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DIDELES RUSU - NO GRUMTYNES LIETUVOJE
Pirma Tanky Kova Pačioj Vokietijoj; 
Prasilaužė Abiejose Pusėse Aachen

Veržiasi Pirmyn į Rytprūsių Pusę; 
Suduoda Naciams Didelius Smūgius

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, spalių 8. — AmeRkos 
šarvuočių jėgos anksti šį 
rytą prasilaužė į Reinlando 
laukus, tik 25 mylias nuo 
Koelno. Keturšakė ofensyva 
40 mylių frontu sutriuškino 
nacių opoziciją vakarinėj 
sienoj į rytus nuo Uback, ir 
užėmė aštuonis Vokietijos 
miestelius.

Į šiaurę ir pietus nuo Aa
chen pirmos armijos dali
niai pasivarė pirmyn iki tri
jų mylių.

Nacių radio pranešimas 
pabrėžė faktą, kad pirmą 
kartą istorijoje vyksta tan
kų grumtynės Vokietijos že
mėje, ir įspėjo žmones, kad 
“paskutinės kovos už Vo
kietiją jau vyksta.”

Didžiuma 3,150 Amerikos 
ir Anglijos lėktuvų vakar 
numetė suvirs 15,000 tonų

Amerikiečiai Tik 12 Mylių Nuo Bologna
ROMA, spalių 8. — Atro

do jog naciai, nesulaikydami 
Amerikos penktosios armi
jos žygiavimo centraliniam 
Italijos fronte, bando įstei
gti naują gynimosi liniją 
toliau šiaurėje.

Amerikiečiai kariai pasis
tūmėjo dvi mylias už oku- J 
puoto Loiano miesto ikij 
punkto tik 12 mylių nuo di
džiojo Bologna susisiekimo 
centro, prie Po klonio kraš
to.

Sakoma naciai desperati- j 
škai darbuojasi, kad išsiųs

Japonai Gręsia Dviem Kinijos Miestam
CHUNGKING, spalių 8.— 

Japonų jėgos stumiasi ar
čiau Kvveilin, pietinėj Kini
joj, ir išlipo krante Fukien 
provincijoje, į pietryčius 
nuo svarbaus Foochovv uos
to, kur kiniečiai desperatiš
kai kaujasi su japonais 
šiaurvakarinuiosc priemies
čiuose.

6,000 Lėktuvų Puolė 
Vokiečių Fabrikus

LONDONAS, spalių 8. — 
Nuo 6,000 iki 7,000 sąjun
gininkų lėktuvų šeštadieny 
atakavo nacių aliejaus va
ryklas, ginklų fabrikus ir 
lėktuvų fabrikus Vokietijo
je. Sąjungininkų štabo pra
nešimas sakė ataka buvo 
“didžiausias koordinuotas 
puolimas” šio karo metu.

Orinėse kovose amerikie
čiai ir britai lakūnai numu
šė 33 nacių lėktuvus.

PIRKITE KARO BONUS!

bombų ant Vokietijos cent
rų.

Kitose vietose amerikie
čiai įsiveržė iki 12 mylių 
gilumos Vokietijoje. Artile
rijos šaudymo demoralizuo
ti, naciai Aachen srity pa- i 
siduoda vis didesniais pul
kais, nežiūrint Hitlerio įsa
kymų laikytis iki pasku
tiniųjų. t

Gen. Eisenhower štabas 
sakė opozcija į pietryčius 
nuo Uback mažėja ir prie
šo artilerijos ugnis sumen
kėjo.

Olandijoje britai, kana
diečiai ir lenkai kariai arti
nasi prie dviejų punktų ne
toli Tilburg. susisiekimų 
centro.

Trečios armijos amerikie
čiai kariai, vartodami lieps
nosvaidžius, atsiėmė šiaur- 

' rytinį Fort Driant kampą, į 
pietvakarius nuo Metz.

ti savo karinę medžiagą iš 
šiaurinės Italijos į, Vokieti
ją pirm negu jų frontas vi
sai sv byrės. Naciai išplėšia 
geležinkelių bėgius ir siun
čia juos Vokietijon. Kitas 
raportas sakė jie bando iš
kelti ištisus fabrikus, net su 
darbininkais.

Kad gavus laiko apiplėš
ti šiaurinės Italijos pramo
nės centrus, Feldmaršalas 
Kesselring siunčia rezervus 
iš kitų fronto dalių, kad su
laikyti amerikiečių stūmi
mas!.

(Japonų komunikatas sa
kė jų jėgos “visiškai oku
pavo” Foochovv spalių 4 d. 
ryte.)

Kiniečių komanda pripa
žino, jog japonų daliniai 
prie Tajunkiang, 23 mylias 
į šiaurryčius nuo Kweilin, 
atnaujino savo puolimą į 
Kvveilin pusę.

Tikisi Anglijos ir 
Amerikos Pagalbos

LONDONAS, spalių 8. — 
Lenkijos vyriausybė Londo
ne tikisi Amerikos ir Ang
lijos pagalbos suderinime 
jos gausių nesutikimų su 
Rusija ir Maskvos remiamu 
lenkų “išlaisvinimo komite*- 
tu.”

Premjero M.kolajczyk vy
riausybė šiuo laiku neskel
bia žinių apie diplomatines 
derybas.

Manoma reikalas turės 
būti išrištas Roosevelt- 

, Churchill-Stalin suėjime.

AMERIKIEČIAI PALIEKA ‘VIZITO KORTELES’ MANILOJE

Lėktuvai iš Vice Adm. Mare Mitscher lėktuvnešių dalinio paliko šias degančias 
prieplaukas kaipo ženklą savo netikėto vi zito Manilon. Valdžios rūmai, pastatyti 
pirm japonų invazijos, matosi užpakaly de sinėje, o puošnusis Manila viešbutis su jach
tų bazeine ir daržais matosi priešakyje. (Laivyno nutrauka; Acme-Draugas Tel.).

Numetė Dar 86 Tonus 
Bombų ant Japonų Salų

SĄJUNGININKŲ ŠTA
BAS pietvakarių Pacifike, 
spalių 8. — Tolimų Rytų 
aviacijos komandos lėktu
vai ketvirtadieny numetė 
86 tonus bombų ant aerod
romų ir uostų Celebes sa
loje. i

Užpultos apylinkės buvo 
Makassar, Mandai ir Kenda- 
ri.

Tęsiant atakas ant priešo 
laivų, laivyno Liberator lėk
tuvas nuskandino 3,000 to
nų ir mažesnį prekinius lai
vus.

Kiti lėktuvai atakavo 
Amboiną salą.

JAV Kariai Užmušė
Daug Peleliu Japonų
PEARL HARBOR, spalių 

8. — Adm. Chester Nimitz 
pranešė, kad amerikiečiai 
kariai veržiasi pirmyn prieš 
japonus Umurgrogol kalne 
Peleliu saloje. Aršios kau
tynės tęsiasi jau 23 dieną 
ir užmušama vis daugiau 
japonų.

Peleliu ir Anguar salose 
iki šiol užmušta 12,211 ja
ponų karių. Komunikatas 
sakė amerikiečiai suėmė 214 
belaisvių Peleliu saloje ir 
10 Anguar saloje.

Pranešta taipgi, kad Ame
rikos lėktuvai atakavo ja
ponų bazes Kurilių salose. 
Truk atoly ir Bebelthuap 
saloj Palau salyne.

KIEK MYLIŲ 1 BERLYNĄ
1. Iš vakarinio fronto: 

302 mylios (iš šiaurės nuo 
Venio).

2. Iš rytinio fronto: 310 
mylių (nuo Varšuvos).

3. Iš Italijos fronto: 564 
mylios (nuo Loiano).

Afrikiečiai Kaujasi 
su Japonais Indijoje

KANDY, Ceilonas, spalių 
8. — Pietų Afrikos kariai 
kaujasi su japonais netoli 
Modwok, Arakan kalnuose 
Indijoje.

Anksčiau buvo sakyta 
kad visi japonai pavaryti >š 
Indijos. Nepranešta ar ja
ponai iš naujo įsilaužė Indi
jon, ar buvo iš an3Čiau už
silikę.

Kaip Hitleris Mano 
Išgelbėti Savo

LONDONAS, spalių 7. — 
Čia kalbama apie raportuo
jamą Hitlerio ir jo sėbrų 
planą savo kailių išgelbėji
mui, kuomet jie bus suimti 
kaipo karo kriminalistai.

Anot raporto, Hitleris 
siusiąs nacių laikomus auk
štuosius belaisvius, kaip tai 
Belgijos Karalių Leopoldą, 
Lenkijos Geu. (Bor) Komo- 
rowski, ir kitus įžymius as 
menis į Japoniją, kur jie 
bus laikomi kaipo įkaitai 
už kiekvieną sąjungininkų 
suimtą nacį. Naciai mano, 
kad sąjungininkai, nenorė
dami būti atsakingi už įkai
tų mirtį, paleis suimtuosius 
nacius.

STOKHOLMAS, spalių 7. 
— Aštuoni Amerikos lėktu
vai buvo priversti nusileis- 

i ti Švedijoje, šeši lakūnai 
užmušti ir 10 buvo sužeisti. 
Vienas lėktuvas sudegė.

KALENDORIUS 
Spalių 9 d.: 8v. Dionyzas;

senovės: Krytis ir Gedetė.
| Spalių 10 d.: šv. Pranciš
kus Borg.; senovės: Butau
tas ir Jaunė

ORAS 
Giedra ir vešu.

FDR .Susirišęs su
Komunistais - Dewey
CHARLESTON, W. Va., 

spalių 8. — Savo kalboje 
vakar Gub. Thomas E. De- 
wey sakė New DeaP prog
ramas pramonei yra pra
džia ‘ ‘korporatyvės valsty
bės,” ir kad administraci
jos rekordas parodąs prie
žastis kodėl komunistai 
skaito Roosevelto perrinki
mą būtinai reikalingu jų 
tikslų atsiekimui.

Dewey sakė Rcose veltas 
savo kalboje praeitą ket
virtadienį “švelniai“ užsi- 
gynęs, kad jis neieškojęs 
ir nenorįs komunistų ar fa
šistų paramos rinkimuose. 
Pasak Dewey, “kaip mes ga
lime patikėti savo ateitį ad
ministracijai, kuri iš vie
nos pusės burnos kalba a- 

I pie valstybės nusavinimą 
mūsų fabrikų, o iš kitos 

.pusės minkštai atsižada sa- 
ivo komunistų rėmėjų?”

FDR Priėmė Kvietimą 
Kalbėti New Yorke

WASHINGTON, spalių 7. 
— Prez. Rcose velta s priėmė 
kvietimą pasakyti kalbą 
Foreign Policy Assn. pobū
vyje New Yorke šio mėne
sio 21 d. Tai bus pirma 
Prezidento politinė kalba 
pasakyta ne Washingtone.

JAV Laivas Kovėsi 
su Japonu Submarinu
WASHINGTON, spalių 7. 

— Laivų transporto admi
nistracija pranešė, kad 
Amerikos tsnkeris per 12 
valandų kovėsi su japonų 
submarinu pietvakarių Pa
cifike. Pasirodžius laivyno 
patrulės lėktuvui, submari- 
nas turėjo pasinardyti.

LONDONAS, spaliui 8 — 
Specialiam dienos įsakyme 
Maršalas Stalinas pranešė, 
kad rusai Lietuvoje pralau
žė nacių liniją 175 mylių 
frontu ir pasivarė pirmyn 

j 63 mylias į vakarus nuo 
Šiaulių.

MASKVA, spalių 8. — 
Maskvos komunikatas pri
pažino, kad r įsų kariuome
nė pradėjo didelę ofensyvą 
į vakarus nuo Šiaulių Lie
tuvoje.

Nacių raportai kelias die
nas atgal pranešė apie tuos 
naujuosius rusų žygius Lie
tuvoje.

Rusų. komandos praneši
mas sakė jų pėstininkų di
vizijos ir šarvuočių daliniai 
puola nacius tarpe Nemuno 
ir viršutinės Vidaujos upių.

Wendeil Willkie Mirė Po Širdies Atakų
NEW YORKAS, spalių 8. 

— Wendell L. Willkie, re- 
publikonų partijos kandida
tas į prezidentus 1940 me
tais, mirė anksti šį rytą 
Lenox Hill ligoninėje po tre
čios širdies atakos. Willkie 
buvo 52 metų amžiaus.

Willkie buvo ligoninėje 
nuo rugsėjo 6 d. Vakar nak

Britai Tuoj Pereis Per Korinto Sąsiauri
ROMA, spalių 8. — Britų 

invazijos jėgos jau užėmė 
didesnę dalį Peloponnesus. 
Sąjungininkų lėktuvai ap
šaudo Atėnų aerodromus. Iš 
to daroma išvadų, kad bri
tai greit pereis per Korin
to sąsiaurį į pačią Graikiją.

Grįžę lakūnai.sakė jie su
naikino bent 20 priešo lėktu
vų aerodrome ir- pranešė, 
kad naciai bėga iš Graiki
jos.

Paruošė Pasaulinės
Organizacijos Planus
WASHINGTON, spalių 7 

— Šiandien baigtas planas i 
pasaulinės taikos išlaiky- į 
mui, panašus į Tautų Są
jungos planą.

Dar neišrištas klausimas 
dėl balsavimo agresijos klau i 
simu. Rusija reikalauja, kad 
kilus skundui prieš didelę 
valstybę, ta valstybė turė
tų balsą dėl iškelto klausi-; 
mo. Ameiika ir Anglija tam 
priešinasi.

Manoma tuo reikalu rei- j vijos sostinę, 
kės sudaryti kompromiso | — Sąjungininkai Italiijo-
planą, kurį gal išdirbs Prez je veržiasi per 13 mylių 
Rooseveiėas, Min. Pirr.. pločio spragą nacių Gotų 
Churchill ir Prem. Stalių. Į linijoje.

ir suduoda priešui didelius 
smūgius.

Kiti rusų daliniai užėmė 
Kuresaara, svarbiausi Oesel 
salos uostą, netoli Estijos, 

i Iš Kuresaare rusų patran
kos galės sudaužyti visus 
nacių bandymus laivais pa- 
bėti iš Rygos.

Dešiniąjam Narevo upės 
krante, į pietus nuo Puluts- 
ko, nacių tankai ir pėstinin
kai negalėjo sunaikinti ru
sų įsteigtą poziciją. Nerevo 
upė teka iš Lenkijos per 

i Rytprūsius.
Jugoslavijoje, kur rusų 

i kariuomenė užėmė 40 kai- 
1 mų ir miestelių, jų artileri
ja jau šaudo į Belgradą.

Vengrijoje rusai artinasi 
prie Budapešto. Britiį radio 
pranešimas sakė rusai ran
dasi 20 mylių gilumoje Ven
grijoje.

tį jo padėtis pasidarė visai 
kritiška ir jam buvo duota 
oksigenas. Jo gydytojas sa
kė streptococci infekcija pa
veikė širdies gyslas.

Willkie žmona budėjo prie 
jo lovos visą laiką. Jam mi
rus, ji apalpo ir turėjo būti 
išnešta iš mirties kamba
rio.

Graikai patriotai Patrai 
mieste sakė naciai išsineš
dino iš išaurinės pusiausalio 
dalies.

Nebuvo tolimesnio prane
šimo apie nedidelę jėgą, ku
ri išlipo Albanijoje.

NEW YORKAS, spalių 7. 
— Ankara radio sakė Bra- 
zaville radio pranešęs, jog 
sąjungininkai parašutistai 
nusileido Rhodes saloje, Egi- 
jos jūroje.

Vėliausios Karo Žinios
— Sąjungininkų lėktuvą < 

toliau tęsia savo dideles a- 
takas ant Vokietijos.

— Aachen miestas Vokie
tijoje beveik visiškai izo
liuotas. Fort Driant srity 
nacių kontratakos atstūmė 
amerikiečius atgal.

— Cairo radio sakė naciai 
apleidžia Crete salą.

— Jugoslavai partizanai 
baigia apsupti nacius Belg
rade.

— Naciai sako 250,000 ni
šų pradėjo pulti Rygą. Lat-
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
BALSF Šalpos Skyrius 
darbuojasi

Pittston, Pa. — Nesenai 
suorganizuotas Bendrojo A- 
merikos Lietuvių šalpos 
Fondo skyrius jau darbuo
jasi. Jau turi 25 pilnus na
rius.

nė; finansų sekretorius J. 
Maceina; užrašų sek. Jonas 
Venskus; iždin. Danielius 
Želionis. Rap.

Žinutės iš Spring 
Valley, III.

Rugsėjo 1 6d. Chicagoj 
Sekmadienį, spalių 1, lai-1 (County Hospital) mira se

kė susirinkimą šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje ir 
nutarė pravesti rūbų rinki
mo vajų. Bus 29 grupių, ku
rios eis po namus ir rinks 
rūbus. Iki lapkričio 5-tos 
rūbai bus laikomi grupių 
kapitonų namuose. Po to rū
bai bus padėti tuščioje krau
tuvėje prie Main St., kurią į ___________
veltui užleidžia Miners ban- j Rugsėjo 25 d staiga rai
kąs. Nacionalio rūbų rinki- rg Juozas Paliuiis iš Kau- 
mo vajaus laiku — nuo lap-; nijQS Rugsejo 30 d. mirė 
kričio 5 iki 20, 1944, rūbai j JuoMS Karpis taipgi ki. 
bus priimami minėtoje krau .. Kaunijos
tuvėj (centre), čia jie bus
tvarkomi (rūšiuojami). Į ^oji karta labai greit 

Rūbų rinkimą nutarta J n^a Nors labai gaila,
pradėti kaip galima anks- bet nieko nepadarysi, 
čiau, kad rinkėjai galėtų at
lankyti namus Bendruome- Į Vietos gyventojas Juozas 
nės Karo Vajaus (Commu-! Gvazdauskas> nesenai susi- 
nity War Chest Drive) lai- Pažinęs su “Draugu,’ da- 
ku, kuris prasidės sekančio, ibar nenori skirtis ir prenu- 
savaitę. i meratą žada atnaujinti. Jis

įsitikino, jog “Draugas” gi-
BALSF skyrius, prisilai

kydamas centro instrukcijų.

m šio miesto gyventoja 
Elzbieta Augustaitienė, ki
lusi iš Suvalkijos. Buvo iš
vykus pas savo sūnų į Seat- 
tle, Wash. Kokiu būdu pate
ko į Chicago kautės ligoni
nę, neteko patirti. Palaido
ta Šv. Onos parapijos ka
pinėse.

NAUJAS APAŠTALIŠKASIS VIKARAS FIJI SALOMS

1

Kun. Victor F. Foley, kilęs iš Londono, Anglijoj, pa 
skirtas Apaštališkuoju Vikaru Fiji Saloms. Nuotrauka pa 
daryta konsekracijos metu. (NCWC-Draugas)

Seneca Ship jarduose per 
pastaruosius du metus pas
tatyta du šimtai moderniš
kų LST transportų.

Komai aplink mus jau 
nunokę. Viskas gerai užde
rėjo. Šiuo metu mišauose y- 
ra daug grybų. Šaudoma 
verys. Neužilgo prasidės 
šaudymas laukinių ančių. 
Oras dabar labai gražus.

jaunuolis. Tai pirmas lietu 
vis gydytojas iš šios kolo
nijas.

Į mokyklos baigimo iškil
mes buvo nuvykę jo tėve
liai, brolis kun. M. Kemėžis,

na Lietuvos reikalus ir nori, 
kad Lietuva pati valdytusi, 

nutarė visomis išgalėmis ' o ne kad kas kitas ją val- 
dėtis prie Karo Fondo va- j dytų. Toks troškimas turė-
jaus pasisekimo.

Skyrius rengia labdary
bės pramogą Lapkr. 11-tą 
(šeštadienį) Casino Hali. 
Pelnas eis padengimui išlai
dų surištų su rūbų rinklia
va.

Skyriaus narių mokestis 
yra $2.00 į metus. Pagei
daujama kuo daugiausia na
rių. Darbas yra rimtas ir 
ki’nus. Mes turime rūpintis 
Lietuvos žmonių gelbėjimu.

Skyriaus garbės pirminin
ku yra kun. kleb. J. Kasa- 
kaitis; generalis pirm. V. 
Geištaraitis; vice pirminin
ką i—kun. J. Tribendis, Ant.

tų būti kiekvieno lietuvio, 
kuris sakosi esąs lietuvis ir 
patriotas. Kaip pavienis 
žmogus, arba šeima nenori, 
kad j<o namuose svetimas jį 
valdytų ,jam įsakymus da
vinėtų, taip ir kiekviena 
tauta nori save valdyti be 
svetimų pagelbos.

Spalių 13 d. atsidarys 
ang’ių kasykla No. 3. Val
stybės 'įstatymais pjasire- 
miant kasykla buvo užda
ryta. Atmokėjus darbinin 
kams bonus, leista atidary
ti. Vis geriua, nes ir senie-
ji gyventojai galės šiek-tiek 

Galinskas ir Mrs. Karusia-! užsidirbti.

DEL LAIMĖJIMO KARO, TAIKOS, IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES — IŠRINKITE —

SROOSEVELT
Lietuviai, Balsuokite [x] DEMOCRATIC Lapkričio 7-tą d.

CRANE COAt COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, 57*45 

2 syk plautos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course). 512 50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run)

Diecezijos įsakymu, šiuo 
metu eina drabužių rinkimo 
vajus. Drabužiai bus siun
čiami į Europą.

Tai tiek šiuo tarpu iš mū
sų kolonijos. A. P.

Didelis džiaugsmas
KEARNY, N. J. — Mūsų 

kolonija susilaukė didelio 
džiaugsmo. Rugsėjo 14 d 
PMiladelphijoje įsigijo Me
dicinos Daktaro laipsnį Vi
to Kemėžis, mūsų kolonijos

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 29 metą praktikavimas
Jutą garantavimas 

Optometrieally Akių Specialistu
Palengvina akių {tempimą, kuria 

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 valkus.

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

dėlioj pagal sutartą.
Daugely atsitikimą akys atttniso- 
moa be akinių. Kainos pigias kaip

4712 South Ashland A v.
Phone VAROS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų naregėjimo — (color 
blindnem), kreipkitės prie mange. 
Apsiimu išgydyti.

ftlARGUTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATIS, ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - HM kilos
SEKMADIENIAIS —

Iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — «iw 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tfulleatnis ano 1 Itd ft t. v.
GUCIO ofiso adresas;

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

533

sesutė, kun. J. šernius, jo 
sužadėtinė ir kiti.

Rugsėjo 17 d. Dievo Mo
tinos Sopulingos bažnyčioje 
per 11 vai. mišias įvyko Dr. 
Vito Kemėžio vestuvės. Jis 
susituokė su Marijona Ciu- 
rinskaite, mokytoja, taip pat 
iš Kearny. Jaunojo palydo
vu buvo Dr. St. JureviČ. 
Šliūbą davė jaunojo brolis, 
kun. M. Kemėžis.

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Vestuvių puota įvyko po- vo gaisrininkų bataliono va
ikinio klubo salėje. Buvo j dus J. Gabrielius iš Kearny, 
daug svečių, kurių tarps ku- policijos Įeit. J. Gumauskas 
nigai M. Kemėžis, D. J. Star- iš Linden, keli Dr. Kemėžio 
kus, L. Voiciekauskas, St. draugai gydytojai ir daug 
Stonis, J. Šernius, J. Kinta, kitų draugų, giminių, pažį- 
Barkus ir Gilbert. Dalyva- štamų.

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

• GIN
• VYNO
• KORD1ALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
T"’C, Ir ir t’iojv/'t
džiaugsitės patogumu ir Es 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

nixa»uiuiio-UUbDBLAri

DEVINf OINTMENTI
Nesutepantis — Nenudažantls
800 N. Clark St., City 

SUPEfclOB 1462.

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

Tek YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo

4649 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Šeštadieniais viaa. diena.___

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

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

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCIL, 1OOO K., NcdSUoe 
vakare — »:3O P. M.
WHFO, 1450 K., Retvago 
vakare — 7 -.00 F. M.

NATHAN
KASTER

“Lietuviškas
žydukas’’

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
Ll Q U O R 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

Nedėliomia pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1980 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland A vemia 
arti 47th Street

9 vaL ryte lU 8 vaL vak. 
pagal aataitt.

Kės. W#6» »o. lalman Avė.
Bes. TeL GROvehlll 0617 
Office T et HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS l t CHIRURGAS _ 

2423 West 3far*xuette RoatO
OFISO VALANDOS 

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

Tat CAN&l 6122

DR. BIE2IS

1 Būkite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
camlnuotl Jas modernUktausla 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti.
) 8# METAI PATYRIMO
pririnkime akinių, kurie prašall- 

I na visą aklų {tempimą.

Dr. John J. Smetona 
[Dr. J. J. Smetana, Jr.
p 7 orTOKsmonAi 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas II-tos
Telefonas: GAN AL 0523, Chicago

I OFISO VALANDOS:
Kasdien 1:10 a. m. Iki 8:10 p. m. 

Trečiad. Ir fleltad. 1:10 a. m.
----- -M.IU J:tO ». m.

tDR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
-TeLi^Yayds 1829

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisą Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED SI. 

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKL.IIMLI 

Panaudokite Progą Dabartinėms Žemoms 
NuoSlm^lo Itatoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE m tisų (stalgojc. Jūsų Indėliai 
rt pešt Ingai globojami Ir Ilgi S5 000.00 ag- 
drausti nėr Porieral Savinas and IxMtn In- 
aurance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASS0CIAT10N
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

TeL VIBginia 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
Bes.: KENveed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: ano 1-1; ano 6:30-6 JO

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Oflsaa yra uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

GYDYTOJAS IR PRIRŪKO V» 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Trečiad. ir Šeštadienis

ofisas nždarytaa.
/ -f - R-hZ/jiDENCUA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

TeL CANaI 0257
Rez. Tel. : PROspect 6G59

DR. P. Z. ZALAT0RIS4
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vai. yakare.

TeL YARds 9146

DR. Y. A. ŠIMKUJ
B CHIRURGAI!’ 

- Mt AKINIUS PRITAIKO
*944 W«rt S5th Street 

VaL: 11-12; 2-4; Ir 0:«M » 
Hnmfleatata-14 ta- 6:30-8:30

Šventadieniais—11-11

Skaniausia duona 
kurią uždirbame aa 
misų

yra toji 
vo rankc

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

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. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

420-1 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniai^
Valandos: 3—8 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Re*. TeL: MIDtvay 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryt°. nuo 2 iki k 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4116 Archer Avenue
, Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rcs. Tel. REPublic 0054
Jnlgu neatsiliepia —
Mauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 iki 9 vai, vakare.
Trečiadienio vakarai3 ir taipgi

Sekmadieniais paęal autartį.

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

I
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CLASSIFIED. AND "HELP WANTED"

I “D R A U G O”
DARBŲ SKYRIUS |

"DRAUGAS” HELP WA\TKD 
ADVKRTI8INO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolota 9488-9481

IYT7LP WANTED — VYRAI

MEDŽIO DIRBIMŲ
Darbininkų prie mašinų. 

PAŠAUKIT 
PROSPECT 2310

HELP WANTED '— .MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 6:80 
lld 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
Pirmaeiliai Įstaigai Reikia PATARNAUTOJŲ

VYRŲ

*STOCK MOVERS 

ŠLAVĖJŲ
RANKINIŲ TROKERIŲ

ENGINE LATRE OPERATORIŲ
(Sėt up ir operuoti)

TOOL DESIGNER
Puikios Darbo Sąlygos 

Vėliausi įtaisymai 
Naujos Dirbtuvės

FOOTE BROS. 

GEAR & MACHINE CORP. 

5219 S. YVESTERN BLVD.

Uniformos duodama;, 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinOmta 
valandomis 

Atattanktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. YVASHINGTON ST. 

CHICAGO

★ ★ ★★ ★ ★Ar ★ ★

★ For Sale!
★ For Rentl
★ For Help!
★ For Service 1
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

dthuanlan Daily Newspaper 
— ESTABUSHED 1909 — 
CALI3 AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— BANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★★¥***¥¥

SUSIORGANIZAVO

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. BRIŠKA

(Tęsinys)
Gelžkeliui prižiūrėti reikia 

darbininkų. Jų nameliai ran
dasi 300 mylių nuo gelžke- 
lio iš rytų ir vakarų pusė?. 
Darbininkams rei k a 1 i n g i 
reikmenys: maistas, vanduo, 
malkos pristatomi gelžkeliu. 
Jie gyvena atsiskyrę nuo 
pasaulio. Bėgiu 20 metų iš
dygo mažas miestelis Cook,

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

kada baltieji žmonės apie tą 
šalį nieko nežinojo. Jie bu
vo ir yra tikri žinovai tos 
žemės. Jie žino takus ir ta
kelius, kuriais jų protėviai 
bėgiojo ir vaikščiojo. Jie 
gyvena po atviru dangum 
arba akmeniniuose urvuose. 
Jie moka nugalėti įvairias 
gyvates, driežas ir žvėris. 
Bet kada baltieji žmonės už-

kur dabar randasi jau maža į simanė ištirti Nullarbor dy- 
hažnytėlė, kapinės ir krau- ^ynę ir norėjo pasisamdyti 

! tuvė. Bet jame nėra jokios | pradinius žmones, kaipo ge-

REIKALINGAS VEDIMAS TVOJAU
Tvarkyti GrosernSa ir Daržovių de- 
partmentus didelėje maisto krautu
vėje. Gera mokestis ir darbo sųlygoe. 
AtaiSaukit laiškų paduodant savo 
kvalifikacijas ir referenees. Rašykit:

DRAUGAS, Box 504.
2334 S. Oal'.ley Avė. Chicago 8, Iii.

MODERNIŠKAM ANGLIŲ 
JARDE REIKIA 

COAL HIKERS
Dirbti dienomis. Geriausios darbo 
. . sąlygos,, pastovūs darbai. ..

1815 N. Ashland 
KANE FUEL CO.

TEL. BRUNSYVICK 3500

HELP WANTED — MOTERYS

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.

MOTERŲ — MERGINŲ .
Lengvi, švarūs bindery darbai. Gera 
mokestis, malonios darbo sąlygom. 
Gera transportacija. Darbas arti jū
sų namų.

S. K. SMITH CO.
2857 N. YVestern Avė.

MERGINŲ — MOTERŲ 
16, IKI 40

Lengvi dirbtuvių darbai, nuolatiniai. 
Patyrimo nereikia. Puiki transportą- 
rija. 05c j vai. pradedant, 70c Į vai. 
po 2 savaičių jei kvalifikuosit.
At.-dšaiikit tarp 8 ryto iki 4 pp. Pir
madieni ar Antradienf.

LaSalle Hotel
FRANKLIN 0700 Room 341

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
825 YV. ADAMS 

3rd floor

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

VYRŲ
IR MOTERŲ

Reikia gerai žinomam kliūbe įVai- Į 
riuose darbuose. Pastovūs darbai, I 
gera mokestis. Apmokamos atos
togos. Viršlaikis. Apmokama ap- 
drauda.

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. Michigan Avė.
PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 Wesl 47th Si.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS 
DB1 svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai |:— Stefaniją 
Nu tautai, -4636 So. Wood Street, ar 
telefonuoUtc LAFayette 6098.

Čįa matome jaunuosius lenkų pabėgėlius, esančius Ten- 
gern, Tanganyika kempėje, rytinėje Afrikoje, susiorga
nizavusius į skautų grupę. (NCWC-Draugas photo)

žolelės, jokio krūmo, ar me 
delio.

Šioje dykynėj lietus rete
nybė. Jokių žvėrių ir žvė
relių nėra. Ne tik didesnių 
gyvūnų čia nematoma, bet 
nėra nei kirminų, taip jau 
ir jokių vabzdžių. Papras
tai, tyruose veisias driežai, 
bet čia ir to sutvėrimo ne
matyti.

Pasitaiko ir nepaprastų 
dalykų. Po ilgos kaitros ir

riausius žinovus Australijos 
ir gamtos, kad jiems vado
vautų, jie griežtai atsisakė. 
Atsisakė dėl to, kad gerai 
buvo patyrę ir žinojo iš pra
eities, jog Nullarbor dyky
nė yra pavojinga gyvybei. 
Jie žinojo, kad ir iš jų tar
po drąsuoliai patekę į tyrus 
daugiau nebegrįš. Kada bu
vo paleistas pirmutinis trau 
kinys, pradiniai žmonės ma
nė, kad tai tasai dykynės

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY

GRINNELL CO.
4425 S. YVestern Avė.

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

PARSrDUODA — 1 lavatory aink.
1 »day-bed, 1 Blate laundry tub i 
Krelpklt&s d61 informacijų j —

“DRAUGAS”, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, Dl.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

V-Y-R-U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINE MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Lakūnai Sunaikino 
9 Japonu Laivus

CHUNGKING, spalių 8.— 
Keturioliktojo Amerikos a- 
viacijos dalinio lakūnai, a- 
takuodami japonų laivus ir 
susisiekimo linijas nuo pie
tų Kinijos iki Formosa pra
takos, sunaikino ar sužalo
jo devynis priešo Laivus ir 
sukėlė didelius gaisrus Sa- 
mshui ir Pingnam miestuo
se prie West upės.

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

Seneca

PIRKITE KARO BONUS!

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
DANLY NEEDS

MACHINE OPERATORS

ARC YVELDERS
IF NOT EXPERIENCED WK.WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. W L B 
approved Merit Rating plan that enables you to advance aa 

you leam or demonstrate ability.
YVEST TOYYN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2106 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

JU..,.. H...

Nuoširdžiai dėkui
Senai lauktasis švento 

Pranciškaus Rėmėjų Dr-jos 
bei Geradarių seimas jau 
praėjo. Lieka dabar mums 
didelė pareiga — atsilygin
ti visiems geradariams, ku
rie atjausdami mūsų sunku
mus, suprasdami mūsų rei
kalus, atėjo mums į talką — 
dalyvaudami seime arba at
siųsdami savo aukas laiš
keliu.

Prezidiumas susidarė iš 
sekančių: pirmininkė A.
Snarskienė iš Chicago; vice 
pirmininkė A. Leščinskienė, 
iš Chicago; raštininkė J.

siui už nepailstančią dar
buotę mū3ų gerovei; kun. 
A. Jurgučiui už jo prieteliš- 
kūmą; A. Leščinskienei už 
jos motinišką rūpestį; J. 
Pukelienei už didelį darbš
tumą mūsų labui; Snars- 
kienei ir V. Katauskienei už 
nepersto j ančią pagalbą ir 
Širvinskienei, Ambotienei 
už pasidarbavimą. Taip pat 
visiems chicagiečiams, ku
rie negalėjo atvažiuoti į sei
mą, bet kurie nuolat prisi
mena mus savo auka bei 
darbu. Jų parama mums 
reikalinga, o mūsų malda 
jiems padėka.

Dievo palaima teseka vi-
Pukelienė, iš Chicago; jos į sus tuos, kurie iš kitų vals-
pagelbininkė A. Naujalytė, 
iš Pittsburgh; mandatų ir 
rezoliucijų komisija — A. 
Sutkaitytė, iš Pittsburgh; 
M. Katauskaitė, iš Chicago; 
M. Locaitė, iš Esplen, Pa.; 
M. Ambutienė, iš Chicago.

Pirmininkė nuosekliai ve
dė seimą, o susirinkusieji 
entuziastiškai pritarė ir pri
ėmė. Daug nutarta, daug 
paaukota, dideli pasiryži
mai padaryti, ypač naujos 
koplytėlės statybos fondo 
padidinimui. Nėr abejonės, 
kad neužilgo, visi pasiryži
mai taps realybe — neužil
go matysime naujuosius 
Dievo garbei pastatytus rū
mus, kurie yra Jam ant šio 
kalnelio begalo reikalingi.

Dievui dėkui, nestinga 
mums prietelių ir todėl lie
ka pareiga tiems mūsų prie- 
teliams padėkoti už jų geru
mą mums: kun. Bulevičiui 
už gražius paraginimus, už 
paaukotą laiką; kun. J. Mi-

HF.IL WANTED — MOTERYS

s tybių buvo atvažiavę, ir ku-

GENERAL OFFICE
STENOGRAPHER

★ ★ ★
PERMANENT POSITION — GOOD PAY 
EXCELLENT POST WAR OPPORTUNITY

CHICAGO METAL MFG. CO.
3724 S. Rockwell Street

aauslaikio, netikėtai pa šitai- siaubūnas pradėjęs rodyti 
ko audra su lietumi. Po tų 
audrų dykynėj sužysta ne
paprasto grožio gėlelės, ko
kių dargi derlingoje dirvo-

savo galybę viešai. Vargšai 
iš baimės bėgo kuo toliau
siai. Bet kai pamatė baltuo
sius žmones traukinyje, su-

je nerandama. Bet tas dy-! prato, jog tai ne siaubūnas,
kynės papuošalas greitai pra 
dingsta. Karšti saulės spin
duliai akimirksnyje viską iš
džiovina.

Pradiniai Australijos gy
ventojai gyvena ir vargsta 
tokiose aplinkybėse, kokio
se baltas žmogus jokiu bū
du negalėtų gyventi. Jie pri
pratę alkti ir troškulį pakęs
ti. Jie papratę kovoti su gam 
tos nepalaimomis. Drąsūs, 
vikrūs ir greiti, jie gali bėg
ti visą dieną be nuovargio, 
valgio ir gėrimo. Baltas žmo 
gus tuose dalykuose jokiu

bet baltųjų žmonių išmislas.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE! 

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

FFLietuviu Kalbos 
GRAMATIKAFF

rie laiškeliu mums savo au- būdu negali jiems prilygti.
ką šiam reikalui prisiuntė. 
Mūsų didžiausias troškimas 
— jūsų visų vardus čia pas
kelbti, bet vietos stoka to 
neleidžia. Tepakanka mūsų 
gilus bei nuoširdus AČIŪ ir 
karšta padėkos malda. Pri-

Jie gali lipti į stačiausius 
akmeninius kalnus, pereiti 
pavojingiausias vietas be jo
kio pavojaus. Jie taip susi
gyvenę su gamta, kad ir 
prie blogiausių aplinkybių 
ir pavojų suranda išeitį. Dėl

siminsime Jūsų reikalus Vi-j to kad jų gentis per amžius
sagaliui ir nėr abejonės, Jis 
gausiai atlygins.

O mūsų pittsburgiečiams
— klebonams bei jų parapi- 
jonams prieteliškas AČIŪ. 
Dedame visas viltis Jumyse 
ir nes,ame apviltos. Jūsų pa
galba mums reikalinga ir 
Jūs jos nesigailit. Tenesi- 
gaili Visagalis Jumg malo
nių, tepavirsta Jūsų skaus
mai, rūpesčiai Laime bei 
džiaugsmu.

Vienuolyno Tėvui, prela
tui M. Krušui linkime tri
gubai paaukotos sumos lai
mės ir vardadienioi džiaugs
mo per visus metus. Mūsų 
kapelionui kun. J. Skripkui
— švento Juozapo dalies 
šiame ir aname pasaulyje. 
Jo nenuilstanti darbuotė 
mūsų vienuolijos labui verta 
kuodidžiausio atlyginimo, 
kurį viena s Dievas gali su
teikti.

Visiems, visiems nuošir
dus AČIŪ.
Švento Pranciškaus Seserys 

Motina M. Dovydą

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

ji... -i...

panašiose aplinkybėse gyve
no. Australija buvo jų gim-j 
tinė ir tėvynė jau ir tada.

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoja. . ...........$1.00

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegis- 
tams Marianapolis College, ku- 
randasi Thompson, Conn.

Siųskit užsakymus sekančiai:

"D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

Rtndio Ooucta

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 YVEST ROOSEVELT ROAD



1

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, spalių 9, 1944

DR AU G A S-
•y THE UTHUANIAN DAILY FBIEND

2834 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

...... by the
UTHUANIAN CATHOUC PRESS SODIETY 
A member of the Catholic Press Association.

^>6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy. '

. Advertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

1 _l ■■ 11 ■ 1
Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:

Metams *..................... .................. ......................... 1............... $7.00
Pusei metų ... •............................................„................ 4.00
Trupa mėnesiams ....'...........   2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................ 1.50

l Vienam mėnesiui .........................................................................75 *
* Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
.Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
.Dviem mėnesiams .......................................................... 1.25
Vienam mėnesiui ............................................•.........................75

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

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

klaidingus nusistatymus, kurie gręsia žmonių gerovei 
ir religijos laisvei... Ir yra būtina, kad mes aiškiai ir 
drąsiai pabrėžtume principus, kurie turi skatinti svei
ką, naudingą pokarinę rekonstrukciją.”

Todėl šie laikai "katalikų spaudai uždeda rimtesnę 
atsakomybę," pažymi Arkivyskupas.

Juo gausingiau bus skaitoma katalikiškoji spauda, 
juo geriau ir sėkmingiau ji atliks savo misiją.

Estų kova dėl laisves

A. Vaičiulaitis

Pasviręs Bokštas

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

APŽVALGA

Estija jau yra išlaisvinta iš nacių, tačiau jos 
laisvintojai” rusai bolševikai, kaip prieš keletą dienų 
buvo skelbta, pasisakė nesitrauksią iš jos teritorijos.

Estai, lygiai kaip lietuviai ir latviai, nenori patekti 
nei į nacių nei į bolševikų vergiją, bet nori būti pa
tys savo krašto šeimininkais ir gyventi laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu.

Neseniai estų konsulatas Amerikoje pranešė (rašo 
LAIC), kad rugsėjo 18 d. prof, Juri Uluota, konstitu
cinis Estijos premieras, 1940 m. išdeportuoto į Rusiją 
prezidento vardu pasirašė dekretą, kuriuo nominavo 
provizarinę vyriausybę, kurios priešaky atsistojo Otto 
Tiet, smulkių ūkininkų atstovas Estijos parlamente. 
Šią vyriausybę sudaryti nutarė pogrindžių Tautinis Ko
mitetas 1944 m. birželio mėn.

Provizorinė estų vyriausybė tuojau paskelbusi prok- 
lemaciją reikalaujant vokiečiams pasitraukti iš Estijos 
ir pripažinti jos autoritetą. Rusams užėmus Taliną (Es
tijos sostinę) vyriausybė, savosios kariuomenės sau
goma, pasitraukus.

Taigi, estai, matydami, kad naciai iš jų krašto greit 
bus išvyti, jau turėjo savo vyriausybę ,tačiau jos dar
bą sutrukdė nauji okupantai.

“lS-

Lietuvos žmonių vargai
Svarbus ALT suvažiavimas
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Jau penkti metai, kaip vargsta okupantų kankinami 
Lietuvos žmonės. Tie jų vargai žymiai padidėjo, kai 
Lietuvos žemėje susirėmė gausingos rusų ir vokiečių 
armijos. Susilaukta tokių laikų, kad ir išbėgti nuo karą 
ugnies neleista.

LAIC žiniomis, nepaisant GESTAPO priemonių ir 
stropiai saugojamos sienos, daug lietuvių, visgi, suge
bėjo pereiti į brolių Senprūsių gyventas žemes.

Senprūsių prieglauda, daugumoje, pasinaudojo su
valkiečiai ir dzūkai.

Daug aukštaičių evakuavosi į Žemaitiją, tuo būdu, 
išvengdami soviete NKVD teroro ir deportavimo.

Įvykių tempu užklupti vokiečiai, matyt, tam su
kliudyti negalėjo, nors nemažas lietuvių skaičius ir li
ko vietoje.

Gestapo patvarkymas kas dėl Pabalčio gyventojų e- 
vakuavimo iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasirodė 
tik vėliau, kai jau frontas apsistojo ties Dubisa.

Kad išvažiuoti, buvo reikalinga turėti vokiečių ko
misarų atitinkamas leidimas. Iš to patvarkymo teksto 
t jį gavome iš LAIC) matyti, kad evakuacija apima 
labai nežymią gyventojų dalį:

a) vyresniojo amžiaus žmones (nuo 48 metų ir vy
resnius) ;

b) Vokietijos pramonei reikalingus specialistus;
c) kitus vokiečių karo mašinai reikalingus žmones.
Nors dvasiškija ir yra įtraukta į galinčių būti eva

kuotais kategoriją, bet iš kitų šaltinių mes žinome, 
kad, Lietuvos dvasiškiai Liko vietoje ir evakuacijos siū
lymu pasinaudoti nenorėjo. Tokia jau tradicija; pavo
jaus valandoje Bažnyčios tarnautojai, panašiai kaip 
kariai, turi likti vietoje kartu su jiems įtikėtais tikin
čiaisiais.

Kitos gyventojų kategorijos patvarkyme nėra mini
mos. Jaunesniojo amžiaus vyrai .matomai, prievarta 
mobilizuojami, visi kiti (vyrai ir moterys) — verčiami 
dirbti įtvirtinimo darbus.

Tad, padarius visų žinių, šiomis dienomis gautų per 
Švediją iš Lietuvos sutrauką, gaunamas aiškus, tačiau 
nepaprastai šiurpu vaizdas: Lietuvos gyventojus var
gina, karlkina ir žudo ir naciai ir bolševikai. Juos iš
laisvinti galės tik Amerikos pergalė ir Atlanto Čarte- 
rio dėsnių įgyvendinimas.

Katalikiškoji spauda
The New World, Chicagos arkidiecezijos savaitraštis, 

pradėjo naujų skaitytojų vajų. Į tą gražų darbą yra 
įtraukiami katalikiškųjų mokyklų mokiniai. Praėjusiais 
keliais metais šio laikraščio vajus turėjo labai didelį 
pasisekimą. Manome, kad šiemet jis dar bus sėkmin
gesnis.

J. E. Arkivyskupas Sarauel A. Strįtch, sa'7O ganyto
jiškame laiške šio vajaus reikalu, labai stipriai pa
brėžė reikalą visiems katalikams prenumeruoti ir skai
tyti katalikišką laikraštį. Jisai, tarp kitko, sako: “šiais 
laikais, kuomet tiek daug esama minties konfuzijų...

Šio mėnesio 17 ir 18 dienomis Nevv Yorke (McAlpin 
Hotel) suvažiuoja svarbiam pasitarimui Amerikos Lie
tuvių Taryba. Pirmąją suvažiavimo dieną posėdžiaus 
ALT centras, o antrą — spalių 18 d. ALT skyrių at
stovai ir veikėjai.

Šiuo laiku ALT turi daug rūpesčių ir darbų. Tie 
darbai, ir reikia pasakyti, labai svarbūs dirbai yra dir
bami nemažu pasiaukojimu ir ryžtingumu. Suvažiavi
mas tų darbų, aišku, nesumažins, bet juos turės padi
dinti ir sukoordinuoti. Į tą darbą ir ALT skyriai turės 
labiau įsikinkyti. ».

Šaukiamo suvažiavimo proga ‘‘Sandara’’ apie ALT 
taip rašo:

“Amerikos Lietuvių Taryba tapo simboliu mūsų vie
ningos akcijos karo pastangose ir gelbėjime Lietuvos. 
Jos reikšmė didėja diena iš dienos, savaitė iš savaitės. 
Tie ciniką;, kurie pakampėmis šaukė ir atakavo ją 
neįstengė paveikti į sveiką visuomenės nuovoką, kad 
pavojaus valandoje visiems reikia jungtis į krūvą ir 
kovoti už savo laisvę ir teises.

Tos srovės, kurios įeina į Amerikos Lietuvių Tarybą 
patriotizmą pastatė pirmoje vietoje, o visa kita pa
dėjo j antrą arba trečią. Ačiū mūsų susijungimui ir 
gražiam bendradarbiavimui daug dalykų buvo galima 
atlikti atskirose kolonijose ir net pačiam Washingtone.

Svarbir/asias mūsų uždavinys — išlaisvinimas Lietu
vos, dar stoyi priešakyje. Juomi rūpinamės, apie jį gal
vojame ir kiek yra žmoniškos galimybės stengiamės 
išrišti. Lemiančiai valandai besiartinant, stengkimės 
sumobilizuoti dar daugiau jėgų ir išvystyti dar pla
tesnę akciją. Galutinas laimėjimas priklausys nuo to, 
kiek mes įdėsime pastangų."

★
Nauja daina
• Komp. A. Aleksis pąrašė mišriam chorai jumaristinę 
dainą “Ko taip dega tavo akys?" Ją išleido ‘‘Muzikos 
Žinios.”

Džiugu vistik, kad Amerikos lietuvių muzikai kuria. 
Jie bent maža dalimi išpildo tą spragą, kokią padarė 
lietuvių kultūrinei kūrybai karas.

Lietuvos kompozitorių ir kitų kūrybininkų darbas y- 
ra sutrukdytas. Jau nuo 1940 m. birželio 15 d. atimta 
jiems laisvė ir galimumai dirbti kūrybos darbą. Ne 
vienas jų ir gyvybę padėjo bekovodami su nepakelia
momis jų tėvynės okupacijos sunkenybėmis.

A. Aleksis yra sukūręs nemažai dainų ir dainelių, 
kurios koncertuose ir parengimuose turi gerą pasiseki
mą. Neabejojame, kad ir naujasis jo kūrinys bus popu
liarus.. ★
Susidomėkime

Nuo šio mėnesio pirmos dienos eina specialus (bar 
geno) vajus arba naujų narių prirašinėjimas prie LRK 
S A. šis vajus eis per tris mėnesius. Susidomėkime sava

(Tęsinys)
turi ji savyje pusiausvyrą 
su Dievu ir pasauliu, ji yra 
pilna pasitikėjimo ir tos gi
lios ramybės, kurią žmogui 
teikia gerai ištesėtas dar
bas, santaika su Viešpačiu 
ir su pačiu savimi. Tai kaip 
ūkininkas, kuris stipriai re
miasi į dirvą ir drauge žiū
ri į kur ne kur debesuotą" 
dangų, žiūri pasitikėdamas, 
nes jo dvasios dar niekas 
nepalaužė ir nesudrumstė.

Toliau gi pasviręs į šalį 
garsusis bokštas, kuris iš
tisa marmurinių kolonų eile 
keliasi aukštyn. Senieji sta
tytojai nenorėjo iš šito bokš
to padaryti nepaprastybės. 
Tačiau bemūrijant luitą prie 
luito, pasiekus jau vienuoli
ka metrų, žemė staiga įdu
bo, ir bokštas nulinko į ša
lį, taip kad dabar jis yra 
keturis suvirs metrus pasi
davęs į šoną.

Palikęs šitą gražią trijulę, 
užsuku į pačią katedrą. Ve
lykų išvakarėse kunigai gie
da šventas giesmes, nedide
lis būrys klausosi ar mel
džiasi. Smalsieji sulindę prie 
grotelių, tokių aukštų, kad 
reikia pasistiebti, ligi ge
riau pamatysi giesmininkus 
— pralotus ir kanauninkus 
su raudonais rūbais, ir tuos 
jaunus klierikus, kurių hal
sai skamba taip skaidriai ir 
gaudžia aidi skliautuose. Aš 
net įtariu, kad šitie skliau
tai dar labiau išgražina jų 
balsų, padaro jį bemaž an
geliškai tyrą. Mat, prieš de
vynis šimtus metų architek
tai buvo nepaprasti rezonan
so žinovai. Kai rytojaus die
ną nuėjau į krikštyklą ir 
apžiūrėjau jos vitražus ir 
statulas, kai apžvelgiau ją 
visą, tokią didžiulę ir savo 
mase lyg prikniubusią prie 
žemės, sargas parodė dar 
vieną dalyką, kurio pats nie
kaip nepastebėsi: jisai už
dainavo — ar užgiedojo. Vi
si sutiks, kad jo balsas ne
buvo nei stebuklingas nei 
netgi kuo^ savotiškas — ta
čiau bonios skliautuose jis 
atsiliepė taip giedriai ir gry
nai, kad norėjai tikėti, jog 
ten aukštai slepiasi nepa
prastas dainininkas ir ste
bina tave savo balsu, čia 
garsiai saukiančiu,* čia vėl 
atgimstančiu, paskutinį sy
kį suskardinčiu ir iš lėto, 
iš lėto nykstančiu tobuliau
siais aidais. Todėl vėliau pa
maniau, ar nebus katedroj 
girdėti balsai tyresni negu 
iš tikrųjų yra: greičiausia 
skliautai juos išpuošė, išly
gino ir tavo ausiai siūbte
lėjo grynus kaip tasai gin
taras. Ir švenčių valanda, to
sios giesmės, patsai bažny
čios vidus, apgaubtas šešė
lių ir pilnas vargonų ošimo, 
keleivį patraukia į save, jo 
dvasią nuneša į gražesnius
laikus ir gražesnes sritis.
Ir jo rūpesčiai ir vargai tą 
valandą aptilsta ir nusidažo 
kitokia prasme — aptilsta 
gal tik dėl to, kad paskui 
grįžtų sustiprėję, kaip toji 
vandenų vilnis.

Viršuj siūbuoja ir žėri sie
tynas. Jame iškalti stiprūs 
'ir s veiki kūdikiai; nuogi jie

vietoj galime valandas ir 
amžius žiūrėti, kaip siūbuo
ja tasai žibintas, ir maty
sim tik paprastą supimąsi, 
slankiojimą iš vieno šono į 
kitą. Tačiau esama nepa
prastų akių ir nepaprastų 
protų, kuriems kiekvienas 
daiktas apreiškia kitiems ne 
regimas paslaptis ir turi ki
tiems negirdimą kalbą. Prieš 
kelis šimtus metų šitoj baž
nyčioj per pamaldas stovė
jo vienas iš tokių žmonių, 
ir jis vadinosi Galilėjus. Jis 
stovėjo, sekė akimis siety
no siūbavimą ir bežiūrėda
mas surado kūnų švytavi
mo dėsnį, kurį vėliau pats 
to miesto kilęs, nuo pasvi
rusio bokšto tikrinęs kūnų 
pritaikė laikrodžiams. Iš ši- 
kritimo dėsnius ir savo moks 
lą šiam mieste dėstęs, pa
galiau jis tapo nemielas sa
vo tėviškei. Jis turėjo bas
tytis svetur, senas turėjo 
stoti prieš teismą dėl savo 
mokslinių tiesų ir nedrąsiai 
kartoti: “O vis dėlto suka
si”. Tačiau dabar jis guli 
šv. Kryžiaus bažnyčioje Flo
rencijoj, guli tarp didžių

TEBESTOVI

Einant mūšiams prie Piza 
miesto, Italijoj, buvo gandų, 
kad viename iš septynių pa
saulio stebuklų, tai yra šia
me pakrypusiame bokšte vo
kiečiai yra įsteigę obzervd^ 
cijos punktą ir kad aliantai 
kanuolėmis jį sugriovę. Pa
sirodo, bokštas dar tebesto
vi, nors vietomis yra palies
tas kanuolių šovinių. (Acme- 
Draugas telephoto)

tautiečių. priešais Mykolo 
Angelo grabą.

(Daugiau bus)

PASKOLOS 
DAROMOS

cmt Pirmų Morgičių
mottmtl — be komttfaM 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD................... Tel. CANal 888'

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

fraternalės apdraudos organizacija, prie jos prisirašy- visi ir įsispyrę laiko viršu-
yra labai svarbu, kad mes nurodytume netiįtalumus ir kime ir savo vaikus joj apdrauskime. tinę sietyno dalį. Mes šioj

E
Wi

r

S
Jr

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIG 6051

10546 S. Artesian, CED

IS IN
D MART M
t rali — , 
6051 "•*

-jj’

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSV 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560
Laimėjimui pirkite (J. S. Karo Bonus Ir Štampas!

VAI,.: —- nuo 9 ryto iki 5 20 p.pketvir. iki 9. Seštad 9 iki 12. *
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CHICAGO IR APYLINKĖSE Kareivio laiškas motinai
Kaip pas mus: taip ar 
kitaip?

Brangūs lietuviai!
Visi jau žinome, kad Com- 

munity and War Fund va
jus eina ir eina visu smar
kumu.

Visi darbininkai, kurių 
skaičius siekia 80,000, deda 
pastangų, kad vajus būtų 
sėkmingas, kad sukeltų net 
su kaupu Chicagai paskir
tą kvotą.

O kaip mes, lietuviai? Ar 
dedame pastangų vajuj ? Ar 
dirbame nuoširdžiai, su 
pasiryžimu? Q kurie nedir
bamo, ar aukojame? Ar ne
darome gėdos savo tautai? 
Jei pe aukosi kad ir svetim
taučiui rinkėjui, ,ar nepa
darysi gėdos sau ir tautai? 
Sakys, lietuviai šykštūs lab
daringiems darbams. Tad, 
brangūs lietuviai, pasirody- 
kime, kad ir mes vertiname 
labdaringą darbą, kad ir 
mes mylime savo artimą, jį 
šelpiame, jį guodžiame jo 
varguose, nelaimėje.

Aukuokime kuodaugiau- 
siai. Būkime duosnūs! Nes 
iš šių aukų didelę dalį gaus 
mūsų broliai, sesutės, Lie
tuvoje, ir visur kur išblaš
kyti po visą pasaulį. Ne
vienam nušluostys ašaras, 
palengvins vargus, pridengs 
nuogą kūną, suteiks pagal
bą ligoje, išgelbės nuo mir
ties.

Mūsų broliai, sesutės lie
ja ašaras ir kraują, gyvas
tis atiduoda už savo Tėvynę 
Lietuvą, o mes čia būdami, 
turėdami visas vigadas, kuo 
geriausiai pavalgę, kuopui 
kiaušiai apsirėdę, visokių 
smagumų pilni ir dar gai- 
lėsime paaukoti ^keletą do
lerių suvargusiam, alka
nam, nuplyšusiam sušalu
siam savo broliui, sesutei.

Ne. to nebus! Mes, lietu
viai, esame duosnūs. Lietu
vis niekad nebuvo paskuti
nis! Nebus ir dabar? Tad, 
pirmyn lietuvi! N. Klimas.

DckOld Brangiausioji Mamyte!
** Jūs nei suprasti negalite,

kaip aš jūsų visų pasiilgau.
Aš esu toli nuo jūsų ir jau 
baigiu atlikti savo misiją.
Turiu dar padaryti du skri
dimus in būsiu jau išskrai- 
dęg kiek man buvo skirta.
Tada turėčiau gauti “fur- 
lough”. Ar gausiu, tai dar 
nežinau. Jei gaučiau, tai, 
gal, Kalėdas švęstumėm 
kartu. Tačiau dar apie tai 
neplanuok. Nes kai galvoji, 
planuoji, tai atrodo, kad

. laikas lahai pamažu slenka. .vuotų vietų. TM ,vyko ne Q jeį dar galvotas da]yka3 kas.
kaJte®; neįvyksta, tai labai liūdna., ūabar pas mus daug ge

Kai mes perskrendam iš 
kelionės, tai duoda kelias 
uncijas “Whiskey”, kad su
stiprintų nervus. Buvome 
pakliuvę į, nepaprastai smar
kią audrą, šį kartą mel
džiaus tiek, kiek niekada sa

Mes, Chicagog Lietuvių 
Tarybas rengimo komisijos 
nariai, norime išreikšti pa
dėkos žodžius visiems puo
tos dalyviams už tokį skait
lingą atsilankymą, sekma
dienyje, rugsėjo 24, Ever- 
green Golf Klube.

Svečių, prisirinko dau
giau, negu tikėjomės. Todėl 
norime kai kurių atsipra
šyti už tai, kad negalėjome 
priimti ir palaikyti rezer-

atsiprašome Al Kumskio, 
Geo. Eorchertų,, kun. J. 
Prunskio ir kitų.

Jeigu buvo ir daugiau ko
kių trūkumų, prašome at
leisti. Mes stengėmės viską 
atlikti kogeriausiai. Gi trū
kumų visada pasitaiko.

Taipgi, reiškiame padėką 
visiems aukotojams už gau
sų Lietuvos reikalų atjauti
mą. Surinkę visas pažadė
tas aukas iki centui perduo
sim Amerikos Lietuvių Ta
rybai.

siems dalyviams ir aukoto
jams.

Rengimo komisija:
P. Gribieaė, pirmininkė,
P. Dalen, Helen Domkus, 
A. Zalatoris,
A. Norbutas,

Dar kartą ačiūoj ame vi- A. D. Kauktkis.

aibia
JULIJONA BAKŠINSKAITĖ

Gyveno 4527 So. Hermitage Avė. Mirė Spalių 6 d„ 1944 m., 
9:15 vai. vak., sulaukusi 28 metų amžiaus.

Gifnusi Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime motinėlę Oną (po tėvais Vens-

kaitė); keturias seseris: Oną Midlikienę, Bronislavą, Anasta
ziją ir Albiną Bakšinskaites.

Tris brolius: Antaną, Joną (U.S. Army), ir Adolfą (U.S. 
Army). Tris tetas: Sadauskienę ir jos šeimą, Geštautienę ir 
jos šeimą ir Plečkauskjenę ir jos šeimą.

Du dėdes: Praną Bakšinskį ir jo šeimą ir Juozą Klumbį ir 
jo šėlimą. Ir daug kį’tų giminių, draugų ir pažįstamų. Lietu
voje taip pat paliko daug giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas namuose 4527 So. Hermitage Avė.
Laidotuvės įvyks Antradienį, Spalių 10 dieną. Iš namų 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Motina, Seserys, Broliai ir Visos Kitos Giminės.
Laidotuvių direktorius I. J. Zolp. Telefonas YARds 0781.

Lengviau yna kariauti, ne
gu vergauti. Vovernag PACHANKIS PAMINKLAI

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

vo gyvenime. Ir, ačiū Die 
vui, vėl ištrukau iš mirties 
nagų.

Mamyte, jei dabar mane 
pamatytum, tai nepažintum 
Mano galva atrodo kaip bu 
rokas. Mat, nuėjau pas kir 
pėją nusikirpti plaukus. Jie 
čia nemoka mūsų kalbos ir 
nežino ką jiem sakai. Tad 
kaip pradeda kirpti tai taip 
ir varo, kol pradedi rėkti 
“stop! stop!”. Tada austo 
ja. Aš pasivėlinau sustaD- 
dyti, tai ir likau kaip buro-

riau, nes turime labai gerą 
viršininką. Mes labai norė
tumėm, kad jis čia būtų il
gai. Aš einu į bažnyčią kiek
vieną sekmadienį ir išpažin
ties kiekvieną mėnesį.

Šiuo kartu tiek. Daug ge
rų dienų visai šeimai ir God 
Bloss you.

— Jūsų mylimas
Alfonsas.

Mažai poilsio
Mažai poilsio ir atsigaivi

nimo prašoma kai kuriose 
Pacifiko dalyse. Vienas ve
teranas armijos chirurgas 
72 valandas išbuvo be mie
go, aptarnaujant nukentėju
sius kovos lauke.

Gyvate į medinę
koją kirto

Gyvatė kirto. Colorado vy
rui į koją, ir gyvatė galą ga
vo. Vyras nebuvo tvirtas, 
bet gyvatė kirto į medinę jo 
koją. Žmogus gyvatę primy
nė su medine koja ir viskas 
baigės gerai.

Praneša, Kad Mirė 
Danų Princas Gustav

NEW YORK, spalių G.— 
Nacių kontroliuojamas danų 
radijas pranešė šiandien 
kad princas Gustav, kara
liaus Kristijono X brolis 
mirė staiga nuo širdies ata
kos praeitą vakarą. Praneši
mas sako, kad princas buvo 
gimęs 1887 m., kovo 4 d., ir 
miręs “po kelių dienų 
sveikatos.”

ne-

SANTIAGO, Chile, spalių 
6.—Prezidentas Juan Anto- 
nio Rios vakar priėmė jo 
kabineto atsistatydi n i m ą 
Pavesta sudaryti naujas vy
riausybės kebinetas.

Vėl Bombos
LONDON, spalių 6.—Pra

nešama, kad, po kai kurios 
pertraukos, naciai vėl buvo 

paleidę skrendančias bom
bas į pietų Angliją.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
įtai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO- 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofteas te DtrMuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.) 
fHONE * SEELEY 6108

H

11 r

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausia* pataraavfanaa — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEB U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

-------------------------------- OF CHICAGO

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

5* 1 " ~... ..i —~ 4^. —■___

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Rusas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5
UI

NULIŪDIMO VALANDOIE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142Musę patarnavimas yra greitas, mandagus te 

t« 36*9 finansiškam stoviui prieinamas.

JULIJONA GRIKŠI ENR
(po pirmu vyru Vučiene— 
po įeitus Itvoi-kr v lėlute)

Gyveno 4508 So. Paulina St. 
Mirė Spalio 6 d. 104v m., f:8u 
,val. rytu, sulauktai uetiatvčs.

Gimė Lietuvoje..
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko uideiiume nuliūdime: 

dukterį Stanislavų Bagdonienę, 
Žentą Prancišką; sūnų Juozapą 
Y učių ir marčią VeroniKą; po- 
duttrę Josephine Gurski jos vy
rą Aibert ir jų šeimą: auginti
nę dukterj Marijoną Alexander 
ir jos vyrą l’ranciftkų; 5 anū
kus; giminaičius Petrą, Vladis
lovą ir Boleslovą Norbutus. 
Joną Kuminską ir jų Seimas, ir 
daug kitų igmtnių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John V. 
Eudeiklo koplyčioje, JiiU5 So. 
Hermitage Avc.

Laidotuvčs jvyks antradieni. 
Spalių tu d. 1944 m. 1S koply
čioj 9:00 vai. ryto bus atlydėta 
| Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už vellončs sielą. Po 
pamaldų buu nulydčta į šv. 
Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Aloje laidotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Po. 
dukrč, Žentas, Marti, Augi li
ti nč, Anukai, Giminaičiai Ir 
Giminės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yardu 1741,

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų te Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Miesto 
Dslysa

P. J. RIDIKASMM SO. HALSTUD 81. 710 W. IZth SfKEEl
lelephone YARDS 1410

PERSONA I.IZKD MSMORJAta AT NO ADDmONAL COSTI 
PART1OTTIJLR TOOPIiB PRETER PACHANKIS PBODUOTIONB 

DISTRIBUTORS OP THR PAJCOUR MOMTELI/) ORACTTSMm ReaaUfnl—Man SMnrfac*—MrangvS—Bm« In Sbe Warld.
BUY U. 8. WAR BONDS WITH THE SAVINGI 

KBKiPKrres prie —

JOHN W. PACHANKIS
— THH LITHUANIAN MONUMBNT MAN — 

Member of the Uthuanlan Chamber of Commeree

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4533 W. WaaUngton Btvd. 5919 Sooth Troy Street 

Tek ESTebrook 8645 Ttd. REPublio 4296 
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. vak.; teited. ir Sekm. 0-6 vai.

w v U/V
|U ii
/

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

L h ŽOLE
1646 ĮVEST 46th Ml. Phone YARDS 978J

MAŽEIKA
8819 L1TCAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
Pilone YARDS 1186—88

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACB 
10756 S. MlCttlGAN AVA

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1370

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4906

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571
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Iš karo fronto IŠGELBĖTA MENO BRANGENYBE Negavo susituokti

Kapelionas pasakoja apie sužeistą 
karią nepaprastą didvyriškumą

JŲ NARSUMAS, DĖKINGUMAS, PASITIKĖJIMAS NE
APSAKOMAS. — NU6AUTOM RANKOM JAUNUO
LIS ŠYPSOSI. — JAPONŲ LIGONIAI ŠALIA AME
RIKIEČIŲ. — MALDA DIDELE JĖGA JŲ GYVE
NIME.

Būsima žmona laukia šliūbo bažnyčio
je, o nežino, kad vyras užsimušė

VYRAS, SKRISDAMAS LĖKTUVU Į SAVO VESTUVES 
SUSIDAUŽĖ IR UŽSIMUŠĖ...

• Į
Vestuvių varpai mylin- laukė būsimo vy»o. Laukia,

jog visą gyvenimą bus bejė
gis. Buvo prie to ir skau
džiai apdegęs. Kapelionas 
priėjęs, nepajuto kai jis ka
reiviui pagailėjo ' jo skau
daus likimo.

Jaunuolis, šypsodamas po 
apraišytu veidu, atsakė: “O, 
tėveli, jau nėr taip prastai. 
Yra daug ir daug kitų, ku
riems yra kur kas prasčiau.” 
MELDŽIASI
, Kun. Snyder rašo, jog kai 
kuriosė ligoninėse japonai 
ligoniai guli šalia amerikie
čių kareivių. Jis rašo, jog 
japonai lygiai prižiūrimi 
kaip ir amerikiečiai, ir jie 
dėl to stebisi ir už tai yra 
be galo dėkingi.

Kapelionas dar pasakoja 
kaip kariai karštai meldžia
si, ypač pavojaus metu. Jis 
smulkiai aprašo vieną atsi
tikimą kada vienas ameri
kietis taip sunkiai sužeistas 
lėktuvo nelaimėje kovos me
tu, kad gydytojai nedavė 
jam vilties pasveikti. Jau
nuolis tačiau nenusiminė. 
Kad ir didžiausiuose skaus
muose, jis visą laiką meldė
si, ir prašė kapeliono ir visų 
jo draugų už jį pasimelsti. 
Ir visų nusistebėjimui, ka
reivis atsigavo ir vėliau pa- 

kagaliais, gerai žinodamas, siųstas šion šalin gydymui.

Kun. Clatus Snyder, iš 
Buffalo, N. Y., laivyno ka
pelionas, tarnaująs užjūry
je, rašo savo laiškuose kaip 
jis giliai sujaudintas ir pa
veiktas nepaprastu ameri
kiečių karių didvyriškumu. 
Kapelionas Snyder prisipa
žino, jog negalima žodžiais 
atpasakoti kaip šie kariai 
garbingai pergyvena savo 
skaudžias žaizdas ir kiek 
daug pasitikėjimo jie pade
da maldoje.
DĖKINGI

Tarp kitų dalykų, kape
lionas pasakoja kaip sykį 
jis lankė vieną ligoninę. Li
goniai buvo suguldyti ant 
neštuvų, kurie, paremti ant 
kuolų, buvo sustatyti virš 
apkasų. Tas tyčia padaryta, 
idant lėktuvų užpuolimo me
tu būtų galima ligonius 
greit nuleisti į apkasus.

Kareiviai, sako kapelionas 
Snyder, yra taip dėkingi už 
mažiausį dalykėlį, kad jų 
veiduose iškaitydamas jųjų 
dėkingumą, jauti viduj ne
paprastą jausmą.
BE RANKŲ ŠYPSOSI

Vienam jaunuoliui prieš 
keletą dienų kovos metu bu
vo nušautos abi rankos. Gu
lėjo jis ten suraišiotais ran-

čioms širdims tai gražiau
sia muzika. Bet šiai porelei 
neteko tų varpų garsų iš
girsti. Dar jiems nesuskam
bėjus, ištiko skaudi nelaimė.

Miss Marion Evans, iš 
Ipsvvich, S. D., ir'Staff Sgt. 
Donald Kurtzer, iš Yakima, 
Wash., turėjo imti šliūbą. 
Sutarta, kad Sgt. Kurtzer, 
dėl laiko stokos, vestuvėms 
atvyks lėktuvu.

laukia, o Sgt. Kurtzer kaip 
nėr taip nėr. Po ilgoko laiko, 
Marion nekantraudama tele- 
fonuoja į stovyklą, iš kurios 
Sgt. Kurtzer turėjo lėktuvu 
skristi į vestuves.

Atsiliepus stovyklos ko- 
mandantui, Marion teirau
jasi kur Sgt. Kurtzer gali 
būti. Vyresnysis jai atsakė, 
jog lėktuvu skrisdamas ves
tuvėms, Sgt. Kurtzer pake-

Atėjus laikui, jaunoji, Ma- liui ką tik susidaužė ir ne- 
rion, atvyko bažnyčion ir I laimėje užsimušė.

•J M

Tolyn kraustosi . . .

jūsų senoji virtuvė.

Sint atvyksta NAUJOJI!

Leiskit mums padėti jums pienuoti 
jūsą virtuvę rytojaus (ateities)

Štai yra—Hotpoint įstaigos 
nauja knygutė kaslink plena- 
vimo jūsų atsities virtuvės. 
Pripildyta idėjoms, kupina į- 
domybių, štai praktikalinė 
plenavimo rodykla, kuri nu
rodo kaip paruošti jūsų atei
ties virtuvę mėgiamiausioje 
vietoje jūsų name. Pripildyta 
paveikslais, aktualiais pie
nais, su daug visokių patari
mų — matysit kaip galima 
sunaudoti geriausiai net ma
žiausią kambario dalelę, kaip 
spalvuoti, atsiekti pastovų 
gražumą ir parankumą iš |- 
rengtų patogumų jūsų ryto
jaus (ateities) virtuvėje.

Po karo tai laikas įrengti— 

bet DABAR laikas pienuoti.

Paprašykit jflsų artimiau
sioje Commonwealth Edi
son Kompanijos Ofise dėl 
Alos lnformatyvinės kny
gutes "Your Next Klteh- 
en.” JI Jūsų tik papraftliM.

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY

Tarpe kitų meno brangenybių, kurios buvo iš Pary
žiaus muziejų paslėptos nuo vokiečių, kad neišgabentų 
Vokietiją, buvo ir šis patiesiamas tako kauras, kuriame 
išausta vaizdas anglų invazijos Normandijon 1066 metais. 
Nuotrauka padaryta šią meno brangenybę grąžinus Lou- 
vre Nacionalį Muziejų. (NCWC-Draugas).

Užsimušė kūdikis
Mrs. Beatriče Clebanoff, 

9-ių mėn. kūdikis, mirė nuo 
sužeidimo po to, kai išpuolė 
iš vežimuko. Motina, priva
žiavus prie krautuvės, borė
jo pastumti kitą vežimuką, 
kurs pastojo jai kelią. Jos 
vežimukas tuo tarpu ėmė ju
dėti ir pavažiavęs pasviro ir 
išmetė kūdikį ant cemento.

1 Alijantų jėgoms stumian
tis per nacių okupuotus 
kraštus, išlaisvinta šimtai ir 
tūkstančiai amerikiečių la
kūnų, kurie buvo patekę be- 
laisvėn naciams nušovus jų 
lėktuvus. Daugeliui teko mė
nesius slapstytis nuo nacių 
kol atėjo alijantų kariuome
nės.

Mirė

VAIRIO
DOM1O

ŽINIO

Žudo ligonius
WASHINGTON. — Brig. 

R. W. Bliss, vienas aukš
čiausių kariuomenės gydy- 
tojų-pareigūnų, ką tik su
grįžęs iš Pacifiko fronto, 
pareiškė korespondentams, 
jog japonų kariuomenės gy
dytojams įsakyta išžudyti 
savo ligonius, jei būtų pavo
jus, kad jie būtų paimti ne
laisvėn. Gen. Bliss taipgi sa
kė, jog patys japonai yra 
bombardavę ligonines, ku
riose buvo pačių japonų li
goniai.

Apsimoka pažiūrėti
KANSAS CITY. — Verta 

visad pirma pažiūrėti ką 
spardai. E. W. Locke aną 
dieną savo skiepe neatsar
giai paspyrė “sąšlavų krūve
lę”. Taip jis manė. Bet ta 
purvo krūvelė pasirodė esan
ti bičių spiečius, kuris be
matant apspito ir poną 
Locke ir jo pasimaišiusį di
džiulį šunį, ir juos gerokai 
savo gyliais pavaišino.

Geros ausys
NEW YORK. — Vieno tai

somo karo laivo įgula labai 
brangina savo šuniuką 
“Black Beauty”, kuris, sa
koma, pagauna atskrendan- 
čio lėktuvo motorų garsą 
daug greičiau, negu žmogaus 
ausys. Išgirdęs lėktuvą, šuo 
tuoj suloja. Jis jau 27 sy
kius plaukęs su konvojais.

6-tas karo bonų vajus
WASHINGTONAS. — Fe

deralinis iždo departamen
tas sparčiai ruošiasi prie 
šešto karo bonų vajaus, ku
ris tęsis nuo lapkr. 20 iki 
gruodžio 16i Norima bonų 
išparduoti už 14 bilijonų do
lerių.

Netikėtai pagavo
EVANSVILLE, Ind. — A. 

V. Burch, politikierius, ne
senai kalbėdamas savo kan
didatūros reikalais didžiu
liame mitinge tyčia surengė, 
kad susirinkimo eigoje būtų 
traukiami paveikslai. Baigus 
nutrauktus paveikslus dirb
ti, vienas paveikslas rodė 
kaip vagis kratė kitam žmo
gui kišenes. Paveikslas pa
duotas policijai, kuri vagį 
atpažino ir neužilgo jį su
areštavo.

Mažai kunigų
MONTREAL, Kanada. — 

Pranciškonų Provincijona- 
las kun. D. Laberge, ką tik 
grįžęs po penkių mėnesių 
kelionės Pietų Amerikoje, 
pranešė, jog Peruvijos kraš
te yra vos 1,300 kunigų ap
tarnauti 7 milijonams kata
likų. Dedama pastangų ten 
parsikviesti daugiau misi- 
jonierių.

Florence Froehlich, 17 pi., 
mirė nuo keistos kraujo li- 

'gos, nežiūrint to, kad visa, 
kas įmanoma, buvo daroma 
jai gelbėti. Padarius viešą 
atsišaukimą dėl kraujo au
kotojų, šimtai atsiliepė.

Mirė Danų Princas
LONDONAS. — Nacių 

agentūra praneša, jog nuo 
širdies atakos šiomis dieno
mis mirė Danijos karaliaus 
Kristijono sūnus, Princas 
Gustavas, 57 m. Princas, sa
ko naciai, miręs po kelių 
dienų ligos.

J

Giedos "Te Deum
NEW YORK. — Čia dabar 

ruošiamas 2.000 high school 
mergaičių choras, kuris Šv. 
Patriko katedroje sugiedos 
iškilmingai “Te Deum” kai 
tik bus sužinota, kad karas 
užsibaigė.

Giria slauges
MILWAUKEE, Wis.—Ar

kivyskupas M. Kiley, kalbė
damas Katalikų Ligoninių 
Sąjungos seimo delegatams, 
pareiškė, jog sužeisti kariai 
niekad savo gyvenime nepa
mirš šiame kare tarnaujan
čių slaugių.

it

Neramu Ispanijoje
LONDONAS. — Čia gau

tas Toulouse (Prancūzijoj) 
radio pranešimas, jog šiau
rinėj Ispanijoj prasidėjo 
partisanų guerilų kovos. 
Sakoma taipgi, jog prancū- 
zų-ispanų rubežius prie An- 
dorra ispanų vyriausybės 
uždarytas.

Nuo Pfc. iki 2 Lt.
CAMP CARSON, Col. — 

Pfc. Peregrine White suteik
ta nepaprastas paaukštini
mas. čia būdamas Private 
first class jis susyk'pakel
tas į 2nd Lt. po to, kai jis 
pašauktas į Washingtoną 
dirbti advokato darbą trans- 
portacijos skyriuje.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi "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.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai gero* rūftle* moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Ddubak Ir Duktė — savininkės

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

APROKAVTMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
8089 8. HAL8TED 8T. TEL. VICTORY 1212 

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

X Viktoras Naureckis, 
buvęs Brighton Park biz
nierius, šiomis dienomis ga
vo telegramą, kad Prancūzi
jos fronte sužeistas jo žen
tas Juozas Lorencas.

X A. a. Vinco Galecko 
keturių savaičių mirties su
kaktuvių proga, spalių 11 
d., šv. Jurgio parapijos baž- 
nyuioje 7 vai. bus gedulo 
pamaldos. Velionio žmona 
kviečia visus pažįstamus da
lyvauti tose pamaldose.

X Albina Dagis, 2902 W. 
Pershing Rd., šiomis dieno
mis turėjo operaciją šv. 
Kryžiaus ligoninėj. Randa
si kambaryje No. 307. Albi
na yra sesuo žinomos jau
nimo veikėjos Lucille Da
gis, priklauso Keistučio 
chorai ir yra susipratusi 
lietuvaitė.

X Ant. Jakutis, veiklus 
Keistučio choro narys, iš
gyvenęs sveikatos sustipri
nimo deliai penkis mėnesius 
Burlington, Wis., šiomis 
dienomis grįžo į Chicago ir 
vėl žada darbuotis Keistu
čio chore.

X Barčus, Budrikas, Kru- 
kas, Vanagaitis ir šaltimie- 
ras nesigaili brangaus laiko 
pagarsinti lietuviams rem
tinus ir patriotinius darbus 
per savo radio programas. 
Nemažai laiko pašvenčia ir 
dabar einančiam Communi- 
ty and War Fund vajui.

X^ Moterų Apšvietos Dr- 
jos/ pastarame susirinkime, 
Žalpienei išaiškinus Com- 
munity and War Fund au
kų vajų, draugija iš savo 
iždo paaukojo $25. šią au
ką dar $5 padidino narė 
Kolpak. Aukodamos po $25 
(moterų draugijos) ir po 
$50 (vyrų draugijos) Com- 
munity and War Fond kny
gose užveda naują lietuvių 
garbės sąrašą.

X A. Daugirdas, genera
linis "Draugo” atstovas, 
grįžęs iš Westville, III., re
daktoriams parvežė ‘ ‘gas- 
tinčiaus” nuo Karpių šei
mos. Karpių šeima West- 
villėj yra viena skaitlin
giausių, žymiausių, labiau
siai susipratusių ir stam
biausių tenykščių lietuvių 
veikėjų. Ne tik yra nuola
tiniai "Draugo” skaitytojai, 
bet atsilanko ir į kiekvieną 
didesnį mūs dienraščio pa
rengimą, koncertą ir tt.

X Kun. Jonas Vyšnlauo- 
kas išrinktas pirmininku 
naujai suorganizuoto Bend
ro Amerikos Lietuvių Fon
do skyriaus Šv. Kryžiaus 
parapijoj. Vice pirmininke 
išrinkta Jozefą Lukošius, 
sekretorium — Mykolas 
Vazinis, iždininke^ — Marci- 
jona Petrošaitis. Drabu
žiams rinkti komisijos pir
mininke išrinkta Sofija Mic- 
kūnas, pagelbininkėmis — 
Elena Gedvilas ir Stefanija 
Bartkus. Steigiamasis susi
rinkimas įvyko praėjusį tre
čiadienį parap. salėj. Susi
rinkime kalbėjo L. Šimutis.




