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

—Abraham Lincoln

Kaina 3c Price 3c Vol. XXVIII

NUO INVAZIJOS PRADŽIOS IŠMUŠĖ 1000000 NACIU
Naciai Išsinešdina iš Rygos Srities; 

Rusai Spaudžia Sostinę iš 3-jų Pusių
Parašutistų Padėtis Labai Kritiška; 

Prarado Siaurini Galą Arnhem Tilto
LONDONAS, rūgs. 26.— 

Nacių radio pranešimai pri- 
pažino, kad vokiečiai prara
do Estiją.

Maskva sake rusai baigė 
tą kraštą okupuoti, ir kad 
“sovietinės Estijos vyriau
sybė” jau grįžo į Tallinną, 
Estijos sostinę.

MASKVA, rūgs. 26.—Ru
sų armijos organas Raudo
noji žvaigždė rašė, kad na
cių kariuomenė pradėjo 
evakuoti Rygą, Latvijos so
stinę, kurią rusai spaudžia

Sąjungininkai Persikėlė per Rubicon
Žemai skrisdami, Liberator lėktuvai išmeta parašutus su reikmenis anksčiau nusilei- 

dusiems parašutistams. Vaizde matosi nusileidę sklandytuvai ir susmukę parašutai.
(U. S. Army Air Force Nuotrauka; Acme-Draugas Telephoto.)

ROMA, rūgs. 26.—Aštun
toji armija persikėlė per is
torinę Rubicon upę Italijo
je, ir sąjungininkų komanda 
Viduržemy pareiškė viltį, 
kad tas persikėlimas “ves, 
kaip anksčiau istorijoje, į 
gąlvtiną pergalę sąjunginin
kų jėgoms.”

Aštuntoji armija užėmė 
Bordonchia, prie * Adrijos 
kranto, šešias mylias į šiau
rę nuo Rimini.

Žemiau Bologna, penktoji
armija varosi pirmyn keliuo belaisvių.

B-29 Milžinai Puolė Anshan Plienines
VVASHINGTON, rūgs. 26. 

—Karo Departamentas pra- 
ąešė, kad Amerikos B-29 
lėktuvai šiandien atakavo 
“strateginius militar i n i u s 
taikinius” japonų okupuo
to] Mandžurijoj.

Tokyo radio pranešimai 
sakė taikinys ir vėl buvo 
Anshan, plieno išdirbimo 
centras, kuris buvo atakuo
tas du kartu pirmiau.

Karo Departamentas ne
paskelbė jokių smulkmenų.

JAV Lėktuvas Nudėjo 3 Japonų Laivus
GEN. MacARTHIJR ŠTA- Laivas sprogo. Jūra toj vie

toj buvo padengta degančiu 
aliejų. Tas pats lėktuvas 
vėliau pataikė į 3,000 tonų 
priešo laivą.

BAS N. Gvinėjoj, rūgs. 26. 
—Vienas laivyno lėktuvas 
padarė rekordą, kuomet vie
na ataka Davao įlankoj, pie
tiniuose Philipplnnose, jis 
nuskandino tris japonų ka
ro laivus.

Gen. MacArthur praneši
mas sakė lėktuvo įgula ma
tė tuos tris laivus kuomet 
jie buvo sustoję pasiimti 
daugiau kūro. Taiklus bom
bų numetimas tuoj nuskan
dino du naikintuvus, o van
deny nusileidžiančių lėktu
vų laivas apvirto ir nusken
do.

Kitas Catalina -lėktuvas 
su dviem bombom pataikė į 
10,000 tonų japonų laivą 
prie šiaurinių Celebea salų.

iš trijų pusių.
Raportas iš fronto sako 

rusai valdo visus geležinke
lius ir didžiuosius plentus 
einančius iš Rygos, o rusų 
lėktuvai atakuoja antraei
lius kelius, kuriais naciai 
bėga.

Lėktuvų kovos vyksta 
virš Latvijos, kadangi na
ciai vartoja savo lėktuvus 
saugoti pasitraukiančią ka
riuomenę.

Anot pranešimų, rusų tan 
kai artinasi prie didžiojo 
Rygos aerodromo.

se kloniuose į šiaurryčių 
pusę.

Į šiaurryčius nuo Firen- 
zuola, amerikiečiai atmušė 
tris kontratakas prie Monut 
La Fine ir kaujasi su naciais 
Moraduccio gatvėse, 22 my
lias į pietvakarius nuo Imo- 
la susisiekimo centro.

Amerikiečių dešinėje, bri
tai ir indėnai užėmė Palaz- 
zuola, į rytus nuo Firenzuo- 
la, ir Marradi, 12 mylių į 
rytus. Suimta daug nacių

Tokyo radio sakė “apie 
70 Amerikos lėktuvų” daly
vavo Anshan atakoje, kuri 
tęsėsi apie valandą laiko. 
Taipgi pranešta, jog mažes
nis skaičius lėktuvų puolė 
Penhsihu, Darien ir Kwan- 
tung pusiausalį.

Japonai sakė savo žmo
nėms, kad jie numušė 13 
atakuojančių lėktuvų, bet 
pripažino, kad buvo padary
ta “maži nuostoliai.”

Submarinas Užpuolė
Laivą Prie N. Carolma
VVASHINGTON, rūgs. 26. 

—Laivynas pranešė, kad 
srubmarinas paleido dvi tor
pedas į Amerikos prekinį 
laivą. Pirmoji torpeda nepa
taikė į laivą, o antra jį taip 
sužalojo, kad pakraščių sar
gybos laivai turėtų jį vilkti. 
Vilktinė plaukė per Atlante 
siautusį uriganą ir pažeis
tasis laivas saugiai pasiekė 
Norfolk, Va., nors du sargy
biniai laivai nuskendo.

PARAŠUTAIS NULEIDŽIA MAISTĄ IR REIKMENIS

Gripsholm Parvežė 
Sužeistus Amerikiečius

WASHINGTON, rūgs. 26. 
—Švedijos laivas Gripsholm 
šiandien atplaukė į Jersey 
City su 219 rimtai sergan
čių ir sužeistų amerikiečių 
karininkų ir karių, kurie bu
vo belaisviai Vokietijoje.

Amerikiečiai buvo iškeisti 
už sužeistus vokiečius be
laisvius Goteborge, Švedijo
je, šio mėnesio pradžioje. 
Apsikeitimui tarpinink a v o 
Šveicarijos vyriausybė.

Jugoslavai Pavarė 
Priešo Kariuomene

NEW YORKAS, rūgs. 26. 
—Maršalo Tito komunikatas 
sakė jugoslavai partizanai 
suaižė stiprią nacių jėgą Su- 
madijoje, kur suėmė daug 
priešo reikmenų ir sunaiki
no 10 tiltų ant svarbiojo 
Belgrado-Kragujevaco kelio. 
Prie Levce partizanai pava
rė keturis priešo korpusus 
ir suėmė 1,000 belaisvių.

Neduoda Vokiečiams 
Bėgti iš Graikijos

BARI, Italija, rūgs. 26. — 
Partizanai pavarė nacius,
kurie bėgo iš šiaurvakari-1 kietija visai nepaveiks vyrų 
nes Graikijos į Albaniją. 1 ėmimą karinėms jėgoms.

Japonai Sustiprino Palau Garnizoną
OKLAHOMA CITY, Okla, j Dėl nepasiruošimo karui 

rūgs. 26.—Gub. Thomas E. ir japonų atakai ant Pear) 
Dewey vakar atsakė į Pre- Harbor, Dewey citavo Gen.
didento Roosevelto užmeti
mą, būk jis skelbiąs netei
sybę, cituodamas adminis
tracijos narių pareiškimus 
dėl iškeltų klausimų.

Dėl negreito karių palei
dimo iš kariuomenės, Dewey 
sakė Selective Service Di
rektorius Hershey, ne jis, 
padaręs tokį pareiškimą.

Nutrauks Argentinos- 
Amerikos Prekyba

WASHINGTON, rūgs. 26. 
—State Departamentas sakė 
Amerikos Laivai nuo spalių 
1 d. nebeplaukios į Argenti
ną. Pranešimas sakė tas da
roma dėl “karo reikalavi
mų.”

Sąjungininkai Nubaus 
Ašies Pagelbininkus

WASHINGTON, rūgs.-26. 
—State Departamentas pra
nešė, kad J. .A. Valstybės ir 
Didžioji Britanija sutiko po 
Vokietijos nugalėjimo nu
bausti tas įmones ir tuos 
agentus, “kurie buvo dalimi 
ašies pastangų dominuoti 
pasaulį.”

Pranešimas sakė bus “ati 
tinkamai pasielgta” su to
kiom organizacijom, ir tuo 
pačiu kartu juodojo sąrašo 
palaikymas kenks Japonijos 
karinėm pastangom.

Draftuos Vyrus po
Hiflerio Nugalėjimo

BUFFALO, N.Y., nigs.
26.—Selective Service Direk 
torius Maj. Gen. Hershey 
sako baigimas karo su Vo-

George Marshall, Senato
riaus Alben Barkley ir Sena
toriaus Harry S. Truman pa i 

reiškimus.
Dewey sakė Rooseveltas 

yra būtinai reikalingas Har
ry Hopkins’ui, Harold Ickes’ 
ui, politikos mašinoms, Sid- 
ney Hillman’ui, ir Browde- 
r’iui, iš kalėjimo paliuosuo- 
tam komunistų vadui.

Žiūrės, Kad Hitleris
Negautą Prieglaudos
LONDONAS, rūgs. 26.— 

Ministras Pirmininkas Cbur 
chill šiandien pakartojo An
glijos vyriausybės nusista
tymą, kad vokiečiai karo 
kriminalistai neturi rasti 
jokios prieglaudos neitra- 
liose šalyse.

Churchill pranešė parla
mentui, kad kitos šalys jau 
davė patenkinančius atsaky 
mus tuo reikalu, bet kad jis 
nėra matęs “specifiško pa
sisakymo” iš Ispanijos.

Churchill planuoja ketvir
tadieny suteikti pilną rapor 
tą Quebec konferencijos rei
kalu.

KARO BIULETENIAI
—Nacių rezervai sulaikė 

sąjungininkų verž imąsi į 
Bologna miestą, Italijoje.

—Paryžiaus radio prane
šimas sakė Belgijoje jau 
sudaryta nauja vyriausybė.

—Maskvos pranešimas sa 
kė smarkios kautynės vyks
ta už aerodromą prie Ry
gos.

--šeši šimtai sąjunginin
kų lėktuvų atakavo ,Pa« de 
Galais pakrantę Prancūzijo
je, ir nacių pozicijas Olan
dijoje.

__  Rusijos laivynas Balti
jos jūroje susirėmė su nacių 
karo laivais.

— Nutarta padaryti Ita
liją Jungtinių Tautų sąjun
gininke.

KALENDORIUS
Rugsėjo 27d.: šv. Kozmas 

ir Šv. Domi jonas; senovės: 
Maldonis ir Davyla.

Rugsėjo 28d.: Šv. Vaclo
vas; senovės: Tautvydas ir 
Visgirdė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 26.—Nacių nuo
stoliai vakariniam fronte 
spėjama siekia arti milijono 
karių. Bent 100,000 nacių 
užmušta, daug daugiau ne
gi 200,000 sunkiai sužeista, 
suvirs 500,000 suimta, ir ki
ti yra sugauti kanalo salose 
ir keliose kišenėse Prancū
zijos pakrantėje.

LONDONAS, rūgs. 26.— 
Oficialiai dar tylima apie 
devintą dieną aršių kovų 
Arnhem srity, Olandijoje, 
kur britai parašutistai smar 
kiai kaujasi, kad išlaikyti 
poziciją anapus Reino upės 
Olandijoje.

Britų spauda sakė parašu
tistų padėtis esanti pavojin
ga. Nacių Tarptautinis In
formacijos (propagan d o ?) 
biuras sakė britai parašu
tistai buvo išnaikinti.

Sąjungininkų lėktuvai ata 
kavo Osnabrucką ir Ham- 
mą du geležinkelių certrus 
per kuriuos naciaT~*pWetato' 
reikmenis savo jėgoms Olan 
dijoje, bei neišvardintą tai
kinį Bremene.

Vėliausias raportas sakė 
britai dar kaujasi, bet na
ciai anksčiau gyrėsi, kad jie 
trečią kartą perkirto susisie
kimo liniją tarp parašutistų 
ir britų antros armijos.

Nacių' propagandos trans

Naciai Stengiasi Palaikyti Darbingumą
BERNAS, rūgs. 26.—Na

ciai desperatiškai bando pa
laikyti suvežtų svetimšalių 
darbingumą, ir paneigti Gen. 
Eisenhower atsišaukimą į 
svetimšaliuą darbininkus Vo 
kietijoje sukilti.

Visas judėjimas tampriau 
valdomas, ir visi asmenys 
suvirš 14 metų amžiaus turi 
nešiotis oficiales atpažinimo 
korteles, o svetimšaliai savo 
pasus.

Kiek čia gaunama žinių, 
vis daugiau darbininkų pa-

Gub. Dewey Atsakė į FDR Priekaištus
LONDONAS, rūgs. 26.— 

Tokyo radio sakė japonų 
pagelbinė jėga buvo išlaip- 
dinta Peleliu saloje rugsėjo 
23 d. naktyje, ir jai pasise
kė susijungti su ten esan
čiu garnizonu be didelės opo
zicijos.

Japonai taipgi sakė ame
rikiečių nuostoliai iki rūgs. 
23 d. siekė 12,400 karių, ir 
kad amerikiečių atakos j'U 
nusilpo.

PEARL HARBOR, rūgs. 
26.—Didysis Amerikos rie

liacija sakė 1,400 sužeistų 
britų pasidavė, ir kad pas
kutinieji 600 parašutistų į 
vakarus nuo Arnhem taipgi 
pasidavė.

Orinėse kovose sąjunginin 
kai sunaikino 24 vokiečių 
lėktuvus; šeši sąjungininkų 
lėktuvai negrįžo.

Nepatvirtintas prancūzų 
radio pranešimas sakė Kle
ve, astuonių mylių gilumoje 
Vokietijoje, jau krito sąjun
gininkams.

Berlynas sakė amerikie
čiai pradėjo didelę ofensyvą 
Epinal-Remiremont srity 
Prancūzijoje, matomai pasi
stūmėjimui į Belfort perėją. 
Anot vėliausių raportų, ame 
rikiečiai randasi tik astuo
nios mylios nuo tos perėjos.

Į PARAŠUTISTŲ ŠTABAS 
, Olandijoje, rūgs. 26.—Trys 
'kariai, britų parašutistų da
linio likučiai, pasakojo kaip' 
t ritai, nogėdami išsaugoti 
šiaurinį gaią Arnhem tilto 
per Reiną, buvo apsupti ir 
priešinosi nacių tankams, 
liepsnosvydžiams ir patran
koms.

Tas dalinys buvo beveik 
sunaikintas. Iš 45 likusių 
karių, 35 buvo sužeisti. Ke
turi buvo palikti prižiūrėti 
sužeistuosius, o šeši bandė 
pabėgti. Jie buvo sugauti, 
bet paspruko. Trys jų pasie
kė sąjungininkų linijas.

I klauso sąjungininkų virši
ninko prašymo ir metę dar
bą slapstosi po miškus ir 
ūkiuose.

Naciai padidino darbo sa- 
’vaitę nuo 48 iki 60 valandų. 
Už laiką virš 48 valandas 
bus mokama viršlaikis.

Laikraščiai išeis tik pen
kias dienas į savaitę. Pir
miau buvo panaikinta sek
madienio laikraščiai, o dabar 
panaikinama ir pirmadienio 
laida.

čias laivynas plaukioja toli
muose Pacifiko vandenyse 
ir tebegręsia apdaužytiems 
japonų garnizonams Philip- 
pinuose, o 500 mylių į rytus 
Amerikos marinai smarkiai 
imasi su priešu, kad baigti 
Peleliu salos užėmimą.

Pacifiko laivyno praneši
mas sakė marinai dasivarė 
iki nepilnai mylios nuo Pe
leliu šiaurinio galo, ir nu
statė žuvusių priešų skaičių 
kaipo 8,288.
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ATVYKO J SAN FRANCISCO BALF skyrių daugėja
Įtraukime daugiau nelietuvių Lietuvai 
gelbėti .
Bendrojo Liet. Šaipos Fon Broofctyne, Ealtimore,
skyriai dygsta kaip gry

bai po lietr3U8. Pirmą^jg ^ky- 
rras pilnai bdjoja fondo pir-

Lawrsnce, Mass., Amster 
<iam, N. Y., New,ark, N. J. 
ir kitur. Be to, suorgarrizuo-

mininko dr. kun. Končiaus tas ir veikia Nėw York War 
kolonijoje, Mount Carnssf. I Fund Skyrius Brooklynte, Ru-

New Yorko gubernatorius Thomas E. Dewey (kairėje) 
sveikinasi su Californijos gubernatoriumi Warren, ir jo 
žmona, kai Dewey atvyko kalbėti j San Francisco, kaipo 
kandidatas į prezidentą.

Kaip siųsti Kalėdų dovanas
SIŲSKITE DOVANAS UŽJCRIN STIPRIOSE DĖŽESE. 
DABAR LAIKAS SIŲSTI. MINKŠTŲ SALDAINIŲ 
NESIŲSKITE.

Washington. — Armijos privalo būti atskirai ir at-
ir Laivyno paštas pažymi 
reikalą pakuoti Kalėdų do
vanas, siunčiamas užjūrio 
karinėms pajėgoms, metali
nėse, medinėse ir stipriose 
fiberbordo dėžėse. Dėžes rei
kia aprišti stipria virvute. 
Kalėdų dovanas reikia iš
gurti tarp rugsėjo ir spalių 
15 d.

Paštas dar pataria fiber
bordo dėžes įvynioti į storą 
popierį, nes iš patyrimo ži
noma, kad neįvyniotos dėžės 
dažnai įskyla ar sulūžta, kas 
gali pakenkti turiniui.

Siuntinio turinys privalo 
burti ankštai suvyniotas, kad 
pakeliui neatsipalaidotų. Kie 
ti saldainiai, riešutai, kara- 
meliai, vaisiniai pyragai ir 
šokolado plytelės, kurie yra 
kiekvienas atskirai įvynioti 
į vaškinį popierįi, privalo bū- 
ti gerai Įpakuoti dar į atski
rą dėžę iš medžio, metalo 
ar kartono. Nesiųskite mink 
Štų saldainiui, vistiek ar na
mie pagamintų ar pirktinių. 
Įvairūs peiliukai ir įvairūs 
smailūs bei aštrūs daiktai

sargiai suvynioti, kad nega
lėtų perplauti dėžutės ir su
gadinti kitų siuntinių.

Kalėdų siuntiniai privalo 
sverti nedaugiau penkių sva
rų ir neprivalo būti ilgesni, 
kaip 15 inčių ir viršuje pri
valo turėti užrašą, kad tai 
“Christmas Parcel”.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEV1- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATf

DĖVIMI OINTMENT
Nesutepantis — Nenueisiantis

800 N. Clark St., City 
SUPEBIOB 1462.

Pa. Pirmininku yra Antvros 
Dambrauskas. Skyrius nr. 2 
suorganizuotas Watėrbury, 
Conu. Garbės pirm. ktm. Va- 
lantiejus. Pirm. Alex Alek- 
sis. Skyrius nr. 3 Cbieago. 
UI. (Bridgeport sekcijoiv 
Pirm. Aleksandra Budris. 
Skyrius nr. 4 Chicago, UI. 
(North Side). Pirm. Vikto- 
rija Daugirdienė. Skyrius 
nr. 5 Chicago, UI. (fcar- 
quette Park). Pirm. S. či- 
žauskas. Skyrius nr. 6 Chi- 
cago, UI. (Brighton Park). 
Pirm. N. Klimas. Skyrius nr. 
7 Kearny ir Harrison, N. J. 
Pirm. Anelė Pieterienė, Sky
rius nr. 8 Bridgeport, Conn. 
Pirm. Juozas Dnlbis. Sky
rius nr. 9 Pittshurgb, Pa. 
Pirm. kun. J. V. Skripkus. 
Skyrius nr. 10 Waterbury, 
Conn. Pirm. Elena Devenie- 
nė. Skyrius nr. 11 New Bri- 
tain, Conn. Darbo priešaky 
kun. A. Tamoliūnas. Skyrius 
nr. 12 Hartford, Conn. Gar 
bes pirm. kun. Jonas Am- 
totas. Pirm. Veronika Pet
raitis. Skyrius nr. 12 Los 
Angeles, Cal. Pirm. Kazys 
Lukšia Skyrius nr. 14 Cice
ro, UI. Pirm. A. Zakaras. Sky 
rius nr. 15 Lawrence, Mass. 
Dar yra suorganizuoti ke’i 
skyriai, bet jiems centro nu
meris dar neduotas.
NEW YORKO 
APYLINKĖJE

Now Yorko apylinkėje su
organizuoti skyriai: Grea t 
Necke, Maspethe, organizuo-

ris talkininkauja if bendram 
BALF darbui. f

Organizuojant skyrius tu
rėkit minty faktą, kad na
riai moka po $2 per metus. 
Metai skaitomi nuo dien?* 
įstojimo, iki kitų metų tos 
pačios dienos.

ĮTRAUKIME
KITATAUČIUS

Gazolino rezervai
Washingten. — Gazolino 

rezervai civiliam vartojimui 
dabar yra tokioje padėtyje, 
kad dar kiek padidėjęs ga
zolino pareikalavimas karo 
veiksmams gali sudaryti y- 
patingai sunkią padėtį ap
rūpinant civilius gazoKnu — 
pareiškė gazolino adminis
tratoriaus pavadų o t o j a s, 
Ralph K. Davies.

Svarstydamas šią padėtį, 
Davies pasakė:

‘‘Nors aliejaus apdirbimo 
fabrikai ir pagamina dides
nius kiekius negu bet kada 
iki šiol, bet begaliniai dide
li karo reikalavimai apriba- 
vo atliekamo gazolino kiekį 
civiliniams reikalams.” OWI

Labai gaila, sako BALF 
pirm., dr. J. B. Končius, kad 
kai kuriuose organizuoja
muose skyriuose nematyti 
nelietuvių kilmės amerikie
čių nei skyrių valdybose nei 
nariuose. Mūsų pasisekimas 
ir amerikiečių nuoširdi pa
rama bus sėkminga tik ta
da, kai mes įtrauksime Į Lie
tuvai šelpti darbą Amerikos 
visuomenę, įvairių profesijų 
žmones, be skirtumo tikybos 
ar tautos. Amerikiečiams ne 
lietuviams tada susidarys į- 
spūdis, kad lietuvių tautos 
šelpimas yra varomas pla
čiu mastu ir jie darbui mie* 
lai ir noriai prisidės. Tada 
bus tikra American Relief 
to Lithnania — amerikiečių 
pašalpa Lietuvai.

Kitų tautų šalpos organi
zacijos turi svetimtaučius, 
ne tik skyriuose, bet ir cent
ro valdyboje.

Jonas Valaitis, 
BALF rūbų rinkliavos

vedėjas

Didžiausia Lietuvių 
Jeuelry Krautuvė

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

Aliejaus pečiai
Washington. — Kainų Re

guliavimo Įstaiga praneši,' 
kad dėl žibalo ir kitų leng
vųjų aliejų trūkumo, suvar 
žymai veikę pirma tik 28- 
se valstybėse, aliejum kū
renamųjų pečių pardavinė
jime, dabar bus taikomi vi
sai šaliai.

Nuo 1944 metų Rugsėjo 
9 dienos, aliejum šildomų 
pečių racijonavimo kvitai vi
soje šalyje išduodami tik 
asmenims, kuriems nėra ga
limybių naudotis kitokiu pe
čiu; arba seną pečių pakei
čiant nauju. OWI

■ ■ " 1 ■ ■ r 1 ▼ ~
Tel. YARds 4641

J. HIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną.

Gyvenimo nuoboduliu s^^ 

ga tik nuobodūs žmonės. E- 
merson.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted
' CHICAGO, 8, ILL.
TeL CALumet 7237- - - - A- - - -
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDIIIKO RADIO VAI.ANDt
WOFL, 1000 K., Nedėlios 
vakaiy; — tt:30 P. M. 
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. 51.

Platinkite “Draugą’

10.000 BONKŲ
• DEGTINEI
• BRANDCS
• RUM’O

• GIN
* VYNO 
d KORDIALŲ

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!

JOHNAKASS
JEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Trr

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Bea. 6858 So. Talman Ava.

DR. STRIKOL'IS
PHTSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland A venas 

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YABds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenuo 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryte fld 8 vaL vak. 
Tiefladkot pagal sutarti.

Bea. TeL GROvehUl 0617 
Office TeL HEMDook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
IGAfi
Ite^l

OFISO VALANDOS 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakarą

GYDYTOJAS PI CHIRURGAS 
2423 West Marųuette

Jr

CRANECOAL COMPANY | 
5332 So. Long A venų©

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. Vllte. LUMP — SŲotf.. $9.80
STOKER COAL, Ankštos rūšies, J7.45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK ftAND LUMP.......................$11.25
PETROLEUM COKE (Cou/se). 

PETROLEUM COKE (Pilė Boa)

■ —

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
EverytMng In the line of 

Furuiture

AL. C. ALIEN 
(Alelauskas)
Factory BepetieeftUrfhS

RHOWBOOMS IN 
MERCHANMSE MAKT

For appointmnat call —• 
REPUBLIC 6051

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SFECIALCMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: TARUS 6054

Būkit Malonūs 
SAVO 'KIMS!

Tilt viena pora al< u Ūsam gyveni
mui. saugokite Jas leisdami lleg- 
ttLmlnuotl Jas modernUktausla 
metodą, kurią reggjlmo mokslas 
gali sutelkti.

S« METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie praftall- 

na visa aklų {tempimą.

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

onoMsmmrrAi 
1801 So. Ashland Aveuue 

Kampas K-tos
Telefonas: GANAU 0588, Chicago
i OFISO VALANDOS:
Kasdien »:10 a. m. Iki J: 19 p. m.

Tl^Clad. h* AeSUd. »:10 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Oftoe TeL YKgfnia 0036 
Beddendjos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: I—3 ir 5—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sntartį

TeL YABds 5921
KENvood 5167.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

alte 1-9; no 6:306 J9

Trečiadienio Ir fieitadlenlo vakarais 
Ofisas yra uSdarytaa

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGU

2201 W. Cermak RdO 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v

Trečiad. ir Šeštadienio 
ofisas uždaryta*.

REZIDENCIJA 
• 3241 West 66th Placo

TeL REPnbHc 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z.
GYDYTOJAS IR CHIRURGĖ

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YABds 9146

DR. V. A. SIMKUS
HIMTNAB B 0RBUB4H|
- B AKDHOB PRITAIKĖ 

*144 Weot S5th Street 
11-11; >-4; hr «;30-8:M

uBenials—2-4 fcr 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-11.

VUL:

fN 
KANtEtt

“UntuTilkM
Žydukas"

DU G/SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
B metų prityrimas

TeLtYavds 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki t 
^grtttsdienyjo pagal sutartĮ. .<

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, RemontavirauL Refinansavimui— 
AMT fdbtovU MtME8IMrV rėMOKfeirMUf
Panaudokite Proga PabartlnAme Zcmome 

NtMMmMo Ratome.

TAPKrrEPrNAMSrNTAINRPHrKr,AtTHOMT!
- ■ ■■■ - Į - — - ■ I. .... ............. - .4 - e Į Į. Į-

TAtrPVKITB mflcų {.^taigoje, JOsų IndMlal 
rOpe«t<ng*1 globojami Ir ligi 95,000.00 ap
drausti per Federal Kavinio, aml . Ix>an In- 
mrance Corporation. Jftst) pinigai greitai
lamokaml Juma ant pareikalavimo.

HKNIACS1A m ZVMIATTSfA UETUVIU 
F1MANSIMC IMTAIOA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVIN6S AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Stec’y. 3228 S. HALSTED ST.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia 
kurią 
mis.

duona yra toji, 
rauko

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. .... VIRginta 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Dd 8:00 vaL 
TreSad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 R. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

tr Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

1147 S. Halsted St, Chleagn 
Pirmadieniais, Tea*^- — į iMĮu

L ” ir Seltadieuiaki i

DR. CHARJ1S 5EGAL
GYDYTOJAS ir chirurgas

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tel.: MIDvray 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. 

Res. Tel.
LAFayelte 3210 
REPublic 0054

Jeigu neatsiliepia —
šauk KEDzIe 2868 gte 

VALANDOS:
Kandlon nuo t-l vai. popiet

ir nuo G Iki 9 vai. vakare.
Trečiadienio va karato Ir taipgi 
___ ____ Sekmad i eniaifi pa^pil outa rtj.

Nebūk vergu, bet viešpa 
ČIu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne-j 
žiniomis. Tik ne visi pasie-l
kia. — VydOnaa tfb
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Trečiadienis, rūgs. 27, 1944

CLASSIFIED AND "HELP
DĮgNRAteS DRAUGAS, CHIUSnU,

WANTED"

“DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

Kq pasakoja buvę Rusijoje

Koksai gyvenimas ištremtųjų
“DRAUGAS” HEI.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Deorborn Street 
Te4. RAKdolDh MM-MM

HELP WAKTED — VYRAI

PŽENITORIV — dienomis, malonios 
darbo sąlvcros. 48 valandos. Laikas 
ir pu*S virS 40 vai.

TABM3T A- TICKET CO..
1021 West Adams Street

VYRŲ
Warehouse Pagelb.
Wholeaale Gm^ernės ištaiga arti
mo i■» We«t fėdėie turi darbu kė
lėt ai ORnFRTU TŠPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.

Šie Yra Nuolatiniai
v

Po Karo Darbai
48 vai. savaitė. Laikas ir Duse*virš 
40 vai. Puiki transportacija iki 
durų.

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS

VYRŲ REIKIA
Scrap iron iarde darbai. Kiek nors 
patvrusių. Mokestis kasdien jeigu 
norima.

CECURITY 
IRON & METAL CO. 

3104 W. 49th PL.—PROspect 8500

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINU — lengviems dirbtuves 
darbam^. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandos. Laikas ir pus« virS 40 
valandų.

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street

8TENOGRAPHER — pleasant work- 
ing conditions — 5 day week. Good 
starting salary.

TABLET A TICKET CO.,
1021 West Adams Street

PE4T. PRFS8MEN <r ras-Plbininku. 
Malo”lo«! da-bo pilv<-os. 48 valan
dos. T.niVns ir pusė virS 40 valandų.

TAR'FT A- tifKFT CO.,
1021 West A<l»ms Street

S ASM MAKFDS 
CĄ RINKT maketo 

PAPR. DARBININKŲi
Gera mokestis, pastovūs darbai.

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

DŽENITORIU
GERA MOKESTIS, 

VALGIS
? Valandos nuo 8 yto iki 4:30 pp.

ROSARY COLLEGE
7900 West Division 

River Forest
Ar pašaukit 

FOREST 1870

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

f
Darbo valandos — nno 5:80 
vakare Hd 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtsišankK

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Luxemburgo gyventojai lydi sostinės gatvėmis tuos as
menis, kurie apkaltinti bendradarbiavime su vokiečiais. 
Ant jų nugarų pažymėta svastikos, kurias paženklino L. 
F. I. nariai. (Acme-Draugas photo)

PAKUOTOJE 
VYRU PAKUOTI 
KIRPTAS GĖLĖS

jPatyrimo nereikia.. Gera mokestis. 
T-aikas ir pnsP už viršlaiki. Trečia
dieniais nu’><? dienos darbe*) su pilnos 
dienos mokesčiu. Tiktai norintieji 
dirbti lai atsišaukia.

ERIC JOHNSON, INC.
<130 S. IVARASH — 2nd Ploor

RAKANDŲ FINISHERS
Gera mokėsis, darbas viduj krau

tuvės. Atsišaukite:
RITTER’S

2839 MD WAUKEE AVĖ.
AR PAft.M^ilT — CAPITOL 3370.

Kepykloj Klerkų 
MERGINŲ

MOTERŲ
KIEK NORS PATYRUSIŲ

Pastovūs darbai ir gera mokestis

Dvorak Bakery
8150 S. Ashland 

AR PAŠAUKIT 
STEWART 1773

PAKUOTOJŲ
Parcel Post — Expn3ss ir Freight. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukit j PERSONNEL DEPT.

UTILITV SUPPLY CO. 
f 307 W. Monroe St.

REIKIA DABAR!
Patyrusių ir Nepatyrusių,

Operatorių
—PRIE—

Hand Screw ir Milling Mašinų; 
Internal ir External Grinders; 
Engine ir Turret Lathes; Drill 
Press ir tt. Taipgi Brazers.

SVARBUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTĮ SIETAI 
BONAI DIRBANT NAKTIMIS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

SCULLY- JONĖS & CO 
1901 S. Rockwell St.

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

THESE ARE PERMANENT
POST WAR POSITIONS/

5 DAY WEEK.
Excellent transportation to door. 
ASK FOR MR. FUETTERER

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

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

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 

DUOKITE JĮ KITIEMS

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINĖ m6kESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS

ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PULLMAN 
AIRCRAFT

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 savaite

*100% karo darbai BALF leidinių tikslas gauti paramą
♦GERA MOKESTIS 
★6 DIENU SAVAITE

Pujki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN 

AtsineSkit 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.

RAŠO KUN. DR. JUOZAS B. KONČIUS, BALF PIRM.

VIRAI IR MOTERYS

RADAR - RADIO 
Moterų 

Ir Vyrų
GENERAL OFFICE KLERKŲ 

8TENOGRAFISCIU 
KICK-PRESS OPERATORIŲ 

ASSEMBLERS

CINCH MFG. CORP
2385 W. VAN BUREN 
TEL. CHESAPEAKE 2000

Be straipsnių, kuriuos skai 
tote spaudoje, Bendrojo Lie
tuvai šelpti Fondo vadovy
bė leidžia eilę leidinių. Ne
seniai išleistas plakatas (po
ste?) prašąs Lietuvai pašal
pos. Jis paruoštas tik per 
5 dienas ir išleistas National 
War Fondo užtvirtinimu.

Kai fondai kitoms valsty
bėms remti veikia jau per 
eilę metų, mes, lietuviai tik 
neseniai tegavome leidimą. 
Dėl to darbas buvo labai už
vilktas ir reikia labai sku
bėt. Išleistieji plakatai iš
siuntinėti po visas 48 val
stybes.

Panašūs plakatai bus lei
džiami kasmet.

Šiais metais mūsų valdžia 
patarė gauti fotografiją iš 
dabartinio karo Lietuvoj nu
kentėjusių. Joje reikėjo at
vaizduoti Lietuvos skurdą ir 
gyventojų būklę. Sunkiai pa-

Tėvų Marijonų 

misijos
Spalių 15 — 22 dd. — ju

biliejinės misijos Šv. Kazi
miero parapijoj, Worcester, 
Mass. Vadovaus kun. A. Ma
žukna.

Lapkričio mėnesį dviejų 
savaičių misijos bus šv. My
kolo parapijos bažnyčioj, 
Chicago, UI. Vadovaus kun 
A. Mažukna.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreipti. aamenlAkai J:— Stefanija 
NntautSA, 4«3fl So. Wood Street, ar 
telefonuokltc lAFayette

PARSIDUODA — 1 kltcben gink, 1 
lavatory sink, 1 day-bed, 1 alate 
laundry tub Ir 1 fuel oll drum (80 
gal. dydžio). Kreipkite dčl Infor- 
madjų J —
“DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avė., 
Chlcago, m.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tel. YARDS 1888. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 We»t 47th St
PLATINKITE “DRAUGĄ’’

★ ★ ★★ ★ ★ir ★ ★

★ For Salo I
★ For Rent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Resulis i 

ADVERTISE
In America’s Greateet 

□thuanlan Daily Newspapev 
— E8TABLISHED 1900 — 

CAEE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIU1I

★ ★★¥¥**¥*

vyko iš Lietuvos gauti au
tentišką fotografiją, kuri, ta 
čiau N. W. F. užgirta.

Paveiksle atvaizduojamos 
dvi lietuvės moterys, kurių 
namai karo fronte sunaikin
ti. Bėgdamos nuo fronto ug
nies su savo pasigriebta 
manta, kiek jiedvi galėjo iš 
ugnies ir kulkų turtelio pa
sigriebti, susirado vietelę 
prisiglausti 1 pašiūrėje, kuri 
irgi nuo šūvių apdraskyta. 
Viena moterų, padėjusi daik 
teikis, žiūri kur ir kas rei
kės daryt, kita rūpinasi kur 
nors maisto gauti. Liūdnas 
ir vertas pasigailėjimo vaiz
das', jokiu būdu nebūtų tin
kamas turizmui skatinti. Bet 
tai yra karo toks vaizdas. 
Ir mūs įstaiga nėra turizmo 
biuras, kaip valdžios įstai
gos mums yra pasakiusios, 
kai norėjome ką nors gra
žesnio duoti. Vaizdo tikslas 
— iššaukti Amerikos visuo
menės pasigailėjimą ken
čiantiems Lietuvos žmonėms.

Kai kam gali atrodyti, 
kad perstatomas Lietuvos 
skurdas. Taip yra. Juk Lie
tuvoje dabar yra skurdas. 
Jei kitaip sakytume, apsi
lenktume su teisybe. "Prie to, 
jei perstatytume gerąsias 
Lietuvos puses, ar National 
War Fund gautų paramos?

Visų tautų atsišaukimai 
^erstato skurdą ir* vargą. 
Tik kai kurie artistų piešti 
ir padailinti plakatai gra
žiau atrodo. Bet fotografija 
yra autentiškesnė negu pie
šinys. Tuo būdu N. W. Fon
do daugiau pageidaujamas 
įrodymas paramai gauti.'

Bus išleista ir daugiau 
leidinių. Turėdami daugiau 
laiko, juos mėginsime, kiek 
sąlygos leis, geriau techniš
kai paruošti. Bet pagrindas 
yra, ne gražiąją gyvenimo 
pusę perduoti, o liūdnus vaiz 
dus ir nelaimes žmonių, ku
riuos šelpti mūs įstaiga ir 
veikia su N. W. Fondu.

(LKFŠB) Jau net Meksi
ką yna pasiekę tie laimin
gieji tremtiniai, kuriems pa
sisekė iš Sovietų Rusijos iš
silaisvinti dėka ankstybes- 
nės sutarties su Lenkija. 
Dabar kai kurie iš jų gyve
na Colonia Santa Rosa, Le- 
on G. 10 Mexico. Iš tos ko
lonijos pasiekė Jungtines A- 
merikos Valstybes vienos 
buvusios tremtinės laiškas, 
kuriame ji taip aprašo sa
vo pergyvenimus:

— Pakeliui į Sibirą mums 
plaukai prišaldavo prie va
gono sienų. Visiškai neturė
jome vandens gėrimui. Kas 
kelintą dieną berniukai per 
vagono langą išlįsdavo ant 
vagono stogo ir mums pa
duodavo sniego ir leido troš 
kuliui malšinti. Aš tada tu-A
rėjau prie savęs vaiką dvie
jų savaičių. Jis nebegalėda
vo gauti iš manęs maisto. 
Vandens gaudavome tik tre
čią ar ketvirtą dieną...
Baisios ligos

Sibire kurį laiką gyveno-

Per du metus be mėsos

— Jūs Amerikoje to viso 
nesuprantate, nes tas neat
rodo panašu į tiesą, — ra
šo toliau tasai kareivis. — 
Aš pats į tą netikėjau, bet 
dabar esu savo akimis ma
tęs. Reikia pažinti bolševi
kus, o tada nustosite jiems 
tikėję. Kai mane išvežė į 
Rusiją, per dvejus metus 
ne tik negavau suvalgyti nė 
gabalėlio mėsos, bet iš viso 
mėsos nemačiau. Sėmenų a- 
liejus yra beveik vieninte
lis pasigardinimas daugelio 
Rusijos gyventojų ir gauti 
butelį aliejaus yra didelė 
laimė. Daugelyje vietų tenai 
nėra tvartų, nes žmonės gy
vulių neaugina. Galima sa
kyti, visi yra tarnais, belais
viais... Jei kuris nuteistas 
kaip politinis nusikaltėlis, jį 
išsiunčia į baudžiamąjį, kon
centracijos lagerį, kuriame 
jisai greit gyvastį pabaigia. 
Gyvenimas panašus kaip se
novės ponų laikais, tik kad 
dar ir ponai rūpinosi, kaip

me iš drabužių, kuriuos su daugiau turėti baudžianin-
savimi- buvome pasiėmusios, 
o jau kai važiavome iš Si
biro, tai tik su mažyčiu ry
šulėliu rankose. Rusijoje tu
rėjome pakelti baisias ligas, 
kentėjome badą, mitome žo
lėmis, žiogais, valgėme šu-’, 
nieną ir kačių mėsą... Čia 
esu su vaikeliu, kuris da
bar turi trejus metus... Vy
ras mano toli, kariuomenė
je. Norėjau jam pasiųsti ži
nelę, bet sunku su pinigais, 
prie savęs tik tris pezus te
turiu...”

“Ameryka-Echo” atspaus 
dino laišką vieno kareivio, 
kurs dabar yra Italijos fron
te, bet kurs pirma buvo iš
trėmime. Tasai lenkų armi
jos karys sako, kad ištrem
tieji dideles baisenybes per
gyveno bolševikų rojuje, 
“kur ne tik žudo ir užmuši
nėju, bet milijonus žmonių 
tiesiog hado mirtimi nukan
kina.” Jam teko matyti val
kų, motinų, senelių lavonus 
pakelėse, paliai gelžkelių li
nijas, kurie gulėjo pūdami 
ir niekas nesirūpino juos pa
laidoti.

kų, o čia niekas nesisieloja 
dėl žmogaus gyvasties. Jei 
kuris, bejėgis krinta išbadė
jęs, tai kartais dar durtuvu 
pribaigiamas...”

Persiųsta netoli 790 
milijonų V - laiškų

YVashington. — Karo In
formacijos Įstaiga, pasirem
dama Armijos ir Laivyno 
Pašto Tarnybos daviniais, 
pareiškė, kad jau persiųsta 
užjūrio kariams ir iš jų gau
ta apie 789,539,390 V — paš
tu siunčiamų laiškų.

Ta pačia proga, Armijos 
Pašto Tarnyba informuoja 
turinti planą anksti rudenį 
įsteigti didelę V-pašto stotį 
Prancūzijoje. Tai duos gali
mybę siųsti V — laiškus A- 
merikos ekspedicinėms jė
goms Europoje tiesioginiai, 
ir nebus reikalo daryti vin
gio. šiuo metu V — paštas 
Prancūzijoje esantiems ka
riams siunčiamas lėktuvu 
per Angliją ar Italiją. OWI

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. B0RCHERTA5

10546 S. Artesian, CED. 1739

Paėmė valdžią
SANDUSKY, OHIO. — 

Prezidentas Rooseveltas įsa
kė kariuomenei perimti Far- 
rell Creek plieno dirbtuvę, 
kur jau nuo rūgs. 11 d. ka
ro gamybos darbai sustab
dyti po to, kai kompanija at
sisakė prisitaikyti prie Karo 
Darbo boardo pasiūlymo.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

— to

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD....................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
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Ar jau esame prisiruošę dirbti ir aukoti Community 
and War Fund vajuje, kuris šiomis dienomis jau pra
sideda.

Nors dar smarkauja, bet jų padėtis beviltiška
Šiomis dienomis sąjungininkams tenka stipriai grum

tis su vokiečiais. Tenka grumtis ne tik tose pozicijose, 
kur paratrupininkai buvo apsupti ir siekiama juos iš
gelbėti, bet ir visur kitur naciai parodo daugiau atspa
rumo. Kai kur net kontratakavo. Vakar, sakysim, vo
kiečiai net šešis stiprius puolimus darė. Tačiau gen. 
Patton armija tuos puolimus sėkmingai sutriuškino. 
Vokiečiams tie kontratakavimai daug kainavo žmonė
mis ir karo pabūklais.

Vokiečiai, kaip pranešama, yra atitraukę daug jėgų 
nuo Rusijos fronto, kad ilgiau atsilaikyti Vakarų ir 
Pietų frontuose prieš amerikiečius, anglus ir kitus. Jie, 
mat, nori išsilaikyti bent tol, kol prasidės tikrai prasti 
orai ir tikisi, kad tai sustabdys jungtinių tautų žygia
vimą pirmyn bent kai kuriam laikui. Užtat dabar ir 
grūda į frontą visas savo jėgas. Tačiau tai Vokietijos 
situacijos nebeišgelbės. Pats vyriausias karo vadas gen. 
Eisenhower neseniai pareiškė, kad vokiečių padėtis yra 
beviltiška. Jie ilgai laikytis nebegalės. Ir aišku kodėl.

Naciai neteko didelių derlingų žemės plotų Rusijoj, 
Baltijos kraštuose, Rumunijoj, Prancūzijoj, Belgijoj ir 
kitur. Maisto stoka aiški. Tuščiais pilvais kariai negi 
gali ilgai kariauti. Be to, užtrūko ir žibalo šaltiniai. 
Lėktuvams trūksta kuro. O ir tų lėktuvų nebedaug 
liko. Sąjungininkai didesnę dalį jų išdaužė. Naujų pa
sigaminti sunku, nes nemažai dirbtuvių sąjungininkų 
bombos iš lėktuvų išardė ir tebeardo. Neduota, neduo
dama ir nebus duota atsikvėpti. Prie to viso ir viduje 
neramu. Vis dažniau ir dažniau riaušės pasireiškia. 
Gyventojai taikos reikalauja.

Vienu ž-odžiu, nepaisant kaip dar nesistengia vokie
čiai “smarkauti”, jų padėtis kiekviena diena darosi 
labiau beviltiška.

★
Mirties dekretas lietuvių tautai
PASAULY DAR NEGIRDĖTA “TVARKA”

Įžengę Lietuvon bolševikai, nespėjo “kojų sušildyti”, 
kaip pradėjo įvesti savo “tvarką”. Ta savo “tvarka” 
jie siekia sunaikinti Lietuvoje tai, ko nespėjo sunaikinti 
Vokietijos naciai, kankinę jos žmones nuo 1941 m. iki 
1944 m. Ta bolševikų “tvarka”, tai mirties dekretas 
lietuvių tautai.

Vakar mūsų dienraštis davė naujų žinių ir paaiški
nimų apie tą “tvarką”, šiandien panagrinėsime tuos 
penkis klausimus, į kuriuos okupantai per savo NKVD 
(Narodnyj Komisarijat Vnutrenięh Diel — valstiečių 
kolnisarijatas vidaus reikalams) verčia visus atsakyti.

Ar malonūs skaitytojai" turėjote progos labiau įsi
gilinti į, tuos NKVD patiektus Lietuvos žmonėms klau
simus? Jei taip, tai patys priėjote prie išvados, kad, 
žmogus, atsakęs bent vieną iš tų penkių klausimų pats 
sau pasirašo apkaltinimo aktą ir jį savo parašu yra 
priverstas patvirtinti. Ta “tvarka” ar planu siekiama 
raštu ir parašu pateisinti pasaulio akyse NKVD papil
dytą Lietuvoje kriminalą, nesant tuo tarpu Lietuvoje 
nė iš vienos kitos Jungtinės Tautos liūdinioko ar ob- 
servatoriaus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
======= ■'

ESI KRIMINALISTAS, NES GYVENAI SAVO 
NAMUOSE

Pirmu klausimu — (Kodėl pasilikai Lietuvoje, kai 
1941 m. pasitraukė raudonieji?) siekiama apšaukti kri
minalistu kiekvieną, išlikusį iš pirmų dviejų okupaci
jų (rusų 1940-41 ir vokiečių 1941-44), už tą, kad jis 
išdrįso pasilikti savo locnuose namuose, savo tėviškėje.

Antruoju klausimu — (kuo užsiėmiai prie vokiečių 
okupacijos?) nori apšaukti vokiečių koliaboristu kiek
vieną Lietuvos gyventoją, išlikusį gyvą nuo dviejų oku
pacijų priespaudos. Vadinas, esi nusikaltęs dėl to, kad 
dirhai žemės ūkio darbus, kad save ir savo šeimą iš
maitinti ir, be to, dar labiau esi kaltas, kad buvai pri
verstas dalintis produktais su vokiečiais okupantais, 
kurie su milicijos pagalba išrinko iš tavęs priversti
nas rekvizicijas. Kaltas esi ir Lietuvos darbininke, kad 
buvai priverstas dirbti dirbtuvėj ir tuo būdu savo ir 
savo šeimos gyvybę palaikyti.
BAISUS KERŠTO AKTAS

Trečiuoju ir ketvirtuoju klausimu — (Kokius prieš- 
- vokiškus sabotažus atlikai ir išvardyk tris savo ben

dradarbius tame darbe?) verčiama išduoti visus patrio
tus, kurie slapta kovojo prieš nacius ir siekė laisve 
ir nepriklausomo gyvenimo.

Yra gerai žinomas faktas, kad vokiečių okupacijos 
metu funkcionavo veiklus ir gerai organizuotas lietu 
vių pogrindžio sąjūdis su tikslu Lietuvą išlaisvinti.
Šiuos lietuvius patriotus, siekusius atsteigti laisvą, ne 
priklausomą ir demokratinę Lietuvą, sovietai apšaukė 
separatistais, Sovietų Rusijos priešais ir todėl dabar 
jiems keršija.

Penktuoju klausimu — (Išvardyk tris vokiečių kolia- 
boristus?) norima sudaryti keršto progas. Blogos va
lios žmonės, ar turintieji bet kokių asmeninių atsiskai
tymų su savo kaimynais gali įkLampinti nekaltug žmo
nes ir juos pražudyti.

Šie penki teroro klausimai jau davė rezultatų. Vil
niuje, Svyriuose, Utenoj, Ukmergėj, Šiauliuose, Biržuo
se ir kitur jau įvykdyta masiniai nekaltų žmonių žu
dymai. Tam žudymui vadovauja NKVD karių vienetai.

Šitokiais negirdėtais žiaurumais bolševikai laužo ne 
tik Tarptautines Teises, bet ir paprasčiausio žmoniš
kumo dėsnius.

Trečiadienis, rūgs. 27, 1944 
1 agagaasu

Prezidentas Roosevelt pasakė pirmąją rin kiminę politikę kalbą šiais metais, Interna
tional Teamsters unijos susirinkime, Washingtone. Iš kąirės į dešinę: Henry J. Kaiser, 
unijos prezidentas; William Green, Amerikos Darbo Federacijos (AF of L) preziden 
tas, prezidentas Rooseveltas ir Daniel Tobin , International Brotherhood of Teamst®

Žinios iš Kanados

Iš Toronto lietuvių gyvenimo
(Tęsinys)

IŠKILMINGA PUOTA
vių kalbos parap. mokyklą, 
gražiai vartoja lietuvių kal- 

Rugpiūčio 15 d. lietuvių bą- Priklauso prie lietuvių 
parapijos svetainėj P. ir E. ParaP- choro. Vanda yra la-

APŽVALGA
BOLŠEVIKAI IR NACIAI

Škotijoj leidžiamas lietuvių savaitraštis “Išeivių Drau
gas”, rašydamas apie karo eigą Rytų fronte, teisingai 
pastebi, kad Lietuvai gręsia dar viena baisi rykštė — 
badas. “Ir didžiausių nelaimių prislėgta tauta pajėgia 
ištverti”, rašo laikraštis, “jei jai šviečia geresnės atei
ties viltis. Deja, raudonosios armijos žygiavimas žmo
nėse sukelia atsiminimus iš rusų okupacijos 1940-1941 
metų. 0 tie atsiminimiai yra tos rūšies, kad ir darbš- 
čiausio žmogaus rankos svirs žemyn”...
PALECKIŲ ROLE

Kokia buvo J. Paleckio rolė? Į tai gerai atsako tas 
pats “Iš. Dr.” Tame pačiame riašiny jis rašo:

“Kai prasidėjo rusų-vokiečių karas, rusai nugabeno 
į Maskvą Paleckį su kitais sovietinės Lietuvos vyriau
sybės nariais. Ten jie gyveno, kur jiems buvo įsakoma. 
Judėjo, kiek jiems buvo leidžiama. Viešai prabildavo, 
kaip jų šeimininkams buvo pravartu. Jau esame girdėję 
kad Paleckis su draugais apleidę Maskvą. Sugrįžę Lie
tuvoje jie greičiausiai vėl bus tik bereikšmiais įrankiais 
rusų sauvaliavimo. Todėl tai Lietuvos žmonės nesi
džiaugia raudonosios armijos atėjimu. Lietuvos žmo
nės daug patyrė per šį karą, daug išmoko. Jie ypač 
gerai išmano, kad kaip Hitlerio, taip ir Stalino pulkai 
yria. žiaurios okupacijos pranašai...

“Toli, toli nusidanginęs. įšrodo šiose apystovose Lie
tuvos žmonių idealas: laisvoji nepriklausomoji Lietu
va, su pačių žmonių demokratiškai išrinkta, ne sveti
mos valstybės primesta, vyriausybe.”

★
— Lenkų laikraštis “Ameryka-Echo” aprašo Lietu

vių Kunigų Vienybės seimą Chicago je, pažymėdamas 
lietuvių kunigų pastangas atstatyti Laisvą Lietuvą. 
Plačiau rašo apie Kunigų Vienybės raštą, pasiųstą USA 
vyriausybei, išdėstant bolševikų okupacijos pavojus ir 
Lietuvos teises į laisvę.

— Kominterno agentai šiame krašte juodina kiek
vieną patrijotiikai nusistačiusį lietuvį; tokių užsipuo
limų neseniai susilaukė ir K. Vidikauskas, bet tas, ti
kime, tik naujos energijos jam priduos, tuo labiau, 
kad jisai yra išplėtę santykius su garbingais laik
raštininkais ir neseniai, pav., gavo du malonius laiš
kus nuo St. Gabigos.

Remkite ir platinkite dienraštį '"Draugą".

Jarašiūnai savo mylimai du
krelei Vandai surengė iškil
mingą puotą 16 metų gim
tadieniui paminėti. Daug s ve 
čių atsilankė, keletas ir ki
tataučių buvo. Sunešė daug 
brangių dovanų, kiti pini
gais įteikė. Visi linkėjo Van
dai daug laimės ir gražiau
sių metų. Vandos buvęs lie
tuvių kalbos mokytojas S. 
Balčiūnas pasakė prakalbę- 
lę primindamas, kad Vanda 
yra visuomet mandagi, links 
ma, tvarkinga, dora ir veik
li lietuvaitė. Niekuomet ne-' 
apleidžia šv. Mišių ir daž
nai eina prie šv. Komuni
jos. Nors čia užaugusi, bet 
bažnyčioj visuomet meldžia- ' 
si iš lietuviškos maldakny
gės. Vanda visuomet didžiuo 
jas, kad ji yra lietuvaitė ir 
moka lietuvių kalbą. Taip 
pat prisiminė kalbėtojas, 
kad Vanda yra meno srity
je nepavaduojama. Nei vie
no veikalo nebuvo sulošta 
be Vandos, nes ji turi pri
gimtus artistiškus gabumus. 
Vanda yra pasidarbavus į- 
vairiuose parengimuose su 
didžiausiu malonumu ir šyp
sena, be jokių atsikalbinė
jimų, darbus atlikdavo są
žiningai.

Jaunesnioji Vandos sesu
tė Valerija pasakė gražią 
eilutę, pritaikintą gimtadie
niui, taipgi ir mažasis bro
liukas Vytukas pasakė gra
žią eilutę ir įteikė nuo bu
vusio liet. mokytojo S. Bal
čiūno gražią gėlių puokštę. 
Kaip sesutė, taip ir broliu
kas puikiai vartoja lietuvių 
kalbą, nors jie dar vaiku
čiai tebėra.

Vanda tarpais buvo labai 
susijaudinus, kad ją žmonės 
taip gerbia. Ji visiems atsi
dėkodama pasakė keletą žo
džių lietuvių ir anglų kalba. 
Minėtoj puotoj sykiu daly
vavo ir lietuvių parap. kle
bonas, kuris linkėjo Vandai 
ir jos tėveliams daug lai
mės.
BAIGĖ KOMERCIJOS

Baigė aukštąją komerci
jos mokyklą Vanda Dervi- 
nytė. Ji ^ra lankiusi Uetu-

bai mandagi, dora ir gera 
lietuvaitė. Kas sekmadienis

eina prie šv. Komunijos. Vi
suomet dalyvauja scenoj kai 
po gabi artistė. Vandos tė
veliai kilnūs ir geri visuo
menės veikėjai ir veiklūs 
katalikai. Vandos mamytė 
turi gražų balsą ir yra žymi 
dainininkė.

(Daugiau bus)

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABARGeriausias 

REIKMENIS.”

Pirkti
OKIOS 
GERAS PASIRINKIMAS:

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI I 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

•CARR MOODY LUMBER CO.
.303# 8. HALSTED ST. TEL. VICTORY 127S 

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

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR U2KABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”.

MASTER WINDOW SHADE CO. •
1803 VVest 47th Street — arti Wood Street 

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

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. ketvir. iki 9. Seštad 9 iki 12.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daūttųi

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

Ateikite iiandiel

TpMonas SEELEY 8760

Oanc*

ROOSEVEL
FURNITURE COMPANY

WEST ROO8EVRLT BOAD »



Trečiadienis, rūgs. 27, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Teisėjas Zūris įstojo į 
Šv. Vardo draugiją

Brighton Park. — Teisė
jas Jonas T. Zūris, kuria 
šiomis dienomis įstojo į Šv. 
Vardo draugiją (Holy Name 
Society) N. P. P. Sv. para
pijoj, tapo vienbalsiai išrink 
tas į vice-pirmininkus šios 
pavyzdingos vyrų draugijos, 
kun. Stasys Valuckas, dva
sios vadas, vakar pranešė.

šias, 8 valandą. Sv. Komu
niją visi vyrai paaukos ka
reiviams. Po Mišių įvyks su
sirinkimas su pusryčiais baž 
nytinėje salėje. Raporteris

Dėkodamas visiems na
riams už šią garbę, teisėjas 
Zūris šitrip pareiškė:

Labdarių susirinkimas
Neužmirškite, kad šį va

karą 7:30 vai. g v. Kryžiaus 
par. salėj Įvyksta Labdarių 
Sąjungos centro valdybos, 
direktorių, komisijų ir kuo
pų atstovų svarbus mėnesi
nis susirinkimas.

Gausiai dalyvaukime 
susirinkime

Penktadienį, rugsėjo 29-tą 
dieną, 8 vai. vakare, Cicero 
Rotušėje įvyksta svarbus su 
sirinkimas. Lietuviai, jų 
draugijų, skyrių, kuopų ir 
klubų atstovai, turi dalyvau
ti tame susirinkime.

Gražiai veikia
North Side. — Bendro A- 

merikos Lietuvių Fondo 4 
skyriaus svarbus susirinki
mas įvyko rugsėjo 24 dieną 
parapijos salėje. 
x Susirinkime nutarta su

rengti vakarą ir tam tikslui 
išrinkta komisija. Taipgi pen 
ki nariai užsiregistravo pa
sidarbuoti laike Community 
War Fund vajaus. Buvo ir

daugiau svarbių nutarimų. 
Bronius Tūbelis, sekr

Pirkite tose krautuvėse 
kurios skelbiasi “Drauge’

Si

ITIARGUTIZ

“Be abejo mes brighton- 
parkiečiai, su pagalba kle
bono ir vikarų, padarysime 
vieną iš didžiausių skyrių 
šios vyrų draugijos. Būtų 
didžiausia garbė, kad visi 
vyrai šios kolonijos įsirašy
tų. Mes vyrai turime stoti į 
bendrą frontą dėl katalikiš
kos akcijos... ir dėl savo dva
sinės gerovės.”

gis susirinkimas tuo yra 
svarbus, kad jame teks 
svarstyti šių metų seimo 
planai, paskirti vietą, nusta
tyti laiką ir t.t. "taip pat 
reiks kalbėti ir apie senelių 
prieglaudos statymo reika
lus. Lauksime gausingai su
sirenkant. Valdyba

Teatras
Šiemet sueina 25 ' metai 

kaip buvo Kaune įkurtas 
Valstybės Teatras.

Kiti valdybos nariai yra 
Stasys Pieža, pirmininkas: 
dr. Antanas Dikselis ir Pra
nas Kilkus, Jr., su teisėju 
Zūriu, viee-pirmininkai; Vol
teris Valskis, raštininkas ir 
Kazys Jonaitis, iždininkas. 
Justas Kudirka, parapijos 
vargonininkas, tapo išrink
tas- į programos rengimų 
komisiją.

Lietuviai atidaro 
demokratą tšietai
vają

Cook kauntės Lietuvių De 
mokratų Lyga po vadovybe 
pirm. Al. Kumskis surengė 
labai gyvą vajaus programą 
pravesti Raosevelt-Truman- 
Lucais-CoUrtney tikietą.

Vajaus programe randasi

7 mass mitingai didžiausio
se lietuvių kolonijose: 9, II, 
12, 13, 14 ir 21 warduose 
ir Cicero. Bus ir 11 radio 
programų. Pradedant spalių 
1 d., kas pirmadienį 7 vai. 
vak. bus transliuojama WG 
ES stotimi ir kas ketvirta
dienį tą pačią valandą WH 
FC stotimi. Kalbėtojais pa
kviesti mayoras Ed. Kelly ir 
kiti kandidatai.

Spalių 1 d., sekmadienį, 2 
vai. popiet, 2420 W. Mar- 
ąuette Rd. inauguruojamas 
vajaus centro Pumas. Bus 
programas, užkandžių, pasi
linksminimas. Visiems gera 
proga susipažinti su kandi
datais.

Praeitą penktadienį įvyko 
susirinkimas, kuriame bu
vo nutarta pastatyti žuvu- 
siems kariams paminklą. Ta
me susirinkime man teko da
lyvauti ir atstovauti g v. An
tano parapijos namų savi
ninkų klubą, tik aš vienas 
iš lietuvių dalyvavau. Kitų 
tautų beveik visos draugijos 
ir klubai buvo atstovauja
ma, viso apie du šimtai.

Svarbu, kad ateinančio 
penktadienio susirinkime da 
lyvautų * daugiau lietuvių. 
Reikia prisidėti darbu ir au
komis prie paminklo staty
mo. Tame susirinkime gali
ma dalyvauti ir pavieniams 
asmenims, ypač turėtų at
vykti į šį susirinkimą biz
nieriai ir profesijonalai.

Bus pastatyta graži kop
lyčia atminti žuvusius Cice
ro karius.

Visi lietuviai dalyvaukite 
penktadienio (rugsėjo 29 d.) 
susirinkime, Cicero Rotušės 
rūmuose. A. Valančius

ra

VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
M RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

MARIJONA LAURINAITIS 
(Lawrence)

(po tėvais Juškaitė)
Mirė rūgs. 26d., 1944m„ 4

vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iŠ 

Raseinių apsk., Jurbarko par., 
Kuturlų kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 dukteris — Marle O'Brien ir 
žentų Joseph, Josephine Zolp 
ir žentų John, ir Anna: 4 sū 
nuo — Joseph ir marčių Ceci- 
lia, Anthony Ir marčių Anna, 
Krank ir William; 3 anūkus 
ir 2 anūkes: ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Sus. 
Brolių ir Seserų dr-jos, Apaš- 
talystėo Maldos ir prie šv. 
Onos draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas 
dukters namuose: 6627 South 
Rlchmond Street. Laidotuvėo 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 30d. 
Iš narnų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo Švenčiausios 
Panelės Marijos parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamldų bus nulydėt į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:— DliHtečys, Sanai, 
Žentai, Marčios, Anūkai ir vi
sos kitos Gimines.

laidotuvių direktorius: I. J. 
Zolp, tel. YARda 0781.

Kitas susirinkimas gvertto 
Vardo draugijos įvyks Sek
madienio ryte, spalių 15-tą 
dieną, kuomet visi vyrai pri
ims komuniją per Šv. Mi-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

ŪZ MAŽESNI NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
randasi pas mus jūsų 
pasirinkimui.

Kelekfa Cicero PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS
Geriausio Matertolo ir Darbo.

paminklui
Iniciatyva J. Dolezalio, Ci 

cero miestelio kolektoriaus, 
pradėta darbuotis sudaryti 
fondą paminklui ‘ pagerbti 
šio miestelio vyrus ir mote
ris tarnaujančius ginkluoto
se jėgose.

Miestelio excess fondo ko
misija paskyrė tūkstantinę 
to darbo pradžiai. Patrijo-' 
tiškos draugijos, klubai, biz
nieriai ir pavieniai piliečiai 
prašomi prisidėti prie Šio 
darbo.

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

Skelbkite* “Drauge”.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

ffLietuvių Kalbos 
GRAMATIKAFF

“Lietuvių Kalbos Gramatika” 
kafnn°ia91.00

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD
FEDEHAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIAT1ON 

OP CHICAGO

4192 Archer Avė. Viiglflia 1141
JU3TIN' MACKtEGWICH, Prea and Hgr. 

i|i.r b .

PACHANKB PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m./

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

81 Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seintes 

RadkoM!

f

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą,

Didysis Ofisas ir Dirbtuv#:

VENETIAN 
MONUMENT CO.štai vienas ii mūsų gražių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS 0 Mrbtavfc 527 N. WBSTEBN AVĖ.

PHONJR* SEEUEY 6108

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ {STAIGA
PRUZIMPUNERAL HOME

Geriausta* patarnftvtmaa — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 U17 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MOOERRIMSKK
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. E ud ii k i s
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ

4NM7S. Hermrtage 
Avenue

Yards 1741-2

i

(PridSkite 10c persiuntimui)

šioji “Lietuvių Raibos Gra
matika” Vra skiriama vien tik 
AmerikieMuns ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tscffin Martanapotfs Colfoge, b®- 
randasi ThnmpftOtf, C<*». 

Siųskit užsakymus sekančiai:

DRAUGAS"

23M So. Oakl.y Avo. 
Chicago 8, Illinois

PKASbNiLLttaBD mAmOBIAM af MO ADDmONAL COUTI 
uRTicvaAN mni iPARTIOUlAK MBTOfe tttEftEK PACHANKIS MOmTOTVOM* 
DISTHIBUTORS OF THOS MAKOTO riSOMTtSAO »RAMITB

a wA^0Oi5)s,tw55S ramIsav?ngs

KRKIFKITtt POMI «B>

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITH&AMIAN MONUMENT MAN — 

Membftf of the lltlusatosr Chsstbes of
itoD«tl«"FAliODA: RTnDKNCLlAr
4588 W. WaaUng3tn 8019 ftouth Trwy Street 

Tet E&teVrook 9045 TeL REPoMie 4890
VALANDOS:

M

9-» v, vak.: Mtad. ir Sekm. 9-6 vsL

4330-34 S. Colifornia 
Avenuo 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

SEKMADIENIAIS — nuo 1 
Ud 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.

WHFC - 1450 kilos.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, ŪL

Telefonas — GROvehilI 2242

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATY3 
ATLIEKA VISA DARBA

Tiesiog Ten, Kur Bosas 
Sustoja

Sf. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St?

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE
t

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 GROvehilI 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagu b 
Jflag finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimu

Dienų b Kaktf

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNlA AVĖ. PI

P. I. RIDIKAS
3854 SO. HAUSTED ST. 710 W. 18th

Teiephoae YABDS 1419

. L J. ZOLP
1640 WEST 46th 0T. I

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

r. 3571

0784

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1130—«

LACHAWICZ m SUNAI
2814 3PEST 28rd PLACB 
10766 S. MICHIGAN AVĖ.

PhoneS: CANAL 2510 
GOMMODOBE 5743 

PULLMAN 1879

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN ATE. phom TOLUMAM M81
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Įdomus atsitikimas

Pasislėpė vagone tarp supuvusiu ko
pūstu, kad nebūtu japonų sugautas

BAPTISTŲ MINISTERIS PERGYVENA VISOKIAS SUN
KENYBES BĖGDAMAS NUO JAPONŲ. — PATS 
DAR PAGELBEJŲS KOPŪSTUS SUKRAUTI. — ŠO
KA į kopūstus Kai neteko gazolino..

Kritiška padėtis

Automobiliai mažėja, o nauju 
nedaroma

Jei ne dėl vagono, pri
krauto supuvusiais kopūs
tais. tai labai abejotina, ar 
Prederick Dickason, Babtis- 
tų ministeris iš Milwaukee, 
Wis., šiandien bebūtų gy
vas.

1942 metais, Dickason ir 
keletas kitų amerikiečių pa
sislėpė supuvusiuose kopūs
tuose netoli Rangoon, Bur- 
moje, kada japonai užėmė 
Burmą. Pasitaikė, kad ki
niečiai pasitraukdami iš tos 
vietos paliko vagoną su ko
pūstais, kadangi nespėjo lai
ku jų išvežti. Dickason ir jo 
draugų laimei, vagonas bu
vo prikabintas prie garvežio 
ir ištrauktas prieš pat japo
nų atėjimą miestelin.
PATS PADĖJO KRAUTI

Kelias dienas prieš tai 
Dickason ir kiti patys net

? »
Darbininkams reikės 

greičiau valgyti
MADRID. — Vien Ane na- 

pagelbėjo kopūstus vagonan cių laikraštyje pranešta, jog
sukrauti, nežinodami, kad 
jie vėliau išgelbės savo gy
vybę. Kiniečiams labai stigo 
maisto. Dickason ir kiti jo 
draugai, bėgdami nuo japo
nų, tyčia sustojo kelias die
nas ir rovė kopūstus, kad 
pristačius kiniečiams reika
lingo maisto. Jiems pavyko 
kopūstus atvežti iki vieno 
miestelio, kai staiga mieste-- 
lį ėmė bombarduoti japonai. 
Dickason ir jo draugai sku- 
bomis kopūstais prikrovė 
vagoną. Prie to, jie papiovė 
daugelį paršų ir mėsą sukro
vę kitame vagone, pasiuntė 
kiniečių armijos linkui. 
NETEKO GAZOLINO

Po to jie suvarė visus gal
vijus ir vištas, ir juos gyvus 
pasiuntė į kalnuose paslėp
tus kaimus. Užbaigę darbą, 
jie automobiliu leidosi bėg
ti nuo japonų besiartinan
čios kariuomenės.

Po kiek laiko Dickason ir 
jo draugai pasivijo vagoną 
su kopūstais. Kiniečiai be
bėgdami* juos buvo vėl pali
kę. Bet kopūstai jau buvo 
taip sugedę, kad buvo gali
ma kelias mylias iš tolo juos 
užuosti.' Tik kaip tyčia pa
bėgėliams pritrūko gazolino, 
o japonai jiems čia pat už 
nugaros. Baisi padėtis. Pa
sirink arba smirdančius ko
pūstus arba japonus. Iš kar
to amerikiečiai pasikratė dėl 
supuvusių kopūstų, bet kai 
tik netoliese pasigirdo japo
nų vežimų dundėjimas, Di
ckason ir visi jo draugai be
matant sulindo į kopūstus, 
smarvė ar ne smarvė. Jų lai
mei, neužilgo po to, vagonas 
su pasmirdusiais kopūstais, 
kuriuose jie buvo pasislėpę, 
buvo prikabintas prie garve
žio ir ištrauktas. Tokiu bū
du amerikiečiai ir išsigel
bėjo.
VARGINGI
PERGYVENIMAI

Kai karas užėjo, Dickason 
mokytojavo vienoj kolegijoj 
netoli Rangoon, Burmoje. 
Kai tik japonai ėmė bom
barduoti Rangoon’ą, jis savo

šeimyną pasiuntė saugesnėn 
vieton, o pats pasiliko ki
tiems padėti išsikraustyti. 
Iki jis vėl pasimatė su savo 
šeimyna Dickason’ui teko 
pergyvent neišpasakytų sun
kenybių. Rangoono miestas 
buvo baisiai bombų išgriau
tas, praplito cholera, ir dėl 
gydytojų stokos ministeriui 
teko pačiam sergančius kąip/ 
mokėjo prižiūrėti, gydyti.
• Vėliau teko jam,’kaip gau
domam žvėriui, iš vietos į 
vietą keldintis, slapstytis. 
Tik po keturių mėnesių jis 
vėl susitiko su šeimyna ir 
visi tai vienu ar kitu būdu 
kėlėsi kol pasiekė šią šalį.

Iš Japonijos gyvenimo

Japonijoj įsakyta visoms bažnyčioms 
susiburti po viena tikyba

VALSTYBE STEIGIA SAVO ATSKIRĄ TIKYBĄ, KU
RIA NORIMA “DIDINTI IR STIPRINTI ŽMONIŲ 
KOVOS DVASIĄ”.

ateityj darbininkams Vokie
tijoje bus duodama tik 15 
minučių pavalgyti pietus, 
kadangi norima pagreitinti 
karo gamybos darbų ėjimą. 
Prie kiekvieno stalo paski
riamas sargas, kurio parei
ga žiūrėti, kad kiti darbi
ninkai pietums nepraleistų 
daugiau kaip 15 min. laiko.

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75; 1.20; 90c, su U. S. War Tax.. ... 1 _ »______ ,
Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Avė.
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DEWEY TARIAMI SU IN D1JONA1S OKLAHOMOJ

Gubernatorius Thomas E. Dewey, respublikonų kandidatas į prezidentą, sveikinasi 
su indijonų White Horse delegacijos vadu, 8U kuriuo jis tarės Oklahomos mieste, OkLa. 
(Acme-Draugas photo)

Prieš keletą dienų New 
Yorke radio priimtuvai pa
gavo japonų domei agentū
ros pranešimą, jog Japonijo
je įsakyta visoms tikyboms 
liautis laisvai veikti, bet su
siburti po viena valstybės 
organizuojama tikyba.

Pranešimas sako, jog ši 
nauja valstybės kontroliuo
jama tikyba steigiarpa tiks
lu “per tikybinį atsinaujini
mą žmonėse padidinti ir su

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA I

POLYNA STOSKIUTĖS, Operos žvaigždė

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

stiprinti kovos dvasią.”
Šią naują valstybės tiky

bą manoma įsteigti prieš 
rūgs. 30 d. Tam darbui yra 
paskirta komisija, kurion 
įeina 13 shinto, 28 budistų 
ir 2-jų krikščionių sektų ti
kybos mokytiniai delegatai.

Šiemet sueina 20 metų, 
kaip buvo įsteigta Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių drau
gija.

Suvažinėta
Mrs. Pearl Stoicke, 37 m., 

923 Belle Plaine avė., pa
šaukus taxi lipo vidun. Kaip 
tik tuo momentu gatvėkaris 
smarkiai sudavė taxi. Mrs. 
Stoicke dėl to smūgio krito 
po taxi ratais ir buvo suva
žinėta. Moteriškė mirė kele
tą minučių vėliau pakeliui į 
ligoninę. Nelaimė įvyko prie 
1219 N. Clark st.

* * *

Netyčia pašovė
Donald Strand, 11 m.. 3504 

Southport avė., parėjęs na
mo rado savo tėvo padėtą re
volverį. Donald ir jo drau
gas Fred PHče, Jr., ėmė re
volverį čiupinėti, nežinoda
mi, jog jis užtaisytas. Tik 
staiga pasigirdo šūvis ir Do
nald buvo pašautas alkūnėn. 
Fred liko nesužeistas, bet iš 
išgąsčio bėgo galvotrūkčiais 
iš namo ir savo tėvui prane
šė apie nelaimę.♦ * ♦
Pavogė padangas
Walter Peart, 2627 Monroe 

st., pranešė policijai, jog ne
žinomi piktadariai nakties 
metu nuo jo gatvėje pasta
tyto automobilio pavogė vi
sas padangas^ geležinius ra
tų rėmus ir iš vidaus paėmė
laivo motorą. ,

* • *

Karys herojus
♦

Lt. J. Moeller, jo žmona
Jacle ir jo draugas F. F. 
Thomas, visi gyvena 1201 
Chase avė., pasisamdė laivu- 
ką pasivažinėti Michigan 
ežeru. Pasiims gerokai nuo 
krašto, laivukas apsivertė. 
Lt. Moeller matydamas, kad 
bus blogai, liepė jo žmonai 
ir p. Thomas prisilaikyti ap- 
sivertusio laivo, o pats pa
mažu ir laivą ir abu žmones 
pristūmė prie krašto. Polici
ja p. Thomas ir Mrs. Moeller 
nuvežė į namus, o Lt. Moel
ler apsuko laivelį ir jį su
grąžino iš kur buvo pasko
lintas.

Užmuštas
Jack Sutherland, 42 m., 

2416 Seminary avė., tiltų tai
sytojas, buvo anądien už
muštas, kai jam taisant Ca- 
lumet upės tiltą, prie 97-os 
gatvės, jį sudavė greitasis 
keleivinis traukinys.

šioj šalyj diena iš dienos 
darosi kas kart kritiškesnė 
padėtis dėl vartojamų pasa- 
žierinių automobilių. Kas
dien daugelis automobilių 
metama į laužą, o naujų ne
daroma.

1942 m. sausio 1 d. Jung
tinėse Valstijose buvo var
tojama apie 28,150,000 auto
mobilių. o apskaičiuojama, 
jog prieš 1945 m. sausio 1 d. 
tas skaičius nukris iki 24,- 
400,000. Kadangi daugelis 
automobilių yra rankose tų 
žmonių, kuriems automobi
liai ne būtinai reikalingi, la
bai bijoma, jog skaičius gal 
neužilgo nupulti iki 20.000,- 
000.
• Dėl to federalinis trans- 
portacijos ofisas rimtai per
spėja automobilistus prižiū
rėti automobilius, kad jie 
kuo ilgiausiai tarnautų.

Be nelaimės
LONDONAS. — Royal 

Air Force transportacijos 
komanda praneša, jog nuo 
^Normandijos invazijos pra
džios (birželio 6 d.) iki šiai 
dienai iš Prancūzijos ir gre
timų kovos laukų Anglijon 
orlaiviais atvežta apie 29,- 
000 sužeistų karių, ir visa 
tai padaryta nepraradus nė 
vieno lėktuvo.

Nurmis algas
NEW YORK. — Phillip 

Murray, CIO pirmininkas, 
kalbėdamas elektros, radio 
ir mašinistų darbininkų sei
me, pareiškė, jog po šio ka
ro darbininkų algos bus nu
muštos apie 30 ruoš. Jis pa
brėžė, jog Amerikos gyven
tojams reikalinga nauja al
gų stabilizacijos reforma.

Paleis dantistus
WASHINGTONAS.— Ka

ro departamentas praneša, 
jog neužilgo keletą šimtų 
dantistų bus paleista iš ka
rinės tarnybos grįžti atgal į 
civilinį gyvenimą ir privati
nę praktiką. Tas galima pa
daryti, kadangi iki šiol ka
reivių tarpe didžiusia dantų 
taisymo darbų dalis jau at
likta. J

1 •1
Pirkite tose krautuvėse, 

kurios skelbiasi “Drauge”.

Jr
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 rftfles motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
'cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Driubak Ir DuktA — savtnlnkAs

mus
X Marųuette Parko lietu

vių mokyklos vaikučiai per 
vienos dienos U. S. War 
Bond kampaniją sukėlė virš 
$1,160 vertės bonų, kad nu
pirkus “jeep”. šis vaikučių 
nupirktas “jeep” bus para
pijos mokyklos kieme šian
dien, rūgs. 27 d. ant paro
dos. Parapijos vaikučiai da
bar pradės vajų bonų parda
vinėjime, kad nupirkus “fi- 
eld ambulance”.

X Kotryna Sriubienė šio
mis dienomis nedalyvauja 
jokiame veikime, nes dabo
ja savo anūką. Jos duktė 
Valerija Phillips yra išvy
kus į Norfolk, Va., pas vy
rą Jack Phillips, kuris yra 
leitenantas laivyno tarnybo
je. Teko pergyventi baisiąją 
audrą, kuri siautė Virginijo
je-

X Kun. A. Martinkus, Die 
vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, džiaugiasi, kad para
pijos bazaras labai gerai 
vyksta. Bazaras esti trečia
dienio, šeštadienio vakarais 
ir sekmadienį po pietų ir va 
kare.

X A. šlapelis, Norwood, 
Mass., lietuvių par. vargo
nininkas, porai dienų buvo 
sustojęs Chicagoj savo drau
gų aplankyti. Jis vyksta į 
Kaliforniją poilsiui. Prieš ke 
liolika metų yra gyvenęs 
Chicagoj.

X Kun. J. PaskJauskas, šv. 
Panelės Marijos Gimimo lie
tuvių parapijos klebonas, bu 
vo išvykęs šiomis dienomis 
atlikti rekolekcijas.

X L. Norvaišaitė, 3433 S. 
Emerald Avė., darbe susi
žeidė ranką. Gydosi namuo
se dr. Naikelio priežiūroje.

X Dariaus-Girėno legio
nierių posto naujo koman- 
dierio ir visos valdybds į- 
vesdinimas, buvęs praėjusį 
šeštadienį, į žiūrovus, kurių 
buvo daug, darė gražų įspū
dį. Iškilmės ilgokos, bet gra 
žios, įspūdingos. 

SKAITYKITF DR AUGĄ”
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