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2-JI ARMIJA PASIEKĖ PARAŠUTISTUS
• Rusai Užėmė Dar Vieną Estijos Uostą; 

Sakoma Jie Jau Įsiveržė j Vengriją
LONDONAS, rūgs. 24.— jasi su naciais to miesto

Užėmę Tallinną, rusai kariai 
skubiai pasivarė pirmyn ir 
užėmė Pranu uostą prie Ry
gos įlankos, tuo sugaudami 
tūkstančius nacių tarpe 
Pranu ir Tallinn.

Berlyno radio sakė rusų 
kariuomenė pradėjo didelę 
ataką netoli Cluj, Transyl- 
vanijos sostinės, kurios tik
slas esąs sugauti visus ašies 
karius rytinėj Vengrijoj ir 
Slovakijoj. ‘

Nepatvirtinąs prancūzų 
radio pranešimas sakė ru
ski peržengė per Vengrijos 
sieną ir “žygiuoja Budapeš
to link.”

Ryga, Latvijos sostinė, 
gali by kuriuo momentu 
tekti rusams. Jie dabar kau

pakraščiuose ir jų artileri
ja apšaudo Rygą.

Rusų lėktuvai vejasi ir 
i atakuoja, nacių laivus, ku
riais vokiečiai kariai bando 
pabėgti iš Tallinno. Penkta
dieny 11 tų laivų buvo nus
kandinta.

. ’• 1 i Į - j V t ' ; i i ; _ ' : • '
Rusų pranešimas nieko 

nepasakė apie kovas Varšu
voje. Tas gali reikšti, kad 
rusai greitu laiku padarys 
didesnį pranešimą.

' Nacių pranešimas sakė 
nacių lėktuvai virš Klaipė
dos atakavo ir sunaikino 
septynis rasų torpedo ve
žančius lėktuvus pirm negu 
jie galėjo atakuoti nacių 
laivų konvojų.

PRASKINA KELIĄ GEN. MacARTHUR GRĮŽIMUI
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EKSTRA!
Dar Kartą Puolė 

Philippinų Salas
PEARL HARBOR, rūgs.

24. — Adm. Nimitz prane
šė, kad naujoj atakoj ant 
Philippinų nuskandinta dar 
35 japonų laivai ir numušta 
53 priešo lėktuvai. Be to, 30 
laivui gal nuskandinta.

Nuskandino Dar Tris Japonų Laivus
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rūgs. 24. 
— Laivyno lėktuvai, nuolat 
patruliuodami virš pietinių 
Philippinų ir Šulu salyno, 
nuskandino dar tris japonų 
laivus — 2,000 ir 1,000 tonų 
prekinius laivus ir mažesnį 
laivelį.

Vienas laivas buvo sunai
kintas Darvel įlankoj, prie

Borneo šiaurrytinio kranto. 
Kiti du buvo nuskandinti 
prie pietinio Mindanao 
kranto, Philippinuoae.

Lengvieji karo laivai nus
kandino penkis* japonų lai
velius, kurie bandė perplau 
kti per blokadą aplink Hal
ina heras salas j, šiaurę nuo 
Morotai pratakos.

Japonams Beliko Ketvirtdalis Peleliu
WASHINGTON, rūgs. 24. J 

— A dm. Chester W. Nimitz 
raportas pranešė, kad ame
rikiečiai kariai ir vėl žy
giuoja šiaurėn Peleliu salo
je, ir jau valdo daugmaž 
tris ketvirtadalius tos sa
los.

Pacifiko laivyno praneši
mas minėjo lėktuvnešių lėk
tuvų ataką ant Yap salos, 
apie 200 mylių įi šiaurryčius 
nuo Palau, kur buvo rasta 
“nauji vertingi taikiniai.”

Iki penktadienio vakaro 
Peleliu saloj užmušta 7,020 
japonų.

Anguar saloj, kur organi
zuota japonų opozicija bai
gta, suskaityta 950 japonų 
lavonų.

Amerikiečiai lakūnai ket
virtadienyje atakavo japonų 
bazes Pagan, Anatahan ir 
Rota salas, Marianas saly
ne, Chichi Jima Bonin sa
lyne, Marcus ir Ponape, Ca- 
roline salyne, ir Jaluit atolį 
Marshalluose.

Tokyo įsteigta Philippinų 
valdžia, bijodama amerikie
čių artėjančios Invazijos, 
paskelbė karą prieš J. A. 
Valstybes ir Angliją.

Tokyo vis dar pranešinė
ja apie Amerikos laivyno 
aUkas Philippinų srityje.

(Berlyno radio praneši
mas sakė Manila buvo tre
čią kartą užpulta penkta
dieny.)

Adm. Chester W. Nimitz sakė trečiadienio ataka ant 
Philippinų buvo “nepaprastai pasekminga.” Japonai sa
ko tas U. S. laivyno dalinys tebeplaukioja aplink Philippi
nų salas. Kvislingas Prezidentas Jose P. Laure! paskelbė 
karinį stovį ir karą prieš J. A. Valstybes ir Angliją.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Britai Artinasi Prie 
Japoną Barės Bnrmo!
KANDY, Ceilonas, rūgs.

24' ~ Britų 14‘t0S armiJ°s — Laivynas pranešė, kad 
kariai užėmė Tongzang, ir dėl priešo veiksmų nesenai

NUSKENDO SĖJI 
AMERIKOSLAIVAI

WASHINGTON, rūgs. 24; 
— Laivynas pranešė,

pasivarė astuonias mylias 
arčiau Tiddim, apie 20 my
lių į pietus nuo Tongzang.

Iš Tongzang išvaryti ja
ponai bėgo į džiungles, kad 
išvengti penktos armijos 
indėnų spąstų ant Tiddim 
kelio.

Japonai Organizuoja 
'Naują' Tikybą

NEW YORK, rūgs. 24. — 
Domei agentūros praneši
mas sakė Japonijos vyriau
sybė išleido įsakymą visoms 
tikybinėms organizacijoms 
likviduotis, kad palengvinti 
sudarymą valdžios kontro-

nuskendo 2,200 tonų išlaip- 
dinimo laivas, du minų ieš
kojimo laivai ir trys .Yioto- 
riniai torpedo laivai. Jie 
nuskendo Viduržemio jūroj.

Iš viso šio karo metu 
Amerika prarado 192 karo 
laivus.

Jugoslavai Veržiasi 
Arčiau Belgrado

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Pranešimas iš Maršalo Tito 
štabo sakė jugoslavai par
tizanai pasiekė Belgrado 
priemiesčius ir kaujasi su 
naciais gatvėse. Anot rapor-

lruojamo ir apmokamo “pa- *?; du daliniai au-
sijun^ė ir kartu puolė na-triotinio-tikybinio” organo, 

kurio tikslas bus “padidinti 
žmonių jėgą kovoti.”

cius, kurie negalėjo atsilai
kyti.

Vokiečiai Užlieja 
Vakarine Olandiją

LONDONAS, nigs. 24. — 
Olandijos valdžios narys sa
kė naciai užliejo visą vaka
rinę Olandiją iki Amster
damo, įleisdami jūros van
denį. Dėl tos priežasties že
mą kitur negalės būti varto
jama per kokį 10 metų.

Švedai Uždaro Visus
Savo Rytinius Uostus
SivAHOLMAS, rūgs. 23. 

— Švedai trečiadieny užda
rys s? uostus Bothnia į- 
lankoje ir Baltijoje. Anot 
pranešimo, tas daroma dėl 
“pakitėjusios padėties Pa- 
balty.”

Kaujasi su Naciais 
Šiaurinėj Suomijoj

LONDONAS, rūgs. 24. — 
Pranešiiųas iš Suomijos sa
kė suomiai kariai pradėjo 
kautis su naciais šiaurinėj 
Suom jj, kuomet pasirodė 
jog naciai, vietoj apleisti 
Suomiją, kaip numatyta ru- 
sų-«uomių paliaubų sutarty, 
užėmė liniją nuo. Sotkamo 
iki Bothnijos įlankos.

Rusijos spauda prieš ke
lias dienas smarkiai puolė 
Suomiją, sakydama, kad 
suomiai neinternuoja Suo
mijoj pasilikusius nacius.

Anot suomių pranešimo, 
naciai išsprogdino tiltus ir 
nusėic tcūias minomis.

TREČDALIS NACIŲ 
ŠOVINIŲ NETIKI

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 23. — Tarpe
rūtų nacių dokumentų bu
vo raportas apie amuniciją, 
kuriam vienas vokietis ka
rininkas sakė, kad iš 4,372 
šovinių, 1,312, beveik treč
dalis, buvo netikę.

Manoma tai bus iš svetur 
Vokietijon su varytų darbi
ninkų atkeršijimas — sabo
tažas.

Rusai Suareštavo 31 
Ašies Diplomatą

MASKVA, rūgs. 24. — Iš 
davinių matosi, kad Rusija 
labai rūpinasi nubaudimu 
karo kriminalistų pietryti
nėj Europoj, nežiūrint ką 
sąjungininkai darys vaka
ruose.

Iki šiol rusai turi suėmę 
31 ašies diplomatą ir mili- 
taristą ir veikiausiai suima 
arba ruošiasi suimti daug 
daugiau.

Puola Nacią Laivus 
Prie Egijos Salą

CAIRO, rūgs. 23. — Na
ciai nukentėjo kitą smūgį, 
kuomet britų Beautifighter 
lėktuvai atakavo 1,000 tonų 
laivą prie Samos salos. Na
ciai bando laivais evakuo
ti Egijos salas.

KARO BIULETENIAI
— Tokyo radio sakė apie 

200 Amerikos lėktuvų ata
kavo Celebes, 300 mylių nuo 
Philippinų, ir Bonin salas.

— Vienas pranešimas sa
kė rusų kariuomenė jau per
žengė Čekoslovakijos sieną

—Japonija paskelbė, kad 
ji nutraukia santykius su 
Suomija.

Berniukas Krito Upėn 
Nuo THfo ir Prigėrė

CHICAGO, rūgs. 24. —
Norman Bendaravičius, 11 
metų amžiaus, 908 W, 35th 
pi., vakar įkrito į Chicago 
upę nuo Chicago Junction 
geležinkelio tilto į>rie 35th 
ir Iron st., ir prigėrė.

KALENDORIUS
Rugsėjo 25 d.: ftv. Kleo-

G< ailrai Patriotai 
Artėja Prie Aleną

N’" YOR’IAS, rūgs. 23. 
— Britų “luio pranešimas 
sakė graikų patriotų jėgos 
artinasi prie Atėnų miesto. 
Britai citavo Ankara radio 
raportą.

Sfaihvimu Trukdo 
Nacią Pasitraukimui

ROMA, rūgs. 23. — Slap-
, tas pro-sąjungininkų radio

p» ir Sv. Vl«dtalOTM; , šlaurinJj ItalljoJi Mi|ano 
novės: Vientautas ir želvė.1

Rugsėjo 26 d.: ftv. Kipri
jonas Ir ftv. Justinas; seno
vės: Kurybis ir Gražina.

ORAS
Giedra. Šilčiau.

Liberata Radio, sakė bend
ras streikas Kilo Piedmon- 
te, trukdymui nacių pasit
raukimui į Brer.ner perėją. 
Pranešimas sakė naciai per 
pastarąsias dienas išveža 
reikmenis ir karius.

Naciai Kaujasi, Kad Neduot Susijungi; 
Lėktuvai Pristato Dar Daugiau KariųI ,

LONDONAS, rūgs. 24. — Nedidelė britų antros ar
mijos jėga persikėlė per Reiną Arnhem apylinkėje ir pa
siekė nacių apsuptus ir puolamus parašutistus. Kontaktas 
dar neatsakantis.

Britai smarkiai kaujasi su naciais, kad įsteigti gerą 
susijungimą, o naciai smarkiai priešinasi britų pastan
goms.
, Apie 1,500 sąjungininkų lėktuvų pristatė maisto ir 
reikmenų britų antrai armijai — ne parašutistams — kas 
nurodo kautynių aršumą.

Vyriausias štabas pranešė, kad nauja sklandytuvais 
pristatyta armija padeda britams Olandijoje.

Gen. Eisenhower pkartojoi-- ■—
savo manymą, jog Vokieti- sakė tas priklauso nuo dvie-
ja pralaimėjo karą ir nebe
gali sudaryti nė didesnės 
kontrofensyvos.

Kitam fronto gale, Aa- 
chen srity, Amerikos pir
moji armija užėmė Stolber- 
gą, šešias mylias į rytus 
nuo apsupto Aachen.

Gen. Eisenhovver atsisa
kė pareikšti savo nuomonę 
apie tai, ar karas Europo-

jų dalykų: 1. Kaip ilgai 
Vokietija galės atsilankyti 
prieš puolimus trijuose 
frontuose ir lėktuvų ata
kas. 2. Kaip ilgai gestapo 
valdys Reichą.

Naciai lakūnai bandė pul
ti mūsų karių transportus 
ir sklandytuvus, bet sąjun
gininkų lėktuvai, kurių skai
čius galėjo siekti iki 1,000,

je baigsis šiais metais. Jis Į juos pavarė

Penktoji Armija Užėmė Fufa Perėją
ROMA, rūgs. 24. — Penk

tos armijos kariai, skubiai 
pasivarę pirmyn 13 mylių, 
užėmė Futa perėją, 15 my
lių nuo Bologna miesto.

Britų aštuntoji armija su
triuškino visą rytinį galą 
nacių Gotų linijos ir ver
žiasi gilyn į Po klonį. Na
ciai skubiai traukiasi atgal.

Oras pastaruoju laiku 
pragiedrėjo, tai sąjunginin
kai dabar galės suintensy
vinti savo vajų Italijoje.

Nacių Maršalo Kesselring 
padėtis nepavydėtina. Jo vis 
plonėjanti linija Italijoje 
neduoda jam kuo džiaugtis. 
Jeigu amerikiečiai užims 
Bologna, linijos centre, tas 
sudarys pavojų nacių dali
niams Adrijos įcrante, kur 
jie dar laikosi kalnuose. •

Vakariniam Italijos kran
te braziliečiai kariai randa
si 23 mylias nuo La Spezia 
uosto.

Republikonai Skelbia Neteisybes: FDR
WASHINGTON, rūgs. 23. 

— Savo pirmoj kampanijos 
kalboj, Prez. Rooseveltas at
rėžė republikonams, saky
damas jie skelbia neteisy
bę, kuomet sako dabartinė 
administracija nepasiruošė 
artėjančiam karui.

Anot Roosevelto, republi
konai vartoju diktatorių 
metodą, kuri sako niekuo
met nevartoti mažą melą, 
bet jei meluot, tai vartoti

Japoną Kariuomenė 
Okupavo Jungyun

CHUNGKING, rūgs. 24 - 
Kiniečių komunikatas sakė 
japonų dalinys, kuris įėjo į 
Kiangoi provinciją iš Liu- 
chow pusi aus alio pietinėj 
Kinijoj, užėmė Jungyun, į 
pietvakarius nuo Wuchow.

Kovose už Kweilin, 150 
mylių į šiaurę nuo Wuchow, 
neįvyko jokių didesnių pa
sikeitimų.

Hunan provincijoje dar 
toliau šiaurėje, kaujamasi 
aplink Paching.

didelį melą.
Prezidentas taipgi sakė 

republikonai nenorėjo žiūrė
ti į pakeitimus pasaulyje, 
o dabar prašo balsuotojų 
jiems pavesti šio krašto už
sienio politiką ir karo vedi
mą.

Rooseveltas sakė pirmas 
Amerikos rūpestis yra karo 
Laimėjimas, o po to konver
sija iš karinės į taikos eko
nomiją.

NEGALI SUSITARTI 
DEL NACIŲ LIKIMO

WASHINGTON, rūgs. 23. 
— Prez. Roosevelto kabine
to komitetas dėl Vokietijos 
likimo susiskaldę dėl Iždo 
Sekr. Morgenthau patiekto 
plano, kuris numato panai
kinti Vokietiją kaipo pra
monės centrą ir padaryti ją 
mažų ūkių kraštu.

Morgenthau planas turi 
i Prezidento pritarimą, bet 
'jam nepritaria Sekr. Hull, 
į ir ypatingai priešinasi Ka* 
[ro Sekr. Stimson.



Uoliai remsimet

Community War Fund vajų
Tokios milžiniškos labda

ringoj organizacijos, kaip 
Community War Fund, dar 
pasaulyje nėra buvę. Sis 
Community War Fund susi
deda ii daugelio kitų lab
daringų organizacijų. Trrp 
tų labdaringų organizacijų, 
kurio* sudaro Community 
War Fund yra ir mūsų Unit
ed Lithuanian Relief Fund. 
TAPO SUVIENYTA

Praeity šios visos organi
zacijos veikdavo atskirai. 
Bet atskirai veikiant susi
daro labai didelės išlaidos. 
Vėl gi toms labdaringoms 
organizacijoms atskirai ke
liant fondus, darant rinklia
vas, o kadangi jų yra labai 
daug, tai rinkliava būtų per 
visus metus kiekvieną die
ną. Dėlto sumanyta suvie
nyti visus fondus ir pada
ryti vieną didelę rinkliavą, 
o paskui surinktas aukas 
išdalinti pagal tų labdarin
gų organizacijų reikalus. 
Šiuo keliu einant daug pi
nigų yra sutaupoma; o e- 
sant tik vienai rinkliavai, ir 
aukotojams taip daug nejr 
grįstama.
APSIMOKA DIRBTI

Yra numatoma, kad iš 
šios rinkliavos mūsų fon
das, United Lithuanian Re
lief Fund, gaus arti pusės 
milijono dolerių. Mes patys 
atskirai dirbdami, tokią su
mą pinigų mums būtų sun
ku sukelti. Gaunant tiek pi
nigų mūsų fondui, tai mums 
apsimoka per ateinantį mė
nesį pasidarbuoti dėl bend
ro fondo, Community War 
Fund.
U. S. O. GAUS PUSĘ

Kareivių labdaringoji or
ganizacija U. S. O. gaus pu
sę iš visų surinktų pinigų, 
ši organizacija rūpinasi ka
reivių reikalais. Kur tik ka
reivis neapsistotų jis ras 
tokj U. S. O. centrą, kur jis 
gaus veltui pavalgyti ir pa
ilsėti.

Reikia turėti atminty, kad 
kareiviams dažnai prisieina

statiems traukiniu važinėti 
po dvi ir net tris dienas. Čia 
nekalbu apie tuos kareivius, 
kuriuos mes matome trau
kiniuose, kada jie važiuoja 
į namus poilsiui. Čia kalbu 
apie kareivius kadi juos ka
riuomenė veža iš vienos vie
tos į kitą.

Kada kareivius veža ka
riuomenė, tai niekas nežino, 
net nei tie patys kareiviai, 
kur jie važiuoja. Bet kar
tais jie važiuoja taip su
grūsti, kad važiuoja per dvi, 
tris dienas stati be tinkamo 
poilsio.

Tik pagalvokime kaip toks 
kareivis jaučiasi po tokios 
kelionės, kada nustojus ko
kiam nors mieste, jis nuei
na į U.S.O. užeigą, kur gau
na tinkamai pavalgyti ir pa
ilsėti. Ištikrųjų išvargusiam 
kareiviui atrodo, kad jis pa
teko į dangų.
PRISIMINUS PRAEITĮ

Nauja knyga
i Tik ką iš spaudos išėjo 
j knygelė, kuri pavadinta: 
“Lietuva nacių ir bolševikų 
vergijoje”, šią knygelę spau 
dai paruošė S. š. ir Juozas 
Pr.unskis. Knygelėje iškelia
mi faktai ir paduodami do-* 
kumentai, kurie parodo na
cių ir bolševikų žiauru 
Lietuvoje. Perskaitykite šią 
knygelę. Ją išleido A. L. R 
K. Federacijos Chicagos aps 
kritis spaudos sekcija.

Per pereitą karą tokių U. 
S. O. organizacijų nebuvo. 
Nepamiršiu vienos kelionės 
kol tik būsiu gyvas, kaip iš 
Chicagos aplinkiniais keliais 
per tris dienas vežė mus sta
čius į Georgia valstiją. Pa
siekėme Ga. valstiją apie 2- 
trą valandą ryte. Tuo lai
ku taip lijo, kad, rodos, jū
ra išsiliejo. Per tą lietų 
mums prisiėjo dar pėsčiuoti 
8 mailes, o nuvykus į vietą 
taip pat lyjant pasistatyti 
būdeles (tents). Dabartinė 
U. S. O. organizacija apsau
go kareivius nuo alkio ir 
nuovargio.
U. S. O. ORGANIZACIJA 
NEŠA KARIAMS . 
PAGALBA .

Kareiviai savo stovyklose 
ir svetimose šalyse kenčia 
ir ilgesio kančias. Ilgesys 
yra labai didelis kareivio 
priešas. Ilgesio kančią gali 
suprasti tik tas, kuriam te
ko jį pergyventi. U. S. O. 
organizacija ant kiek ga
lint stengiasi kareiviams jį 
sumažinti. ŪSO organizaci
ja tai atlieka siųsdama net 
į tolimiausius tyrlaukius,

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
-------- ='------- " . ..'.n'"

kur randasi kareivių pa
linksminimui artistus, štai 
viena lietuvaitė operos dai
nininkė P. Stoškiūtė sugrį
žo iš 20,000 mylių kelionės. 
Ji važinėjo po kareivių sto
vyklas U. S. Q. siunčiama 
plačiajame pasauly, ir gavo 
dainelėmis linksmino karei
vius. Sunku būtų išvardinti 
visus darbus, kuriuos atlie
ka U. S. O. organizacija ka
reivių pagalbai.

Spalių mėnesį įvyksta 
Community War Fund va
jus. Remkime šį vajų viso
mis jėgomis.

Viktore* Balanda

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
•

Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva j DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
raneija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOR 1462.

VEIDO IŠRAIŠKA

»*

South Carolina's senato
rius Ellison D. Smith, krai
pydamas veidą, susitiko su 
anti-Roosevelt demokratais, 
kuriuos pakvietė nustatyti 
planus, kad F. D. R. neiš
rinkti. (Acme-Draugas ph.)

Už 83 mailių
Giedrią dieną Eifelio bokŠ 

tą (Paryžiuje) galima ma
tyti už 83 mailių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Pirmadienis, rūgs. 25, 191

Darbininku balsas, 1919 m tartas Kaune
(LKFSB) Šiemet, rugsėjo | darbininkija turėjo nuošir-

27 d., sueina 25 m. nuo pir- ^džių prietelių, kaip a. a. En- 
mojo Lietuvių Krikščionių fdziulaitis, kuris sunkiose są-
Darbininkų šuva ž i a v i m o 
Kaune, įvykusio 1919 me
tais, ką tik beatsistatant 
Lietuvai. Neužilgo po suva
žiavimo buvo pradėtas leisti 
darbininkijos laikraštis “Dar 
bininkas”, gausiau steigti 
draugijos skyriai. Lietuvos 

Tel. YARds 4641

I. RIMDZUS, D. C.
CHIROPR AKTORIUS 

19 Metų Patyrimo 

4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare,<s£
ŠeStadieniaia visą dieną.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Mano 20 metą praktikavimas 
iusu rarantavimu 

Optometrieally 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 v. 
vak. Seredomis nuo pietų, o Ne-

dėlibj pagal sutartį.
Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be akintą. Kainos pigiau kaip

piram.
4712 South Ashland Ay.

/Phone YARDS 137S

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

Turime didelį 
k gerą pasi
rinkimą Muzikali tirų instrumen
tų, Muzikaiiškų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

taisome Laikrodžius, 
iėliua, Žiedus, Rašomas 

Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — YYATCHMAKER

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Taipgi
Laikrodėi

lygose begyvendamas, persi
dirbęs, mirė be laiko. Nuo
širdžiais Lietuvos darbinin
kų prieteliais ir vadais bu

vo prof. Dovydaitis (dabar 
esąs baisiai sunkiose ištrė
mimo sąlygose), dr. Dietiniu 
kaitis, kuris buvo tiek iš
vargintas bolševikų kalėji
muose, kad ir laisvėn išleis
tas neilgai pagyvenęs mirė.

Skelbkite* “Drauge’

. GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

%=

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai 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. Dziubak ir Duktė — savininkės

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliotais pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
arti 47th Street

tat: nuo 9 vaL ryto fld 8 vaL vak.

Res. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHTRlJRf^

2423 West Marųuette Bosu«
OFISO valandos 

TrečiačL ir Nedėliotais susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

CHANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. vmo. LUMP — sueit.......... $9.80
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMT................$11.25
PETROLEUM COKE (Course). • $12*50 
PETROLEUM COKE (PUe Ron) $}0*95

• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LI Q U O R 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

NATBAN
KANTEK

‘MrtnvlJMuuŽyduku”

Būkit Malonūs 
SAVO KIMBI

Tik viena pora ak ų Įsam rntlt- 
mul. Saugokite ja* leisdami Ue<- 
zamlnuott jas modernlSklausta 
metodą, kurią ragSjimo mokslas 
gali sutelkti.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime aldnlų, karto prašali

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMETRMTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonu: CANAL 0522, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:<0 a. m. Iki •:>• p. m. 

Trsčlad. Ir ieitad. 1:10 a. m. 
Iki 7:18 ». m.

DR. G. SERNER

Oftao TeL VERgtata 9696 
Beaddendjoe Tai.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 Ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 6921
Bes.: KENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
l GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 6:30-8:19

TreCladlenlo Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisu yra utdarytaa

LIETUVIS AKIŲ; UGDYTOJAI 
25 metų patyrimu

TeLiJYardi 1829
'Pritaiko Akinius, 

Kreivas Aida 
Ištaiso.

Oftao Ir Akinių Dlrbtuvl 
8461 80. HALSTED ST. 

Kampu 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8

'TeLiYi

4P

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURf 

2201 W. Cermak Rd.
1—S popiet Ir 7—8 ▼. v 
Trečiad. Ir šeštadienis 

ofisas uždarytas. 
REAl i J KNCUA

3241 West 66th Place 
' Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect ^59

DR. P. Z. ZALATOm
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 -vaL vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A $IMKIW
■mTOJAS r Chirurgas 
- R AKINIUS PRITAIKO

144 West S5th Street
VkL: 11-12; 8-4; Ir 6:30-8:30

PlimaiBiiiitahi 2-4 ta 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

SJuniausia Hunui 
kurią uždirbame

įa yra
savo -ui

LIETUVIAI DAKTARAI

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything ta the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representattve

SnOWROOMS IN 
MERCHANDI8E MAKT
For appotatment eail — 

RĖPI BLIO 6061

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ M0R6ICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavlmnl, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MCNESUflŲ MMOKfUEMŲl
Panaudokite Progą Dabartlnėma Zcmoma 

VaoiknČto Ratoma

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mltoų Halgoje. Jflaa indSliaJ 
rūpestingai globojami Ir Ilgi U,000.00 ap
drausti per Federal ftovtn«a and Loan In- 
aurance Corporation. /Asą pinigai bite greitai 
Umokami jam* ant pareikalavimo.

GENIAUSIA IR CVMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANS1NC (STAIGA 

— 47 Metai Rckmliųro Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joeeph M. Mozeris, Sec’y. 8226 8. HALSTED 8T.

Tel. REMIoek 8700 
Rez. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS m chirurgas

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien. 
Išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso Tel. .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

KamBen mm 9:00 lU 8:00 vaL 
Treėlad. Ir Sekna. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ta Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2^, 7-9 F. M.

8147 S. Halsted St, Chlc&go 
Pirmadieniais, Trečiadisaials 

ir fieštadieniato

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. TeL: MIDway 

OFISO VALANDOS:™ 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki \ 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 005^
Jeigu neatalliepla —
Bank KLDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vali popiet

ir nuo « Iki 9 vai vakare.
TreCladlenlo vakarais tr taipgi 
________ Sckmadlcnlalą pagal uu tart).

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

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP VVANTED —- MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tt-J. RANdoInb 9488-9489

MERGINU — lengviems dirbtuves 
darbams. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandce. I.aikas ir pus6 virš 40 
valandų.

TABLET A TICKET CO.,
1021 VVest Adams Street

HELP VVANTED _ VYRAI

D2ENITORTĮT — dienomis, malonios 
darbo sąlygos. 48 valandos. Laikas 
ir pimf vlrS 40 vai.

TABLET A TTCKFT C.O..
1021 Wcst Adams Street

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

Srd floor

VYRŲ
Warehouse Pagelb.
Wholesale Grocernės įstaiga arti
moje West svdėie turi darbu ke
letui ORDERIŲ IŠPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.

Šie Yra Nuolatiniai
Po Karo Darkai»

48 vai. savaitė. Laikas ir pusė virš 
40 vai. Puiki transportacija iki 
durų.

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS
SEAL PRESSMEN ir Tagelbininkų. 
Malonios darbo sąlygos. 48 valan
dos. Laikas ir pusė virš 40 valandų. 

TABLET A TICKET CO.,
| 1021 VVest Aliams Street

SASH MAKERS 
CABINET MAKERS 

PAPR. DARBININKŲ
Gera mokestis, pastovūs darbai.

MORGAN SASH & DOOR CO. 
2287 S. Blue Island Avė.

STENOGRAPHER — pieasant work- 
ing conditioną — 5, day week. Good 
starting salary.

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street

HELP VVANTED — MOTERYS

~~ OFFICE HELP ~
Wholesale Grocer on near West 
Side has orenings for an ORDER 
TAKER, HAND BILLER, PRIC- 
ER and COMPTOMETER OPER- 
ATOR in Office.

THESE ARE PERMANENT 
POST WAR POSITIONS

5 DAY\VEEK.
Excellent transportation to door. 

ASK FOR MR. FUETTERER

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare ibi 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atattanklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MERGINŲ
Prie Machine shop ir Asaembly dar
bų. Įeigykit po karo darbą, dabar, 
jei turit mekaniškų gabumų ir jei 
esat gabios, greitos ir taisyklingos. 
Mes tokių norim, švari dirbtiivS, pui
kios darbo sąlygoj gera mokestis.

Mclntosh Electric Corp. 
223-33 N. CALIFORNIA

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų jdomiau-

MELSKITES UŽ TAIKĄ! šią laikraStį “Draugą”.

MERGINŲ IR MOTERŲ
17 iki 55 Metų Amžiaus .
ŠVARUS DIRBTUVES DARBAI

t

PATYRIMO NEREIKIA. PRADINE MOKESTIS 60c J VAL.
SU 5 CENTŲ PAKĖLIMU PABAIGOJE 6 SAVAIČIŲ.

5 CENTAI PREMIJOS BONAI ANTRAM ŠIFTE
GEROS DARBO SĄLYGOS — APMOKAMI POILSIO LAIKAI. 
DYKAI LIGONINĖS PRIEŽIŪRA IR GYVYBĖS APDRAUDA 
ATSIŠAUKIT EMPLAYMENT OFISAN 8 RYTO IKI 4:30 PP.

CASPERS TIN PLATE CO. 4100 W. 42 PL.

PULLMAN
AIRCRAFI

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia
Abelnas pamokos laikotarpis 

viena savaitė

*100% KARO DARBAI 
*6ERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITE-

Pu,iki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atslneškit pilietybės prirodymus

MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.

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.■
PARDAVIMUI

Reikia dar 200,000 žmonių karo darbui

V-Y-R-U

PARSIDUODA NAMAS
DS1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų p rąžo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefanija 
Nntautas. 4B3B So. Wood Street, ar 
telefnnuoklte LAFayette 0098.

PARSIDUODA — 1 kitehen sink, 1 
lavatory aink. 1 day-bed, 1 elate 
laundry tub ir 1 fuel oil <Irum (60 
gal. dydžio). KrelpkttPg dSl Infor
macijų J —
“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

PATARNAVIMAI

Helen Keller, garsi moteris, arba — nebylė, “klausymo 
pirštus” pridėjus prie vice-prezidento Henry A. Waliace 
burnos, kai jis kalba į ją Madison Square Garden’e. Wal- 
lace kalbėjo susirinkusiems žmonėms ir savo kalboje pa
reiškė, jog reikia palaikyti prezidentą Rooseveltą, kad 
“laimėti kovą” dėl pilno darbo, tautos sveikatai, ir pas
toviai taikai užtikrinti. (Acme-Draugias photo)

Washington. — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jėgos 
komisijos pirmininkas, savo 
neseniai išleistoje visos ša
lies darbo apžvalgoje iške
lia viešumon svarbų reika
lą surasti daugiau darbinin
ku gyvybinės svarbos karo 
pramonei. Apžvalga padary-! 
ta pasiremiant neseniai gau-1 
tais dvylikos Karo Darbo 
Jėgos komisijos skyrių di
rektorių pranešimais. Juose 
pabrėžiamas didelis reikalas 

Į gauti dar 200,000 darbinin
kų kai kurioms labai svar- 
bioms sunkiųjų pabūklų dirb 
tuvėms, norint patenkinti 
Gen. Eisenhowerio neseniai 
įteiktus pageidavimus.

Pažymima, kad didžiau
sias darbininkų trūkumas

jaučiamas Naujoje Anglijo
je, Vidurio Vakaruose ir 
Pacifiko pakrančių pramo
nės centruose, nors. bend
rai imant, vyrų darbininkų 
niekur nėra per daug. Išei
tis matoma tik darbininkų 
perkėlime iš mažesnės svar
bos sričių į pačias svarbiau
sias sritis, kas jau bando
ma vykdyti. OWI

30 metų sukaktis

Tautos Fondas, davęs 515,000 dolerių 
Lietuvos reikalams

Daugiau gauna
Jungtinių Amerikos Val

stybių federalinis iždas šie
met gauna dvigubai daugiau 
mokesčių, negu gaudavo 
1943 metais.

PRIE SVARBIŲ DARBŲ 
★ ★ ★

Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais
GERA PRADINE MOKESTIS.

DARBAS PER IŠTISUS METUS 
ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri
žeratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 
Tel. YARDS 1800. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
z VAL.: 7 RYTO IKI 3 PP.

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

DELTA-ST AR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. • SEELEY 3200

Bus daugiau sviesto
Karo maisto administraci

ja praneša, jog neužilgo 
žmonių vartojimui bus pa
leista daugiau sviesto. Iš at
sargos kiekių sviesto liko 
tiek, kad žiemos metu karo 
reikalams reikėsią mažiau, 
ir dėl to civiliams liks dau
giau.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

(LKFSB) Šiemet sueina 
30 metų, kaip Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse buvo į- 
steigtas Tautos Fondas. Ji
sai išaugo iš Lietuvių Poli
tiškojo seimo, kurs Chica- 
goje buvo sušauktas 1914 m. 
rugsėjo 21-22 d. Į seimą su
važiavę apie 300 delegatų 
nuo katalikiškųjų organiza
cijų, paskelbė rezoliuciją, rei 
kalaujančią Lietuvai plačių 
laisvių ir kovai dėl laisvės 
įsteigė Tautos Fondą. Į pa
baigą 1916 m. Tautos Fon
das jau turėjo 50 skyrių, o 
1918 m. pradžioje skyrių bu
vo net 150. Nuolatiniai na
riai — aukotojai darydavo 
šitokį gražų pasižadėjimą: 
“Aš žemiau pasirašęs (usi) 
žinau, kad: 1) Mūsų Tėvynę 
Lietuvą ištiko baisiausia ne
laimė. 2) Mūsų tauta šian
dien be pastogės, nes jos 
namai sudeginti. 3) Mūsų 
tauta alkana, nes jos mais
tas išplėštas. 4) Mūsų tau
ta kenčia nuo šalčio, nes ji 
neturi kuo apsidengti. 5) 
Mūsų tautą galingi priešai 
stengiasi ištautinti, nes lie
tuvių apgyventame krašte 
steigia nelietuviškas mokyk
las. 6) Mūsų tėvynėje tūks-

★ ★ ★★

★ For Salo I9

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

ADVERTISE
In America’s Greatest 

□thoanlan Daily Newspapev 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALE AN AD-TAKER

CLASSIFIED OFFICE ‘ 

TEL.— BANDOLPH'9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LE ADINO LITHII ANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★*¥***¥¥

tančiai nekaltų vaikelių ta
po našlaičiais ir nėra kas 
juos globotų ir mokintų. 7) 
Lietuva nuo amžių yra ne
kaltai persekiojamą, skriau
džiama ir neturi politiškos 
liuosybės. — Todėl — var
dan Dievo, vardan krikščio
niškos labdarybės ir žmo
niškumo tvirtai pasižadu 
nuolat mokėti kas mėnuo 
po... ant Lietuvos aukuro, 
kad:

1) Lietuvą pridengti ir 
nuo bado išgelbėti,

2) Lietuvos našlaičius pri
globti ir išmokinti,

3) Lietuvai išgauti poli
tišką neprigulmy bę ".

Nors šio dokumento kal
ba neišdailinta, bet ji taip 
nuoširdi ir gilia Lietuvos 
meile persunkta.

Ir buvo atsiekta žymių re
zultatų. Tautos Fondas su
rinko daugiau pusės milijo
no dolerių, Anais laikais, ka
da doleris dar nebuvo nuver-P
.tintas, tą sumą dabartiniais 
pinigais beveik dvigubai tek
tų vertinti. Iš Tautos Fon-I
do sukeltų kapitalų buvo 
skirta:

Kovai dėl nepriklausomy
bės (diplomatinei akcijai) — 
306,886.47 doleriai.

Nukentėjusiems nuo karo 
šelpti — 115,766.37 doleriai.

Kultūros reikalams (mo
kykloms, stipendijoms) — 
56,283.29 doleriai.

Organizacijos reikalams 
— 36,677.73 doleriai.
• Visiems minėtiems reika
lams kartu — 515,613.73 do
leriai.

Buvo leidžiamos knygos, 
biuleteniai, palaikomas in
formacijų biuras ir visai3 
galimais būdais veikiama 
dėl Lietuvos atstatymo. 1918 
m. kovo 3-19 Tautos Fon
das buvo paskelbęs “Laisvės 
Savaitę”, kuri labai papildė 
išteklius. Į lietuvius buvo 
paleisti prasmingi šūkiai, 
kaip pavyzdžiui:

— Taupyk, bet Lietuvai 
kišenės neuždaryk.

Siautė
1923 metais Japonijoje 

siautė žemės drebėjimas. Du 
trečdaliai japonų sostinės 
Tokyo buvo paversta į griu
vėsius.

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

— Aviliui visos bitės iš
tikimos.

Gražūs Tautos Fondo at
siekti rezultatai, jo. sukeltos 
didelės lėšos ir pravestoji 
propaganda Lietuvos reika
lui gali būti pavyzdžiu ir 
dabar.

Prie to fondo daug dirbęs, 
taigi jį gerai pažinęs, prof. 
K. Pakštas taip apie jį at
siliepia :

— Tai buvo didžiausia lie
tuvių tautos istorijoje gry
nai privatine iniciatyva ir 
be jokios valstybinės para
mos išaugusi labdaringoji 
lietuvių organizacija, kūrusi 
Lietuvos valstybę ir malo
ningai atsiliepusi į| visus o- 
piausius tautos reikalus di
džiojo suspaudimo dieno
mis. ”

Keturias mirtis 
prisiminus

(LKFSB) Prieš penkerius 
metus, 1939 m. rugsėjo 21 
d., mirė žymus lietuvis ka
riškis brig. gen. Pr. Vai- 
čiuška.

— Šiemet, rugsėjo 30 d., 
taipgi sueina penkėri metai 
nuo mirties Juozo Tūbelio, 
ilgus metus buvusio minis- 
teriu ir ministeriu pirminin
ku Lietuvoje.

— Prieš 50 metų, 1894 m. 
rūgs. 20 d:, mirė garsus ka
talikų mokslininkas G. B. 
de Rossi, senienų tyrinėto
jas, archeologas, kurs visa
me pasaulyje sukėlė didelį 
susidomėjimą tyri n ė j i m u 
krikščionybės senobinių lie
kanų.

— Prieš 250 metų, 1694 
m., mirė lyginamosios fizi
ologijos (kūno organų vei
kimo) kūrėjas ir mikrosko
pinės anatomijos (kūno da
lelių tyrinėjimas per padi
dinamus stiklus) pradinin
kas M. Malphigi, kurs ypač 
pasižymėjo tyrinėjimais o- 
dos, inkstų ir kepenų. Tas 
garsus mokslininkas buvo 
taipgi nuoširdus katalikas.

Mažiau duonos
LONDONAS. — Naciams 

bėgant iš Prancūzijos, Bel
gijos ir Olandijos, iš kur pir
ma jie gaudavo didelę savo 
maisto dalį, Vokietijoje su
mažinta žmonėms duonos 
dalinimas. Vokietijos gyven
tojams dabar vienos dienos 
vartojimui duodama mažiau 
kaip svaras duonos asme- 
niuL

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, (

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS

— be kMHtaM

MUTUAL FEŪER AL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.................... Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZAMAUSKAS, Raitininku
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tame komunistų vadų kongrese Chilės komunistų at
stovą* Lafferte pabrėžė, kad Pietų Amerikos valsty
bėse, komunistų vadams padedant ir diriguojant, ruo
šiamasi prie revoliucijos. Sovietų atstovybės, su savo 
prekybinėmis, finansinėmis ir kultūrinėmis misijomis, 
padedančios komunizmo mintį plačiau paskleisti. Tos 
diplomatinės įstaigos tarp universitetų jaunimo, tarp 
inteligentų populiarindamoe rusų kultūrą drauge sklei
džia ir prielankumą komunizmo idėjoms. Nemažai atsie
kiama per SSSR draugų organizaciją, kuri yra įsteigta 
Brazilijoje, Kolumbijoje, Uragvajuje, Chilėje, Costa Ri- 
coje, Salvadore, Meksikoje, Jungt. Amerikos Valstybė
se ir Kanadoje. Komunistinei revoliucijai daugiausiai 
pasipriešinimo esą iš karinių grupių ir iš Bažnyčios. 
Tai, esą, priešai Nr. 1. Kadangi Meksikoje Bažnyčios 
gyvenimas gerokai esąs apardytas, tai čia sudaromas 
lyg centras komunistinės įtakog į visą Pietų Ameriką. 
Kad palaužti Bažnyčios įtaką tame slaptame komunis
tų vadų kongrese buvo nusistatyta visomis priemonė
mis — per organizacijas, mokyklas, per paskaitas, per7 
spaudą pabrėžti, kad Romos katalikybė yra stabmel
diška, kad dvasininkai nedorovingi — žodžiu, visais 
būdais vesti propagandą prieš Bažnyčią ir jos atsto
vus. “Mes turime ruoštis, kąd Meksika ir Pietų Ame
rikos kraštai būtų pasiruošę pasiimti vadovaujamą 
vaidmenį pasaulio užkariavimo komunizmui... Būdami 
ištikimi Sovietams, mes artėjame prie dieno® kada (re
voliucijos) aušra išauš.,.”, -r- kalbėjo komunistų vadai 
savo tame suvažiavime. Pažymėtina, kad suvažiavime 
buvo paleista nemažai karčių žodžių ir prieš “kapita
listinę” Angliją bei Jungtines Amerikos Valstybes.

Žinoma, Jungtinėse Amerikos Valstybėse komunistai 
iki šiol vis laisvai veikdami, nėra atsiekę žymių rezul
tatų, nes Amerikos darbininkai daugelis turi savas 
nuosavybes ir yra susipratę, Vargu ar ką ypatingo

Lietuviškieji bolševikai dažnai plepa, būk tai Kata- komunistai ir ateity čia atsieks, bet jei susilauksime 
likų Bažnyčia vienu ar kitu būdu yra protegavusi na- didesnių puolimų prieš Bažnyčią, prieš jos veikėjus ko- 
cizmą. Tai yrą didžiausią melagystė! munizmuį palankiuose laikraščiuose, leidiniuose, tai-

Vokietijos vyskupai daug kartų smerkė Hitlerio rė- visgi žinosime iš kur jų pradžia. Iš kitos pusės, žinant 
žimą. Smerkė jį popiežiai — Pijus XI įr Pijus XII. tokias slaptojo kominterno agentų pastangas, visų pat- 

Katalikų Bažnyčia, katalikų organizacijos, įstaigos, rijotįškąi nusistačiusių piliečių pareiga yra prisidėti 
spauda ir paskiri veikėjai skaudžiai nukentėjo nuo na- Prie pątrįjotinės dvasios, žmoniškumo jausmų ugdy- 
chf'siautėjimo Vokietijoje ir jų okupuotuose kraštuose, mo, kad kruvinos komunistinės Uranijos slaptieji agen

tai nesuklaidintų geros valios, bet mažo supratimo 

žmonių.
Šias visas žinia* paduoda mūsų Federacijos spaudos 

biuras.
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Iš Prancūzų kalbos išvertė
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Laikraščiai kalbėjo apie 

Liudviką Enguerrand, jūsų 
sūnų. Jie neapsigavo, ka
dangi mes esame palaidoti 
toje pačioje aukos valioje. 
Primenu, kad jam tenka 
didesnė garbė, kaip man: 
mirtis! Užteks, jei jūs nori
te, atitaisyti laikraščiuose 
paskelbtą žinią, nurodant, 
kad Liudvikas Enguerrand 
mirė. Kai dėl manęs, man 
pavestąsis Apvaizdos užda
vinys išpildytas, man būtų 
sunku palikti sau šitą var
dą. Aš pranešiu savo komen
dantui, kad vėl pasiimu Da
nieliaus Donadieu vardą. 
Aš jus maloniai prašau, kad 
mano parodytos pastangos 
kiek nors sumažintų gailestį

gyventi savo skausmingas 
valandas, kurių tu buvai 
Apvaizdos parinkta ašis.

ateitį, kuri atsivėrė jo pas
tangų dėka.

Kada jis grįžo iš Maroko, , 
prieš ketverius metus, jis 
man nupasakojo šitą dra
matišką įvykį; per kurį tu 
pažinai savo motiną. Jis 
man taip pat pranešė, kad 
tu nepriėmei pasiūlymo, 
tave jie norėjo paimti savo 
sūnumi. Aš parašiau tau,
pagirdomas tavo išmintin-

Koks žmogus garbingas ir &um4-
PAM_ 10 Tačiau, bėgančios dienos
pilnas karšto tikėjimo štai- dabar kitaip atrodo. Aš no- 
ga išeina iš griuvėsių! Rei- rėčiau tau šiandien pasaky-
kėjo jam vos trijų mėnesių, 
padedant Lorotui, kad įkur
tų šitą laikraštį, kuris tapo 
jo pasididžiavimu, pasidid-

ti, kaip aš grožėjausi tavj 
vargšės motinos nuolanki 
mu, kada nelaimė ją užpuo
lė; jos džiaugsmu, kai ji

žiavimu, kurį visa siela ju- jautė, jog jos Maksas yra 
to, nes žinojos kovojąs už išgelbėtas iš amžinosios
tiesą. Mes visi jo verkiame. 
Bet vis tiek, pasakė jis man 
dieną prieš mirdamas, vis 
tiek: geras grūdas pasėtas; 
augąs javas nusmelks men
kus kūkalius, kuriuos bu
vau pirmiau pasėjęs!

mirties; jos laimė, kada jį 
matė savo vyrą sutvarkius 
savo vestuves Gailestingo- j 
sios Dievo Motinos hažru^ 
čioje, mirštant kovoje 
kilnias idėjas.

Tur būt, galima būtų pa
siųsti jai kokį žodį ir tru-

Naciai šaudo kunigus

Susirinko didelis skaičius
prie jo tų, kurie sekė jo pir- pūtį nuraminti ją tame be- 

vienai nelaimingajai: mano maišiais nurodymais. Iš ne- galintom liūdesyj, kurį pa- 
motinai. Ji nežino, kad jos sąmoningos blogybės gimė gilino jos vyro mirtis, 
paslaptis atidengta; palikite jėga gyva, veikianti, nešan- Tepadeda tau Dievas, ma-

ti gražių vilčių. Taip, jis no mielasis! 
galėjo ramiai užmerkti akis, Kunigas Darmon^
numatydamas ramina n č i ą (Daugiau bus)

Šiomis dienomis pranešama, kad viename tik Pary
žiuje naciai (jų okupacijos metu) sušaudė trisdešimts 
katalikų kunigų. Buvo areštuota 108 kunigai. Daug jų 
išvežta Vokietijon, 34 uždaryta į Prancūzijos kalėji
mus. Naciai buvo areštavę ir vyskupų, kurių tarpe bu
vo vysk. Pierre Theas.

Šias žinias paduoda Paryžiaus laikraštis “La France 
Libre”.

Yra sušaudytų kunigų ir Italijoj. Mieste Arezzo ir 
jo apylinkėj naciai sušaudė devynis katalikų kunigus 
ir keletą brolių vienuolių.

Naciai yra tokie pat baisūs Katalikų Bažnyčios prie
šai, kaip ir bolševikai.

Leiskime Lietuvai gyventi!
KAIP SUTIKTAS LIETUVOS ŽMONIŲ ŠAUKSMAS 
LONDONE , . 'f. ■

Škotijoj leidžiamas lietuvių savaitraštis “Išeivių 
Draugas” įdėjo tokį rašinį, atsiųstą iš Londono:

“Iš Lietuvos atėjo kruvinas šauksmas į pasaulio są
žinę: leiskite Lietuvai gyventi. Liepos* 10 d. per Stock- 
holmą pranešė Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas: Svyriuose rusai išskerdė visus lietuvius. Angli
jos laikraščiai to atsišaukimo nedėjo, — nepatikrinta 
žinia, girdi. Deja, žinią patvirtino į Švediją pabėgusieji 
lietuviai. Bet tai buvo prieš mėnesį laiko, žinia pase
nusi, teisinasi menki mūsų draugai. Vienas tik Catholic 

Šis vajus arba tie trys mėnesiai vadinamą bargeno Herald isid6i0 pirmajame puslapyje skaudžią, nevisai 
laikotarpiu, nes nauji nariai turės progos apsidrausti tikėt4 žinią, kad Rusijos kariuomenė, užimdama Lie- 
mūsų Susivienyme senomis, palyginti žemomis mene- tuvos Plotus> žudytų lietuvius. Šaukim kur galim ir 
sinėmis duoklėmis. Nuo naujų (1945 m.) metų įeis į aiškinkime anglams, jog reikia, kad sąjungininkai leis- 
galę nauji mokesčiai už tą pačią apdraudą. Jįe bus tų Lietuvai gyventi, kad sudraustų kruvinus bolševi- 
truputį, aukštesni. Todėl gera proga šiuo vajum pasi- kus’ kad tie nežudytų Lietuvos nekaltų žmonių, be 

savo kaltės nešančius trečią ir bene skaudžiausią oku
paciją. Mums sako, kad po šiai okupacijai ateisianti 
Lietuvai laisvė. Kas iš jos įnirusiems? Kas iš tos po- 
pieroje rašytos laisvės, kai mūsų Tėvų Žemėje nebe
liks lietuvių.

LIETUVIAI TROKŠTA BOTI LAISVI

“Lietuvos gyvenimas yra visame panašus į Europos 
kultūringų tautų gyvenimą. Rusijos gyvenimas, — vi» 
sai kitoks. Lietuvos teisme žmogus yra tol nekaltas, 
kol neįrodo jam kaltės, Rusijos teisme žmogus visada 
kaltas, nebent jis įrodo savo nekaltumą. O tai padaryti 
nėra lengva, kai pasamdyti šnipai riebiai apmokami už 
išdavystę ir suklastojimus.

“Lietuviai pamėgę yra privačią nuosavybę ir jąja 
yra pagrįstas tautos gyvenimas. Rusijos žmonių gyve
nimas yra grindžiamas bendruomenės nuosavybe. Lie
tuvis nori turėti savo namą, savo daržą, savo ūkį, ar 
savo įmonę. Rusijoje žmonės minta iš valstybės nusta* 
tyto maisto iš bendrų virtuvių. Lietuvoj dvarai panai* 
kinti, o Rusijoje iš kaimų sudaromi dvarai ir žmonės 
verčiami būti baudžiauninkai.

“Lietuviai pamėgo laisvo žodžio laikraštį, knygą.

LRKSA vajus
Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj vadovybė skel

bia trijų mėnesių vajų naujiems nariams prirašyti 
Vajus eis per spalių, lapkričio ir gruodžio mėnesius.

naudoti ir prisirašyti.
Reikia manyti, kad LRKSA kuopos Chicagoje prie 

to vajaus gerai prisiruoš, kad duoti progos lietuviams 
katalikams tapti geros ir stiprios apdraudos organi
zacijos nariais lengvesnėmis sąlygomis. Kiekviena kuo
pa turėtų išsirinkti organizatorius, kurie galėtų per 
tuos kelis mėnesius ypatingu būdu pasidarbuoti.

Mums visiems reiktų labiau susidomėti LRKSA, nes 
tai grynai lietuviška ir katilikiška organizacija, ku
rios nariu būti yra ne tik naudinga, bet ir reikalinga. 
Ypač katalikų visuomenės vadai ir veikėjai turėtų būti 
aktyvūs Sus-mo augintojai ir palaikytojai.

★
Komunistų planai Amerikoje
IŠ SLAPTO JŲ VADŲ SUVAŽIAVIMO MEKSIKOJE

Įtakingi Meksikos laikraščiai, kaip dienraštis “Ex- 
celsior”, savaitraščiai “Mariana” ir “Hoy” įsidėjo ste
nografuotas kalbas ir aprašymus slapto komunistų 
kongreso, įvykusio šią vasarą Bellas Artės rūmuose, 
Meksikoje. Komunistų kongrese buvo pabrėžta, kad 
komunistų siekimai (pasaulinė revoliucija), pasilieka
nepakeisti, nežiūrint kai kurių iš Maskvos išeinančių nau Rusai 8avo piliečius maitina (komunistų propagandos 
jumų, kuriuos daroma taikantis prie laikotarpio poli- jovalu. Mūsų tauta yra kiaurai religinga. P.er 82 nuoš. 
tinių aplinkybių. Karas sudaręs labai palankias aplln- Yra katalikai. Rusijos žmonės priverstinai skaitomi be- 
kybes komunizmo infiltracijai (platesniam paskleidi- dieviais. Bedievybė platinama valstybės lėšomis, už-
mui). Inteligentuose, armijoje, svarbiausia —- darbo tvenkiant šlykščiais raštais, blauriais paveikslais jaut-
unijose (jų tarpe išvardyta C. I. O.) turima slapta vei- H* jaunuomenės sąžinę. Rusijoje nėra sąžinės laisvės,
kią komunistiniai branduoliai, kurie duodą vilties su- Ten yra laisvė tik mirti, o Lietuvą nori gyventi- Leis-

laukti triumfo (tjj organizaciją kentroiės). Tame slap- Lietuvai gyventi!0 ____

ją nežinančią, kad ji gyven
tų sapne, kuris nuramino 
jos sąžinės griaužimą.

—Danieliau, aš stebiuos 
tavo švelnumu. Taip, supran 
tu tavo atsargumą. Mes esą 
me tik žmogiška tešla; aš 
turėčiau kentėti, nes reikia 
atsižvelgti į galimus pablo
gėjimus. Tegu, mes išsiski
riame. Pireš išvykdama, ta
vo motina pasakys tau su
die. Suteik jai tą šypsnį, 
kurį jai parodei jos sapne. 
Ji išvyks nurimusi, pasiruo
šusi gyventi minėdama mū
sų vargšą atpirktąjį sūntj 
ir tą sūnų, kuris dar yra 
gyvas.

Ir Teresė pridėjo:
—P. Enguerrand, tegu jus 

laimina Dievas. ............
Enguerrandas sudrėbė  j o:
—Jūsų Dievas yra labai 

geras, labai gražus... Savo 
mintyse, be abejo, aš tik 
jam priklausau, jo nepažino
damas. Eiti prie jo! Bet jis 
mane atstums!

—Ne, p. Enguerrand, jis 
jus priims. Mes melsimės už 
jus.

Enguerrandas nuleido gal 
vą, lyg paskendęs giliame 
sapne, paskui pakildamas 
priėjo pabučiuoti Teresės: 
“Sudie, mano dukrele, sau
gok Dievą savo širdyje: jis 
vienintelis yra tiesa. Aš tai 
jaučiu!”

pabaiga.
Po ketverių metų.
Kun. Darmont Danieliui
Donadieu, Pinso srities 
valdytojui, Clairfontaine. 

Mano brangus Danieliau, 
Tuo pačiu paštu siunčiu 

tai laikraštį Gyvenimas, iš
margintą juodais rėmais; jo 
redaktorius, p. Enguerran- 
da« atidavė savo gražią sie
lą Dievui. Didelis nuostolis 
religinei spaudai. Ak, mano 
vaikeli, kada žmogus, to
kiais galingais dvasios spar
nais, kuris savo jaunystę 
praleido klaidoje, grįžta į 
Šviesą, kokia tatai galybė!

Aš lyg matau šiandien, 
kada šitas atviras žmogus 
atsistojo prieš mane nuga
lėtas. .Dievas jį buvo par* 
bloškęs žemėn, Jis pabaigė

STASYS LITWINAS SAKO:
S 12 K "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

L/n.L>n.Xl — VISOKIOS rcšies namams
JI i į i t • t • .*?REIKMENIS.

Visokios Rūšies Insulacijos Materi<Jo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų —- Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemefeto — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITYVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAL8TEI) ST. TEL. VICTORV 1272 

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

-uai.

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JCSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMDERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMRJ. 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY’O

MASTER WINDOW SHADE CO.
1803 West 47th Street — arti VVood Street 

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

VAL.: — nuo 9 rytb iki 5:30 p.p. ketvir. iki 9. šeštad 9 iki 12.

PENKIOLIKA (18) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Mūaų pačių padirbti frašūa 
PARLOR SETAI -r- ra 
•prtagaala,
arba jūaų 
aenaa setas 
ar ma trasas 
perdirbtas Ir 
padarytas
kaip naujas. *

Ateikite šiandieI W

Studlo Gonoh

Telefonai SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

M10 TOT ROOSEVELT ROAD *



Pirmadienis. rūgs. 25, 1944
SB DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

LAIMINA LAKŪNUS Iš Vaizbos Buto veiklos

Svarbus ir reikšmingas susirinkimas
Po vasarinių atostogų Lie-; Frank Vizgard įstojo į bu- 

tuvių Vaizbos Buto direk-'tą. Skaičius narių siekia

gi lakūnų grupė priėmė šv. Komuniją, kur “tai Angli
joje”. Armijos kapelionas kunigas Joseph B. Murphy, iš 
Pittsburgh, laimina lakūnus prieš išskredant į kovos lau
ką. (NCWC-Draugas photo)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
vakarienėKugelio

Town of Lake. — Labda
rių Sąjungos 1 kuopos mė
nesinis sus-mas įvyko labai 
gausingas. Į Labdarių Są-gą 
įsirašė A. Karpienė. Pirm. 
E. Gedvilienė pranešė, kad 
1 kuopa negalėjo centro pik
nike dalyvauti, nes buvo pa-" 
rapijos piknikas, bet 1 kuo
pa išplatino šim|ą labdarių 
centro tikietų. Centro rapor
tą išdavė A. Snarskienė. Nu
tarta turėti kugelio vaka
rienę, kad sukelti seimui do
vaną. Į komisiją apsiėmė: 
pirm. E. Gedvilienė, O. Vaz- 
nienė, A. Snarskienė, V. Mas 
lauskienė, H. Paukštienė, B. 
Cicėnienė ir Petras ir Mari
jona Doršai.

Labdarių 1 kuopa gerai 
gyvuoja, gauna kas susirin
kimą naujų narių. Per ku
gelio vakarienę pirm. Elena 
Gedvilienė žadėjo gauti am
žinų narių. Labdarys

Gražiai dirba
Town of Lake. švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. mėnesinis sus- 
mas įvyko skaitlingas. Rė
mėjų 3 skyr. širdingai dėko
ja skyr. pirm. E. Gedvilie
nei už priėmimą bunco į sa
vo namus ir už gražias vai
šes. E. Gedvilienė daugiau-

Anglijon Atskrido 
Daugiau Robombų

LONDONAS, rūgs. 24.— 
Nacių robotinės bombos ir 
vėl vakar naktį krito pie
tinėj Anglijoj ir Londono 
apylinkėj. Nepranešta, kiek 
padaryta nuostolių.

Lenkai Gali Atleist:
Generolu Sosnkowski
LONDONAS, rūgs. 24. — 

Norėdami kaip nors Eusitai- 
kyti su rusais, Lenkijos ka
binetas rekomendavo Prez 
Raczkiewicz’iui atleisti Gen. 
Kazimierą Sosnkowski iš 
Lenkijos kariuomenės virši
ninko vieta v. Rusija reika
lauja jo atstatymo kaipo 
vieną sąlygų susitarimui su 
Londono lenkais.

šia pasidarbavo sukelti pel
ną $70.00; visas pelnas buvo 
paskirtas seimo dovanai. Į 
seimą apsiėmė važiuoti ir pi
nigus nuvežti A. Snarskie
nė. Nutarta turėti rinklia
vą, kaip kas metai. E. Ged
vilienė apsiėmė sužinoti lai
ką dėl rinkliavos.

Iš apskričio raportą išda
vė A. Snarskienė. Rėmėjos 
gerai gyvuoja. Rėmėja

toriai turėjo savo susirin
kimą penktadienio vakare 
Diriaus-Girėno namo patal
pose, ir svarstė buto atei
ties darbuotę. Buvo laikai, 
kai buto direktorių susirin
kimas negalėdavo sutraukti 
aštuonių narių iš penkioli
kos, o šiais metais tokių su
sirinkimų nebepasitaiko.

I praeitą susirinkimą at
silankė direktoriai Al. Kum? 
kis, Stanley Balzekas, dr. 
Drangelis, dr. V. S. Nares, 
Sgt. Ben. Surwill, J. P. Var- 
kala, B. R. Pietkiewicz, Ant- 
hony Valonu, J. W. Pachan- 
kis, J. M. Mozeris ir W. B. 
Sebastian.

Kitas susirinkimas 
įvyks spalių męaesį 

Sekantis visuotinis buto 
narių susirinkimas įVyks 
spalių mėnesyj, Dariaus-Gi
rėno svetainėj, dėl kurio mū
sų darbštus ir gabus vįce 
pirm. St. Balzekas jau pra
dėjo rengtis, ir nėra abejo- ' 
nės, kad programas ir už
kandžiai bus kaip ir praei
tyje, pirmos rūšies. Direk
toriai taip pat nutarė nu-į 
pirkti dar už keturis šimtais 
dolerių karo bontį.

virš šimto, bet vietos yra 
teisingiems, ir kituą gerbian 
tiems lietuviams biznieriams 
bei profešijonal&ms.

Nušvietė karo fondo vajų

Į direktorių susirinkimą 
atsilankė J. Daužvardienė,

kuri kaipo lietuvių tautos 
skyriaus pirmininkė, labai 
gerai paaiškino ateinančios 
kampanijos reikalą, kur no
rima ir bus sukelta veik 
trylika milijonų dolerių Chi 
cagoj dėl Community ir War 
Relief Fondų. Patartina vi
siems lietuviams aukoti mi
nėtiems fondams, nes lietu
vių tauta labai daug laimės 
iš aukotų pinigų,

W. B. Sebastian, 
Publicity Chairman

Mirė
CHICAGO, III. — . Mrs.

John F. McMahon, žymi ka
talikių moterų vadė, mirė riant šaltuosius mūsų že 
turėdama 82 metus amžiaus. ' ašigalius.

Uodai
Uodus visur rasite, išski

A A

lARGtlir
VTENLNTKLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RAD10 LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — buo 1 

Ud 2 vaL popiet
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:39 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais ano 7 iki 8 v. v.
GUCIO ofiso adresas:

6755 S. Westem Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROvehill 2242

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

PIRKITE KARO BONUS!

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
U2 MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. S. GOVERNMENT 8UPERV1SION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKEEWICH, Pres. and llgr.

£ i b ■■ . a .. . 8'

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONEMENT COMPANY 

(įsteigta 1880 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Pirma virš 50 m. 
Tos Pačios geimo* 

Rankose!

UDlfOBIALS Af NO ADDmOliL OOSTI 
P48TIOUUB FBOPUB PUBTU paGBAJfKm rBOOVOTIONS

DnmuBUTOM of ras famoub momteua grafitu

BŪT U. 8. WAR BONDS WITH THB SAVINOS 
Kwarrae ram —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANUN MONUMENT MAN^

Mamber of the Uthuanlan Chambar of Commaree

MODERNI IM«»| PARODA: RflBDKKCUA:
UM W. WeeUngten BHd. <019 Ssuth Troy Street

TeL ESTebrook 8645 TeL REPublic 4298 (n 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak; šeitoA ir Sek®. M |

. ONA AUKSORIUS 
(po pirma vyru Dargienė; po tėvais lietingai te)

Mirė Rugsėjo 22 d., 1944 m., 4:30 vai. po piet, sulaukus 
puafBS amžiaus. Gimus Lietuvoje, Kaltinėnų parap., Kauno 
gub-, Tauragės apskr.

Amerikoje iigyveno 36 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Antanas, 45 sūnai: Peter Dargia, jo 

žmona Lillian, M/Lgt. VVilteam Dargia U. S. A., ir Mathew 
Dargia, 2 podukres Julia ir Kathleen Auksorius, 4 posūniai, 
Pvt. John Aukaorius U. S. A., Jess Auksorius, jo žmona 
Judy, Harry'Aukaorius, Anthony Auksorius, jo žmona Rose, 
8 anūkai, švogeris, Aleksandras Dargis ar jo šeima ir kiti 
giminės, draugaj-gės. Lietuvoje brolis Aleksandras, sesuo 
Juzefą ir kits giminės.

Priklausė prie Brokų ir Seserų Liet. Amerikoje dr-jos ir 
Darius-Gprėnas Service Mothers Club.

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Westera Avė.

Laidotuvės įvyks antrad., Rugsėjo 26 d., 8:30 vai. ryto 
iš koplyčios bus atlydėta į Gimimo švenč. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu!|ingos pamaldos, o po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Karimiero kapines.

Visi a. a. Onos Auksorienės giminės, draugai-gės ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Vyras, Sūaai, Podukrės, Posūniai, Marčios, 
švogeris, Anūkai ir Giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas Petkus, TeL Grovehill 0142.

86=
PIRKIT TIESIOG IS 

ŽMONIŲ, KURIE PATY3 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenf 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarusvtanaa — Moteris patarnauja. 
IPOONE 9000 U17 ROOSEVELT STREET

Geriausio Materioio ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

Ir DMtnt: sn N. WBBna« AVB. 
(N*toU Oraad M.)

PHONHs 8EELEY 61(

štai vienas Ii m 
patuki irilnig

DIDYBttl Ofl

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 
Chleagos Dalyse

Programai WGES
(1890 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

m1

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Misų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jftsų finansiškam stoviui prieinamas.

NARIAI
Chleagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieni Ir Haktf

Mes Turimo 
Koplyčiai

Dalysi

ANTANAS M. PHILLIPS
UTUANICA AVĖ. Phone YARDS

I. LIULEVICIUS
9G GALDOBNIA AVĖ. Phone LAP. 9971

P. L RIDIKAS
3854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th OTR—»
______________ Telephoae YARDS 1410

L J. ZOLP
1846 WE8T 46tk ST.____________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
nu UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS R
Pkoae YARDS 1198—M

LACHAW1CZ m SUNAI
2814 WE8T 23rd PLACB 
10786 S. MICHIOAN AVB

CANAL 2918 . 
OOMMODORE 9768

PULLMAN 1274

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9091
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
|=T^užU.S. LAISVĘ ir 
{Pavergtųjų Išlaisvinimą

Daktaro sūnus lakūnas

2nd Lt. Richard A. Gussen

2nd Lt. Richardas Anta
nas Gussen, sūnus Onos ir 
Dr. Antano J. Gussen, gy
venančių adresu 1410 South 
49th Court, Cicero, III.

Baigęs Cicero Roosevelt 
pradžios mokyklą, vidurinį 
Aiokslą ėjo Morton High 
School. Šią mokyklą baigė 
1942 metais ir po to vienus 
metus lankė Morton Junior 
College. Mokyklose pasižy
mėjo moksle, dalyvavo spor
te ir buvo gabus ir pavyz
dingas mokinys.

1943 metais savanoriu 
įstojo į kariuomenę ir pasek
mingai išlaikęs kvotimus bu
vo paskirtas aviacijos kor
pusam Čionai su visu atsi- 
dėijmu ir pasišventimu pra
dėjo ruoštis patapti kariniu 
lakūnu. Balandžio 22 dieną,

"DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA!

šių metų, Miami universite
te, Floridoje, su pasižymė
jimais baigė karo lakūnų 
mokyklą. Gavo lakūno spar
nus ir sykiu buvo pakeltas 
į 2nd Lieutenant laipsnį. »

Lt. Richardas kaipo vie
nas iš gabiųjų mokinių buvo 
paskirtas 12-kai savaičių į 
C. C. T. S. mokyklą dėl di
desnio apmokymo, šią mo
kyklą baigė su aukščiausiais 
kreditais ir pasižymėjimais.

O rugsėjo 12-tą jo tėvai 
gavo žinią, kad jų sūnus Lt. 
Richardas tapo paskirtas 
instruktorium dėl kitų ap
mokymo. Tad smagu ir link
sma tėvams turint tokį ga
bų sūnų. Pravažiuodamas 
pro Chicagą aplankė savo 
tėvelius.

Grįžta Amerikon
CHUNGKING, Kinija. — 

Karo produkcijos skyriaus 
viršininkas Donald Nelson 
atvyko Indijon pakeliui at
gal į Ameriką. Jis pabuvo 
Chungkinge dvi savaiti, ku
rių metu tarėsi su Kinijos 
vyresnybe kaslink Amerikos 
pokarinės pagelbos Kinijos 
industriją pakelti.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

POLYNA STOŠKIUTES, 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., Chlcago

TIKlETŲ KAINOS: $2.75; 2.40;1.75;120; 90c, su U S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.
v I

Pažvelgus į 
gyvenimą

X

Nušautas fašistas
ROMA. — šiomis dieno

mis už išdavikiškus darbus 
sušaudytas buvęs fašistų po* 
licijos viršininkas Pietro 
Caruso. Vokiečiams valdant 
Italiją, Caruso vienu tarpu 
perdavė vokiečiams 50 ita
lų kalinių masiniam sušau
dymui.

Konsulas užsimušė
WASHINGTONAS. — Čia 

pranešta, jog lėgtuvui sudu
žus prie Bahia, Brazilijoje, 
užmuštas Jungtinių Valsti
jų konsulas Brazilijai, John 
J. Meily, 57 m., ir jo žmona. 
Nelaimėje iš viso žuvo 18 
asmenų.

Ilgesnės lovos
f', t.

National Retail baldų or
ganizacija nutarė dirbdinti 
ilgesnes lovas, kurių vienos 
būsiačios 6 pėdų ir 8 colių 
ilgumo, o kai kurios “extra” 
ilgumo turėsiančios net 7 
pėdų ir 3 colių ilgio. Sako
ma, tas daroma daugiausiai 
atsižiūrint į kareivių ūgį. 
Mat, 10 nuoš. kareivių yra 
6 pėdų ar daugiau aukštu
mo. Prie to, kariai ilgai iš
gulėję apkasuose ir lapių 
duobėse susirietę, grįžę na
mo norės miegant gerokai 
išsitiesti. ‘

nnBrmMrns dratoab, mickgd, icctndts

LAIVYNO KAPELIONAI

Katalikai kunigai, pastarose trijose klasė se, baigę U. S. laivyno kapelionų lavinimo 
mokyklą, Williamsburg, Va. Jie išvyko į laivyno postus. (NCWC-Draugas photo)

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ♦

Iš karo frontų

Ne visur ir ne visiems kareiviams 
baisui karo gyvenimas

ŠVIEŽIAS PIENAS PAČIOJ KARO UGNYJ. — GYVE
NIMAS ^tOŠNIOJ VILOJ. — VIENAM KARIUI 
PATEKO NACIŲ VIRŠYLOS PIETŪS. — GĖLES 
KAMBARYJE.

Kas sakė, kad karas bai
sus?

I ■'

Bendrai kalbant, karas 
gal yra pragariškas dalykas, 
bet kai kuriems, net karei
viams ir ne bet kur, bet pa
čiame fronte, karas gali bū
ti ne tik lengvas, bet ir la
bai patogus dalykas.

ŠVIEŽIAS PIENAS 
FRONTE

Iš Europos fronto gauta 
keletas pranešimų kaip kai 
kurie kariai (žinoma ne ty
čia, bet dėl susimetusių ap
linkybių) gyvena patogu
muose, net pačiame fronte 
gauna šviežaus pieno, ypa
tingų pasiuntinių pristatoma 
užkandžiai ir miegamajame 
kambaryje kasdien padeda
ma šviežios, gyvos gėlės.

Štai, pavyzdžiui. Pfc. Ed
vardas Hansen, įsikasdinęs 
apkase vos 150 jardų nuo 
vokiečių sunkios artilerijos 
Normandijos fronte, pama
tė'netoli ramiai sau besiga-( 
nančią karvę. Hansen atsar
giai prišliaužė, karvę pamel
žė ir pienu pavaišino aštuo
nis savo draugus kareivius, 
kai tuo tarpu apie juos švil
pė ir zvembė nacių kulkos. 
GATAVI UŽKANDŽIAI .

Sgt. S. Bieniek, kurio na
mai 4332 S. Maplewood avė., 
pamatė išdidų, nutukusį na
cių karininką, motorcikliu 
dumiant Italijos . vieškeliu. 
Karininkui arčiau privažia
vus, Bieniek tyčia oran ty
čia šovė keletą kartų ir pri
vertė nacį pasiduoti. Ameri
kietis motocikle rado dar

šiltus užkandžius ir įsakęs 
belaisviui naciui karininkui 
jį pavėžyti į alijantų sto
vyklą, Bieniek pakeliui ska
niai pavalgė senai ragautų 
šiltų pietų.
GYVENIMAS VILOJE

Amerikiečiams stumiantis 
Italijos fronte. Cpl. John 
Motycka, 127 E. Quincy rd., 
Riverside, III., buvo skirta 
apsigyventi senoje Italijos 
viloje, dvare, kuris priklau
sė 60 m. senukui, bet tur
tingai kunigaikštytei, ku
riai patarnavo visa eilė tar
nų. Cpl. Motycka tat kurį 
laiką pagyveno kaip ponas. 
Kunigaikštytės įsakymu, 
Cpl. Motycka . kambaryje 
kasdien buvo padėta švie
žios, gyvos gėlės ir jam pa
tarnauta lygiai kad būtų bu
vęs koks dvarponis.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

Tėvo patarimas sūnui
GALLUP, N. M. — Vie

nam tėvui, indijonui, praneš
ta, jog jo sūnus sužeistas 
karo fronte. Gavęs žinią, tė
vas sūnui parašė tokį pata
rimą :

“Jei buvai pašautas kojon 
ir negali maršuoti, pasisa
kyk kariuomenei ir grįžk na
mo. Jeigu nesi pašautas ko
jon, greitai stok į kovą ir 
šaudyk tuos japonus!”

Nauji gydytojai
Rugsėjo 16 d. Loyola uni

versitete įvyko mokslo už
baigimo iškilmės, kurių me
tu 130 jaunuolių įteikta me
dicinos ir dentisterijos dip- 
lomos. Gavę savo diplomas, 
visi gydytojai paskirti ka
riuomenės ir laivyno tarny
bai.

Neteko $118
Gavęs $118 algos čekį, 

Juozas Zamara, 2921 N. La 
Šalie st., užsuko į karčiamą 
prie 716 N. Clark St. po sun
kaus darbo atsigaivinti alu
čiu. Išgėręs 8 stiklus, sutiko 
karčiamoj du vyru, Spud ir 
Clark, kurie susidraugavę 
bematant ištuštino Zamara 
kišenes ir pasiėmė likusius 
algos pinigus.

JOS. F. BUDRIK,
INO. -

3241 S. Halsted St
CHICAGO. 8. ILE.

TeL CALumet 7237--- *---
Užlaikome didelę krau

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

čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dytų dalykų — už priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BUD RIKO RADIO VALANDOS i
WCFL, 1000 K., NmINIm 

— 0:00 P. M.
WHFO, 1400 K., Ket*««o 
vakare — TsOOP.BC.
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X Juozas Jodka, klebono 

kun. M.-Jodkps, MIC., bro
lis, praeitą šeštadienį buvo 
atsilankęs “Draugo” redak
cijoje. Jis lanko Comell uni
versitetą, Ithaca, New York. 
Juozas specializuojasi vaba
lų moksle (entimologijoje). 
Chicagoje bus keletą dienų.

X Povilas Vitkus, buvęs 
Šv. Kryžiaus parapijos za
kristijonas, sunkiai serga.

X H. širvinskienė, žino
ma Brighton Park draugi
jų veikėja, smagiai atosto
gauja po Pittshurgh ir apy
linkes, kuri turi giminių. Da 
lyvavo ir šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Draugi
jos seime.

X John F. Cuneo, Cuneo 
Press firmos - savininkas, 
prie jau įsteigtos jo miru
siam tėvui atminti ligoninės 
— Frank Cuneo Memorial 
Hospital, prie Claredon, Mon 
trose ir Agatite gatvių šio
mis dienomis nupirko kitus 
didelius rūmus, kuriuose bus 
įsteigta pirmoji Chicagoj ka
talikų ligoninė vaikams. Da
bartinę ligoninę veda, ir bū
simą ves, seserys Šv. šir
dies Kongregacijos. Cuneo 
šeima yra katalikai.

X Marijos Legiono dar
buotojai rugsėjo 25 d., šv. 
Jurgio parapijos salėj turės 
susirinkimą, 7:30 vai. vaka
re. Marijos Legiono nariai 
veda platų apaštalavimo dar 
bą, lankydami šeimas, kur 
ligoniai, kur neturtingi žmo
nės, kur yra vaikų nekrikš
tytų, ar moterystė netvar
koj. Tuo būdu daugelis grį
žo prie sakramentų ir baž
nytinio gyvenimo.

X Mr. ir Mrs. K. Koltz, 
gyvenantieji Brighton Park, 
šiomis dienomis susilaukė 
sūnaus. Mrs. Koltz, buvusi 
Ceinoraitė, priklausė prie L. 
Vyčių 36 kp. Pažymėtina, 
kad K. Koltz, vedęs lietuvai
tę, taip išmoko lietuviškai 
kalbėti, jog nesakytum kad 
nelietuvis. Koltzai jau augi
na dukrelę.

X Šv. Pranciškaus Vlenuo 
lyno Rėmėjų Draugijos sei- 
ne čikagietės delegatės bū
ro pačiose viršūnėse: A. 
jnarskienė — pirm., A. Leš- 
inskienė — pagelb., J. Pu
rlienė — sekr. ir M. Am- 
jutienė — mandatų komi
sijoj. Viso aukų į seimą su
jaukė arti $6,000.00.

X Brazauskienės svetai- 
i«|j, 4558 S. Paulina St., sek- 
nadienį, rugsėjo 24 d., bus 
jauni Tėvų Marijonų Ben- 
Iradarbių 8 skyriaus pramo 
ja, kurios pasisekimui labai 
laug darbuojasi skyriaus 
drmininkė P. TurskienS.

X Ritchie Daunoras, sū
rus Elenos ir Antano Dau- 
lorų, gyvenančių Marquette 
’ark, buvo parvykęs namo 
(oilskųjįorai savaičių. Jis 
rra Great Lakęs Siganl kor- 
>use, kuriame tęsia studi- 
as. Tėvai tuo labai džiau- 
'iaai.




