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RUSAI UŽĖMĖ GELŪAPĖS MIESTĄ PRŪSIJOJ
STUMIA LETTE JAPONUS ATGAL
Tankai Vejasi Pasitraukianti Priešą; 

Sakoma Britai Išlipo Nicobar Saloje
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS Philippinuose, spaliu 
23.—Amerikiečiai kariai, va 
rydamiesi vakaruosna Leyte 
salos pietiniam fronte, šian 
dien pavarė japonus iš stip
rių pozicijų ir bando sugau
ti pasitraukiančius japonus 
plačiam Leyte klony.

Vienas raportas sakė A- 
merikcs septintos divizijos 
kariai, tankų lydimi veržia
si j tą klonį ir tuo pat gilyn 
į salą.

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS Philippinuose, spalių 
23.—Amerikos kariai užėmė 
Palo, svarbų susisiekimo 
centrą Leyte saloj, Philippi
nuose.

Palo randasi pustrečios 
mylios nuo Leyte rytinio 
kranto, kur amerikiečiai 
penktadieny išlipo. Tas mie
stas krito po kelių valandų 
kovos.

Užėmus Palo, amerikie
čiai sujungė savo pozicijas 
šiaurinėje ir rytinėje Leyte 
dalyse.

Amerikos inžinieriai ruo
šiasi steigimui didelės armi
jos ir laivyno bazės, iš ku
rios bus galima suduoti di
delius smūgius japonams 
Philippinuose.

Gen. MacArthur sakė ja
ponai traukiasi atgal į Ley

MacArthur Atsteigė Filipinų Valdžią
TACLOBAN, Leyte salo

je, Philippinuose, spalių 23. 
—Gen. Douglas MacArthur 
šiandien pasirodė prieš fili
piniečių minią ir proklama
vo atsteigimą Philippinų vy
riausybės.

Philippinų Prezid e n t a s 
Sergio Osmena stovėjo ša
lia MacArthur kuomet Ame 
rikos vėliava buvo iškilmin
gai iškelta prieš Leyte pro
vincijos rūmus Tacloban

Britai Italijoje Užėmė Cervia Miestą
ROMA, spalių 23. — Aš

tuntosios armijos kariai, pc 
truputį verždamiesi pirmyr 
pagal Adrijos krantą, ūžė 
mė Cervia, keturias mylia* 
į šiaurę nuo Cesenatico ir 
tik 12 mylių žemiau Raven- 
na.

Cervia, 18 mylių virš Ri
mini, randasi prie svarbaur 
vieškelio einančio iš Rimini 
į šiaurvakarinę Italiją.

Komunikatas sakė sąjun
gininkų pozicija anapus Sa- 
vio upės buvo praplėsta.

te salos kalnus, kur jiems 
susidarys didelis pavojus 
dėlto, kad nebegalės tinka
mai pristatyti reikmenis.

Karo laivai savo kanuo- 
lėmis apšaudo japonų pozi
cijas. Vienas kelias vedan
tis į. Leyte klonį buvo be
veik be perstojimo apšaudo 
mas. Lėktuvai iš lėktuvne
šių taipgi atakavo kelius ir 
priešo pozicijas.

Beruošiant amerikiečių už 
imtus Tačloban ir Dulac ae
rodromus Amerikos lėktu
vams, Mitchell lėktuvai iš 
kitų bazių atakavo japonų 
laivus Philippinų vandeny
se, ir tris jų nuskandino o 
keturis gal nuskandino.

Amerikos didieji lėktuvai 
numetė 94 tonus bombų ant 
Cagayan, Mindanao susisie
kimų centro. Mažesni lėktu
vai tuo pat metu sunaikino 
japonų kareivines Mindanao 
centre.

NEW YORKAS, spalių 
23. — Nepatvirtinti britų ir 
prancūzų radio pranešimai 
sakė britai kariai išlipo ja
ponų laikomoje Nicobar sa
loje, Indijos jūroje.

Japonų Domei agentūra 
pranešė per Tokyo radio, 
kad sąjungininkų kariai iš
lipo Nicobar salose.

mieste.
Gen. MacArthur tuomet 

perskaitė rezoliuciją, kurio
je buvo pranešta, jog visi 
japonų išleisti įsakymai ir 
dekretai nustojo galios, ir 
kad filipiniečiams bus ati
duodama savyvalda taip 
greit, kaip bus jų salos iš
laisvinamos. Rezoliucija ha i 
gėsi atsišaukimu į Philippi
nų piliečius klausyti visų 
savo vyriausybės įsakymų.

Anot pranešimo, prastas 
oras trukdė kariniems veik
imams penktoc armijos 
fronte.

KALENDORIUS
Spalių 24d.: Šv. Rapolas 

Arkangelas; senovės: Dau
gailius ir Krūminė.

Spalių 25d.: Šv. Krizan- 
tas ir Darija; senovės: Zir- 
demantac ir Kari^aila.

ORAS
Giedra. Truputį vėsiau.

ŠAMPANAS PIRMAI PADANGAI4 s

Mrs. H. O. Hutchens, fabriko vedėjo žmona, “pakrikš
tija” irmą U. S. Rubber Co. Gillette fabrike padarytą pa
dangą. Tas Eau Claire, Wis. fabrikas neseniai sustojo da
ręs mažus ginklus ir pradėjo gaminti automobiliams pa
dangas. (Acme-Draugas Telephoto.)

SULAIKO JAPONU
VERŽIMĄSI KINIJOJE

CHUNGKING, spalių 23.
—Kiniečių kontratakos prieš 
japonus netoli Kweiping ir 
Pingham, ir nuolatinės A- 
merikos lėktuvų atakos, 
trukdo japonų žygiavimui į 
amerikiečių aviacijos bazę 
Liuchow mieste, Kwangsi 
provincijoje.

Sukilėliai Okupavo 
4 Ispanijos Miestus

LONDONAS, spalių 23.— 
Pranešimas iš Barcelona 
pripažino jog ispanai parti
zanai, dasivarę iki 10 mylių 
gilumos Ispanijon iš Pran
cūzijos, užėmė keturis kai
mus Pyrenių kalnuose, ir 
kaujasi su Gen. Franco ar
mijos daliniais.

Nors susirėmimai Ispani
joje vyksta tik ant mažo3 
skalės, Sunday Pictoriai ra
šė, kad galima laukti ban
dymo atnaujinti civilinį ka
rą Ispanijoje.

KARO BIULETENIAI
—Rusų kariuomenė gręsia 

nacių pozicijoms Gumbinė
je ir Įsrutėje, Rytprūsiuose.

—Amerikos septintoji ar
mija užėmė keturis kaimus 
Vosges kalnuose.

—Laivynas pranešė, kad 
kiti du Amerikos submari- 
nai skaitomi dingę.

—Rusai užėmė Petsamo 
nikelio kasyklas, Suomi io ie.

—Naciai vartoja roboti- 
nes bombas prieš Amerikos 
pirmąją armiją.

—Britų kariuomenė Bur- 
moje varosi j sekančią japo
nų tvirtovę, Kazu.

NUTEISĖ ŽURNALISTĄ 
UŽ KOLAB0RAVIMA

PARYŽIUS, spalių 23.— 
Prancūzas redaktorius Geo
rge Suarez šiandien buvo 
nuteistas už kolaboravimą 
su naciais okupacijos metu. 
Jis buvo nacių įsteigto Au- 
jourd’Hui laikraščio redak
torius, ir neva gavęs $15,- 
000 į mėnesį atlyginimą.

Prancūzijos vyriau s y b ė 
mano per šešis mėnesius 
teisti suvirš 100,000 įtaria
mų kolaboracionistų.

Lenkai Abejoja Apie 
Greitą Susitarimą

LONDONAS, spalių 23.— 
Lenkijos vyriausybės nariai 
Londone reiškia pesimizmą 
dėl galimybės greit susitar
ti su Rusija ir Maskvos re
miamu lenkų komitetu.

Grįžęs iš Maskvos Prem
jeras Mikolajczyk atidėjo 
iki ryt dienos savo raportą 
kabinetui. Tas daug kur p<t- 
tvirtino mintį, kad premje
ras neparsivežė jokių kon
krečių pasiūlymų iš Mask
vos, kur jis tarėsi su Min. 
Pirm. Churchill, Prem. Sta
linu ir Liublino komitetu.

Lenkai oficialai sakė An
glijoj ir Amerikoj pasirodę 
raportai būk buvę padaryta 
progreso dėl klausimo išri
šimo buvę nepateisinami.

Pavarė Nacius iš 
Salos Egijos Jūroje

ROMA, spalių 23.—Sąjun 
gininkų štabas pranešė, kad 
naciai buvo pavaryti iš di
džiausios Evvoia (Euboea) 
salos Egijos jūroje, kuri 
rhndasi netoli pačios Grai
kijos į šiaurę nuo Atėnų.

Naciai Pripažįsta, kad Rusai Įsiveržia Gilyn Į Prūsus; 
Rusai Sakosi Jie Užėmė 400 Kaimų ir Miestelių

LONDONAS, SPALIŲ 23. — ŠIOS DIENOS NACIŲ KOMUNIKATAS JAU PRIPA
ŽINO, KAD RUSIJOS KARIUOMENE UŽĖMĖ GELDAPĘ, RYTPRŪSIŲ SUSISIE
KIMO CENTRĄ 18 MYLIŲ Už LIETUVOS SIENOS.

Naciai taipgi pripažino, kad rusai padarė “gilius įsiveržimus” tarpe Geldapės ir 
Suvalkų.

Anot Berlyno, frontas dabar yra 150 mylių ilgas, nvo puolamo Klaipėdos miesto 
iki Augustavo, Suvalkijos trikampy.

Kol kas rusai nėra padarę smulkesnio pranešimo apie 
ofensyvą Rytprūsiuose, bet Maršalas Stalin šiandien pra
nešė, kad rusų kariuomenė užėmė suvirš 400 kaimų ir 
miestelių Rytprūsiuose.

Vokiečių pranešimai sakė rusai pasivarė pirmyn abie
jose pusėse Tilžės miesto, prie Nemuno upės.

Amerika Pripažino
De Gaulle Vyriausybę
WASHINGTON, spalių 23. 

—J.A. Valstybės, Anglija ir 
Rusija šiandien pripažino 
De Gaulle administraciją 
kaipo ‘ ‘laikiną Prancūzijos 
respublikos vyriausybę. ”

Valstybės Sekr. pavaduo
tojas Stettinius prinešė 
apie tą žygį, ir pasakė, kad 
didesnė dalis Prancūzijos, 
įimant ir Paryžių, sąjungi
ninkų skaitoma “vidaus zo
na’’ ir visiškai pavedama 
prancūzams valdyti.

Vienas to pripažinimo re
zultatų bus prancūzų auto
ritetų teisė prašyti šiame 
krašte užšaldytų $900,000,- 
000 Prancūzijos pinigų.

Churchill Suteiks
Raportą Parlamentui

LONDONAS, spalių 23.— 
Min. Pirm. Churchill lėktu
vu vakar grįžo iš Maskvos, 
kur jis laikė 10 dienų pasi
tarimą su Stalinu. Grįžda
mas iš Maskvos jis vienai 
nakčiai buvo sustojęs Itali
joje.

Manoma Churchill šią sa
vaitę išduos savo konferen
cijos raportą parlamentui.

GEN. PATCH SUNŪS
ŽUVO PRANCŪZIJOJ

STAUNTON, Va., spalių 
23.—Lt. Gen. Patch, kuris 
vadovauja Amerikos septin
tai armijai Prancūzijoje, 
pranešė savo žmonai jog jų 
sūnus, Kapt. Alexander M. 
Patch III, 24 metų amžiaus, 
žuvo karo veiksmuose.

Jaunojo karininko žmona 
ir mažas sūnus gyvena Wil- 
mette, III.

Praneša Apie Tris
Jugoslavu Laimėjimus
LONDONAS, spalių 23.— 

Maršalas Tito pranešė, kad 
jugoslavai partizanai užėmė 
Omis, Adrijos uostą ir tvir
tovę į pietryčius nuo Split: 
Bačka Topolc. Belgrado- 
Budapešto geležinkelio punk 
tą 20 mylių nuo Vengrijos 
sienos, ir Bačka
pagal Zagrebo-Belgrado ge
ležinkelį.

PIRKITE KARO BONUS!

Šiauriniam rytinio fronto 
gale rusai prisiartino prie 
Norvegijos sienos, netoli 
Norvegijos geležies ekspor
to uosto, Kirkenes. Ten ran
dasi nacių submarinų bazė, 
kuri sudarė nuolatinį pavo
jų konvojams vykstantiems 
Murmanskan ir Archangel- 
skan.

Toli pietuose, kur rusai 
randasi nepilnai 130 mylių

Šešios Armijos Puola Naciu Linijas; 
Kanadiečiai Greit Atidarys Antverpą
LONDONAS, spalių 23.— 

Šešios sąjungininkų armijos 
be perstojimo spaudžia na
cių linijas nuo Olandijos iki 
Šveicarijos rubežiaus. Did 
žiausi puolimai daromi ant 
mažėjančios Schelde kišenės 
į vakarus nuo Antverpo, 
Breda pozicijos į šiaurę nuo 
Antverpo, nacių linijų už 
Aacheno, viršutinį įėjimą i 
Saar klonį, ir ant perėjų 
Vosges kainuose.

Britų antroji armija, pul
dama trijose vietose 12 my
lių frontu pasistūmėjo iki 
trijų mylių nuo svarbaus 
’sHertogenbosch susisieki
mų centro.

Kanadiečiai pasivarė iš 
Esschen, Olandijos-Belgijos 
pasieny, 16 mylių į šiaurę 
nuo Antverpo, ir veržiasi 
arčiau Roosendaal.

Palanka, Didieji lėktuvai iš

Pradėjo Organizuoti
Nacių 'Vidaus Armiją'

BERNAS, Šveicarija, spa
lių 23.—Berlyne šiandien 
pradėta priiminėti “savano
rius’ ’ Vokietijos naminei 
armijai. Kol kas bus imami 
tik savanoriai.

Naujieji “kariai” dar ne
gauna ginklų. Nacių vadai 
sako dabar iš jų reikalauja
ma tik “vidujinis užsidegi
mas ir liepsna!”

Atakavo Tris Miestus
LONDONAS, spalių 23.-
Idieji lėktuvai iš Italijor 

atakavo vakarinę čekoslo 
vakiją ir nacių taikiniur 
prie Miunčeno, Regensburgr 
ir Augsburgo, Vokietijoje.

nuo Austrijos, Maskva pra
nešė apie laimėjimus Ven
grijoje ir Jugoslavijoje. Ju
goslavijoje užimtas Sombor 
miestas, o Vengrijoje rusai 
užėmė Myiregyhaza, netoli 
Čekoslovakijos sienos.

žygiuodami į Norvegijos 
sieną, rusai užėmė nikelio 
kasyklas Suomijoje, kurios 
maitino nacių karo mašine
riją.

Į vakarus nuo Antverpo, 
kanadiečiai užėmė Breskens 
ir Fort Frederik-Hendrik. 
Pietinėj kišenės pusėj kana
diečiai užėmė Schoondijke.

Amerikos pirmoji armija 
pasivarė mylią į rytus ar
čiau Duren, ir valo priešą 
iš Wurselen apylinkės.

Gen. Patton vedama tre
čioji armija atakavo nacius 
prie įėjimo į Saar klonį, už
ėmė Bezange la Petite, 19 
mylių į rytus nuo Nancy, 
ir kaujasi Moncourt’e, 19 
mylių nuo Saaro.

Amerikos septintoji armi
ja įsiveržė gilyn į Vosges 
kalnus arčiau perėjų į šiaur 
ryčius nuo užimtų Brouve- 
lieures ir Bruyeres ir įėjo į 
Domfaing, Vervezelle ir Bel- 
mont kaimus.

Clevelando Nelaimėje
109 Žuvo, 102 Dingo

CLEVELAND, Ohio, spa
lių 23.—šiandien pranešta, 
kad įvykusiam gazo tankų 
sprogime ir gaisre iki šiol 
žuvo 109 asmenys. Kitas 
102 asmenys yra dingę. Ma
noma žuvusiųjų skaičius 
galės siekti suvirš 200.

Gilino Siegfried Liniją
STOKHOLMAS, spalių 23.* 

—Švedai korespon d e n t a i 
Berlyne sakė Siegfried lini
ja buvo padaryta du kart 
gilesnė naujai pagamintais 
apsigynimo įrengimais, ku
rie išsitiesia nuo 30 iki 40 
mylių užpakaly linijos.
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ŽINIOS 1$ GRAND RAPIDS, MICH.
Vestuvės. Spalių 14 d. ŠŠ.J Šie jaunuoliai pastaruoju 

Petro ir Povilo parapijos metu buvo parvykę pas tė- 
bažnyčioje kun. J. Lipkus vus ir gimines paviešėti: 
atlaikė vestuvių Mišias in-Cadet Joseph Seaman, sū- 
tencija Nellie Prūsevičiūtės, nūs Juozo ir Onos Seamon; 
kuri ištekėjo už Tom Gel- j Joseph Medukas, sūnus Juo 
wich. Jiems patarnavo: jos1 zo ir Marijonos Medukų; Al- 
sesutė Margaret, Irene Liut- bert Base,- sūnus Bert ir Ma 
kevicz ir Anastazia Bense-1 rijonos Bacevičių, 
vici ir jo brolis Stephen su j Kopiyčla. Darhas prie 
giminaičiu Jerry Lucas. Ves. Liurdo Panelįs koply4ios ei. 
tuvių puota buvo 6v. Jur- M smarkiai Norima užbli. 
gio dr-jos svetainėje.

Nellie yra duktė našlės 
M. Prūsevičienės, o Tom sū
nus Antano ir Stephanie Gei 
wich.

Spalių 17 d. buvo kitos 
vestuvės — Robert King 
(Karalius) sūnaus Antano 
King, laikrodininko, su He 
len Verslius, dukterim Stel- 
la Grigalius. Šliūbą davė 
kun. J. Lipkus. Vestuvių 
puota buvo Sūnų ir Duktė 
rų dr-jos svetainėje.

Abiems poroms linkim il
giausių ir laimingiausių me
tų.

Nelaimė. Spalių 15 d. iš 
tiko nelaimė vieną jaunuolį 
būtent Bobby Mitus, sūnv 
Juozo ir Mary Mitų, nuc 
Broadvvay Avė.

SVEČIAS VYSKUPAS AMERIKOJ

\

Pagaminta 7,598 
lėktuvai

Washington, D. C. — Ka
ro Gamybos Vadyba prane
šė, kad rugsėjo mėnesį pa
gaminti 7,598 visų tipų lės

tuvų, kas sudarė 98 nuošim
čius nustatyto skaičiaus.

Vadyba pagyrė šį puikų 
pavyzdį, atkreipdama dėme

sį į tai, kad rugsėjo mėnuo 
buvo trumpas darbo dieno 
mis, nes dirbta tik' 26 die
nas.

10.000 BONKŲ

gti pirm, negu šalčiai užeis.
Koplyčia statoma lauke, 

prie bažnyčios, prie kampo 
zokristijos. Klebonas kun. J 
Lipkus renka aukas tam tikę

4 V. M. K j g jean Guy, Guadeloupe, Prancūzijos salos, Carib-
bean salyne, vyskupas-koadjutorius (kairėje) vizito A-

1 loflivic urs Lsnolinmi merikoj proga nusifotografavęs su šv. Dvasios kongre- 
LieiUVlS yra Kapelionu gacijos viršininku Washingtone. (NCWC-Draugas)

mergaičių kolegijoje
Lietuvis salezietis kun. 

z A. Sabas, anksčiau dirbęs 
vienoje ūkio mokykloje, da
bar gavo naują paskyrimą 
—kapelionu mergaičių kole
gijoje, prie Portugalų sos 1 
tinės—Lisabonos, tik kito- j

T*l. YARds <841

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė. 
VALANDOS:

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

• DEGTINES
• BKANDĖS
• RUM’O

• GIN
o VYNO 

KORDIALŲ

I

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas”

Būkite Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vien* pora. ak ų Įsam ryvenl- 
mut. Saugokite jas leisdami Ueg- 
aamlnuoti ja* modernliktausta 
metodą, kuri* regsjnno mokslą* 
gali sutelkti.
k SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie pra&ill 

| na vis* aklų Įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
iDr. J. J. Smetana, Jr.

oVTOMvruurrAi 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas II-tos
Telefonas t GAN Ali 0523, Chlcago

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

- TroClad. Ir leltad. 1:10 a. m.
-----^UU ». m.

tuvoje. Kun. Sabo naujas no ir Istorijos Paminklams 
Karo Plotuose Apsaugoti ir 
Rinkti. Jis neseniai sugrįžo 
iš konferencijos Londone.

Yri pranešta, kad dauge
lis Italijos ir Prancūzijos 
žymių rinkinių yra beveik 
visiškoje tvarkoje. Bet An
glijoje apgadinta 4,000 isto
riniu bažnyčių ir sunaikin
ta 2,G00.

adresas:
Rev. A. Sabas

Porto Brandao, 
Portugal.

Anglijos meno nuos-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Res. 6958 So. Tslman Avė.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Offloe Tel. HElCock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ’U CHIRURGAS 

2423 West M&rouette Road
OFISO VALANDOS 4 

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. v*k. 

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

Tai. YARda 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4648 So. Ashland Avenue

turtingas, našlaites apleis-
Tą rytą prasidėjo medžio-1 tas meragites. Jų čia yra

apie 400. Mokyklą veda se-1 Metropolitan Meno 
serys salezietės.

klė ir jaunas Bobby, 17 me
tų amžiaus, su savo keistu 
dnugų išvyko medžioklėn 
Bet nepasisekė. Jaunuolis, 
nežinomo medžiotojo, buvo 
pašautas į galvą. Vienas iš 
jo draugų nelaimingą jau
nuolį parvežė į Šv. Marijos 
ligoninę, kur dar randasi.

Mūsų laisvės gynėjai. 
Prieš keletą dienų našlė Ur
šulė Sakalauskienė, nuo 
Crosby St., gavo linksmą ži
nią iš Raudonojo Kryžiaus, 
kad jos sūnus S. Sgt. Vito 
Sakalauskas yra surastas, 
bet vokiečių nelaisvėje. Jis 
buvo dingęs liepos mėnesį. 
Nors ir nelaisvėje, vis vien 
motina džiaugias, kad sūnus 
sveikas ir gyvas.

Portugalijoje yra ir dau
giau lietuvių. Taip, rugsėjo 
20-26 dienomis minėtas kun. 
Sabas Lisabonoje atliko re
kolekcijas drauge su sale
ziečiais lietuviais kun. Bu
da vičiumi ir broliuku Pily- 
paičiu, po to su kun. Buda 
vičiumi atostogavo Estori- 
lyje. Kun. Budavičius grįžo 
darbuotis į Evorą.

Kun. Sabas, būdamas ar
čiau sostinės, džiaugiasi tu
rįs daugiau galimybės pasi
darbuoti Lietuvos labui. Jau 
ir dabar turėjo progos su
sitikti su anglais ir belgais 
per okupaciją buvusiais Lie

Washington, D. C. — Fra 
neis N. Taylor, New Yorko 

Muzie
jaus direktoriaus, nuomone,
Anglijos senovės menas yra 
per šį karą daugiau nuken
tėjęs, už Prancūzijos ar Ita
lijos meną, Taylor yra na
rys Amerikos Komisijos Meš

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

rF
GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!
PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAK£B 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Sprlngslnlai
Matraaal

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI 
springsais, 
arba jūsų 
Benas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

arti 47th 
» • vaL vyto *J g

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

laibai geros rūšies 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. Ddubak ir Duktė — savininkės
4*

riAPGUTU
VIENTNTBU8 AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1458 kilos.
SEKMADIENIAIS — »no 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:M

m

WOIK STUDIO
. »94|; Wes».31* Street

Ah» AN< KO I HO'Kn.RAPHi 
i< *EKT tOSS'Bi.E f RtCKS 
• HUNE I AFAYRTTR 281?

EXTRA PROGRAMAS Penk 
tadienlaia nno 7 Ud 8 v. v, 

MARGUČIO ofino adresas.
6755 S. Westem Avė.* Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242
3

Tdpfonns SEELEY 8760

Ofise TeL TTRgtnia MM 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

AL YARda 8921
KEN«Md 6117.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: m» 1-3; ano 4:30-8 l30

Trečiadienio Ir Seitadlenlo vakarai* 
Ofise* yra uždarytas.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

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

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti........... gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $7 45
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................£ĮĮ 25
PETROLEUM COKE (Course).. J J2 50 
PETROLEUM COKE (File Ron) g jQ*()5

J?

j?

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

||PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimni, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ lftMOKR.ll.MU!

Panaudokite I*ro«a Dahartlnčma žemoms 
Nuošimčio lUuims.

TAPKITE PlNANglKtAf NEPRIKLAUSOMI!

TAUPYKITE mflst, įstaigoje. .Iflsi, Indėliai 
rfl pešt Ingai globojami Ir 11*1 tS,000.00 ap
drausti per Pedcral Savinas and Ixian In- 
•urancr Corporation. pinigai boa greitai
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA

— 47 Metai Hrkminjrn Patarnavimo t —

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

TaL CANai 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. n
1—3 popiet ir 7—8 v. 
Trečiad. ir šešta,Kenkt

ofisas uždarytas 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPubtie 7868

TeL CANai 0257
Rez. Tel.-. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^ 

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

6 Od 0 vai. vakare.

TaL YARda 8148

DR. V. A. SIMKUS
B CRBURGA* 

K AJOMIUB PRITAIKO ( 
144 SSth Street

I 11-13; 3-4; kr 6:30-8:30 
•dieniai*—3-4 ir 6 3OA 3O 
tventadioiiaia—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią nedirbame aavo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 ir nuo 7—6 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel..........VIRfcinia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 2—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Ros. Tel.: MIDivay ■’JtMO

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

drTemily v. krukas
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFsyette 3210 

Res. Tel. REPubtie 0054
Jeigu neatalliepla —
Šauk KEDzie 2868

VALANDOS: £
Kaudlen nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal eutartj

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

“HRAUGAR” HET.P WANTHH 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Denrborn Street 
Te*. RANdolDh 9458-9459

HF.I.P IVANTF.D — MOTF.RYrt

HELP WANTED — VYRAI

Progos Patyrusioms 
Ir N epai yru šiem s

VYRŲ

HEAT TREAT DARBININKŲ 
MILLWRIGHTS

BUILDING MAINT. ENGINIER. 
PAPR. DARBININKŲ 

ŠLAVĖJŲ
RANKOMIS TROKERIŲ 

BANDER
TOOL GRINDERS •

10% Naktimis Bonai — Produkcijos 
nonai

Gausus Apdraiulos Aprūpinimas
Naujos Dirbtuvės su Naujausiais 

Įtaisymais

FOOTE BROS. 
GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. WESTERN AVĖ.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:80 
vakare 11d 12:00 valandos naktį 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 

Atslianklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★A’ ★ ★

* For Salei
* For RentI
* For Help 1
* For Service!
* For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthnanian Daily Nevvspapei 
— ESTABIASHED 1909 — 
CAEE AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUAHIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★***¥¥**

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Balo D R. BACHUS 
4X04 Archer Avenue, Chlcago

ŠIRDGĖLA (ANGINA 
PECTORIS)

‘•Angina Pectoris” loty 
niški žodžiai, — reiškia i 
“skalismas krūtinės”, o tik
renybėje tai yra širdies gė
la. Toji gėla yra skaudžiau
sia iš visų skausmų kokius 
žmogus gali pajausti.

Priežastys. Baltosios ra
sės žmonės labiausia kenčia 
nuo “angina pectoris”, mat 
baltieji žmonės yra veikliau
si, jie vis kur nors skuba 
iki nusiskubina į... kapines. 
Kinijos gyventojai tokios li-

‘  -e-—x į

'toris” yra labai komplikuo 
ta širdies liga; mat kai ko
ronarinės gyslos gauna spaz 
mas (nuo įvairiausių prie. 
žasčių), tai tada į širdį mėš 
lungis įsimeta.

Nuo pirmųjų atakų žmo 
gus nemiršta, bet vėliau 
žmogus skausmų, neištveria. 
Trumpoji ataka žmogų pa
kankina apie penkias minu; 
tęs. Ilgoji “angina pectoris” 
ataka gali tęstis apie pora 
valandų. Iš visų mirčių, mir
tis nuo “angina pectoris” 
yra pati skaudžiausia ir žiū-

gos beveik nepažįsta, mat r°!ams Palieka siaubingą į-

Du pakliuvo Čikagietis Burma kelio
Septyni jaunuoliai pabėgo 

praeitų sekmadienį iš jau
nuolių lavinimo mokyklos. į 
netoli St. Charles. Po kelių 
valandų vėliau du jaunuoliai 
buvo sučiupti, kai jie papra-

inžinierius

T-5 Ted Jankovvski (gal, 
lietuvis). 2885 N. Milvvaukee 
Avė., yra vienas kariuome-

šė “raido” kelyje. Pasirodė. In6s inžinieri«- kurie išvedė 
kad jie paprašė “raido val-j^ara^ China-Burma-India 
stijos policininko leitenanto, j kelią karo reikalams. Kelias 
ir du vyrukai buvo grąžinti trumpai vadinamas Ledo 
atgal į mokyklos patalpas. jRoad. ' $

2411 
S. 52nd 

Avė.

■- j < >1 \ o ,

5 vKORa

Phone:
CICERO

453

1

REALTOR

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

PAŠAUKIT MR. WILLIAMS 
VIRginia 1500 

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

švarus darbas.
THOMSON & TAYLOR RTV. 

saa w. fermas. rh.

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

UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK
J 60 N. STATE ST.

HEIJ IVANTED — MOTERYS

MOTERŲ
PRIE PIECE WORK DARBŲ

STATIONARY — RAŠOMOS • 
POPIEROS.

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAI. 

DIENINIS ŠIFTAS.

HARLIČH MFG. CO
1417 W. JACKSON BLVD.

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

ATSIŠAUKIT Į 
ROOM 310

135 E. llth PLACE

Illinois Central R.R. 

VYRŲ IR MOTERŲ
Valymo darbams didelėje Kepy
kloje. 70c j valandą. Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Pastovūs darbai.

WONDER BREAD CO.
3015 W. Lake St.

D2ENITORKA
Valyti ir Mopuoti

DARBAS NAKTIMIS
NUO 6 VAK. IKI 1:30 RYTO
Lengvas darbas, gera mokestis.

1. S. BERLIN 
Printing & Litho. Co.

426 S. CLINTON ST.

HELP AVANTEH — MOTERYS

Merginų - Moterų 
PAKUOTI 

PERTIKRINTI
Lengvi Dirbtuvės Darbai 

Uniformos Duodama

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

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & CO.
10«0 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

jie nesiskubina. Tarpe bal
tųjų žmonių, daktarai, ad
vokatai, mokytojai ir pirk
liai dažniausia nukenčia nuo 
“angina pectoris”, — taigi 
tie, kurie daug rūpinasi ir 
sielvartauja, gali gauti “an
gina pectoris”. šiuo baisio
jo karo metu, daug motinų 
gauna “angina pectoris”.

Simptomai. Išpradžių šir 
dies gėlimo atakos yra “pa
kenčiamos” ir netaip daž
nai pasitaikančios. Bet pas
kui tos atakos padažnėja ir 
kaskart skausmai krūtinėje 
darosi baisesni. Ataka už
klumpa žmogų staiga, neti
kėtai, po to kai jis pavargs-

spūdį. Kol liga neįsigalėjusi, 
tai yra vilčių pagydyti, bet 
kai įsigali, tai jau nedaug 
vilčių telieka.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas M. M. — Pa
kartotinai jau buvo aiškin
ta, kad strėninio nugarkau
lio skaudėjimas ar sustingi
mas nevisuomet reiškia inkš 
tų ligą. Strėnas gali skau
dėti nuo kitokių priežasčių. 
Jokių “inkstams vaistų” ne
patariu vartoti; patariu krei 
ptis pas savo daktarą.

ras būdas atpratinti mergai- 
ta, arba beeinant prieš vė-1 nuo na£ų kramtymo, tai

PATARNAVIMAI

ABELNŲ COMMISSARY 
DARBININKŲ

PASTOVIEMS DARBAMS
SEKMAD. IR ŠVENTAD, 

DIRBTI NEREIKIA.
UNIFORMOS DUODAMA 
BONAI IR ATOSTOGOS

E. W. RIECK 
1612 W. Fulton St.

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

Seneca

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

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St
PARDAVIMUI

VYRAI IR MOTERYS

PARSIDUODA NAMAS
DC1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prafio- 
ml kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nutauto*, 4680 So. Woo<l Street, ar 
telefonuokltc EAFayctto 0098.

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 learn or demonstrate ability.
WEST T0WN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

PARSIDUODA — lavatorllos (Bath- 
room) sinkų: 1 atidaroma lovų (day- 
bed); 1 sleitlnls laundry tub. Pigiai.
Pęi Informacijų kasllnk Šių dalykų, 
telefonuoklte — CANal 8010.

Naciai Žudo Varšuvos 
Belaikius: Lenkai

INSPEKTORIŲ
MILLING MACHINE QPERS.

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

MOKESTIS PAGAL PATYRIMĄ
DELTA-STAR ELECTRIC CO?

2437 W. FULTON ST. SEELEV 3200

NEW YORKAS, spalių 
— 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 

I 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.

2?,

ją, arba belipant trepais, ar
ba tuoj po valgio, arba iš
girdus kokią šiurpią naujie
ną, arba po supykimo ir t.t. 
Išpradžių žmogus pamano, 
kad jis ką nors negero su
valgė, arba šiaip kas skran
dyje sukriko, gal “uleeris” 
atsivėrė, gal tulžis ar kas 
kitas prie kepenų sugedo. 
Bet kai liga įsigali, tai prie- 
širdyj skausmas yra toks 
baisus, toks baisus kad net 
aprašyti nelengva: žmogus 
jaučia kad kas jo krūtinės 
viduje su replėmis gnybtų 
ir veržtų; jausmas skau- 
džiausio smaugimo, nors al
savimas nesustoja, žmogi 
su j ima mirties baimė, pa
junta baisiausi pavojų. Nuo 
širdies skausmas trykšta į 
įvairias kitas kūno dalis, bet 
dažniausia trykšta į kairią
ją ranką. Po to, kartais pirš
tai būna nutirpę. Ligonio 
veidas pabala ir šaltu pra
kaitu stambiais lašais ap
rasoja. Kartais iš agonijos 
žmogus sau marškinius su
drasko, dantųnis kalena, ki
ti gauna konvulsijas, kiti iš 
skausmo tiesiog pasiunta ir 
viską daužo.

1 Gydymas. Laike atakos, 
kraujo spaudimas smarkiai 
padidėja. Viskas kas tik su
mažina kraujo spaudimą, tai 
sumažina širdies gėlą ir su
trumpina bei pašalina ata
ką. “Amyl nitrate” įkvėpa
vus į plaučius tuoj sumaži- 
pašalina baisias agonijas, 
na kraujo spaudimą ir greit 
Nitro-glycerinos lašeliukas 
taipgi' sumažina kančias. 
Bet be gydytojo žinios jo
kių vaistų nepatartina var
toti, nes pasekmės gali būti 
labai liūdnos. “Angina pec-

T?okomendunla\ sekančias nuosavybes jums kaino TIKRUS bartcenus. 
Nesi vėluokite! Matykite Inos šiandien. Bet kuds iš mūsų patyrusiu 
pardavėjų maloniai narodvs liims liet kuri Iš šių (tarsenų veltui, ir iuiim 
patarnaus im>itai, in«ele<rentlškai ir mandagiai. Telefonuoklte, rašykite 
arba asmeniškai apsilankykite mūsų ofisan.

CICERO BARGF.NAI

51st Court. arti 18lb Street, 3 fletu. mūro..............................r......... $<3.7nn
24th Street, arti 5<“f Avenue, 5 kambariu cottnae ............................... $7.30'l

"Otli Avenue. arti 27th Street, t! kambariu rezidencija ....................... $7 950
22n<l Ptaee ir 53rd Avenue. N. W. kailinis. 45 pėdu lotas................ $2.400

1 fh-tu. mūro............. ....................................$i i nno
2 fletu, imsl/.io................................................... SAUSO
2 fletu. mūre ..................................................... $8 950
2 fletu. medžio........................................ Stn.t.AO

2 fletu. medžio...................... -.................. S5O75
2 fletu. me-’-'o.............................................. $« 350
2 fletu. medžio........................................ St.n-.o
et. kaiiiiiinis lotas.................................. $1.750

tUMli Avenue. arti tstb Sireet. f, Ir (I kambariu namas. . . Prieinama Kaine,
5<t|l, Court, arti I8th Street, med. namas, lotas 120 pėdų............... SS,5O°|
53r,l Avenue, ar*, 37tli Street, 7 kiliuli. eottage.................................. $4.ano
iniii Avenue ir toth Street, knmninls lotos. 30 pėdų........................ St ano
SOtl, Plaeo ir 40»li Avenue. lotas 50V 125............................................... Si 7OO
59nd A'eįuie. arti 1-ltl, Street, infir. biznio nimsavylr"........................ sn 500
O‘»’deii Avenue ir 52nd Avenue, konm'uįs biznio lotas, t I Ipėdų. . . . S5 ooe
Cei-niak Hond, arti 55tb Avenue. Storas Ir n fletų, mūr................... $18.2410
r.fitll Avenue. arti tflb Street, lotas 54V125........................................... $1 400
?tst Street |r 50lti CmiH. kaniniiifs namas, lanartmentai...................$•’« ooo,
Cortnak Hoad. artį 52nd Avenue. lotas 52 nėdu.......................................S1 a nno
17,i, Court ir IStH Street, kampinis, 5 Ir " k»,nb., mūr................... $,oeoo
23rd Place, arti 50tl, Avenue, 4 ir 4 kambariu.................................. $0 500

21tli Street, arti 5$tli Avenue, 7 kan-.b. mūr. Imngalovv................ $12,800

IStli Court, arti 18tli Street.
Place, arti 551li A»eime.

KOI h Sireet, arti 53rd Avenue.
Street, tirti 4 (lt h Avenue.

SI M Court, arti 151h Street, 2
Mth Place, arti 501 h A vemie.
:ust Place. arti lOth Avenue.
I fmihnnl Avcimic ir 2Uh Strt

REIUVYN HARGENAf
H’ononab Avenue. arti 13ib Street. S fletu. mūr................................. $8."00
Cijn»on Avenue. arti l.'th Street. 5 kamb. mūr. bun»alnw................ $ a linoAtsakymas O. G _  Ge- v- kanm. narltaų Avenue ir 31,st Street, lotas 52X135................ SonAe
Tfome Avenue ir 1.3tb Sireet. kamn. cottairc....................................... $0.450
R'eniiivortb Avenue. arti Itlversldi' DHve. mūr. r<-zi,,oncija................ sior.oa
iVnnak Hoad ir Hnine Avmip. kainu, lotas 01X118. ..................... $10300
fbrden Avenue ir Clsmncc Avenue. kamn. Intu, 45 malu.................. $4 500
Harvev Avenue. a,-ti otst Street. 5 kandi. mūr. builgalovv................ $7 «00
faren-e Avenue ir 25tli Street, kamninls Intas....................................... »i»(W
Cennak Itoad ir Clinton Avenue, kan-p. lotas, 00X125.....................$13.00(1

aptepti nagus su karčiuoyu 
alijošium (bitter aloes) kas
dien.

Atsakymas P. V. — Taip, 
atsukto radio garsai per mie 
gą gali pakenkti nervams. 
Tik ramioj tylumoj saldžiai 
miegosi ir gerai pasilsėsi.

Pataria gerai 
valgyti

Washingtoii. — Karo Mai
sto Administracijos nuomo-

CHICAGO RAiHGENAI
T1,liauki Ttond. arti 1Mb c<reet, šforas |r 2 fletal.................................. $3.900
St. IjOiiis Avenue, arti 25tli Street. 0 fletų, mūro..............................$tn soe
Karlov Avenue. arti 15tb Street. 2 fletu. mūro.................................. $0.300
Trnnibull Avenue, arti Itlth Strikt. 0 ir T1 k»mb., mūr................... $0.000
28r,l Street, arti Damen Avenue. 8 fletu, mūr......................................$10700
Mlllard Avenue. arti 15tli Street B fletu. mūr......................................$10000
Kedvale Avenue Ir 41tl, Street. Storas Ir 3 fletai.............................. $4 <v|,
Kardiną Avenue. arti 15tb Street, 3 fletu. mūr................................. $7 050
Miller Street, arti 18tb Street, 4 fletų. meti.,....................................... $2 000

Chr'stlana Avenue. arti 15tb Street. (1 fletu mūr........................... $10304)
St. Tiouts Avenue. arti 19tb Street. 7 Ir 7 kairb., mūr........................ «o/mo
MiHard Avenue. arti Ifttli Street. B fletu. mūr.......................................... $8.700
»t«t Street, arti Californla Avenue. 9 fletu. mūr..................................... $0 700
Wbini>ic Street, arti 251b Street. 4 Ir 4 kambarių.............................. $4.400
<8tb Str<n»t, arti Damen Avenue. B fletu. mūr.................................z. $5.100
Roman Avenue. arti 2fltli Street, mūr. Storas Ir 2 flltai.................. $5 000
Karlov Avenue, ir 13t»« Street, kamn. Storas Ir 3 flctai................. $3050
Kanilin Avenue. arti IStli Street. B Ir B kamb.. mūr.............................. $«.OOO
Saeramento Avenue ir 45tb Street, kamn. lotas 50X1 žū............ $2.300
Komenskv Avenue. arti 18tb Street. 2 fletu. mūr............................ $5 oe(,l
Oakley Avenue, arti 2-t»b Street. 3 fletu, mūr....................................... $41.0501

np kflvns niinrhilrn rvfa no- S»wver Avenue, arti 27tli Street, 2 fletų. mūr....................................... $5 nnone, Kavos pUOaUKO rytą ne- 1>rakp AvP„„e. arti ,»tl, Street, 5 Ir 5 kamb.. mūr..................... $B050
Karlov Avenue, arti 31st Street, 0 kamb. milr. enttage.................. $«.:{oo
Kanilin Avenue. arti 191h Street, 5 >r B kandi., mūr. ,................... $«.O7t
Chrlstinna Avenue. arti 24tb Street. 5 iv B kandi.,' mūr.................... $0.000
Iflth Street, arti Kostner A«enne. mūr. Storas ir B kandi.....................$io.8no
Manlcvvood Avenue. arti Hivislon Street, B fletų, mūr................... $11.200
Millard Avenue, arti 19tb Street. 3 fletu. mūr........................................ *h ‘>4|<>
Snoulding Avenue. arti lBtli Street. 3 fletu. mūr................................. $". 200
Clirlstiana Avenue, arti 19tli Street, 2 netų, mūr............................ $5,150

pakanka dirbantiems vy
rams ir moterims. Darbinin
kams reikia gerų pusryčių, 
keliančių energiją ir ūpą 
dienos pradžiai. Administra
cija pataria štai kokius pus
ryčius :

Citraus vaisių, pomidorų 
(tomeičių) sunką, ar kokį 
kitą vaisių, suteikiantį vi
tamino C; stambių grūdų ar 
“enriched” duoną ar košę; 
kumpį, lašiniukus (bacon) 
ar dešrą, suteikiančius vita
mino B, kuris yra būtinas 
geram virškinimui. Čia pa
minėtas maistas padeda iš
laikyti žmogaus sveikatą ge
roje padėtyje ir nuramina 
nervus. Kiaušiniai — pro
teinus teikiąs maistas, Karo 
Maisto Administracijos tei
gimu, dar duoda geležies bei 
vitaminų A, D, C.

Nukrito ir mirė
John Houdek, 41 metų, 

2836 S. Harvey str., Berwyn, 
praeitą sekmadienį mirė nuo 
sužeidimo, kurį gavo šešta
dienį, kai jis nukrito nuo ko
pėčių, kai jis dirbo Ameri
can Car ir Foundry kompa
nijoje.

BARC.ENAI PRIEMIESČIUOSE

Downcrs Grove, med. cottage..................................................................... .. . $0,000
Itmokfleld, B kambarių rezidencija .................................. .............. . $7 500
North Rlvonride, mūr. biznio nuosavybė .............................................. $0.000
Oak Park, kampinis annrtmentu namas, 4 niiartmcntai.....................$20.500
Holljrwood, Hllnpis. lotas 118X207 .............................................................. $3.200
Lyonis, lotas 56X187 pėdu .............................................................................. $1.100
Stieknev, lotas 33X125 pėdų .......................................................................... $1 0B0
Vorkvllle, m., 10 kamb. med. rezidencija Ir 2 akrai žomPs $4.500
llrookfleld. mūr. biznio nuosavybė .......................................................... $4.750.
Stickney, 5 kamliarlų stucco namas ......................................................... $7,350

fKftS PARDAVIMUI
50 mylios J piet-vakarus nuo CldcagoK. flo akrų žemėn ir 7 knnduirių 
rezidencija. Halinis lieUsmentas. Naina greitam pardavimui, tik $3,950. 

TAVERNAI PARDAVIMUI

Jeigu ieškote vieno Iš GF.RIAUSTŲ tavernų Cloeroje, mes turime toki par
davimui. Savlndnkos biznyje 25 metus Ir dabar nori pasitraukti. Ne.dvė- 
lnokltet Mąltyklte šlandiim!

2411 
S. 52nd 

Avė.
SYKORA

Phone:
CICERO

453
REALTOR

GYVOS VTF.T1OS ORGANIZACIJA 

MES VADOVAUJAME GREITUOSE PARDAVIMUOSE 
29 METAI REAIt ESTATE BIZNYJE 

SEKMADIENIAIS UŽDARYTA VISI HIIAA

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė! 

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!



4 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, spalių 24, 1941

DRAUGAS
•'**' THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

2334 South Oakley Avė. • Chicago, Illinois
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DRAUGAS• . ...
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Galingasis Dėdė Šamas savo sąjungininkui turėtų 
pasakyti, kad jis pakeistų savo kalbos toną. Jei fili
piniečiai ir kiti po šio karo naudosis laisvu ir nepri
klausomu gyvenimu, kodėl daryti išimtį Rusijos kai
mynams — lietuviams, latviams, estams ir kitiems.

★
Liet. kataliką veikėją suvažiavimas
IŠ FED. TARYBOS

Kas girdėt namų fronte?

» t ■
Prenumeratos kaina

Metams *.................. ..
Pusei metų ...'...........
Trims mėnesiams ..... 
Dviem mėnesiams . . ...

t Vienam mėnesiui ......

Chicagoje Ir Cicero—paštu:
.................................................... $7.00
..............................................  4.00
.................................................. 2.00

................................................v. 1.50
...........................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
Metams .....................................................................
Pusei metų ............................................................................
Trims mėnesiams ..................................................................
Dviem mėnesiams ................................................................
Vienam mėnesiui ........................................ ..................

$6.00
3.50
1.75
1.25
.75

Užsieniuose:
Metams  .......................................................................... $8.00
Pusei metų ................... ........................................................ 4.50
Trims mėnesiams ............................ '.................. <............2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

Spalių mėn. 19 d. McAlpin Hotel, New Yorke, įvyko 
svarbus Lietuvių R. K. Federacijos Tarybos suvažiavi
mas, kuriam pirmininkavo Juozas Laučka, sekretoriavo 
— L. šimutis. Be centro valdybos narių į, suvažiavimą 
atvyko nemažai Federacijos apskričių veikėjų, lietuvių 
katalikų redaktorių ir mūsųz centralinių organizacijų 
vadų. Išklausyta ir užgirta Federacijos pirmininko, 
sekretoriaus ir iždininko raportai; išklausyta praneši
mai iš ALT, BALF ir iš Lietuvių Kultūrinio Instituto. 
Išreikšta pasitenkinimo, kad visos šios organizacijos 
jau yra susitvarkiusios ir gražiai darbuojasi kiek nuo 
karo nukentėjusių lietuvių šelpimui, tiek pavergtosios 
Lietuvos laisvinimu^. Todėl jos ne tik buvo užgirtos, 
bet atitinkamomis rezoliucijomis atsišaukta į lietuvių 
katalikų visuomenę, kad jas visokiais galimais būdais 
remtų.
NUTARTA LEISTI ŽURNALU

ŠV. TfiVO PAAUKŠ 
TINTAS

Kariuomenei trūksta 4,000 slaugių

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

Prcsident Roosevelt and Prlme Mintster Chnrehill:
1. Thcir countrtes -seek no cngrandizemcnt, territorial or other;
2. Tliey desire to seek no territorial ohanges that do not accoitl 

nitli the freely expressed wislies of the peoplęs coneęrnęd;
3. Tliey respeet the riglit of ali peoples to Chose the forui of go- 

vcmnient under which they will live; and the wtsl» to see soveręign 
r.'ghts and self-government reštored to those wlio have been foreibly 
depri'ed of theni.”

ATLANTIC CHARTEH, August 14, 1941.

Prezidentas apie užsienin politiką
TAIKOS PAGRINDAS

Prezidento Roosevelto kalba, pasakyta praėjusį šeš
tadienį, New Yorke užsienių politikos reikalais, yra 
pažymėtina. Tiesa, ši kalba pasakyta sąryšyje su da
bartine karštai vedama rinkimų kampanija, tačiau, kal
bėdamas apie pasaulio taikos reikalus, Prezidentas ne- 
sikarščiavo, kalbėjo su ypatingu susikaupimu, rimtai.

Dėl pokarinės pasaulio taikos atstatymo Prez. Roose
veltas nurodė, kad ligšiol jau daug planuota, ir kad 
tikai pagrindas, tai Atlanto Čarteris ir visos eilės 
tarptautinių konferencijų deklaracijos. Pokarinės tai- 
ks sistemon turėsiančios tinkamą vietą visos taiką my- 
1 įčios tautos, neatsižvelgiant į jų didumą ar galingumą. 
Jis ir šį kartą pabrėžė gero kaimyninio sugyvenimo 
f incipus, kurie įgyvendinti Amerikos kontinente, ku- 
r a reikia taikyti ir kitiems kontinentams. Vienu žo- 
d du, nepaisant, kaip didelė būtų valstybė, ji turi drau
gingai sugyventi kad ir su pačiu mažiausiu savo kai- 
r. ynu, pagerbiant jo teises į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. i ; j | U-Kka.lSL
PAMOKA MASKVAI

Prezidento kalba apie “gero kaimyno” dėsnį durte 
dūrė Maskvai į akis: jei Jungtinės Valstybės gali gra
žiai ir draugingai sugyventi su savo mažais kaimynais, 
nepažeidžiant jų laisvės ir nepriklausomybės, nesie- 
k ant jų okupuoti, pavergti, kodėl Sovietų Rusija to 
negali padaryti. Sovietų Rusija neturi siekti pavergti 
£.;vo mažesnius kaimynus — Pabaltės tautas, Lenkiją 
ir kitus, bet privalo pagerbti jų teises būti laisvomis 
ir nepriklausomomis.

Prez. Rooseveltas savo kalbą baigė reikšmingais žo
džiais: “Mes nešime savo pilną atsakomybę, pilnai vyk
dysime savo įtaką, ir nešime pilną paramą ir padrąsi- 
n mą visiems, kurie siekia taikos ir laisvės”,.. Mes da- 
ber esame ir ateityje būsime stipriais broliais žmonijos 
šeimoje — Dievo vaikų šeimoje”.

★

Taip turėtą būti visur
Kaip greit įkėlė savo koją į Filipinų salą Leyte Jung

tinių Valstybių kariuomenė, taip greit paskelbė, kad 
ateina į Filipinų salas ne kaipo užkariautoja arba pa
vergėja, bet kaipo išlaisvintoja. Garbingasis gen. Mac- 
Arthur filipiniečiama pareiškė: “Kafi liečia jus (filipi
niečius) mes nesame užkariaujančioji armija. Mes esa
ma armi ja, atnešanti jums išlaisvinimą. Mes esame to
kia pat piliečiai, kaip ir jūs. pasiryžę net mirti, kad de
mokratija gyventų. Toks tai yra AtneMkos kelias.”

Panašiai kalba ir kitus kraštus išlaisvinę amerikie
čiai. Kaip skaudu yra, kad Amerikos sąjungininkas — 
Sovietų Rusija kitaip elgiasi. Turėdama Amerikos pa
ramą ji taip pat gerai kariauja ir triuškina nacių po
zicijas, bet jos karo vadai, išviję vokiečius iš Lietu
vos ir kitur, nekalba taip, kaip kalba geh. MacArthur 
ar gen. Eisenhower. Sovietų generolų kalbos tonas yra 
kitoks, nes jie ateina, kad pavergtų bet ne išlaisvinti.

Pažymėtina, kad šiame Federacijos Tarybos suva
žiavime užgirtas Lietuvių Kultūrinio Instituto statu
tas. Taip jau užgirta LKI planas leisti rimtą mėne
sinį žurnalą, kuriam duodamas vardas — “Naujoji Auš
ra”. šį žurnalą redaguos rašytojas Antanas Vaičiu
laitis. Nors tai yra didelis užsimojimas, bet neabejo
jama, kad žurnalas galės išsilaikyti, nes visuomenės 
vaduose ir veikėjuose sumanymas rado nuoširdaus pri-
tarim0- -

Lietuvių Kultūrinis Institutas yra mūsų veikimo cent
ro — Federacijos svarbi šaka.

Suvažiavimas užgyrė prie LKI įsisteigusį Amerikos 
Lietuvių Centralinį Knygyną ir Archyvą, kurio laikinos 
patalpos bus šiuo adresu — 94 Bradford Street, Law- 
rence, Mass. Knygyno tvarkymu tuo tarpu rūpinasi 
Federacijos iždininkas kun. Pr. Juras.
KITI REIKALAI

Be kitų nutarimų, Federacijos Tarybos suvažiavimas 
ragina stiprinti lietuvių katalikų centralines organiza
cijas, gaivinti Federacijos skyrius ir jų veiklą.

Federaciją ir visą organizuotąją lietuvių katalikų vi
suomenę atstovauti Amerikos Lietuvių Taryboje ir vėl 
išrinkti L. Šimutis ir J. Laučka. Vieton sergančio kun, 
Jono Švagždžio (kuris buvo ALT nariu nuo 1940 m.) 
išrinktas kun. Pranas Juras, ALRKF iždininkas.

Smagu konstatuoti, kad šis Federacijos Tarybos su
važiavimas buvo ir gausingas ir tikrai vaisingas savo 
darbais. Jis gyvai ir rimtai atsiliepė į visus aktualiuo
sius šių dienų lietuvių tautos ir lietuvių katalikų vi
suomenės reikalus.

★
Padėkime Lietuvai

Pavergtų tautų žmonės deda visas pastangas, kad 
jie vėl atgautų laisvę ir nepriklausomybę. Lietuva yra 
pavergta, ir Lietuvos žmonės nori būti laisvi ir nepri
klausomi, jie nenori nei nacių, nei bolševikų. Todėl mes 
padėkime savo darbais ir aukomis, kad Lietuvos troš
kimai tikrai išsipildytų, kad Lietuva vėl taptų laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

♦ • Sfc *
Dėmesio! Lapkričio 26 d. yra “Draugo” sukaktu

vinis koncertas puošnioj vidumiesčio salėj — Orchestra
Hali.

Mrs. Jere Knight, WAC, priima iš brigados generolo 
R. B. Lord dovaną — Legion of Merit — skirtą jos vy
rui, kuris 1943 m. žuvo lėktuvo kelionėje į šiaurės Afri
ką. Dovanos įteikimo aktas buvo Paryžiuje. (Acme-Drau- 
gas telegliotojį

Kun. dr. Frederick G. 
Hochwalt, Nacionalės Kata
likų Gerovės Tarybos Edu
kacinio Departamento direk
torius, ir Nacionalės Kata
likų Edukacinės Sąjungos 
sekretorius, šiomis dienomis 
pakeltas į Popiežiaus Čem- 
berlainus prelato titulu. (N 
CWC-Draugas)

Lietuvio nuotykiai 
Prancūzijoje

Sgt. A. Celkis, ateitinin
kų draugovės narys, dabar 
yra Prancūzijos fronte ir 
džiaugiasi, kad tenai pran
cūzai amerikiečius karius su 
tinka ne tik su gėlėmis, vy
nu ir konjaku, bet ir su di
deliu nuoširdumu. Iš kai ku
rių vietų vokiečiai pabėgo 
taip staiga, kad pakilę nuo 
stalų paliko valgį nepalietę. 
Miestai daugelyje vietų at
rodo tik griuvėsiai. Keliai 
geri, bet kas kelias dešimts 
jardų pakelėse — sunaikin
ti vokiečių tankai, sunkve
žimiai, automobiliai.

Sgt. Celkis turėjo garbės 
prieš išvykdamas iš Londo
no pavakarieniauti Lietuvos 
pasiuntinybėje su min. Ba
lučiu, aplankė mok. St. Pra- 
puolenytę, kun. dr. Matulai
tį.

Sgt. Čelkiui su kitais drau 
gaiš tenka gyventi rūmuose, 
kurie priklausė turtingam 
sportininkui, bet vokiečių 
smogikų trupės tuos namus 
gerokai apardė. Netoliese to 
dvaro esantis kaimelis kita
dos buvo vyno centru apy
linkėje, bet vokiečiai visą 
vyną išgėrė ar išgabeno.

Sekmadienį mūsų lietuvis 
turėjo progos išklausyti šv. 
Mišių Notre Dame bažny
čioje. Celebravo USA ka
riuomenės kapelionas. Žmo
nių labai gausiai atsilankė 
— tarpukarių, atėjusių į, pa
maldas, matėsi gausiai ir 
vietinių prancūzų. Bažny
čias langai dar tebėra bom
bų išdaužyti, tai kai kurie 
jautėsi, nušalę savo neap
dengtas, plikas galvas ru
denio Vėjams pučidnt.

Kariai džiaugiasi, kad 
juos aplanko meno garseny
bės. Neseniai turėjo progos 
klausytis Bing Crosby.

Kolombijos lietuviai 
stengiasi padėti

Iš tolimos Kolombijos bu
vo pasiųsta kablegrama J. 
Valstybių Prezidentui pra
šant užtarti Lietuvos reika
lus. Kolombijoje yra kad Ir 
ne taip gausi lietuvių kolo
nija, bet visi kupini ryžtin
gos tėvynės meilės.

Karo departamentas išlei
do dar vieną skubų atsišau
kimą į kvalifikuotas slauges, 
kurios dabartiniu metu ne
dirba svarbiose civilinėse li
goninėse. tuojau įstoti į Ar
mijos Slaugių Korpusą, nes 
dar trūksta 4,000 slaugių. 
Karo departamento davi
niais, iš 30,000 slaugių pasi
rinkimo yra nesunku gauti 
reikalingas 4.000 slaugių.

“Karas dar nebaigtas, — 
o jei ir būtų baigtas, — vis- 
tiek armijai dar reikėtų mi
nėtųjų 4,000 slaugių, jei ne 
daugiau”, pareiškė Karo de
partamentas viešame prane
šime. “Net ir tuo atveju, jei 
rytoj būtų atleista iš karo 
pareigų 2,000,000 vyrų. slau
gės būtų be galo reikalingos 
sužeistiems, grįžtantiems į 
šią šalį iš Europos ir Pkci- 
fiko, slaugyti. <

“Ligoninės, kuriose gydo
mi mūsų karo sužeistieji, 
negali pasitenkinti vien pa- 
gelbiniais darbininkais, kaip 
pavyzdžiui slaugių padėjė
jom (Nurses Aidės) ir ne- 
profesijonaliais padėjėjais, 
reikia profesijonalių slaugių,

Armijos Slaugių Korpusams 
kurių 40,000 šiuo metu dir
ba ne pačiose svarbiausiose 
civilių ligoninėse.”

Karo dedpartamentas yra 
nusivylęs, kad į paskutinį 
kvietimą atsiliepimų gauta 
nedaug, tuo tarpu kai reika
las yra labai svarbus. Slau
gės, atsiliepdamos į šį kvie
timą, įrodys savo tikrą tė
vynės meilę ir užsitarnaus 
sužeistųjų, kuriems jų pa
galba yra taip reikalinga, 
dėkingumą.

Koks banką kapitalas 
siekia

Washington, D. C. — 1944 
metų, birželio 30 dieną, visų 
Jungtinių Valstybių preky
binių ir taupomųjų bankų 
kapitalas pasiekė aukščiau
sio viršūnės taško — 139,- 
560,000,000 dolerių sumos, 
finansų kontrolieriaus Pres- 
ton Delano, pranešimu. 1943 
metų, birželio 30 dieną, ban
kų kapitalas buvo 22,309.- 
000,000 dolerių, arba 19,03 
nuošimčių mažesnis.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

=s=

KRE1PKITES PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES pIdAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 W«at «th Street — arti Wnnd Street 

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

V AL,: -- nuo 9 ryto iki 5:80 p, p. etvlr. iki 9. ŠeStad 9 iki 13.

%
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Antradienis, spalių 24, J94-’ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Garbės loža tikietu platintojams
Jubiliejinio koncerto tikietu vajus

Veteranams duodama 
pirmenybe

Šiuomi “Draugo’’ adminis DOVANOS 
tracija skelbia Polynos Stoš
kiūtės koncerto tikietu pla
tinimo vajų. Šio skelbimo 
jau laukė, kurie jau platina 
bilietus; jis bus ir paaksti- 
nimas tiems, kurie dar ne
pristojo prie to darbo. Po
lynos Stoškiūtės koncertas

Washington, xD. C. — Ka
Dovanoms skiriama še ro Gamybos Vadyba ir Vai ' jai pažinsim 

šios atskiros vietos vajinin- styoin€ APgyvendinimo A 
kų specialiame lože (box) Sentūra Pranešė apie šutei 
Jį laimės pirmutiniai trys, ^imą palengvinimų atleistk- 
kurie daugiausia tikietu iš siems šio karo veteranams.

jiems norint naujus namus 
pasistatyti ar senus patai
syti. Pagal naująją proce-

platins. Kiekvienas gaus po 
vieną vietą. Trys vietos irgi 
skiriamos pirmu t i n i e m s

minint “Draugo” 35 metų | trims, kurie daugiausia pini-; ^ūrą, aplikacijos gali bū 
jubiliejų, įvyks lapkr. 26 d., ' gij už parduotus tikietus j-
1944 m., 3 vai. popiet, Or
chestra Hali, 216 S. Michi- 
gan Avė., Chicago. Iki tam 
laikui liko tiktai mėnesis. 
VAJAUS TAISYKLES

1. Į vajų gali stoti visi be 
jokios išimties. Visas reika
lingas informacijas, tikietus, 
plakatus ir t.t. galima gau
ti “Draugo*” ofise, 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago 8, III. 
Stojantiems vajun ten rei
kia ir registruotis.

išduodamos naujų namų sta 
tybai, pataisymui ar page
rinimui veteranams, garbin
gai atleistiems iš Armijos, 
Laivyno, Marinų Korpuso ar 
Pajūrio Sargybos nuo 1940 
m. gruodžio 31 d. ir negalin
tiems surasti kitos gyvena
mosios vietos.

Gimtosios kalbos spauda 
— yra saulė, o draugijos — 
oras. Skaitydami spaudą ži
nosim, kas dedasi pasauly
je, o priklausydami draugi 

žmones.
S. Dagys

Platinkite dienraštį “Drau
gu

A.
f

neš. Taškai skiriami už ti
kietus, punktai už dolerius. 
Jeigu kas laimėtų ir viena
me ir kitame skyriuje, ap
dovanojamas dviem vietom 
garbės ložoj. Reik pastebė- 
ti, kad ložos pardavimas 
skaitosi už šešis tikietus po 
$3.50, iš viso $21.00.
VISI j TALKĄ

Visi “Draugo” skaityto
jai, muzikos mėgėjai, plati 
lietuvių visuomenė, — visi,

o .. .i j. *-i-4 , • , ° v*8* kviečiami stoti vajun2. Parduotu tikietu skai-1 o , . . . „._ _il._ ..v |kavo dalyvavimu visi gelbs
ti iškelti lietuvaitės P. Stoš
kiūtės vardą, remia dienraš 
tį, “Draugą”, gali sau lai 
mėti vietą garbingame vaji- 
ninkų ložoj. Laikas trumpas, 
tad kuo greičiau darban. Va
jaus stovis bus skelbiamas 
“Drauge“.

Kas laimės? Pažiūrėsime 
Visiems linkime pasisekimo.

čių ir atlyginimą už juos rei 
kia, būtinai pristatyti “Drau
go“ ofisan prieš piet penk
tadienį, lapkr. 24 d. Tik šie 
bus priskaityti prie vajaus 
^stojusių kredito dėl dovanų. 
Parduoti po to laiko nesi- 
rkaitys.

DĖMESIO!
Brighton Park. — Šį va

karą N. P. P. Šv. parapijos 
salėje, aštuntą valandą, ren
kasi šios kolonijos vyrai ) 
socialinį susirinkimą Švent;
Vardo draugijos (Holy name 
Society). Visi vyrai kviečia
mi atvykti. Bus judamieji 
paveikslai, žaidimai ir gar
daus alučio. Viskas dykai. Į 

vakarą susirinks šios kolo
nijos biznieriai, veikėjai, pro 
fesijonalai, klebonas, vika 
rai ir darbininkai. Atvykite 
jauni ir seni.
Judamus paveikslus (sound 

pictures) rodys kun. Juo
zas A. Wagner iš Draugijos 
Tikėjimui Platinti. Paveiks
lai parodys “Salą Gyvųjų 
Nabašninkų” ir iš gyvenimo) 
kapelionų karo metu. Kai- j šaltimiero 
bės Pranas Vaičekauskas,
Justas Kudirka ir Kastas 
Zaromskis. Į vakarą taipgi 
atvyks daug svečių ir* vei
kėjų Šv. Vardo draugijos iš 
kitų kolonijų.

Tadgi, vyrai į bendrą

Laisvi rinka mo
kyklų busams

YVashington, D. C. — Ap 
sigynimo Transportacijos Į 
staiga pranešė, kad spali 
15 d. bus sugrąžinta laisva 
rinka panaudotų mokyklų 
tusų ir kitų vietinio pobū
džio keleivių transportacijos 
padargų pardavinėjimui, Se
nesnis įstatymas • buvo už- 
šaldęs visus busus, gatvia- 
karius, tramvajus, sunkveži 
mius, paverstus keleiviniais 
keltuvus ir kitokius Laivus

STANISLOVAS ATRO6KA
Mirė spalių. 21d., 1944m., 9:00 

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

Vilniaus radybos, Švenčionių 
apskričio, Dčdiškių kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

moterį Kazimierą (po pirmu 
vyru Vyšniauskienė); 2 po- 
dukres Teklę ir joa vyrą Kazi
mierą Volkauskus, ir Albiną; 2 
anūkus Petrą ir Bernice; bro
lienę Atroškienę; Gudėnų šei
mą, ir kitas gintinos ir drau
gus. X

Kūnas pašarvotas namuose: 
4113 S. Campbell Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, 
spalių 25d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto ,bue atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios par. bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldi; bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Podukros, 
Anūkai, Brolienė, Gudėnų šei
ma ir kiti Draugai.

Laid. direkt: Ant. B. Pet
kus, tel. GROvehill 01,42.

WALTEli NEMČIAUSK Aš
Gyveno 8050 Stevvurt avė. 

Mirė Spalių 22d., 1944, 1 :20 
v. ryte, sulaukęs 29 m. amž.

Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdi

me: moterį Emily (po tė
vais Kiela); 2 sūnelius Ro- 
nald ir Bcrnard; tėvelius 
Antaną ir Uršulę Nemeiau- 
skus; 2 brolius Edvvard 
brolienę Frieda ir jų šei
mą, Seaman lst cl. Fred 
(U.S. įNavy) ir brolienę 
Bernadette; seserį Gene- 
vieve; tetą ir dėdę Oną ir 
jStanley Malin ir jų šeimą; 
dėdę ir tetą Petrą ir Mika
liną Nemčiauskus; brolienę 
Bernice Kiela ir daug kitų 
giminių, draugų, pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažei
kos koplyčioje, 3319 S. Lit- 
uaniea Avenue. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, Spalių 
26 d. 1944 m. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Šv. Leo parapijos bažny
čią, (79th St. ir Emerald 
Avė.), kurioje įvyks degu- 
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir ki
tus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Nęinai,
Tėvai, Broliai, Brolienės,
Dėdės, Tetos, Giminės.
Laid. direktorius Mažeika 

ir Evanauskas, Telefonas; 
YARds 1138-1139.

TEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SCPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

frontą! Ra porteris

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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

UC ORI KO KAIMO VALANDOS:

WCEL, HMM K., N.-Učlloe 
▼akarc — »:;{O 1». M.
WHI 0, 1450 K., Kctvcco 
vakare — 7:00 F. AL

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

—• a.———  ■$■■■ . —. —~757
lt

Lietuvi ųbiznierių "Round Table' 
diskucijos per radio šį vakara

Teisėjas Jonas T. Zūris
Šį vakarą 8:00 vai., laike 

Radio Valandos

programo, iš radio stoties 
WGES, įvyks ‘Round Table’ 
diskucijos tarp Lietuvio Tei
sėjo Jono T. Zūrio ir dviejų 
Lietuvių biznierių, būtent 
Kazimiero Kriščiūno ir Si
mono Galzon, abu žymūs 
lietuviai biznio ir Lietuvių 
veikimo srityse. ‘Round ta
ble’ diskucijų tema bus — 
“Delko Lietuviai biznieriai! 
remia Roosevelto Adminis
traciją’”.

Visi lietuviai yra kviečia
mi pasiklausyti šių įdomių 
pasikalbėjimų.

(Skelb.)

PACHANK1S PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PKItHON*I.IZFI) M BM ORIAU! AT NO *I)DmONiL GOBTI 
FARTIOUIiAR rKOFLI I’RKFRR PAOHANKIB PRODDOTION* 

DINTRIBUTORS OP TSB PAMOIJH MOSTELIA) ORAMITB 
r<toM BmnUfal-Maut Badartog Del la Tbg WorlA

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS
RREII'KITK FRIR —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LJTHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member ot tha Uthuanlac Chemher of Commarea

MODERNI ISvldinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. YVashington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 8645 Tel. REPablic 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šetted. Ir 9ekm. 9-6 vai.

Iii

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■■■i

SYLVESTRAS BALČIŪNAS
Mirė Spalių 22, 1944, 9:30 vai. ryte, sulaukęs puses amž. 
Gimęs Lietuvoje, Vilniaus rėdyboj, Švenčionių apskr., Pa

lūšės parapijoj, Rvmaieių sodžiuje.
Amerikoje išgyveno 30^ metų.
Paliko dideliame nubudime moterį Stephanią, po tėvais 

Adomaitytė, dvi dukteris: Stephanią. ir Uolores; uošvę Kot
ryną Adomaitienę, 2 švogerius: Antaną ir Vladislovą Ado 

ijasas jį ūmias of jį ūįoiį^M !lai<l <»|!l«d 
lafoAtiiaĮų : sumiųsĮznd jį snSnujp : ūmias soC jį siSbu aiųd 
-Og JĮ SĮJĮRIUOPV ŪUOflJBję SBTĮjaUOAS t SU UI Į JS flf JĮ SUKUSIU

Priklausė prie Šv. Vardos draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose, 6726 S. Artesian Avė. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieny, spalių 26 d. iš namų 8:30 

vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Švč. Panelės Marijos įui- 
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vclio- 
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

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

Laidotuvių Direktorius Anthony B. Petkus, 
GROvehill 0142.

Telefonas:

GABT, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 H17 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadieniai* Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mfisų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir Nakty

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyaa

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pilone YARDS 1138—81

LACHAW1CZ IR SUNAI
8314 WEST 23rd MACE 
10756 8. MICH1GAN AVB.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1870

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICIIIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS <908

J. L1ULEV1ČIUS
<348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. lBth 8TREEI
_______________Telephone YARDS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th IT. Phone YARDS 0781
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Karo departamentas va
kar paskelbė, 2,231 Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
reivio pavardę, kurie žuvo 
Azijos, Centro Pacifiko ir 
Europos apylinkių karo 
frontuose.

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 100 vyrų yra 
iš Chicagos ir jos apylinkės.

žuvusiųjų karių skaičiuje 
yra pvt. John Karavidas, jo 
motina Mrs. Mary K. Kara
vidas gyvena 1155 Harrison; 
pfc. Frank Kielbasa, jo tė
vas Mr. Joseph Kielbasa gy
vena 2851 25th.

Aukokite karo fondui, ku
rio vajus vyksta šį mėnesį.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ PLUTŲ

TABTOJAMA1 NAUJAI PLAITIO MA. 
TDR1OLAI NATUKALM IBM 
■PALTOI DANT« PJLDITOM*.

NAUJO*
KVUJM Velvatone DAMT«piArm

$12.50
IKI $39.60 U2 KIEKVIENĄ

MMtaidKMUu *• aknlt Nator&Ma 
▼M. N«blankv TlwJ toly ilsamM <ant* 
plaltM. Permatome* ory et ei oleer pleltea

Flaaiunee tuakoma, eaultarie, Patea- 
ktalmae garunteetae. Matertelaa labai pa.

I paaUlal. Tieste

Darome pledą* 
gauta* ttk tf lalanūoti

DENTAL PLATE OO.
1TM 1. tahland tad PI. Moa. MSI
Atdara ana * Ud A MMaA aae I IM A 

KAIJ9AMB LUBTUVUKAI

»»45 W 2«th St. and Fl. Law. l»0S 
»0 N. Deorborn Rm. SOI, Sta IMS 

▼tdorml*a«l* rat *—I. AatraAlaal D 
ketrtrtaAleal aaa I Ud f.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

of

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.
2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

STASYS LITWINAS SAKO:
"TA fi R fi D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams
REIKMENIS.” ----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo —- šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamello — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Plelsterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

r Jhyhsta čiaudi 

.StebuhiiĄ ?

' v
,. r
rcup:

Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

SVEEC. P. MARIJOS
APSIREIŠKIMAI LIURDE 

- . ■ ...

šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
Liurdo knyga

Gausiai paveiksluota, gražiai 
kietais viršeliais įrišta, 

virš 500 puslapių.

KAINA —$3.50• ’.. ....... . -■T • —
Kreipkitės su užsakymu:

"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Avė. ' Chicago 8, IlHnois

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

Išrinkite FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
LAIMĖTI KARĄ, IR NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ

Balsuokite Tiesiog [xj DEMOCRATIC
Balsuokite Tiesiog DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

NELAIMES
Širdies ataka

Hary Duhl, 54 metų, 1327 
So. Harding avė., bartende- 
ris, mirė savo name nuo šir
dies atakos, praeitą sekma
dienį.

* .y. *

Neteko palto
D. E. Nickey, 4959 Parker 

avė., pranešė policijai, kad 
vagys pavogė paltą už $40 
vertės iš jo automobilio, 
Wacker dr. ir Clark str.

* y *

Rastas negyvas
Carl Howard Swanson, 

46 metų, 7210 Vernon avė., 
rastas negyvas jo automo
bilyje.

Mirtis kelyje
Dešimt amerikiečių karei

vių tapo užmuštša ir 21 liko 
sužeistas, netoli Marlbo- 
rough, Wiltshire, Anglijoje, 
spalių 22 dieną, kai autobu
sas susidūrė su troku.

Apkraustė namą
Mrs. Josephine Miller, 

3842 Irving Park rd., grožio 
šapos savininkė, pranešė Al- 
bany policijai, kad vagys 
įsilaužė į jos apartamentą ir 
pavogė $2,000 ir brangakme
nių už $665.

Septyni žuvo
SIOUX CITY, Ia. — Pen

ki armijos lakūnai ir du ci
viliniai oro bazės gaisrinin
kai tapo užmušti čia armijos 
oro bazėje, spalių 22 dieną, 
kai B-17 bombonešis, ban
dydamas nusileisti, susidau
žė į lauko gaisro stotį.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

DIENRAŠTIS "DRAUGAS"
švęsdamas savo 35 m. Jubiliejų

laiko sau kaipo didelę garbę kviesti 
VISĄ GERBIAMĄ LIETUVIŲ VISUOMENĘ

Polynos Stoska-Stoškiutės
lyriškos dramatiškos soprano artistės, pagarsėjusios 

operos ir koncertų žvaigždės

DEBUTINĮ KONCERTĄ
dalyvaujant

Šv. Kazimiero Akademijos 
60 Mergaičių Acapella Chorui

Sekmadieni, Lapkr. (Nov.) 26, 1944,
ORCHESTRA HALL

216 S. Michigan Avė., Chicago, III.
J

įvairios ~ Įdomios

....ŽINIOS

Paneigė gandus
VATIKANAS. — Vatika

no sluoksniai janeigė prane
šimus, kuruios paskelbė pa
sauliui spauda, kad esanti 
slapta sutartis tarp švento
jo Sosto ir Sovietų Rusijos.

varpai
LONDONAS. — Belgijos 

patriotai buvo paslėpę kai 
kuriuos bažnyčių , varpus, 
kad naciai nepagrobtų tų 
varpų. Paslėpti varpai tapo 
atkasti, kai naciai buvo iš
vyti.

LONDONAS - Varšuvo
je Šv. Jono katedra buvo su
žalota 1939 metais, bet per 
pastarąsias kovas katedra 
tapo visai sugriauta.

len

VAGYSTES
Už $145 pavogė

Mrs. Woodward Colby, iš 
St. Paul, Minn., pranešė po- 
liicjai,.kad jos maišas, tu
rintis rūbų už $145, buvo 
pavogtas Halsted gatvėje.

* y *

Pagrobė piniginę
Michael Olek, 9024 Esca- 

naba avė., pranešė policijai, 
kad du vyrai iš jo pabrobė 
piniginę, kurioje buvo asme
niški popieriai. Apiplėšimas 
įvyko priešakyje 9051 Esca- 
naba avė. ♦ » ♦

1
Apiplėšė . »■ *;

Harry Oram, 3142 Jack- 
son blvd., buvo apiplėštas 
trijų vyrų anksti praeitą 
sekmadienį. Vyrai jį sučiu
po jo namo priešakyje, ir 

J pagrobė $42.

Iš komunistų gyvenimo

Komunistų barškalai ir plepalai
ŽINOKITE, KAD LIETUVA PRIEVARTA, KLASTA. 

SMURTU IR JĖGA BUVO PRIJUNGTA PRIE SO
VIETŲ RUSIJOS. — BOLŠEVIKAI NORI LIETU
VAI PRAŽŪTIES, BET TIKRI LIETUVIAI KOVO
JA Už LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE.

Lietuvių kalba išeinantie
ji rusiški šlamštai Brook- 
lyne ir Chicagoje deda visas 
pastangas įtikinti savo skai
tytojus, kad kokaino ir sve
timos valstybės vergas Pa
leckis ir kiti raudonieji kviz- 
lingai yra teisėti Lietuvos 
valdovai. Tačiau, kažin ko
dėl, jiems tas nesiseka. Jų 
skaitytojai, matomai, turi 
daugiau senso už pačius 
maskolbernius redaktorius.

ANT JŲ KAKTOS ŽENK
LAS — MASKOLBERNIS

Normalūs lietuviai, kaip 
ir bet kurios kitos tautos 
žmonės, yra visokių pažiūrų 
ir įsitikinimų žmonės, my
linti ir gerbianti savo tautą 
ir savo valstybę. Jie, anot 
Lincolno, gali būti kai kada 
suklaidinti, bet negali būt 
visada klaidinami. Jie turi 
uoslę ir common sense. Greit 
suuodžiu ir nujaučia, kur 
šuo yra pakastas. Jie tikėjo 
maskolberniams, kol jie ma
lė, kad Lietuvoje yra dikta
tūra, ir kad ją reikia pakeis
ti demokratija, bet kuomet 
jie pradėjo piršti Lietuvai 
rusišką imperializmą ir ra
sizmą su rusiškais robotais, 
tuomet lietuviai, nežiūrint 
jų pažiūrų, pradėjo žiūrėti 
labai skeptiškai ir uždėjo 
ponams Bimboms. Mizarams, 
Andruliams, Pruseikoms ir 
Abekams maskolbernių titu
lus.
KOMUNISTAI BIJO IŠSI
ŽIOTI IR PAKRITIKUOTI 
BOLŠEVIKIŠKĄ 
“TVARKĄ”

Ištikrųjų, jie daugiau nie
kas ir nėra, kaip tik maskol- 
berniai. Jie sakosi esą lietu
viai ir Amerikos piliečiai, 
bet lietuvių tautą ir Ameri
ką subordinuoja rusų tautai 
ir Sovietų Rusijai. Taip, aiš
ku, gali elgtis tik nedakepė- 
liai ir samdyti'bernai.

Kad jie yra maskolber- 
niai, tai aišku iš daug ko. 
Visų pirmiausia — ar esat 

! jūs bent kada girdėję jų kal
bose, ar skaitę jų raštuose 
bent kokį maskolių-bolševi- 
kų pakritikavimą jų elgse- 

Įnoje, kaip Rusijoje, taip už 
Rusijos sienų. Aišku — ne. 
O pakritikavimui progų yra 
buvę labai daug. Neinant į 
svetimus reikalus, sustojant 
tik prie tų reikalų, kurie lie
tė lietuvius. Lietuvą, Ameri
ką ir kitką: Putnos ir Uba- 
ravičiaus sušaudymą, Lietu
vos okupavimą, lietuvių 
areštavimą ir deportavimą, 
Sekr. Hull ir Prez. Roose- 
velto atakavimą, su Hitle
riu susibičiulavimą ir demo
kratijų puolimą. Visi tuos 
ir kitus žygius kritikavo — 
maskolberniai tylėjo.

Lietuvių tauta ir Amerika 
skaito Lietuvos jungimą prie 
Rusijos neteisėtu ir neleisti
nu, o maskolberniai hitleriš
ką groboniškumą laiko tei
sėtu ir girtinu.
KAIP ELGIASI 
KOMUNISTAI 

Amerikos lietuviai orga
nizuoja Lietuvių Šelpimo

Fondą, o maskolberniai or
ganizuoja ir veda Rusų Fon
do skyrių.

Amerikos lietuviai dirba 
ir savo valdžią prašo, kad ji 
užtartų lietuvių tautą ir Lie
tuvos nepriklausomybę, o 
maskolberniai pravardžiuoja 
patrijotus, skundžia juos ir 
deda visas pastangas, kad 
lietuvių tauta būtų pavesta 
rusų-azijatų maloniai, o Lie
tuva įjungta Rusijos Imperi
jon.

Amerika laiko Lietuvą 
nepriklausoma valstybe, pri
pažįsta jos atstovus, o ma
skolberniai siučia State De
partamentui rezoliucijas ir 
reikalauja, kad Lietuvos at
stovas būtų prašalintas ir 
kad Lietuvos reikalų atsto
vavimas būtų pavestas Ru
sijos įstaigoms.

Amerikos Prezidentas 
Rooseveltas sako, kad Lie
tuva vėl bus laisva, o ma- 
skalberniai šaukia, kad Sta
linas įjungė Lietuvą Sovie- 
tijon ir ten ji turės pasilikti 
amžinai; kad prezidentas 
(lyg koks Hitleris ar Stali
nas — Red.) savo žodį pa
keis — pripažins Lietuvą 
Rusijai.
LIETUVA BUVO BOLŠE
VIKŲ OKUPUOTA

Visas pasaulis žino, kad 
Lietuva buvo Rusijos oku
puota ir aneksuota tokiu pat 
būdu, kaip Vokietija okupa
vo ir aneksavo Čekoslovaki
ją, o maskplberniai tvirtina, 
kad lietuvių tauta laisvu 
noru įsijungė Rusijos Impe
rijon — SSSR vadinama.

Kiekvienas sveikas ir lais
vas lietuvis bei amerikietis 
maskolbernių žygius smer
kia ir jiems penktakolumnis- 
to — raudono kvizlingo gė
dos ženklą tiesiog ant kak
tos deda.

3 vaikus pagimdė; 
19 svarų sveria

MELBOURNE, Anstrali- 
ja. — Mrs. Ernest Baąue, 
iš Blackrock, Victoria, pa
gimdė tris vaikus (trejukę), 
du berniukus ir vieną mer
gytę. Visi kartu sveria 19 
svarų ir 13 uncijų. Visi trys 
vaikai auga normaliai. Šis 
trijų kūdikių pagimdymas 
daktarų tarpe kelia didelį 
susidomėjimą dėl tokio di
delio svorio.

Daugiau atsargumo
Buvo pranešta, kad Chi

cagoje naktį dingo 13 metų 
mergaitė. Bet ji buvo rasta 
praeitą sekmadienį 6 vai. iš 
ryto, 63-čioje ir Halsted gat
vėse. Ji atrodė purvina ir 
apsvaigusi. Ji buvo užpulta 
kokio tai palaidūno, 20 me
tų amžiaus, su kuriuo ma
žai buvo pažįstama.

Motinos, dabokite savo 
dukras, kad nepakliūtų į pa
laidūnų žabangas!

X “Draugo” jubiliejinis 
koncertas jau netoli. Ar jau 
turi bilietą? Jei dar ne, pa
siskubink įsigyti. Kainos į- 
vairios. Bilietų gali gauti 
savo kolonijoj. Vietos, kur 
galima gauti bilietų, buvo 
paskelbtos dienraštyje.

XSgt. Vatsi Miceikis, ku
rio žmona gyvena adresu 57 
West 23rd Street, Chicago 
Heights. Iii., ir Pvt. J. S. 
Pleskūnas, kurio motina gy
vena adresu 4105 S. Maple- 
wood Avė., vėliausiam karo 
departamento pranešime ran 
dasi tarp sužeistųjų karo 
fronte.

X Lillian Sodakas ir dar 
dvi kitos slaugės vakar tu
rėjo sykiu užpūsti vieną di
delę žvakę paminėjimui me
tų sukakties nuo įsteigimo 
slaugių pagalbos (nurses 
aid) Loretto ligoninėj, ku
rią, kaip žinome veda sese
rys kazimierietės.

X Ant. Valonis, Metropo
litan State banke iždininko 
padėjėjas, ruošias fazanų 
medžioklei, žada vykti net 
į S. Dakota valstybę, kur 
įstatymai leidžia net de
šimts fazanų viena diena 
nušauti. Illinojuj leidžiama 
nušauti tik du fazanus į die 
ną.

X šiaučiuvėnai, žinomi 
Town of Lake veikėjai, 51- 
43 S. Paulina St., labai re
mia Labd. Sąjungos 1 kuo
pos ruošiamą vakarienę la
pkr. 5 d. Be to, per šią va- 
k,arenę jie žada patapti są
jungos amžinais nariais (į- 
neš.ant $100). šiaušiuvėnai 
yra rėmėjai ir kitų organi
zacijų ir nuoširdūs “Drau
go” bičiuliai.

X St. žylius, veikalo “Si
biro Žvaigždės ’ ’ režisorius 
iš Waukegan, Iii., jau buvo 
atvykęs į Chicago pasitarti 
techniškais vaidinimo reika
lais. Šis veikalas bus atvai
dintas Chicago šv. Jurgio 
parapijos salėj, gruodžio 3 
d., pastangomis trijų aps
kričių: Federacijos, Susivie- 
nymo ir Moterų Sąjungos, 
šią savaitę jau bus paskleis
ti po Chicago tįkietai.

X Bruno Norkus, brigh- 
tonparkietis karys Prancū
zijoj, su kitais keturiais ka
riais, yra pergyvenęs šiur
pias 56 valandas. Tankui pa
tekus į vokiečių spąstus ir 
apvirtus, visą Laiką jie tu
rėjo nuduoti negyvais, nes 
keliais atvejais vokiečiai lie
pė išlysti iš tanko ir pasi
duoti. Viduj buvo tiek ma
ža vietos, kad turėjo veik 
vienas ant kito gulėti. Vie
nas kareivių išvargęs nak
tį krisdavo į sunkų miegą 
ir pradėdavo knarkti. Kad 
vokiečiai neišgirstų, kiti jį 
turėjo nuolatos kojom i s 
spardyti. Po 56 valandų juos 
išgelbėjo savieji. Platus a- 
pie tai aprašymas buvo įdė
tas į kariuomenės leidžiamą 
laikraštį “The Stars and 
Stripes”, kurį tėvams pri
siuntė kitas karys Ed. Nar- 
kis.
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