiekvienos 
kvadratinės mylios gyvena 
150 žmonių.

X Viktorija Petrauskienė, 
mūs dienraščio koresponden 
tė iš Cicero, su savo sūnum 
kunigu Stanislovu, yra iš
vykus aplankyti sūnų karo 
laivyne Ensign Praną, kurs 
dabar randasi Nevvport, R. 
I., ir kitą sūnų dr. Aleksan
drą, kurs taip pat tarnauja 
kariuomenėj ir šiuo metu 
randasi Cambridge, Mass. 
Namo žada grįžti už poros 
savaičių.

X Ed. Karlavičius, vien- 
turis sūnus Karlavičių, gy
venančių 6924 S. Claremont 
Avė., ateinantį antradienį 
liuosnoriu išvyksta į mary- 
nus. Karlavičiai yra buvę 
plačiai žinomi West Side biz 
nieriai ir veikėjai parapijoj 
ir draugijose ir dideli rėmė
jai kilnių organizacijų. Da
bar gyvena gražioj bunga- 
low ir, be to, turi dar dau
giau stambios nuosavybės.

X Pfc. Antanas Lizdas, 
sūnus Kevvanee, III., gyven
tojų V. Lizdų, 813 N. Vine 
St., prieš mėnesį pavojin
gai sužeistas Prancūzijoj ir 
dabar gydomas Anglijoj. Į 
karą jis buvo pašauktas 
1941 m. ir tris metus išbu
vo Anglijoj. Jis turi kitą 
brolį Edvardą medikaliam 
skyriuje, kuris taip pat ran
dasi Prancūzijoj, tačiau ne
teko jiems susitikti. Trečias 
brolis Viktoras neseniai pa- 
liuosuotas iš kariuomenės 
sveikatos dėhai ir dabar gy
vena su žmona adresu 101 
S. Adams St., Kevvanee, III.

X E. Statkienės vado
vaujama Moterų Sąjungos 
20-j i kuopa, Brighton Par- 
k’e, ne tik aukojo Commu- 
nity and War Fūnd $15, bet 
aukų rinkėjomis įsiregistra
vo: E. Statkienė, Remenčie- 
nė, Jakaitienė, Paurazienė, 
Junokienė, Gedminienė, Kla- 
patauskiene, Paukštienė, 
Šlrvinskienė ir širvinskaitė.

X Jonas Brazauskas, ži
nomas Brighton Park veikė
jas, Community and War 
Fund vajuje aavo pareigą 
jau atliko ir dar su kaupu: 
vietoj skirtų 10 biznierių, 
jis apėjo 14. Duosniausiu 
pasirodė J. Kvainauskas, sa
vininkas valgomųjų daiktų 
krautuvės adresu 2500 W. 
45 St.

X Mary Jocienė, 2053 
Coulter St., labai yra dėkin
ga “Draugui” ir A. Bajorin, 
5833 S. Albany Avė.: “Drau 
gui”, kuris įdėjo pranešimą 
apie pametimą gintarinių 
karolių Labor Day piknike, 
o A. Bajorin, kuri tuos ka
rolius rado ir grąžino.

I
X Stanley Anglickas, ci- 

cerietis, lathe mašinos ope
ratorius Taylor Forge dirb
tuvėje susižeidė dešinę ran
ką. Buvo nuvežtas į Loretos 
ligoninę.

X Pfc. Juozas Janonis, U.
S. Army, jau sveiksta ligo
ninėj po sužeidimo Pacifike. 
Jo tėvai ir giminės gyvena 
Chicago Lawn apylinkėje.
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