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PARAŠUTISTAI
OKUPANTAI KANKINA
200 Latvių Pabėgėlių Pasiekė Švediją;

Praneša apie Nacių-Rusų Žiaurumus
NEW YORKAS, rūgs. 19. — (LAIC) — Radiograma 

ganios žinios iš Stokholmo sako suvirs 200 pabėgėlių iš 
Latvijos pastaromis dienomis pasiekė Švediją. Latviai bė
ga nuo nacių okupantų ir bolševikui Įsiveržėlių. Pabėgėliai 
sako naciai jų dar laikomose srityse ir rusai naujai užim
tose vietose abu terorizuoja ir kankina bei žudo gyvento
jus.

Vienas liudininkas, ūkininkas Jazeps K. sakė bolše
vikai liepos 12 d. įsiveržė į Kąlsnava ir nužudė visus gy
ventojus, jų tarpe moteris, vaikučius ir senelius. Liudi
ninko žmona ir trys vaikai taipgi buvo užmušti.

Anot pranešimo, tas pats vyksta Biržuose, anapus 
Latvijos-Lietuvos rubežiaus; bolševikai ir ten išžudę vi
sus gyventojus.

Iš požemio organizacijų 
gauti pranešimai sako bol
ševikai rugpiūčio 6 d. suva
rė Laudonės 630 gyventojų 
įl lauką ir kulkosvaidžiu 
juos sušaudė, neišskiriant 
nei vaikučių, senelių 
moterų.

nei

SIAURINE VOKIETIJA
KRAŠTU GYVENTOJUS

Apeina Siegfried Liniją iš Siaurės; 
Vokiečiai Neklauso Nacių, Pasilieka

Tie žiaurūs veiksniai at
liekami ne tiek įsiveržian
čių rusų karių, kiek juos 
sekančių čekistų.

Naciai Pabaltyje vis la- kinta. Latviai čia smarkiai
biau nervuojasi ir bando į- 
vairiais būdais pataikauti 
įsibriovėliams iš rytų. Pra
eitą savaitę jie paleido ko
munistus iš kalėjimų, bet 
suareštavo vis daugiau lat
vių patriotų. Vykdant tar
dymus buvusiose čekistų pa
talpose, kur dabar randasi 
gestapo, naciai žiauriai 
kankina patriotus.

Rusai Spaudžia Nacius Pabaltyje
MASKVA, rūgs. 19. —

Rusų kariuomenė penkta 
diena iš eilės smarkiau sus
paudžia Pabaltyje sugautas 
nacių kariuomenes.

Raportai iš fronto sako 
nėra jokios pertraukos smar 
kiose kautynėse, kuries pra
sidėjo penktadieny į> vaka
rus nuo Jeigu vos, kur suei
na svarbieji Pabalčio keliai 
ir geležinkeliai.

Vokiečių armijų Latvijo
je ir Estijoje likimas gali 
per ateinančias kelias die

Kriminalistai Turi Atsakyti - Rusija
MASKVA, rūgs. 19. —

Rumunijos buvusiam dikta
toriui Ian Antonescu ir ki
tiems aukštiems naciams 
Balkanuose patekus į rusų 
rankas, Rusija • priminė są
jungininkams, kad ašies k?- 
ro krimina'istai turi būti 
nubausti už jų nežmoniškus 
kriminalus.

Rusijos spauda pareiškė 
baimę, kad Anglijos-Ameri-

Gegužės mėnesio vidury, 
2,000 suareštuotų latvių 
patriotų buvo išgabenta 
Vokietijon. Nežiūrint vokie
čių žiaurumų, latviai legio
nieriai drąsiai kaujasi prieš 
bolševikug. Latviai išlaisvi
no kelis kaimus ir mieste
lius, kuriuos buvo užėmę 
bolševikai parašutistai, kt., 
Aluksnę ir Gulbenę.

Jelguva visiškai sunai-

kovojo prieš nacius. Naciai 
išsprogdino istorinę Jelgu- 
vos pilį ir cukraus fabriką.

Šiaurinėje Kuržemėj na
ciai išsprogdino savo pozi
cijas. Dundaga visai sunai
kinta. Vokietijos piliečiai 
nuo liepos 21 d.. evakuoja
mi. Naciai paėmė visus lai
vus ir valtis Latvijos uos
tuose.

nas būti nulemtas, jeigu tik 
naciai negalės išlaikyti savo 
liniją einančią iš Rytprū
sių per Jelgavos sritį į ry
tinę Latviją ir Estiją.

Naciai vakarinėj Lietuvoj 
ir vakarinėj Latvijoj turi 20 
mylių koridorių, kuris jun
gia juos su naciais virš Ry
gos ir Estijoje. Rusai vienu 
kartu buvo perkirtę tą ko
ridorių ir pasiekę Baltijos 
jūrą, bet naciai po smarkių 
kautynių jį atsteigė.

kos nusistatymas gali su
minkštėti, ir reikalauja, 
kad:

1. Neutralios valstybės 
būtų įspėtos neduoti prieg
laudos ašies karo krimina
listams.

2. Visi tokie kriminalis
tai rasti sąjungininkų oku
puotose teritorijose būtų 
suareštuoti.

PARAŠUTISTŲ ARMIJA NUSILEIDŽIA EINDBOVENE

Amerikiečiai veržiasi pirmyn aplink Aacheną į Koelno pusę. Antros armijos pa
rašutistai nusileido Eindhoven srity ir susijungė su britų armija, kuri varosi į šiaurę 
iš Belgijos. (Acme-Draugas Telephoto.)

Suomiai Pasirašė 
Sutartį su Rusais

LONDONAS, rūgs. 19. — 
Maskvos radio sakė Suomi
ja pasirašė paliaubų sutartį 
su Rusija ir Anglija.

Tarp kitko, Suomija turi 
sumokėti Rusijai 300 mili- 
onų dolerių ir atiduoti jai 
Petsamo uostą.

Sako Himmleris Nori 
Taikos su Rusija

NEW YORKAS, rūgs. 19. 
— Londono radio praneši
mas sakė “Londoną pasie
kią raportai nurodo vis di
desnį skilimą nacių parti 
joje.”

Anot pranešimo, viena 
grupė, Himmlerio vadovau
jama, nori su Rusija užves
ti taikos derybas, pagrįstas 
Hitlerio nuvertimu ir dali
nu Vokietijos sukomunisti- 
nimu. Goebbels yra susiri
šęs su šita grupe.

Sakyte Hitleris galįs tuoj 
susilaukti ultimatumo iš 
Himmlerio geruoju pasit
raukti arba būti jėga išva
rytu.

Gelžkeliu Darbininkai 
šiandien Sustreikuos

CHICAGO, rūgs. 19. —
šeši šimtai Chicago, North 
Shore & Milwaukee ir Au
rora & Elgin geležinkelių 
darbininkų išeia ant streiko 
4 valandą ryt rytą. Unijos 
atstovas sakė streikas bu
vo atidėtas 48 valandas de
ryboms dėl algų ginčo, bet 
kompanijos atsisakiusios 
derėtis.

- —„ 5
Traukiniams Susidūrus, Lėktuvai iš Naujo
Gub. Dewey Sukratytas

CASTLE ROCK, Wash., 
rūgs. 19. — Republikonų
kandidato į prezidentus 
Gub. Thomas E. Dewey spe
cialus traukinys prieš pie
tus šiandien įvažiavo į sto- 
vinčioi traukinio užpakalį. 
Gub. Dewey ir jo žmona bu
vo sukratyti. Jo sargybinis 
buvo stiklų supiaustytas.

FDR Nori Planu Karo 
Agentūrų Likvidavimui

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Laiške biudžeto direkto
riui Harold D. Smith, Prez. 
Rooseveltas liepė dabar su
daryti pianus karo agentū
rų likvidavimui ir vyriausy
bės pakeitimui taikos meto 
reikalams.

Naciai Užėmė Valdžios
Rūmus Copenhagene

STOKHOLMAS, rūgs. 19 
— Pranešimai iš Copenhc- 
geno sako vokiečiai okupa
vo visus valdžios rūmus, jų 
tarpe parlamento rūmus, ir 
visas policijos stotis Dani
joje.

Valdžia Perėmė dar 
Devynias Kasyklas

WASHINGTON, rūgs. 19. 
— Prez. Rooseveltas įsakė 
Vidaus Sekr. Ickes perimti 
ir operuoti dar devynias 
anglies kasyklas West Vir 
ginia valstybėje, dėl United 
Mine Workers streiko.

Atakavo Berlyną
LONDONAS, rūgs. 19.- 

Britų lėktuvai nakties metu 
numėtė 420,000 padegančių
jų bombų ant vokiečių Bre- 
merhaven uosto, ir 179-tą 
kartą atakavo Berlyną.

Apie 700 Amerikos lėktu
vų puolė nacių geležinke
lius prie Hamm ir Soest, o 
keli šimtai lėktuvų tuo pat 
metu padėjo parašu tais ir 
sklandytuvais nuleistai ka
riuomenei Olandijoje.

Amerikos lėktuvai iš Ru
sijos atakavo neišvardintus 
taikinius Vengrijoje ir skri
do į savo bazes Italijoje.

Nuskandino Dar 
29 Japonų Laivus

WASHINGTON, rūgs. 19.
— Laivynas pranešė, kad 
Amerikos submarinai šio
mis dienomis nuskandino 
dar 29 japonų laivus, jų 
tarpe tris karo laivus.

KARO BIULETENIAI 
— Rusai užėmė Valgą, 87

mylias i šiaurryčius nuo 
Rygos, ir randasi tik 7 my
lios nuo Rygos.

— Britui lėktuvai ataka
vo nacių “Tirpitz” laivą

KALENDORIUS
Rugsėjo 20 d.: šv. Eusta

chijus; senovės: Tautgirdas 
ir Gundega.

Rūgs. 21 (f: šv. Matas 
apaštalas; senovės: Mantvi- 
tas ir Visekintė.

ORAS
Šilta. Bus lietaus.

SU AMERIKOS ARMIJA, 
rūgs. 19. — Nors Amerikos 
pirmos armijos daliniai ver
žiasi per Siegfried liniją j 
Reinlando centrą, tūkstan
čiai vokiečių civilių pasilie
ka savo namuose, neklausy
dami nacių partijos įsaky
mo išsikelti kitmr.

LONDONAS, rūgs. 19.— 
Pajėginga ir vis auganti 
sąjungininkų paras utis tų 
armija, persikėlusi per Rei
no upę Olandijoje, veržiasi 
pirmyn ir žada įsilaužti i 
šiaurinę Vokietiją, apeinant 
Siegfried linijos galą.

Žemutinis Reinas tad nu
stoja vertės kaipo nacių gy
nimosi linija.

Britų antroji armija pa
sistūmėjo pirmyn ir susi
jungė su dar kitom parašu- 
tistų jėgoms, kurios nusi
leido toliau i pietus Olandi
joje.

Vokiečių radio sakė są
jungininkai parašutistai 
naujai nusileido Olandijos 
Utrecht ir Gelderland pro
vincijose, ir kad “tose sri
tyse vyksta didelės kauty
nės.”

Berlynas taipgi minėjo

Pavarė Nacius iš Trijų Kalnų Italijoje
ROMA, rūgs. 19. — Pra- 

silaužę per stiprias nacių li
nijas, penktos armijos ame
rikiečiai kariai vakar užė
mė Partone, Altųzzo ir Cel- 
li kalnus, nacių Gotų linijo
je, 20 mylių į šiaurryčius 
nuo Florencijos.

Raportai iš fronto sakė 
priešas bravo pavarytas iš

Japonai Kariai Surakinti Savo Vietose
ANT AMERIKOS KARO 

LAIVO PRIE PELELIU 
SALOS, Palau, rūgs. 19. — 
Amerikos marinai veržia?! 
į šiaurę Peleliu saloje, per 
urvuotus kalnus, kur despe
ratiški japonai komandie- 
riai grandinėm surakino sa
vo karius prie obz?rvacijoi- 
ir kitų pozicijų.

Marinų Pulk. Lewis Pul- 
ler sakė japonai kariai ma
tomai buvo pririšti prie sa
vo pozicijų, kad nepabėgtų 
nuo lėktuvų atakų i» laivų 
bombardavimų.

Per kalnus kopdamies. 
marinai taipgi rado japonų 
karininku, lavonus, kurie 
buvo užtaisyti sprogti, kuo
met amerikiečiai juos paju
dintų.

nusileidimus virš Reino, a- 
pylinkėje netoli Rotterda- 
mo, Amsterdamo ir Hago.

Trys Amerikos armijos 
šiuo laiku iš lėto veržiasi 
arčiau Reino Vokietijoje, 
pralauždami nacių linijas, 
kurios saugo Koelną, Stras- 
sburgą ir Mulhousą.

Naciai desperatiškai prie
šinasi visom trim Amerikos 
armijom, dažnai kontrata
kuodami su tankais, artile
rija ir lėktuvais. Lietus 
taipgi trukdo amerikiečių 
žygiavimui.

Į šiaurę ir rytus nuo Nan- 
cy taipgi vyksta didelės ko
vos. Likę be transporto, na
ciai turi kautis arba pasi
duoti amerikiečiams.

Nacių radio pranešimai 
pripažino, kad jų kariai e- 
vakuavo Brest uostą Brita
nijoje.

Kiti Amerikos vienetai 
veržiasi per Lorraine perė
ją, už Nancy, ir artinasi 
prie Belfort perėjos, iš kur 
galės varytis į pietvakarinę 
Vokietiją.

Aachen mieste amerikie
čiai baigia išmušti nacius 
gynėjus.

tų kalnų tik po labai aršių 
grumtynių.

Britai ir indėnai kariai 
labai padėjo amerikiečiams, 
atakuodami nacių pozicijas 
iš šonų.

Naciai bandė atmušti tą 
ataką savo artilerijos ugni
mi. Vienas baražas buvo iš 
2,000 šovinių.

Japonų artilerija didžiu
moje auna iširta, bet prie
šas vis dar ( vartoja savo 
mortarus apšaudyti ameri
kiečius.

Spėjama, kad Koro, Ba- 
belthuap ir kitose šiaurinė
se Palau salose randasi a- 
pie 40,000 japonų karių. 
Kadangi Amerikos laivai ir 
lėktuvai valdo jūrą ir orą, 
jie negali padėti savo Pe
leliu ir Anguar garnizo- 
nicms.

NEW YORKAS. rūgs. 19. 
— Tokyo radio sakė sąjun- 
r^i.iinkų lėktuvai atakavo 
j 3 ponų bazę šiaurinėj Su
matroj, Davao miestą Phi- 
lippinuose, ir Koror salą 
Palau salyne.
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belgai isJt OfeiA Macius teikio sūnus, gimęs Argen
tinoje. Jo mfctina. mirus.

Gimnazijoje studijuoja Ka 
rolis Jankūnas, kuris taipgi 
pasiryžęs siekti daktarato 
Universitete.

Jauna lietuvaitė mokslei
vė, Birutė Dilbaitytė, labai 
gražiai pasirodė teatro Ri- 
vera Indarte scenoie šokė-

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS(LKFSB) Uragvajaus sos 

tinėje, Montevideo mieste, 
veikia keturios didelės che
minės rūbų dažyklos ir va
lyklos, kurių savininkai ir 
dalis personalo yra lietuviai. 
Vieną iš tų įmonių turi bu
vęs Lietuvoje armijos kari
ninkas E. Dikas. Turistų 
Mon t e v i d e o mieste gana 
daug, taigi tos rūšies dar
bai yra gana pelningi.
m

— Tarp Uragvajaus lietu
vių yra mėgstančių vaidy
bos meną. Ne taip seniai jie 
statė komediją: “Paskolink 
man savo žmoną”.

KOJOSWashington, t). G. — Lie- j 
tuvių-amerikiečių draugija j 
čia ruošiasi pradėti poatos- į 
togihj veikimą Šaukiamu bu- į 
SirinkimU rugsėjo mėn. 24 ] 
d. Pravartu ta proga trum- j 
pai paminėti tos draugijos i 
pastarųjų mėnesių veiklą.

Vasaros pradžioje draugi
joj ILtstbvai dalyvavo skait
lingų obganizacijų suruošto
se mėtinėse pamaldose prie : 
Nežinomo Kareivio kapo, Ar 1 
lingtone, ir uždėjo ant to 
kaįo draugijos vardu vaini- ' 
ką. Jos atstovai taip pat da- 
įyvkto ta proga suruoštuo
se bendruose priešpiečiuos-. 
2400 viešbutyje greta kit-į 
organizacijų atstovų.

Padaryta rinkliava: “Smo- 
kes fcr Yanks”, — rūka
lams kareiviams ir aplanky
ta sužeisti lietuviai kariai 
vietos ligoninėje. Vasaros 
metu suruošta dviratininkų 
party ir pora iškilų. Viena 
įvyko buvusio draugijos pir- 
minihkb J. Vaičiekausko, na- 
nittbše; kita pas V. Borisus 

iškila supuolė su 
draugijos Boftding sekti jos 
dvifejų “tfeamų” žaidimo me
tinėmis, tradicinėmis užbaig 
tuvėmis. Abiem atvejais du 
gražūs sekmadienio popie
čiai it vakaras skaitlingai 
atsilankiusių draugijos na
rių praleista vaišių, dainų, 
muzikos, šokių ir žaidimų 
jaukioje nuotaikoje. Nariai 
buvo vaišingiem šeiminin
kam bfegklo dėkingi. Priešą 
tostoginiais mėnesiais drau 
giji tęsė savo veiklą dau- 
giaUsik studijų, bcttling ir 
dainų sfekcijosė. Bendri su
sirinkimai įvykdavo kas vie
nas. du mėnesiai.

Senų narių skaičius su
mažėjo dėl priežasties ka
riuomenėn pašauktų arba 
savanoriais jon įstojusių 
draugijos narių. Tas nuos
tolis dalinai tėatsvertaš nau
jam bariais. Draugija nu- 
atbjb R. Kriščiūnaitės iš Či
kagos. Ji teikė gražaus pa
vyzdžio lietuvišku susiprati
mu ir atsidavimu draugi j o,-. 
Veiklai. Jos pranykimas iš

Greita joms pagalba vienos 
minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva i 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 —

VV1EBOLDTS-GOLDBLATT

Lai mūsų moksleiviai, pa
siekę aukštesnio visuomenės 
sluoksnio, visuomet garbin
gai kelia gerą lietuvio var
dą. Ir tegul bus. garbė tė
vams, duodantiems galimy
bę jaunajai kartai išeiti aukš 
tuosius mokslus. Tuomi mū
sų tauta intelektuale j a ir 
kultūros atžvilgiu turtėja.

Kordobos Akis

Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
SUPEBIOB 1462.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

VAL.: — nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. kete-ir. /iki 9. ŠeStad 9 iki 12.

Didžiausia Lietuvių 
Jevelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk- 
ainius daiktus J* 
už PRIEINA
MAS JUMS B - I 
KAINAS!

Džiūgaudami belgai, kad liko išlaisvinti iš nacių cku- 
parijo®, visaip juos išjuoktą. Čia matome lange iškabin
tą Hitlerio piešinį. Nuotrauka gauti iš Liege miesto, 
Belgijoj. (Acme-Draugks tfeleph'oto)- .

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
nk *«*• 8958 Talman Ava.I)D UDIkfil 'K TeL GBOvrtlll 6617Mockevičius, Juozo ir Via- 

dislavos Mockevičių sūnus, 
gimęs Argentinoje.

Inžinerijos fakultete šia
me universitete studijuoja 
jaunuolis Roberto Wences 
lao Musteikis, Justino Mus-

PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ašhland Avenue 

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

NedSliomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Turime didėli 
fcr 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

4216 ARCHER AVENUE
Pilone: LAFAYETTE 8617

Cordoba, Argentina. — 
Vietiniame universitete me
dicinos mokslą pasekmingai 
studijuoja jaunuolis Enriąu?

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
2423 West Marųnette Road

OFISO VALANDOS 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare

TeL YARds 2246 TeL CANaI 6122PASKOLOS . . aa
DAROMOS ajjĘgiiePft

ant Pirmų Morgičių (UMį«Bįi)aMią 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Ailrt, of Chicago
2262 W. ČERBtAK RD. ........... Tirt. CANaI 8887

DANTISTAS
4615 So. Ashland Avenue 

arti 47th Street 
Vai: nno 9 vaL ryto Hd 8 vaL vak. 

Trečiadienį pagal sotartj.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Itd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
■ekmad, Trečiad. ir Šeštadieni* 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Ofise TeL YIRginla 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

TeL CANaI 0257
Rez. TeL: PROspect 6659GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį
Tik viena pora ak ų Ūsam gyveni- 
thul. Saugokite jas leisdami lleg- 
zaminuotl jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
rali sutelkti.

3« METAI PATYRIMO 
pririnkime skintų, kurie prajau

na visą aklų (tempimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted St. 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p 

6 iki 9 vaL vakare.10,000 BONKŲ
• DEGTINES z * GIN
• BfcANDfiS • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALCMIS KAINOMIS
J Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONAROH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. Tel. REPublic 0054

Jeigu neatsiliepia ,—
šank KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal outarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
flra vaL: ano 14; nno 6:30-8 JO

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonas: GAN AL 0523,' Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:10 a. m. Iki 1:30 p. m. 

Trečiad. ir Seitad. t: 10 a. m.
iki 7:00 p. m. 

Hlnofšš B CHIRURGAI 
. B AKUČIUS PRITAIKO

744 Wmt 35tb 8trwt 
VaL: 11-13; 3-4; k 6:30-8:90 

Mnradteniate—2-4 Ir 6:30-8:30 
šventadieniais—11-13.

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

________ y
Nieks negali mus paže

minti, išskyrius mus pačius.
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko
mis.

DR. G/SERNERPENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas \ .

'Tel.: tards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
ištaiso.

DflSO Ir Akinių DlrbtnVl 
>401 SO. HALSTED ST.

_ Kampas 34th Street 
| Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki S 

4 Sekmadienyje pagal sutartį. ą

tlŽTUVlAT DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. TeL: MIDway 2880 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenne 
VALANDOS:

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

yduluta”

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — ra 
aprihgsais, jf/i
arte jūsų . ,

PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MŽNE8INIŲ IfiMOKJUIMUl

PaaandokMė Progą Dabartinėms temo™ 
Nuošimčio Ratoms.

VlRginia 1886

GYDYTOJAS IR CHHtURGAS 
4146 Archer Avenue 

Ofiso TeL LAFayette 3210 
Boa TeL l REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Benkite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm, Antr, Ketvir. 6 iki 9 vak. 

Penktad.’8:30 fld 9:30 vak. 
Seštad. 6 vaL iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avenue 

UGONTU3 PRIIMA:
Kasdlea nno 2:00 Del 8:00 vnL 

I Trefiad. Ir Sekm. tik susitarimą

ar matraaas
perdirbtas ir

TAPKITE FINANSINIAI NijSPRIKLAUBOMll

TAUPYKITE mfl.ų (ntalgojo. .įtinu Indėliai 
rilpratlngal globojami tr Ilgi |5,000.00 ap- 
drauAtl per Pederal RavMign and Loaa tn- 
•nranco Corporation. Jilsy pinigai bos greitai 
Išmokami Joms ant pareikalavimo.

Ateikite šiandiel
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
tU.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
1147 8. Halsted St, Chleagn 

JPirmsdieniais, Trečladienisis 
ir Šeštadieniais t

Trlefpnns SEELRY. 8760
RENIAC8IA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 

FINANSINĖ INTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! — Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą diLhą lmd jo Mhn*.

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY



Trečiadienis, rūgs. 20, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEUNOIS

CLASSIFIED AND "HELP

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

1X7 No. Dearborn Street 
TeL RANdolsh MM-M8I

HELP WANTED — VYRAI

DŽENTTORTŲ — dienomis, malonios 
darbo sąlygos. 48 valandos. Erikas 
ir pusė virš 4ft vai.

TARLKT A TTCKET CO..
1021 AVest Adams Street

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METŲ

Moderniškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 V AT. AND U 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO 

"h" Iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ 
YARDS 0240

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY
Geruose ar blogais laikais. Akinių 
Stiklu Tekintolao ar Akiniu Dirbė- 
jas visuomet turi darbą. Maloniose 
darbo sąlygose, drafto paliuosuotl 
pageidaujami. Gera pradinė mokes
tis. Greitas Įsidlrblmas. Chicagos 
koseientiflškl Optišonai.

THE HOUSE OF VISION 
30 N. MICHIGAN

SEAT. PRESSMEN ir Pagalbininkų. 
Malonios darbo sąlygos. 48 valan
dos. Laikas ir pusė virš 40 valandų.

TABI.ET & TICKET CO., 
1021,West Adams Street

Reikia
Speed Lathe, Drill Press, Punch 

Press Operatorių. 
Automatic Screw Machine 

Set-up Vvro.
Prscision Lens PoKshers, As- 

semblers. Abelnu Mašinistų, Sheet 
Metai Darbininkų, Stock Room 
Klerkų ir Paprastų Darbininkų.

De Vry Corp.
1111 ARMITAGE AVĖ.

HELP WANTED — MOTERY8

REIKIA MOTERŲ 
PRIE

ABELNU DIRBTUVES 
DARBŲ

PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVUS DARBAI 

Gera proga įsidirbti, gera mokestis

SVARBŪS KARO DARBAI

ZANGERLE & PETERSON 
2164 Clybourn Avė.

MERGINŲ IR MOTERŲ
17 iki 55 Metų Amžiaus
ŠVARUS DIRBTUVES DARBAI

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

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

CASPERS TIN PLATE CO. 4100 W. 42 PL.

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS Į SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL’S
700 N. Michigan Avė.

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

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

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

DELTA - ST AR ELECTRIC CO.
2431 W. FULTON ST. SEELEY 3200

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINI,’ — lengviems dirbtuvės 
darbams. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandco. Laikas ir pusė virš 40 
valandų.

TABI.ET & TICKET CO.,
1021 West Adam* Street

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenings.
Gateuav Cltv Transfer Co. 

2023 S. Morgan St.

STENOGRAPHER — pleasant work-
•lng condltlons — 5 day week. Good 
starting salary.

TABI.ET & TTCKET CO.,
1021 West Adams Street

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE
★ *

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ .

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktlnftmb 
valandomis 
Atsišauki!

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

CCMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

Mclntosh Electric Corp. 
223-33 N. CALIFORNIA

PERSKAITĘ “DRAUGĄ" 

DUOKITE JĮ KITIEMS

WANTED"
HELP UANTED — MOTERYS

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 savaitė

*100% KARO DARBAI 
*GERA MOKESTIS 
*6 DIENU SAVAITE

Pujki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsineškit pilietybės prirodymus
MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD 
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.
MOTERIS reikalinga apvalyti Den- 
tisto ofisą ka3 trečiadieni. Gera 
mokestis. DR. L. M. KOCH, 4816 
W. CERMAK RD„ Cicero, III.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai J:— Stefaniją 
Nutautas, 4636 So. Wood Street, ar 
telefonuokltc LAFayette 6098.

PARSIDUODA — DIT PŪKINIŲ 
PLUNKSNŲ BLANKETAI (kal

ti ros. Atuišauklte po 6-toa vai. va
kare sekančiu adresu: 3614 YVest
26th St., — antrame aukšte.

PARSIDUODA — 1 kitchen gink, 1 
lavatory sink, 1 day-bed, 1 slate 
laundry tub ir 1 fuel oll drum (60 
gal. dydžio). Kreipkitės dėl infor
macijų j —
“DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avė., 
Chieago, Rl.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

★ ★ ★★ ★ ★ ★

* For Sale I
* For Rentl
* For Help I
* For Service I
* For Results i 

ADVERTIŠE
In America’s Greatest 

□thuanian Daily Newspaper 
— E8TABUI8HED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RAND6LPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

★ ★*¥*****

PLATINKITE “DRAUGĄ

Top W9r(c3stg ctlons. Good foo<I sorved oi <o$t» 
WSLB ap pTovod Tiatsric pietį! tilpt eniibles you
to csdvtspcfj1 <os you l©<#rn oi dentonMrctfe ofeiShy.

oor

DANLY NEEDS 
mAchine OPERATORS 
/ AND

ARC WELDERS
ff not experienced we wlll train you!

DANLY MACIUM SI’ECIALTIES, INC.
21 IMI SIU III 52n4 \\ l \l I ■ CICIIIII, ILLINOIS

Ar žinai, kad...
Darbas dar nebaigtas

Washington. — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, pra
neša, kad skubiai reikalin
ga darbininkų labai svar
biai karo reikmenų gamy
bai pagreitinti.

P. V. McNutt pabrėžė rei
kalą ir toliau greitinti pačių 
svarbiausių karo medžiagų 
gaminimą. nepapras
tai svarbu pašalinti dar te
besančias spragas šiose ga
mybos srityse: sunkiųjų 
ginklų ir šaudmenų, laivų 
statybos bei taisymo, sunk
vežimių ir padangų (taje- 
rių), tankų, tekstilės gami
nių, radar ginklų ir medžio 
gaminių,” pasakė P. Mc
Nutt.

.‘Darbininkija ir vadovy
bė, dirbdamos draugėje, yra 
pasiekusios gamyboje ste
buklų. Bet uždavinys dar ne
atliktas, todėl kiekvienas 
darbininkas privalo nemes
ti darbo, iki priešas bus nu
galėtas. Šia proga, jaučiuo
si turįs teisę kviesti asme
nis, dar neprisid ėjusius prie 
karinės gamybos, pagelbėti 
priartinti pergalės dieną ir 
išlaisvinti Europos tautas 
apsiimant dirbti karo pra
monės įmonėje.”

Tęskite toliau darbą, kad 
patenkintumėte gyvybinius 
karo reikalavimus, ši yra 
mūsų vienintelė viltis visiš
kai pergalei kaip galima ar
timiausiu momentu.

Draugijų valdybos,
profesijonalai,
biznieriai

Kviečiami dalyvauti ypa
tingame pobūvyje šio penk
tadienio 7:30 valandą vaka
re, Dariaus-Girėno salėje, 
4416 S. Westem Avė. Susi
rinkimą* labai svarbus ir 
kiekvienam bus įdomus. To
kių susirinkimų, kaip šis, 
nedaug mūsų tarpe įvyksta. 
Dalyvaukime jame.

Lietuvių būrelis išpirko šešiolikg vaikų
(LKFSB) Kinijoje ir ki-1 lietuvių draugijėlė, kuri pa

tose pasaulio dalyse, kur v 
ra daug dideliame varge gy
venančių neturtingųjų, kai 
kurie tėvai, gelbėdami save 
ir vaikus nuo bado, parduo 
da kartais net savo maža3 
dukreles ar sūnelius. Dau
gelis tokių nelaimingų mer
gaičių patenka į viešuosius 
namus, ar šiaip jų gyveni
mas būna kaip vergįų. Daug 
gero šioj srity padaro ka
talikų misijonieriai, išpirk- 
dami tokiug kūdikius, duo
dami jiems pradžios moks
lą, išmokydami amato ir pri
imdami į krikščionių bend
ruomenę. Kūdikio išpirki
mas kaštuoja apie 5 dole
rius.

Chieagoje yra susidariusi

IŠGELBĖTOS VIESULO AUKOS

Per šiomis dienomis praėjusį Rytinėse valstybėse vie
sulą Virglnia pakraščiuose buvo nuskandintas pakraščių 
sargybos laivas. Laivo įgulą išgelbėjo kiti atvykę lai
vai. (Acme-Draugas telephoto)

sivadinusi “Kristaus Kan 
čios Draugija’’ ir kuri per 
nepilnus savo gyvavimo dve 
jus metus jau išpirko 16 kū
dikių, nusiųsdami misijonie- 
riams atitinkamas pinigų 
sumas. Išpirktiesiems parin
ko lietuviškus vardus. Be 
to, ta draugijėlė jau nusiun
tė misijonieriams 134 Mišių 
aukas. Susirinkimus daro 
kas mėnesį, vis kitos narės 
bute ir kas susirinkimą kiek 
viena paaukoja vieną dolerį 
misijų reikalams ir kitiems 
geriems darbams. ‘

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

Senece

Judamieji paveikslai 
iš kare nuteriotų 
kraštų

Bus rodomi Community 
and War Fund Lietuvių Sky 
riaus susirinkime — prakal
bose penktadieny, 22 d. rug
sėjo, Dariaus-Girėno salėje, 
4416 So. lyestern Avė., 7:30 
vai. vakare. Inž. Rudis pasi
žadėjo parodyt judamus pa
veikslus: aktualias scenas iš 
bombarduojamų miestų, ro
dant ką žmonės pergyvena 
laike atakų, ir t.t. Apart to, 
bus įdomių kalbų, mužikus, 
patriotinė programa. Įžan
gos ir aukų rinkimo nebus.

Keturi patarimai
Washingtou. — Karo Me

to Kuro Administracija, į- 
spėdama namų savininkus 
dėl gresiančio gyvenamųjų 
namų kuro trūkumo šiai žie
mai, duoda šiuos keturis pa
tarimus anglies, alyvos ir 
gazo naudotojams:

1. Užsakyk kuro tuojau 
pat šiandieną; priimk tokią 
rūšį ar kiekį alyvos, anglių 
ar kito kuro, kokį tau pri
stato. Kooperuok pristaty
mo nepatogumams, kurie o- 
rui šaltėjant, neabejotinai 
didės.

2. Namo šildymą pradėk 
kiek galėdamas vėliau. Jei 
neturi namie labai mažų vai
dui, senų žmonių ar invali
dų, pasistenk vėsiais rytais 
apsieiti be šildymo, nes di
delė dalis kuro eikvojama, 
visai be reikalo, kai vidu
dienio saulė pakankamai pa
jėgia įšildyti namą.

3. Patikrink šildymo sis
temą, jei dar nesi to pada
ręs. Įsitikink, ar visos dalys 
gerai veikia ir ar išvalytos. 
Įtaisyk šilimos reguliatorių, 
kurį galima dabar gauti pas 
dylerius ir beveik kiekvie
noje geležų krautuvėje.

4. Prieš šalčfams ateinant 
gerai apžiūrėk namą. Ap
kamšyk duris ir langus, už
taisyk plyšius, insuliuok pa
lėpių grindis ir sienas, pa
taisyk stogą. Paruošk užda
rymui kambarius, kurių ne
sirengi šildyti, žiemai acė- 
jus.



DRAUGAS -
• 7" THE LITHUANIAN DAILY PRIEND •

StU South Oaldey Avė. • Chicago, Dlinois
Published Daily, except Sundays,

i'i ‘ »r ...... the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

- A member of the Catbolic Press Association
?6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per'copy.

Aivertising in “Draugas” brings best results.

‘ ..DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

> t - ■
J . Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
f Metams *..........................................................*.............. . ..............$7.00
f Pusei metų  ...................................................................... 4.00
? Trims mėnesiams ................Z.......................................... 2.00

Dviem mėnesiams  .................................................................... 1.50
t Vienam mėnesiui .........................................;................... ’ '75 *

, . Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
.Metams ................................................. -............................... $6.00
Pusei metų ......................................................................... 3 50
Trims mėnesiams .............................. .. ...................’. . ’ ’ ’ £75

, Dviem mėnesiams  ...................................................... ’" ’ ’ ’ * 1.35
Vienam mėnesiui ................................................. į ’ J. ’ * ’ ' * '75

■ Užsieniuose: ,
ketams :....................................................... . gg.oo
Pusei metų  .............. .............................................................. 4.50
Trims mėnesiams ...............................'..................................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.*

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams rafitų negražiname, Jei neprafio- 
Padar>'tl tr nepristunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 

pasilaiko sau teisę taisyti. Ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
,““.»,*■»*? nuožiūros. Korespondentų prašome rafiytl 

trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos laikraštin nededamos. ”

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

Pabaltės gyventoju žudymas
Praėjusią savaitę paskelbėme žinių iš Lietuvos. Tos 

žinios nepaprastai skaudžios. Dėl jų Amerikos Lietu
vių Taryba matė reikalo painformuoti Jungtinių Val- 
s ybių vyriausybę, kongreso narius ir spaudą. Matant, 
kaip vokiečiai naciai ir rusai bolševikai kankina Lietu
vos gyventojus, jokiu būdu nebuvo galima nutylėti. 
V ūsų yra šventa pareiga užstoti savo brolius ir sese
ris, kurie nieko blogo nėra padarę nė vienam savo 
kaimynui, kurie* yra žudomi vien tik dėl to, kad jie 
savo krašte, savo tėvynėj nori gyventi Laisvu ir ne
priklausomu gyvenimu.

Ne vien Lietuvos žmonės atsirado tarp bolševikų 
kūjo ir nacių priekalo.
Iii LATVIJA TARP KŪJO IR PRIEKALO

Kaip matysite iš pirmame puslapyje paskelbto pra-
nerimo iš Stockholmo (Švedijos), ir latvių tauta gyve- komunistai savo propagandai.
na baisias, kruvinas dienas. Besitraukdami naciai žiau
riausiomis priemonėmis žudo Latvijos gyventojus. Skau
da ir liūdna, kad ir rusai bolševikai, kurie išveja žiau
riuosius nacius iš Latvijos ir kitų Pabaltės valstybių, 
panaudoja tuos pačius žiaurius nacių metodus mažo- 
s? ms tautoms naikinti.

Nėra abejonės, kad ir Amerikos latviai kreipiasi į 
Jungtinių Valstybių vyriausybę, prašydami padaryti 
žygių, kad būtų sulaikyta Latvijos gyventojų ekster- 
minacija. Nors latvių šiame krašte nėra daug, tačiau 
jie yra veiklūs ir stos į savo tėvų krašto gynimo darbą. 

PABALTĖS TAUTŲ VIENYBĖ
z

Estija šiuo žvilgsniu taip pat nėra ir nebus išimti
mi. Kadangi ir jie nenori pasilikti nacių vergijoj arba 
pasekti bolševikų priespaudoii, bet atsisteigti laisvą ir 
nepriklausomą valstybę, todėl ir estams tenka eiti to
kiais pat kryžiaus keliais, kokiais eina lietuviai ir lat- 
viai-

Atsižvelgiant į šių trijų tautų vienodai skaudžią būtT 
T?, i jų kaimynystę, į vienodus jų siekimus būti laisvais 
ir nepriklausomais žmonėmis, ir Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai, latviai ir estai šios baisios krizės valan
doj bent kai kuriais svarbesniais atsitikimais turėtų veik 
ti vieningai. t

Pradžia ta linkme jau padaryta. Prieš pora mėnesių 
buvo įteiktas Amerikos vyriausybei bendras lietuvių, 
latvių ir estų memorandumas, nušviečiąs dabartinę Pa
baltės kraštų būklę.

Daugiau tokių bendrų žygiui Jų laukia visų trijų 
tautų kankinami ir žudomi žmonės.

Negarbingoje rolėje
BIMBA, MIZARA IR CO.

h!

Lietuvių bolševikų vadai — Bimba ir Mizara pradėjo 
vaidinti labki negarbingą rolę. Kad negarbinga yra, 
savo tautos išsižadėti ir savo tėvų žemę, tėvų kraštą 
svetimiems parduoti, visas civilizuotas pasaulis gerai 
iina Bimba ir Mizara tą yra padarę ir dėl to jau 
seniai pelnę lietuvių tautos judų vardą.

Yra tokia taisyklė manyti, kad, nepaisant kaip že
mai žmogus vienu ar kitu būdu nupuola, jame vis tik 
lieka bent maži kibirkštėlė gero. Sakysime, net Kris
tų pardavęs Judas pajuto sąžinės graužimą ir pasikorė.

Nieks to nereikalauja iš Bimbų, Mizarų ir jiems pa-
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našių. Bet jie nė kitokiu būdu neparodo, kad jiems 
būtų gaila savo brolių ir seserų Lietuvoje, kuriuos kan
kina ir naciai ir bolševikai, iš kurių burnų paskutinis 
duonos kąsnis yra atimamas, kurių sodybos karo ug
nyje supleškėjo, kurių javais apsėtus laukus gausingų 
armijų karių kojos sutrempė, sunaikino.
IR KITIEMS NORI UŽKIRSTI KELIĄ♦

Negarbinga, kad Mizara ir Bimba ne tik patys nesi
skubina su pagalba Lietuvos žmonėms, bet imasi žy
gių, kad ir kitiems lietuviams užkirsti kelią dirbti gar
bingą, krikščionišką savo brolių šelpimo darbą.

Nespėjo pradėti organizuotis Amerikos lietuvių bend- 
• ras šelpimo fondas, Mizara su Bimba ėmėsi darbo pa
stoti tokiam fondui kelią. Jie patys atsidūrė šlykščioj, 
negarbingoj skundikų rolėj ir tą rolę vaidinti įtraukė 
savo aklų pakalikų grupę. Leitenantas generolas L. 

H. Brereton, komendantas 
Pirmosios Armijos oro da
linio, studijuoja Olandijos 
žemėlapį. Jam vadovaujant 
pravesta sėkminga parašut-

Nors jų skundai ir šmeižtai nesustabdė pradėto dar
bo, bendras fondas buvo suorganizuotas, visais žvilgs
niais legalizuotas ir priimtas pilnateisiu nariu į Na
tional War Fund, jie savo judošiško darbo dirbti nesu
stoja. Jie vis dar tebesiunčia skundus prieš BALF ir ninku invazija Olandijoj, n,a- 
į Prezidento Karo Šalpos Kontrolės Tarybą ir į Na- cių užnugaryje. (Signal 
ticnal War Fondą. Tie skundai neturi jokio pagrindo.
Tai aiškūs šmeižtai ir melagystės. Bet jie šmeižia, me
luoja ir skundžia, nes tuo tikisi atitraukti duonos kąs
nelį nuo badaujančių Lietuvos žmonių ir tremtinių.

Ar tai gražu? Ar tai garbinga?

Corps radiotelephoto; Acme- 
Draugas telephoto)

RUSIJOS ŽMONIŲ ŠELPIMO REIKALAS

Bimba, Mizara ir kompanija nuduoda dirbą Sovietų 
Rusijos žmonių šelpimą per Russian Relief Fund. Mes apie milijonas gyventojų iš 
jiems to darbo nepavydim ir netrukdom. Dirbkit kiek Tokyo turi 7,000,000 gyven
norit ir kiek sveiki. Tai yra geras ir reikalingas dar- --------------------
bas.

Rusijos žmonės nuo karo labai skaudžiai nukentėjo. 
Niekur kitur pasaulyje nerasi tiek skurdo ir bado, 
kiek prie bolševikų rėžimo, ypač po to, kai milijoninės 
vokiečių armijos perėjo per didelius Rusijos plotus. 
Gailestingumo ir žmoniškumo jausmas reikalauja su
teikti skubią pašalpą badaujančioms Rusijos žmonių 
minioms. Ir mes, amerikiečiai, tą pašalpą teikiame. 
RUSSIAN RELIEF SUDARO NE KOMUNISTAI

Reikia neužmiršti, kad Russian Relief Fund viršū
nės yrsf sudarytos ne iš komunistų, bet daugumoje iš 
šio krašto turtuolių, kapitalistų ir šiaip gerų, gailes
tingų amerikiečių. Jei komunistai čia kiek ir priside
da, tai dėl to, kad jie turi progos per šią organizaciją 
savo propagandą varyti. Pasinaudoja ja ir lietuviškieji

Bet tebūnie ir taip. Bile tik sukelia savo dalyvavimu 
Russian Relief fonde vieną kitą centą, gauna vieną 
kitą drabužį. Jie Rusijai reikalingi.

Kuomet Mlzaros ir Bimbos, vis tik bent šiek tiek 
prisidėdami prie Rusijos žmonių šelpimo, imasi šmeiž
tų ir skundų, kad užkirsti kelią Lietuvos žmonių šel
pimui ir pastoti jiems kelią į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, jie pasielgia labiau negu negarbingai. Lab
darybė, sakoma, prasideda namie. Bolševikai savo bro
lius palieka badui ir priešo kardo malonei.

Tautininkai k komunistai

lt

Bombos Užmuša 
Britu Vaikučius

LONDONAS, rūgs. 19.— 
Robotinės bombos, mato
mai paleistos iš po lėktuvų 
virš šiaurės jūros, krito 
ant Londono ir pietinė* 
Anglijos ir užmušė moterų 
ir vaikų. Bent 13 asmenų 
žuvo.

“Dirvos” ir “Vienybės” redaktorių ir bendradarbių 
tušti, nepatriotiški ir, pagaliau, negarbingi plepalai 
prieš Bendrąjį Amerikos Lietuvių šelpimo Fondą už
pylė gerokai vandens ant lietuvių bolševikų judoŠiŠkų 
darbų malūno. Jei šie redaktoriai to tikslo siekė, pa
vartę šių dienų bolševikų šlainštus, gali jaustis jį pa
siekę.

Vis tik mes nelaukėm, kad kai kurie tautininkai virs 
lietuviškųjų komunistų talkininkais ardyti bendrą lie
tuvių šelpimo darbą. Yra rimto pagrindo ir stebėtis ir 
piktintis.

★
Gal sulauksime žurnalo

Amerikiečiai Atmušė 
Šlurmlruperiu Ataką

SU JAV TREČIĄJA AR
MIJA, rūgs. 19. — Dalinys 
jaunų vokiečių SS karių va
kar su durtuvais puolė ame
rikiečius į pietryčius nūo 
Nancy, bet žuvo po ameri
kiečių ugnimi.

Amerikos kariai sakė na
ciai atrodė “girti, užnuody
ti arba pamišę.” Atrodė 
kad jie bandė patys praves
ti ataką, be organizuotos 
vadovybės.

šiomis dienomis lietuviai veikėjai gavo laišką iš Kul
tūrinio Instituto, kuriame duodama klausimų Apie gali 
mumus išleisti lietuvių kalba rimtą žurnalą. Nėra abe 
Jonės, daugelis veikėjų į tuos kla/Usimus atsakys pft 
lankiai ir netrukus gal susilauksime žurnalo, kurio 
reikalingumas yra taip aiškus, kaip dienia.

Lietuvių Kultūrinio Instituto žurnalui leisti komisiją 
sudarė: kun. Pranas M. Juras, Juozas Laučka ir kun. 
Jonas Boll.

★
Krikščioniškoji artimo meilė reikalauja, kad visi mes 

ir dirbtume ir aukotume Community ir War Fondui per 
didįjį spalių mėnesio vajų.

Įsivedė literatūros 
skyrių

(LKFSB) Spaudos srity
je gražiai pasižymėjęs “Dar
bininkas” įsivedė literatūros 
skyrių, kurį redaguoja žino
mas rašytojas Antanas Vai 
čiulaitis. Jau tilpo jo turi
ningas straipsnis apie dai
nas.

Nuoširdumas yra toji auk 
sinė grandis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe- 
the.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Trečiadienis, rųgs. 20, 1Q4L

Iš Prancfizų kalbos išvertė
JUOZAS POVILONIS

PAMESTIEJI
. ROMANAS

Išsikraustė
NEW YORK. — Tokyo 

radijas pranešė rugsėjo 12 
dieną, kad Tokyo miesto

(Tęsinys)
Ligonė kalbėjo, kalbėjo ir 

pavargo. Kur aš esu?... Ne, 
nelaikykite manęs... leiskite 
man eiti... turėjo būti penk
ta valanda... Bet žiūrėkite 
Maksas kenčia... Jis mane 
šaukia.. Maksas, mano kū
dikis!

Paskui ji kelioms minui, 
tems nutilo.

—Kodėl šita bažnyčia?.- 
Kodėl aš čia esu?... Ateina 
manęs išvaryti... Bet jūs, 
kunige, kuris esate toks ge
ras, apginkite mane... Jūs 
aiškiai matote, kaip mane 
sąžinė griaužia...

Ir atsikvėpdava, ištiesusi 
rankas kalbėjo:

—Ne, ne, nevarykite ma
nęs... Juk jūs matote, kad 
švenč. Panelė man šypsosi... 
Leiskite mane... Klausykite, 
ji man sako, kad mano vai
kas mane šaukia...

Enguerrandas negalėjo iš 
blaškyti šitų kliedėjimų, ku
rie ją taip vargina

Prie jo prislinko Teresė:
—P. Enguerrandai, leiski

te man.

Šešių Tanu Bomba 
Suaižė 'Tirpitz’

NEW YORKAS, rūgs. 19. 
— Paskutinis didelis nacių 
karo laivas, “Tirpitz,” buvo 
Labai sužalotas praeitą pen
ktadienį, kuomet Amerikos 
lėktuvas numetė šešių tonų 
bombą tiesiog ant priešo 
laiyo. Anot pranešimo iš 
Stokholmo 39 laivo įgulos 
nariai buvo užmušti ir 100 
sužeista.

Paimdama ligonės ran- 
kas, švelniu, įtikinančiu bal
su tarė: s

—Jūsų kūdikis daugiau 
jūs nešaukia; žinokite, kad 
geroji Dievo Motina atėjo 
pati jo ieškoti...

Nelaimingosios veidas pa
sikeitė:, ji pastebėjo Teresę 
ir klajodama jai pasakojo:

—Terese... mano dukrele . 
taip, tavo tiesa, švenč. Pa
nelė jį paėmė...

Paskui, vėl atsigaudama, 
kalbėjo:

—Pasakyk... ar tu nori, 
mes eisime draugė pas Ą- 
žuolo Dievo Motiną... rasi
me šit< statulą... tu girdė- 
jai..., jis padėjo jai rožių... 
baltųjų rožių... Ak!... Jinai 
atsiminė...

Ji truputį prasiblaivė:
—Leisk man į tave pasi

žiūrėti, mano mažyte... O, tu 
jį padarysi laimingą, jis to 
užsipelnė... i

Ir vėl kliedėjimas. Jos 
vargingos, išblaškytos, su
traukytos mintys vėl ver
žėsi.

(Daugiau bus)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UZ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPEB U. B. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINOS

AND
LOAN ASSOCIATION

___________ ______ „■ ..... OF CHICAGO
4192 Archer Avė. Virglnia 1141

JUSTIN MACKUOTICH, Pree. ud Mgr.

=»=

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739

STASYS LITWINAS SAKO:
fl R H R Tai Geriausias Laikas Pirkti 

ununii — visokios rūšies namams 
REIKMENIS.” --------------GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys Insuluotų Plytų Išvalsdoe šy- 
Jlngs — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vanrišio —- BnameUo — Geleštoių Namams Reik
menų (Hftrdvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdšių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vtl. ryto Utį 8:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roselando žinios

Šv. Vardo draugija ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos 
10 d. rugsėjo, 9 vai. Mišio
se, o po visam salėje turėjo 
pusryčius ir susirinkimą. 
Nesant pirmininko Prano Į 
Pavilonio, jo vietą užėmė į 
vice pirm. St. Kernagis. Jis 
ragino, kad kiekviehas na
rys turėtų prikalbinti nors 
po vieną naują narį prie šv 
Vardo vyrų draugijos.

Dvasios vadas kun. B 
Grinius pasakė gražią kal
bą ir pranešė džiuginančią 
žinią, kad iš Šv. Vardo drau
gijos šios parapijos narių- 
karių dar nėra nei vienas 
žuvęs kare. Linksma buvo 
tai girdėti. Pirmiau buvo 
pranešta, kad Jos. Žukaus
kas žuvęs. Bet dabar Žu
kauskų šeima gavo žinią, 
kad Juozas yra gyvas — Vo
kietijos nelaisvėje.

Buvęs pirmas pirmininkas 
Šv. Vardo draugijos M. Pa- 
vilonis davė gražių patari
mų draugijai. Kleb. kun. J. 
Šaulinskas irgi pasakė turi-' 
ningą kalbą ir daug patari
mų suteikė.

24 d. šio mėnesio Šv. Var
do draugija rengia pikniką- 
vakarą su gražia programa 
parapijos salėje, 3 vai. po
piet labai geram tikslui, bū
tent kad sukelti fondą siun
timui kareiviams kalėdinių 
dovanų, nes iš mŪ3 parapi
jos iki šiol yra išėję į ka
riuomenę 250 vyrų ir jų tar
pe nemažas skaičius Šv. Var
do draugijos narių. Visiems 
lygiai reikia pasiųsti' Kalė
dinių dovanėlių. Taigi visų 
prašoma paremti šį pikniką.
Karnivalas buvo
sėkmingas

Nes visi ištikimai dirbo: 
kunigai, trustisai, komite
tas, vargonininkas, vyrai, 
moterys ir jaunimas. Para
pija visiems dėkinga. Biz
nieriai rėmė bazarą, už tai 
klebonas jiems taria ačiū.

prisidėti prie rinkimo dra 
būŽių nukeniėjusiėms nuo 
karo Europoje, taigi ir Lie
tuvai. Visi turime, kiek ga
lime, gelbėti Lietuvą.

Malda yra galingiausia už 
viską. Reikia daugiau dėme
sio kreipti į maldą, nes V.

Namu Savininką 
klubo veikimas

Marąuette • Parko Namų 
Savininkų klūbo susirinki
mas įvyko rugpiūčio 24 d. 
Į šį susirinkimą narių atsi
lankė mažai.

Pirm. J. Butkus atidi rė 
susirinkimą. Perskaičius už

bievas yra visagalis, pasll praeito
r i - m. ' I ir išklausius valdybos ra-gailės Lietuvos, 

viltį Dievuje.
Turėkime

Jėzaus širdie, teateinie 
Tavo Karalystė ir į mūsų 
brangią Lietuvą.
Varduvių vakarienė

Rengia parapijos komite
tas kun. B. Griniaus vardu
vių proga spalių 8 d., para
pijos svetainėj. Bus puiki 
programa. Pradžia 6 vai. V. 
Įžanga $1.00 asmeniui.

Turime visi prisidėti pris 
šio parengimo, kaip seni taip 
ir jauni, nes kun. B. Grinius 
dirba čia nuoširdžiai visiems 
lygiai: parapijai, draugi
joms. Tikrai yra užsipelnęs 
pagerbimo.

Biznieriai ir visi kiti tu
rėtų paremti šį) sumanymą 
ir visi parapijonai prisidėti, 
nes jis visiems ištikimai tar
nauja. Koresp.

Tyrinėja dalyką
Mrs. Hooke, 35 metų, 231 

E. Superior str., anos savai
tės viduryje buvo rasta nu-

Ketvirtadienį bus susirin
kimas komiteto ir visų drau 
gijų 8 v. vakare, parapijos 
salėje. Bus tariamasi, kaip

BARBORA
JANKAlSKIENft

(po tėvaia Huutcikaltė)
Oyv.: 1306 W. 150th St.. 

Ea«t Chicago, lnd.
Mlr6 rūgs. l»d., 1944m., 7

vai. ryte, sulaukus puaės aini.
Gimus Lietuvoje. Kilo 1A 

Tauragės apskr., Svleksnos pa
rapijos,-. Bilvičlų kaimo.
. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame ' nuliddinie: 
vyrą. Aleksaridrą; «unų 8/fo 
Aleksandrą, Jr. (Ų. H. Navy ; 
6 dukteris Marijoną Pailą, 
Mrs.. Fred Hieber, Patrlcia 
Niemec, Oną. Eleną ir Teresę; 
6 anūkus; Svojerką Dorothy 
Rusteikienę Ir daug kitu gimi
nių, draugų ir pažįstamų.

Velionė prlklaunė prie fiv. 
Onos ir prie Oyvojo Ir Amžino 
Rožančiaus draugijų.

Kūnas randasi p.u-arvotfi» i— 
Lesniak koplyčioje, 4918 Ma- 
goun Avė., East Chicago, lnd.

Laidotuves (vyko ketvlrtad., 
rugsėjo 21d. 1S koplyčios 9:3n 
vai. ryto bus atlydėta ) Sv. 
Pranctftkaus parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už vellončs sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta { Av. 
Kazimiero kapines,

NuOfilrdŽlai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstamua 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Mtfllflilę: Vyras, Hunus, Ouk- 
terys, Žentai, Anūkai, Avoger- 
ka Ir visos kitos Ghninčs.

Lald. direkt.: Renjamtn 3. 
Lesniak, tel. East Chicago, 1418.

ir išklausius valdybos ra
portų, pasirodė viskas yra 
vedama tvarkingai ir gera:

Pikniko rengėjai pranešt 
kad negavo daržo norima n 
sekmadieniui, todėl ir neren 
gė pikniko. Nariai sutiko su 
pranešimu.

Šių metų balandžio 27 die 
ną mėnesiniam susirinkime 
buvo duotas sumanymas 
kad reikia susižinoti su ki
tomis Chicago esamomis na
mų savininkų draugijomis 
dėl bendro veikimo. Visas Draugas telephoto) 
darbas buvo .pavestas val
dybai, bet ji tame neparo
dė jokių rezuitatų. Todėl 
šiame susirinkime išrink, 
komisiją, kad darbas būtų 
dirbamas sparčiau ir seka 
mam susirinkimui praneštų 
visa, kas bus sužinota.

KANDIDATAI LEGIONIERIŲ SUVAŽIAVIME

Senatorius Harry S. Truman (kajrėje) ir gub. John 
W. Bricker — demokratų ir respublikonų partijos ka.i- 
didatai į vice prezidentus, nufotografuoti Amerikos Le
giono suvažiavime Chioagoj. Abu pasakė kalbas. (Acme-

——— ■ 1 • —' - i i

silankyti ir išgirsti kokie į ta šį vakarą 8 vai., Aušros! 
planai bug padaryti benl i Vartų par. mok. kambary.
ram veikimui.
• Sekamas susirinkimas į- 
vyks 28 dieną šio mėnesio, 
7:30, parapijos salėj, 68 ir 
Washtenaw Avė.

Todėl, namų savininkai ne j A Grygel, korespondentas 
tik Marąuette Parko, bet ir
kitų kolonijų kviečiami at- SUSIRINKIMAI

Laivyno nuostoliai
Federacijos Chicago aps

krities susirinkimas įvyks-

Utenos klūbo susirinkimas 
įvyks rūgs. 21 d., 7:30 v. v., 
Vengeliausko svetainėj, 4500 
S. Talman Avė. Visų prašo 
me būt susirinkime. Valdyb?

Nauji gydytojai Sūnys
Praeitą ketvirtadienį 

Northwestern unievrsitetas 
340 asmenų išleido gydyto
jais ir dentistais.

Prerijų šunys gyvena be 
geriamojo vandens. Jie savo 
troškulį malšina žolių rasa.

afil

1HARGUTIZ
VIRNINTffiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

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

GUCIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
35SJ

Laivyno departamentas 
rugsėjo 15 dieną paskelbė 

šauta, Lake Shore Park re- nukentėjusių jūrininkų są-
kreacijos namo basemente. 
Ryšiumi su minimos moters 
mirtimi sulaikytas Edward 
Neis, policininkas. Moteris 
buvo nužudyta su policinin
ko ginklu. Tuo reikalu dar 
vedama investigacija. Byla 
nutęsta iki rugsėjo 29 die
nos. •

Teisėjas Dslly paskyrė 
$15,000 boną real estate ar
ba $7,500 grybais pinigais. 
George M. Crane, Neis ad
vokatas, p&rėiškė, jog poli
cininko keli draugai oficie- 
riai pasisiūlė užstatyti savo 
namus, kad sudarius boną.

- - —-------- ---------- -----

rašą, kuriame pažymėta 622 
asmenys. Laivynas . nuo 
Pearl Harbor užpuolimo iki 
rugsėjo 15 d. turi nukentė
jusių sąraše viso 62,130 as
menų, įskaitant 24,713 mi
rusių, 23,407 sužeistus, 9,544 
dingusius, ir 4,466 pateku- į (j 
sius nealisvėn.

Meilė yra įstabi dorybė 
Ji yra ir įrankis ir tikslas, 
ir kelias ir riba, prie kurios 
jis veda, ir kelias, kuriuomi 
tobulume pirmyn žengiame.

(Šv. Pranciškus)

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Gyvenimo nuoboduliu ser
ga tik nuobodūs žmonės. E- 
merson.

iHKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

((steigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAl
ŽENKLAI

štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Si Firma virt 80 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankofce!

įmini

m
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FKRsoNAurzrcn KMoaiAiA at no AnbmbNAL com 
PAUrtCttLAlt mOPLB PttffifKR PAGHANKIS PBODUOTIOM8 

BISTRIBUTORS OF TH1 VAMOUS MOMTKLLO ORANITBI 
MM Bmatffnl—M(M aaStariM—smarat—B«M la Tbs Wortd. 

BUY U. Š. WAR BONDS WtTB THE SAVINOS
KREIPK ITtW PRIE —

JOHN W. PACHANlOS
— THE Lrrfiu ANIAN MONUMENT MAN— 

Membto- of Om Uthotnlkn ChdMfaer Uf CoatttSres
MODERNI Itridiaė PARODJŪ ftffiffitDffiNCIJA:
4585 W. WaUGUgtoU Blvi. 0919 South Troy Street 

• TeL ESTebrook 8848 Tbl. REPubllc 4298 
VALANDOS: Kasdien 0-0 v. Vak.; fefcAttd. fr Sfetat M V4L

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PITONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

kreipkitės prie mus 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų grašių MONUMĖNT CO. 

paminkUnįų'1 produktų. . . -
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 877 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
t LAIDOTtJVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvlrtad. 
8 vai. vak.

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Prašome visus atstovus ir 
draugijų veikėjus atvykti, 
nes yra svarbių reikalų ir 
reikia veikti tuojau.

Valdybxl

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

HS

Sf. Casimir MonumenU 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

. 6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Phoue YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8571

P. I. RIDIKAS
8354 80. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
______________ Telephoue YARDS 1418 '

L J. ZOLP
16M WEST Mth M.__________ phone YARUS 07gl

MAŽEIKA
8819 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKĄS
Phoue YARDS 1188—11

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10758 8. MICUIGAN AVR.

Phone*: CANAL 2515 
OOMMODORE 5765 

PULLMAN 1278

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICUIGAN AVĖ. Phoue PULLMAN 9661
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Iš legijonierių konvencijos

Pažadėjo karo veteranams darbą
KALBĖJO ARMIJOS STABO VIRŠININKAS, IR KAN

DIDATAI Į VICE-PREZIDENTO PAREIGAS
Praeitą pirmadienį Chica- 

goje, Coliseum’e, prasidėjo 
American Legion konvenci
ja, kuri šiandien baigiasi.

Praeitą pirmadienį kon
vencijoje kalbėjo gen. Geo
rge C. Marshall, armijos 
štabo viršininkas. Jis pa
reiškė, kad daugiau kaip 60 
divizijų žemės armijos pa
siekė kovos frontus visame 
pasaulyje.

'Konvencijoje kalbėjo se
natorius Harry S. Truman, 
iš Missouri, ir gubernatorius 
John Bricker, Ohio, demo
kratų ir republikonų kandi
datai į vice-prezidento pa
reigas. Jie užtikrino, kad 
grįžusių karo veteranų tei
sės bus apsaugotos. Buvo 
pažadėtas karo veteranams 
darbas.

Peršovė keturis
LOGANSPORT, Ind. — 

Fred Kenneth Gish, 31 me
tų, peršovė tetulę, savo žmo
ną ir dvi dukteris. Visos "bu
vo nugabentos į ligoninę. 
Gish buvo sulaikytas rugsė
jo 17 dieną, jis bus perga
bentas į Michigan City vals
tijos kalėjimo watdą, kur 
talpinami nesveiki krimina
listai.

Gish pabėgo iš Logans- 
port valstijos ligoninės rug
sėjo 8 dieną. Jis yra psichi
niai nesveikas.

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi "Drauge.”

[

JOS. F. BUDR1K,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILU

Tel. CALumet 7237

- - - - A- - - -
Užlaikome didelę krau

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

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

REIKALE PASINALDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCPL, 1000 K., NedSlioa 
vakare — #:30 P. M. . »
WHFC, 1460 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

E

Praeitą pirmadienį Ame
rican Legion konvencijoje 
dalyvavo 8,000 legijonierių 
ir svečių.

Iškrėtė juoką
Harry S. Truman, demo

kratų kandidatas į vice-pre- 
zidentą, gavo ant kelių van
dens — ir juokės.

Mayoras Edward J. Kelly 
pasilenkdamas išvengė van
dens.

Tą pat padarė Lt. Gen. 
Henry H. (Haps) Arnold, 
armijos oro jėgų vadas.

Sėdėjo žymūs asmenys. 
Jie pamatė ką tai tokio, kas 
nebuvo numatyta American 
Legion komanderių bankete.

Kas tai iš legionierių at
nešė baltą žąsiną ir padėjo 
jį ant kalbėtojo stalo.

Žąsinas ėjo, kaip mokėjo. 
Bet žąsinas išvertė vandenį 
iš stiklinių ir užliejo ant žy
maus asmens kelių, bet jis 
palaikė tai juoku.

Nelaimė kelyje
Trys Chicagos gyvento

jai buvo užmušti, kai auto
mobilis ir trokas susidūrė, 
rytuose nuo Michigan City, 
Ind., U. S. routes 12 ir 212. 
Moteris kuri važiavo auto
mobilyje, buvo sunkiai su
žeista.

11,648 sužeista turo-! 
( peš fronte

Karo departamentas rug
sėjo 18 dieną pranešė 1,646 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Europos apy
linkės karo fronte.

Sužeistųjų karo fronte ka
riu skaičiuje 80 vyru yra iš 
Illinois valstijos, iš jų 48 
yra iš Chicagos ar iš ibs 
apylinkės; 10 vyrų iš In
diana; 10 iš Michigan, ir 22 
iš Wišconsin.

Pavogė seifą
Vagys įsilaužė į Interna

tional vaisių krautuvę, 6750 
Sheridan rd., anksti praeitą 
pirmadienį, ir išsinešė 500 
svarų seifą, kuriame buvo 
$1,100. , ,<|g

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In tbe Une of 

Farnttore

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory RepreMntattre

8VfOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAUT
For appotntmeat eall — 

KEPUBUO BOSI

ĮRENGIMAS ROBOTINEMS BOMBOMS LEISTI

1

Nuotraukoj matome milžinišką betono (concrete) statybą netoli St. Omer, Prancū
zijoj. Manoma, kad tai viena vietų, iš kurio s naciai leido robotines bombas į Angliją. 
(Acme-Dnaugas telephoto)

Šešiuose karo frontuose
* •'

2,460 amerikiečių karių žuvo
ŽUVUSIŲJŲ KARO FRONTUOSE KARIŲ SKAIČIUJE 

135 VYRAI YRA 18 ILLINOIS

Kas Girdėt^ 

Chicagoje ♦

Karo departamentas rug
sėjo 18 dieną paskelbė 2,460 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
žuvo Azijos, Centro Pacifi- 
ko, Europos, Viduržemio, 
Pietų Pacifiko ir pietvaka-
riųų Pacifiko apylinkių ka- ikowski gyvena 3322 N. 
ro frontuose. 'Pierce str., Milwaukee, Wis.

fungt. Amerikos Valstybėms

Gali būti paskirta 5 kardinolai
V -

APIE TAI PRANEŠA UNITED PRESS IŠ VATIKANO. 
PLANUOJAMA KONSISTORIJA LAPKRIČIO MENESĮ

Chicagos arkivyskupas 
Samuel A. Stritch, ir keturi 
kiti Amerikos arkivyskupai 
gali būti paskirti kardino
lais lapkričio mėnesį, pasak
United Press pranešimo iš. arkivyskupas John Mitty,
Vatikano, praeitą pirmadie
nį.

United Press sužinojo iš 
Vatikano patikimų šaltinių, 
kad popiežius Pijus XII pla
nuoja lapkričio mėnesį kon

Mėgo rusišką pirtį

Iš pirties pateko i kalėjimą
AREŠTUOTAS VYRAS, KAD NESUMOKĖJO. BUVU

SIAI ŽMONAI UŽSILIKUSIĄ SKOLĄ

Bet praeitą sekmadieni jis 
pasirodė ir Lenz jį sučiupo 
— po išsimaudymo.

Harry Wissotzky, 45 me
tų. mėgo rusišką pirtį. Bet 
toji pirtis jam gerokai kaš
tavo. Jei ne tas mėgimas 
maudytis rusiškoje pirtyje, 
galbūt, nebūtų buvęs sučiup
tas.

Harry buvusiai savo žmo
nai Onai, 2722 Touhy avė., 
buvo skolingas $1,087 dėl jų 
sūnaus Dovydo, 9 metų am
žiaus, išlaikymo. Rugpjūčio 
9 d. ji gavo raštą dėl jo areš
to.

Julius Lene, šerifo deputy, 
praleido penkias dienas tuš
čiai ieškant Wissotzky. Pa
skui Mrs. Wissotzky atsimi
nė. kad jos buvęs vyras kas 
savaitę 8 r lanko Douglas 
Baths, 4514 W. Roosevelt 
rd.

“Jis mėgsta rusišką pir
tį”, — pastebėjo Mrs. Wis- 
sotzkv. “Jis vvksta kas sek
madieni į pirti.”

Lenz paėmė sargą į Doug
las pirtį, bet Harry nebuvo 
ten per du sekmadienius.

DTETTOABTI9 DRAUGAS, CfUCAUO, mnkiijk

Žuvusiųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 135 vyrai 
yra iš Illinois valstijos, 17 
iš Indiana; 20 iš Michigan; 
ir 43 iš Wisconsin. jų skai
čiuje yra pvt. Theodore Jan- 
kowski, jo motina Rose Jan-

sistoriją, kurioje bus pa
kelta į kardinolus Chicagos 
arkivyskupas Stritch, New

Kaip jau žinote, kad sau
sio 19 dieną paslaptingai bu-

„ , , . , „ . ,vo nužudyta Mrs. Adele
Yorko ark.vy8ta.pas Francis ;Born WiUiams Drake vieS.
J. Spellman, San Francisco

Baltimorės arkivyskupas Mi- 
chael Curley ir Cincinnati 
arkivyskupas John McNi- 
cholas. i

Pagyvensime — pamaty
sime kiek toji žinia tikra.

Teisėjas John A. Sbarba- 
ro nusiustė Harry į kauntės 
kalėjimą praeitą pirmadienį 
šešiems mėnesiams, arba iki 
sumokės atsilikusią skolą.

101 metę
- MENOMINEC, Mich. — 
James F. Lyon, civilio karo 
veteranas, rugsėjo 17 dieną 
sulaukė šimtą vienus metus 
amžiaus.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefoną* — PpRTSMOUTH #022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........jg gg
STOKER COAL, Auklton rflileo, $7*45 

2 Ryk plento*. CbemlAkai prirengto*
BLACK BAND LUMP................... $11/25
PETROLEUM COKE (Coane).. JĮ250 
PETROLEUM COKE (Pfle R«n) $ĮQ*95

’ 1 V1?* "fITi 
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Nubaudė

Du vyrai buvo nuteisti 
vieneriems metams kalėj i- 
man ir uždėta jiems $1,000 
bausmė, kad jie sumušė ma
riną veteraną, kuris dalyva
vo Guadalcanal kovose. Du 
vyrai mariną užpuolė, kai 
Ynarinas ėjo iš Grace gatvės 
“L” stoties šeštadienį po 
pietų. Du vyrus nubaudė 
Town Hali policijos teismas
praeitą pirmadienį.

* * *

Ieško kaltininko

būtyje. Dėl šios žmogžudys
tės vis dar vedamas tardy
mas ir ieškoma kaltininkas. 
Šioje byloje tardomi keli as
menys. tų®;

TŪKSTANČIAI PANAŠIŲ ŠEIMŲ
~V

Čia matome vieną Prancūzijos šeimą (vyras kare žu
vęs) pabėgus nuo karo ir vėliau grįžus atgal vietoj gy
venamosios vietos radus tiktai krūvą griūvėsiu. Tūks
tančiai tokių šeimų šiandie randasi Europoj ir mūs Lie
tuvoj. Community and War Fund Chicagoj per spalių 
mėnesį nori surinkti trylika milijonų dolerių, kad National 
War Fund visoj Amerikoj sukeltų $115,000,000. Iš tos 
sumos dalis bus skiriama ir sušelpimui nukentėjusių nuo 
karo lietuvių. (Acme-Draugas telephoto)

Lietuva turi vėl būti nepriklausoma valstybė!

Pažvelgus toliau

Žmogžudystės
Kaltina pienę

SOUTH BEND, Ind. — 
Mrs. Catherine Loretta Pa- 
quin, 30 metų, 1 mėnesio 
amžiaus vaiko motina, buvo 
klausinėjama St. Joseph 
kauntės kalėjime, rugsėjo 18 
dieną, ryšium su jos vyro 
Standler Paquin, 33 metų, 
mirtimi, kuri atėjo nuo žaiz
dų, gautų iš šūvio.

Detektyvai pasakė, kad 
Mrs. Paquin prisipažino, kad 
ji patraukė šautuvo gaidu
ką, kai pora susiginčijo dėl 
pieno. Sakoma, kad ginčas 
tarp žmonos ir vyro kilo, 
kad vyras įtikinėjo, jog 
“perbrangu” atidaryti vieną 
keną pieno vaikui kiekyieną 
dieną. ■"**'

Sargybinis Edward Ber- 
gan pasakė, kad kai jis nu
vyko į Paquin namą, rugsė
jo 17 d. vakare, ir kai jis su
tiko Mrs. Paquin, tai ji su
šuko: “aš neturėjau minties 
jį nužudyti”.

Mrs. Paouin taip pat turi
2 metų amžiaus sūnų.* * m

Ginčui kilus
KENOSHA. Wisc. — Mrs. 

Joan Nelson, 27 metų, buvo 
rugsėjo 18 d. ligoninėje po 
to, kai liko peršauta savo 
vyro Richard, 28 metų, 
elektrikos taisytojo, Bur
lington. Policija pareiškė,, 
kad paskui Richard Nelson 
pats nusižudė.

Šerifas Thomas Jester pa
sakė, kad šūvis sekė ginčui 
kilus, anksti rugsėjo 18 die
ną. Mrs. Nelson buvo sužeis
ta netoli kairės akies ir de- 
šinysis smilkinys.

Visas jėgas dėkite, kad 
Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

I Laivyno nuostoliai
Laivyno departamentas 

rugsėjo 18 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
nukentėjusių jūrininkų są
rašą, kuriame pažymėta 463 
asmenys.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Trečiadienis, rūgs. 20, 194-t

X Kun. J. Prauskis, Ka
talikų Federacijos Spaudos 
Biuro direktorius, ir mūs 
dienraščio nuolatinis bendra 
darbia šį vakarą Federaci
jos Chicago apskrities su
sirinkime, Aušros Vartų pa
rapijos salėj, 8 valandą, tars 
atsisveikinimo žodį. Jis iš
vyksta į Katalikų Universi
tetą studijoms. Susirinkime 
gausiai.

X Community and War 
Fisnd Lietuvių Skyriaus su
sirinkime, rugsėjo 22 d., Da- 
rius-Girėnas salėj, kalbės 
Mrs. Clifton Utley, žmona 
garsaus radio komentato
riaus; ji yra Community and 
War Fund moterų divizijos 
viršininkė; taipgi Mr. An- 
derson, Community and War 
Fund vyrų divizijos sekre
torius. Visiems verta pasi
klausyti jų kalbų.

X K. Zaromskis, vetera
nas Liet. Vyčių veikėjas, pa
sisiūlė išrinkti aukas kad ir 
iš šimto biznierių per Com
munity and War Fund va
jų. Jis tai pareiškė per L. 
Vyčių Chicago apskr. susi
rinkimą, kuriame kuopų at
stovai nuoširdžiai priėmė ir 
išklausė Community and 
War Fund Lietuvių Skyriaus 
pirm. J. Daužvardienę ir nu
tarė parnešt jos patiektas 
žinias į kuopas.

X Veronika Tamošiūnie
nė, iš Hartford, Conn., su 
jos brolio dukterim Birute 
Soloveičikiūte ir Anele Bra
zauskaite atvyko Chicago 
aplankyti giminių ir pažįs
tamų. Viešnios buvo atsilan
kiusios ir į “Draugo” įstai
gą, gėrėjosi nauju ofisų re
montu ir užsiprenumeravo 
dienraštį.

X V. Balanda, Federaci
jos Chicago apskr. pirminin
kas ir Bendro Amer. Lietu
vių Fondo 3 skyr. sekreto
rius, Simano Daukanto drau
gijos susirinkime pasakė 
kalbą išaiškinančią Commu
nity and War Fund vajaus 
tikslus ir lietuvių dalyvavi
mą jame. Draugija kalbą už- 
gyrė ir žadėjo dalyvauti va
juje.

X Uršulė Rastenienė, ži
noma sąjungietė-veikėja lai
mingai grįžo iš Kalifornijos, 
kur viešėjo pas savo dukte
rį Eleonorą ir žentą Kar
pius. E. Karpienė pastaruo
ju laiku sirgo, bet dabar jau 
sveiksta. Ta pačia proga Ras 
tenienė apžiūrėjo kai kurias 
Kalifornijos įdomybes.

X Agnietė ir Antanas Gi
liai, bridgeportiečiai, savo 
vedybinio gyvenimo sukak
ties proga Nekalto Prasidė
jimo šv. Panelės seserims 
paaukojo $100. Jubiliatai y- 
ra pasižymėję aukomis ge
riems darbams remti.

X A. Kaalakls, turį® kino 
aparatą, žadėjo nufilmuoti 
visus A. L. T. Chicago sky- 
riaus valdybos įvesdinimo 
bankieto dalyvius. Bankietas 
bus rugsėjo 24 d., Evergreen 
Golf Club patalpose, prie 
91-mos ir S. Westem Avė.




