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...“and that govemment of 

the people, by the people, for 

the people, shall not periah

from the earth.”
.............. -

—Abraham Lincoln
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MIRTINI KOVA SU CEKA IR NACIAIS LIETUVOJE
NACIAI SUGRIOVĖ PAMINKUNE PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA
Grąsina 200,000 Nacių Olandijoje; 

Naciai Labai Smarkiai Priešinasi
LONDONAS, rūgs, 28.— 

Britų antroji armija iš Nlj- 
megen koridoriaus pasistū
mėjo i rytus iki Maas (Meu- 
se) upės 14 mylių frontu, 
panaikindama 10 mylių ki
šenę iš kurios naciai pradė
jo pirmą puolimą perkirsti 
sąjungininkų susisiekimo li
niją į Reiną.

Lt. Gen. Dempsey kariai 
dabar valdo vakarinį Maas 
krantą nuo Cuyk iki Vier- 
lingsseck.

Kairiajam gale naciai fa
natiškai kaujasi, bet šiaur
vakariniam pusraty britų 
patrulės pasivarė šešias my 
lia? už okupuoto Elst. Bri
tams lieka tik 25 mylios, 
kad sugauti 200,000 nacių 
Olandijoje.

Kanadiečiai kariai užėmė 
Calais tvirtovę prie Angli
jos kanalo, ir suėmė 1,000 
belaisvių. Atrodo, kad jie 
greitu laiku užims visą mie
stą.

Kanadiečiams jau teko še 
šios tų didelių patrankų,

kuriomis naciai apšaudė Do
ver pakrantę.

Sąjungininkams praradus 
poziciją anapus Reino prie 
Arnhem, Olandijoje, viltis 
greit sumušti Vokietiją su
smuko.

Smarkiai kaudamiesi, na
ciai pavarė amerikiečius iš 
jų sunkiai laimėtos pozici
jos prie Driant tvirtovės 
priėjimo.

Naciai sakė jie taipgi su
naikinę poziciją skers Ant- 
verpo-Turnhout kanalo, į va 
karus nuo Nijmegen kori
doriaus.

Amerikos pirmos armijos 
kariai prasiveržė per Hurt- 
gen mišką, 14 mylių j piet
ryčius nuo puolamo Aache- 
no, ir bando atidaryti kelią 
į Koelną.

Naciai sakė sąjungininkų 
atakos visur darosi smar
kesnės, nuo vakarinės Olan
dijos iki Belfort perėjos. Jie 
pripažino praradimą kelių 
pozicijų į rytus nuo Lure, 
15 mylių į vakarus nuo Bel- 

į f ort.

NE IŠLIPO ALBANIJOJE
f I MILĖS

SĄJUNGININKŲ KAMU
GERMANY

Vakar pranešta, kad sąjungininkai įvykdė Albanijos invaziją ir veržiasi gilyn į tą 
kraštą. Anot vėliausių raportų, invazija buvusi pradėta 11 dienų atgal, bet tik paskelb
ta šiomis dienomis. Invazijos tikslas yra uždaryti spragą tarp Adrijos, Maršalo Tito 
partizanų ir rusų kariuomenės iš rytų. (Acme-Draugas Telephoto.)

Lietuvių, latvių ir Estų Delegacija 
Washingtone Pabaltijos Reikalu

Rusijos Kariai Įsiveržė Jugoslavijon;
LONDONAS, rūgs. 28.— 

Nacių komunikatas sakė ru
sai kariai persikėlė per Dat
uoju tuoj į vakarus nuo Or- 
sova miesto Rumunijoje ir 
įėjo į Jugoslaviją.

Naciai taipgi sakė, kad 
jie suėmė kelis tūkstančius 
belaisvių Varšuvoje, ir kad 
dar kitas Gen. Komorowski 
požemio armijos dalinys pa
sidavė.

MASKVA, rūgs. 28.—Čia 
sakoma, kad nacių karių, 
kurie bando pasitraukti iš 
Rygos, padėtis esanti “stra 
teginiai beviltė.”

Rusų daliniai artinasi prie 
Rygos iš šiaurryčių. Naciai 
matomai nutarė partraukti 
savo karius iš Rygos vieton 
rizikuoti jų apsupimą, jeigu 
rusams pasisektų prasilauž
ti į vakarus nuo Latvijos 
sostinės.

POZICIJAS DZAVOJE
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rūgs. 28. 
—Amerikoj lėktuvai iš Aus
tralijos bazių atakavo japo
nų laikomą teritoriją olan
dų rytų Indijos salose ir 
Džava saloje. Lėktuvai nu
metė bombas ant Surabaya 
laivyno bazės, ir kulkosvy
džiais apšaudė kitus taiki
nius.

Penktoji Armija Užėmė Castel dėl Rio
ROMA, rūgs. 28.—Penk

tos armijos amerikiečiai ka
riai užėmė Castel dėl Rio, 
apie 15 mylių žemiau Imola, 
svarbaus miesto prie Rimi- 
ni-Bologna plento.

Atsiėmę kalno pozicijas 
iš kurių naciai buvo juos 
pavarę, amerikiečiai taipgi 
užėmė Čamevale kalną, į 
pietryčius nuo Castel dėl 
Rio.

Adrijos fronte aštuntos 
armijos kariai praplėtė savo 
poziciją anapus Rubicon 
upės iki dviejų, mylių gilu
mos,, ir artinasi prie Savig- 
nano miesto. Kanadiečiai 
užėmė Bellaria, aštuonias 
mylias už Rimini.

Fronto centre kiti penk
tos armijos kariai užėmė 
Castiglione <?el Peipoli ir 
Bruscoli.

JAPONAI APSUPA 
PAOCHING MIESTĄ

CHUNGKING, rūgs. 28.- 
Japonų daliniai veržiasi į 
naują pusę Kwangsi provin
cijoje, o kiti jų daliniai bai
gia apsupti Paoching, kurie 
užėmimas duotų japonams 
progoj greit varytis į Kwei- 
lin.

Naujasis pasistūmėjimas 
paėjo iš Lotien ir eina į 
West upės pusę, į vakarus 
nuo Wuchow.

Kiniečiai sakė jų jėgos iš
varė japonus iš trijų kaimų.

Suvarė Japonus į 
Peleliu Salos Galąi f * .

PEARL HARBOR, rūgs. 
28.—Amerikoj marinai ir 
kariai valdo visą Peleliu sa
lą, išskiriant du izoliuotus 
punktus, iš kurių japonai 
dar priešinasi.

Naciai Suareštavo 
400 Danu Patriotų

STOKHOLMAS, rūgs. 28. 
—Pranešta iš Copenhageno, 
kad naciai vakar naktį sua
reštavo 400 danų. Nacių val
domas Danijos radio sakė jie 
bus nugabenti į koncentra- 
jos stovyklas.

Sprogimas Kasykloje
Užmušė 1, Sužeidė 7
SULLIVAN, Ind., rugį 

28.—{vykus sprogimui New 
Harmony kasykloj netoli 
Dugger, vienas angliakasys, 
Vincent Barlick, 46, iš Lin- 
ton, žuvo ir septyni buvo 
sužeisti.

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Suvirš 1,000 Amerikos lėk
tuvų šiandien atakavo* nacių 
karinius fabrikus Magdebur 
ge, Kassele ‘ir Mer^eburge. 
Magdeburgo geležink e 1 i a i 
taipgi buvo pulti.

NEW YORKAS, rūgs. 28. 
—(LAIC)—Valstybės Sekre 
toriaus Cordell Hull kviečia
ma, rugsėjo 26 d. Washing- 
tone lankėsi jungtinė lietu
vių, latvių ir estų kilmės 
amerikiečių delegacija.

Delegacija atstovavo Ame 
rikos Lietuvių Tarybą, Jung 
tinį Latvių Amerikiečių Ko
mitetą ir Centrinį Estų A- 
merikiečių Organizacijų Ko
mitetą. Jos sudėtis: LAIC 
vedėjas adv. K. R. Jurgėla, 
SLA sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas, ALRKF pirminin
kas J. Laučka—ALT atsto
vai; Karlis Kivfal, latvių .at
stovas; kun. Conrad Klem- 
mer ir Dr. John Torpats, 
estų atstovai.

Valstybės sekreto r i a u s- 
vardu delegaciją priėmė Vai 
stybės' Sekretoriaus pava
duotojas p. Breckenridge 
Long, dalyvaujant Europos 
skyriaus vedėjui p. Charles 
Bohlen. Delegacija turėjo 
išsamų pasikalbėjimą ir įtei
kė trumpą memorandumą 
pasiremdama vėliausio mis 
žiniomis apie padėtį Pabal- 
tyje, kame buvo ypatingai 
užakcentuota beatodairinė, 
tiek nacių gestapo, tiek so

vietų NKVD elgesena su Pa- 
balčio gyventojais.

U.S. vyriausybės atstovai 
delegatus užtikrino, kad 
Jungtinių Valstybių Vyriau
sybės politika Pabalčio at
žvilgiu nėra pasikeitusi ir 
kad 1940 metais liepos # 23 
dienos tuo reikalu padary
tas valdžios pareiškimas te
begalioja. Pagaliau, kad me
morandumu išdėstytu rei
kalu Valstybės Departamen
tas susirūpinu tiesioginiai.

Ponas Long pareiškė stip
rių simpatijų Baltijos vals
tybėms, ir, tarp kitko, pas
tebėjo, kad tiek Preziden
tas, tiek Valstybės Sekreto
rių.? atydžiai seka. įvykius 
ir vertina Baltijos tautų, 
panašiai kaip ir kitų paverg 
tų tautų, aspiracijas į lais
vę.

Išgriovė Gražiuosius Pastatus Kaune
Sakoma Vyskupą Matulionį Nužudė
'Kol Amerika Ateis Pagelbon, Mes 

Jus Sunaikinsime'
NEW YORKAS, rūgs. 28—(LAIC)—Iš Švedijos gau

tos žinios sako čekistų (NKVD) teroras Lietuvoje iššaukė 
lietuvių tarpe reagavimą. Laisvės Kovotojų puikai orga
nizuojami visur po Apsaugos Komiteto vadovybe.

Apsaugos Komitetas vadovauja Lietuvos gynime ir po
litinėj veikloj vieton nacių išsklaidyto Vyriausio Išlaisvi
nimo Komiteto. Tas Komitetas įsakė visiems lietuviams 
kovoti prieš enkavedistus ir nacius, bet ne prieš reguliarę 
Rusijos kariuomenę.

Lietuvos gynėjų pulkai trukdo lietuvių išdeportavimui. 
Jie perima maistą ir gyvulius. Šiaulių, Panevėžio, Ukmer
gės, Platelių ir Darbėnų apylinkėse lietuviai patriotai su
pliekė priešo jėgas ir suėmė daug ginklų ir kitų karo reik
menų.

Nesenai Švedijon atvykę iš Lietuvos pabėgėliai sako 
čekistai, kurie liepos ir rugpiūčio mėnesiuose sušaudė lie
tuvius patriotus Vilniuje, Utenoje, Alytuje ir Ukmergėje, 
vartojo Amerikoje pagamintus ginklus ir sakė, “Mes 
amerikoniškais ginklais išžudyaime visus anti-aovietus 
separatistus pirm negu Amerika galės padėti atsteigti jū
sų nepriklausomybę.” Čekistai tą patį grąsino ir Kauno, 
Kėdainių ir Marijampolės gyventojams.

Išvežė Lietuvius Karius ==========================
Raportuojąma, jog bolše-1 stebėti: a) amerikiečių lie- 

vikai Kaišedoriuase užmušė! tuvių spėliojimai apie Lie- 
Vyskupą Matulionį. Vatika-! tuvos patriotų pasiryžimą 
no įsakymu, kunigai pasili- kovoti ir toliau pasitvirtina, 
ko Lietuvoje. Kova už laisvę eina prieš abu

Iš Plekavičiaus batalionų okupantus, 
paimti lietuviai kariai buvo b) Sovietų okupuotoje da- 
vokiečių pasiųsti Suomijos i lyje Lietuvos patriotai gina- 
frontan. Vakar (rūgs. 25) si išimtinai nuo NKVD. ši 
108 jų pabėgo į Švediją. žinutė duoda pagrindo ma

nyti, kad bendroje padėtyje 
lietuviai gerai orientuojasi

Patvirtinta žinios apie 
tai, kad naciai išsprogdino 
Prisikėlimo bažnyčią, Vy- ir rusų kariuomenei veikti
tauto Muzėjų, Lietuvos ir 
Žemės Bankus, Prekybos 
rūmus, Vytauto Universitete

prieš vokiečius sąmoningai 
nekliudo.

c) Žinia apie Kaišiadorių
pastatus, ir Pieiocentrą bei Vyskupo Matulionio nužu- 
Paštą. dymą laiko nepatvirtinta. Ši

Kovoja Abu Okupantus žinia gali būti ir nepagrys- 
LAIC randa reikalinga pa-1 ta.

Anglija Rems Rusų Sienų Siekimus; 
Karas Veikiausiai Užsitęs į 1945 m.

KALENDORIUS
Rugsėjo 29d.: šv. Myko

las Arkangelas; senovės: 
Tautrimas ir Vesula.

Rugsėjo 30d.: Šv. Jeroni
mas; senovės: Žyfriantas ir 
Bytaute.

OPAS
Giedra ir . esu.

KARO BIULETENIAI
— Amerikos lėktuvnešių 

dalinio lėktuvai sunaikino 
ar sužalojo dar 65 japonų 
laivus.

—Britų submarinai Paci- 
fike nuskandino 32 japonų 
laivus.

—Berlynas pripažįsta, kad 
naciai tikisi netekti Suomi
jos. Naciai įsteigė “Suomi
jos vyriausybę ištrėmime. ”

—Gen. Eisenhower išleido 
proklamaciją, kurioje pra
nešė Vokietijos gyvento
jams, kad sąjungininkai at
vyksta kaipo laimėtojai, bet 
ne kaipo engėjai.

LONDONAS, rūgs. 28.— 
Ilgoje ir išsamioje kalboie 
parlamente, Ministras Pir
mininkas Churchill įspėio, 
jog nežiūrint to, kad nacių 
nuostoliai vakarinėj Euro
poj siekia arti 1,000.000 ka> 
rių, karas gali užsitęsti į 
1945.

Jis sakė jeigu organizuo- 
| ta nacių opozicija greitu lai
ku nesusmuks, daug daugiau 
Amerikos jėgų bus pasiųsta 
kovon.

Tarpe kitko, Churchill sa
kė:

1. Apie 200,000 nacių yr’ 
sugauta Olandijoje ir jų sn- 
ėmimas ar sunaikinimas yra 
“labai galimas.”

2. Britų nuostoliai vaka
riniam fronte iki šiol siekia

190,000, o amerikiečių—145,- 
000.

3. Sąjungininkai iškėlė 
tarp dviejų ir trijų milijonų 

i vyrų šiaurvakarinėj Euro
poj.

4. Quebeco konferencijoje 
j jis ir Prez. Rooseveltas “pil- 
| nai sutikę dėl kiekvieno 
, punkto. ”

5. Britų laivynas buvo pa
siūlytas kovai prieš Japoni- 
jA ‘

6. Anglija rems Rusiją 
jos reikalavimuose pa
keitimų vakarinėj sienoj, 
kad duoti Rusijai “jai pri
valomą apsaugą.”

Churchill nurodė, kad, jo 
manymu, turi būti dar vie
nas pasitarimas su Stalinu 
pirm taikos plano skelbimo.
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INDIANA HARBOR ŽINIOS
ŠV. KAZ. AK. RĖMĖJŲ 
“BUNCO” VAKARAS

Praeitą sekmadienį Šven
to Pranciškaus parapijos Šv. 
Kaz. Ak- Rėmėjų skyrius 
turėjo “bunco” vakarėlį pa
rapijos naudai. Žmonių ne
labai daug atsilankė, turbūt, 
dar harboriečiai neatdgavę 
pa vasaros atostogų, bet pel
nas buvo labai gražus, ne3 
pirmininkės O. Jurgutis ir 
Koviera ir visos narės daug 
darbavosi ir daug tikietų 
pardavė.

Klebonas širdingai dėkoj® 
yi-oms rėmėjoms už jų gra
žų pasidarbavimą parapijos 
labui. i
SODALIEČIU
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22 dieną mūši' 
vyresnės sodalietės turėjo 
susirinkimą, į, kurį visos na 
rėš atoilankė. Klebonas kun. 
Bičkauskas pasveikino soda- 
lietes ir perstatė kun. Ber- 
ry, kuris vedė susirinkimą. 
Jis papasakojo sodalietėmr 
apie pietines valstybes, jų 
gyventojus ir papročius.

Į susirinkimą atsilankė 
Mrs. B. Plaskett ir prisira
šė prie šios kilnios draugi
jos. Sveikiname Mrs. Plas
kett ir linkime jai būti darbš 
čia nare. Būtų Labai malo
nu, kad ir visos kitos mūsų 
parapijos mergaitės ir mo
terys prisirašytų prie soda- 
liečių, kurių veikimas yra 
labai įdomus ir įvairus.

Po rimtosios susirinkimo 
dalies sekė linksmoji, bū
tent: suteikė gražių dovanė
lių Alice Sinkus (Ciparytei) 
kuri apleidžia sodalietesi ir 
vyksta į Kaliforniją su savo 
vyru.
Wave atostogavo

Stasė Jurgutytė buvo su
grįžusi trumpoms atosto
goms pas savo tėveliu,į, P. 
Jurgučius. Stasė buvo veik
li vytė ir choro narė, o ka
da Amerika pareikalavo mo
terų į savo kariuomene, ji 
pirmoji iš mūsų parapijos 
stojo į Waves. Dabar ji yra 
Washingtone.

Jos tėveliai yra pavyzdin

gi ir darbštūs parapijiečiai. 
Jurgutienė vkuomet darbuo 
jasi parapijai, o Jurgutis 
labai* daug gelbsti* parapijai 
su savo mikliomis rankomis, 
mat, jis yra stalius ir poli
cijos kapitonas Inland Steel 
fabrike. Savo laisvu laiku 
jia visados padirba ir patai
so kas yra reikalinga para
pijos namams, būtent: pa
dirbo gražiausius staliukus 
vaikų darželiui, duris mo
kykloms ir t.t. Klebonas la
bai džiaugiasi turėdamas to
kį pasišventusį parapijietį, 
ir parapijos vardu dėkoja 
jam.
NAUJI PILIEČIAI

Mr. ir Mrs. Mandich su
silaukė sūnelio. Mr. ir Mrs. 
John Waupsh susilaukė du
krelės. Sveikiname tėvelius 
ir jaunus piliečius ir linki
me augti dideliems ir stip
riems.
PARAPIJOS
VAKARIENE

Gražus ir gausus moterų 
būrys susiorganizavo dar
buotis parapijos vakarienei, 
kuri įvyks spalio 15 dieną 
Šv. Pranciškaus parap. sa
lėje.

Šiai vakarienei darbuosis 
sekančios moterys: pirminin 
kės E. Derkintien? ir O. Mus 
teikienė; jų pagelbininkės: 
J. Gumuliauskienė, O. Bren- 
čienė, Kolbienė, Malvina Pa u 
lauskienė, Gramolienė, Stan- 
kienė, Dragūnienė, Pliuškie
nė, Remenienė, Veckienė 
Drungelienė, Kovierienė, Gu
žienė, Kontrimienė, Serben- 
tienė, Plaskett, Benich ir 
Budrikienė iš East Čikagos.

Turint tokį gausų darbš
čių moterėlių būrelį, tiki
mės, kad vakarienės pelnas 
pasieks tūkstantinę. Linki
me joms geriausio pasiseki
mo. Žaibukas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO LUMP — Sijoti...........$9.80
STORES COAL, Ankštos rttšles, $7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................$H.25
PETROLEUM COKE (Course). $|2*50 

PETROLEUM COKE (PBe Ron)

TARP GRIUVĖSIŲ LISIEUX MIESTE

Britai kariai eina pro Šv. Desiro bažnyčios griuvėsius 
Lisieux mieste, Prancūzijoje. Kryžius, kuris buvo beveik 
nepaliestas, stovėjo prie didžiųjų bažnyčios durų. Nors ra
portas sakė visos karmelitės išliko gyvos, 56 vienuolės žu
vo, kuomet miestas buvo bombarduojamas.
( seSmuci-’D'M O N)

Skardinių dėžučių rinkimas
Washington. — Kaip pra

neša Karo Gamybos Vady
ba, lOČjOOG Tautinės Resto
ranų Sąjungos narių prisi
dėjo prie skardinių dėžučių 
(kenų) vajaus. Ši sąjunga 
atstovauja 85 nuošimčius 
restoranų biznio visoje ša
lyje.

Nors daugelis restoranų 
pavieniui kooperavo šitame 
vajuje, bet šimtanuošimtinis 
valgyklų dalyvavimas skar
dinių dėžučių rinkime vajuje 
buvo sąjungos pažadėtas, at
siliepiant į Karo Gamybos 
Vadybos pirmininko, Donald 
M. Nelson, prašymą.

Kritišką cino trūkumą pa
brėžė Karo Gamybos Vady
bos Cino skyriaus viršinin

Prieš 70 metų (1874) mi- 
ręš kun. K. Skrodzkis, Ku
lių klebonas, vėliau Rietavo 
dekanas, buvo didelis liau
dies švietėjas; jis, kaip sa
ko Tumas-Vaižgantas, savo 
parapijoje buvo įvedęs pri
verstiną vaikų mokymą.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Paetory Representatlve

8HOWROOM8 IN 
MERCHANMSE MAKT
For sppolntment rali — 

REPUBLIC 0051

Penkeri metai
Spa'ių 10 dieną sueis pen

keri metai, kaip buvo pada
ryta Lietuvos sutartis su 
Sovietų Rusija. Už suteiki
mą teisės įsikurti Rsud. Ar
mijai bazes Lietuvoje, Ru
sija sutiko Lietuvai perleis
ti Vilnių, drauge pasižadė
dama nesikišti į Lietuvos 
vidaus reikalus ir gerbti Lie 
tuvos nepriklausomybę. Kaip 
žinome, vėliau, 1940 m., bir 
želio 15 d. bolševikai šią su
tartį sulaužė, įvesdami savo 
kariuomenę, okupuodami Lie 
tuvą.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Ziedua, Rąžomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Rugpjūčio mėnesį 
pagaminta 7,939

Wa&hington. — Karo Ga
mybas Vadybos pranešimu, 
rugpiūčio mėnesį pagaminta 
7,939 lėktuvai, kas yra be
veik tiek pat, kaip ir liepos 
mėnesį (8,000).

Nuo birželio mėnesio sun
kiųjų bomberių pagaminta 
1,500 į mėnesį. Atkreipus 
dėmesį į faktą, kad 1941 me
tų gegužės mėnesį Baltieji 
Rūmai išleido pirmuosius 
nurodymus, ragindami paga
minti po 500 lėktuvų į mė
nesi, matoma, kokios pažan
gos atsiekta gamyboje. Ka

ro Gamybos Vadyba pažymi, 
kad anuo metu pagamini
mas 1,500 lėktuvų į mėnesį 
atrodė neįmanomas. OVVI

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

kas, Louis B. Loeb, įspėda
mas:

“Cino dėžučių rinkimo 
svarba nėra perdėta. Musų 
nustatyta kvota buvo su
rinkti 40,000 tonų per mė
nesį, bet tikrovėje retai ka
da buvo viršyta 50 nuošim
čių nustatytos kvotos. Tai 
yra apgailėtina, ypatingai i- 
mant dėmesin cino reikalin
gumą tūkstančiui ir vienam 
kariškam reikalui.

‘‘Amerikos restoranų koo- 
peravimas tame reikale yra 
be galo reikalingas. Skardi
nių dėžučių rinkimo vajaus 
pasisekimas ar nepasiseki
mas veik išimtinai priklau
so nuo restoranų laikytojų 
taupymo kiekvienos cino dė
žutės.” OWI

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDOS • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE
3529 So. Halsted St

» . i ,

Phone: YARDS 6054
NATHAN
KANTKR

“UtetuvUkM
Žydukas”

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

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — UATCUMAKEIi 

— MUSIC

4216 ARCHER AVENUE 
Pboae: LAFAYETTB 8617

1 Būkite Malonūs 

SAVO AKIMS!
Tik vl.B* pore ak ų Ūsam gyveni, 
mul. Saugokite Jas leisdami lleg- 
samlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti.
i M METAI PATYRIMO 
pririnkime gricinių, kurie praiali. 

, na visą aidų {tempimą.

Dr. John J. Smetona
t!Dr. J. J. Smetona, Jr.

* OPTOMETRIHT AI
1801 So. Ashland Avenue 

RAmpas ll-tea
Telefonas! GANAI, 0528, Ohioago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien »:IO a m. Iki t:10 p. m.

TrefiUd. ir Idkad. t:«0 a. m.
------p. m.

DR. G. SERNER
A **____
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 metų patyrimas
-Takl^YagAa 1829

Pritaiko Akintus, 
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dlrbtnvl 
8401 SO. HALSTED ST.

Kampas 84th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki 8

A Sekmadieny je pagal sutartį,

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ PAS MUS-
Statybai, Remontavimnl, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MtNF.SlNlV IffMOKIMlMUt
Panaudokite Progą Dabartinėms lemom 

Neottmčio lUtnm*.

TAPKITE FINAN8INIA1 MKPRIKLAUHOMII

TAIIPY Art K mfisp Įstaigoje. ja.«q Indėliai 
rOpestlngal globojami Ir ligi ŠA.(MM4NI a> 
drnuMI per Perirrnl Savlngs and loan In* 
•uran<v? Corporation. J ii nu pinigai hiu greitai 
Umokaml pinta ant pareikalavime.

SENIAUSIA IR ŽYMIA ŪKI* METUVIŲ 
FINANSINIS IOTAIGA

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo] —

KEISTUTO,5AVINGS AND LOAN ASSOCIATION
TEL. — CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3226 S. HALSTED ST.

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Šeštadieniais visą dieną.

1 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

BUDRIKO RADIO VALANDOS:
WOPti, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. M.
WHTO, 1450 K., Ketvcgo
vakare — 7 :0O P. ftl.

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. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼ak: ano 9 vaL ryto fld g vaL eak.

Ofise M. Vntgfaia 6036 
Beddendjoe Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

Tek YARds BOTI
KENweod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• vaL: mm 1-1; nuo 6:3GA^9 
7M tftfc Straet

Trečiadienio Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Rea. 6958 So. Talman Ava.
Rea. TeL GROveMU 9617 
Offiee TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS 

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

Tek CANal 6122

DR. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiad. ir Šeštadieni* 
ofisas uždarytas

f DS 't REZIDENCIJA
3241 West 66th PI are 

Tel. REPnblie 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 8141

DR. Y. A. ŠIMKUS
0CMVOIA8 BB CHIRURGAS 
- K AKINTOS PRITAIKO

744 Wert 35th Street 
▼ak: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

Hr—dieniais- 2-4 ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Nieks negali mus paže- , ? duona y™ J1
... ... . kurią uždirbame savo runk..

minti, išskynus mus pačius.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMloek 8799
Rez. tol. PROspect 9980
Jei neatsiliepia, šauk SEEiey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS EB. CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Aveuue
VALANDOS: ,

nuo 2—4 ir nuo 7—0 kasdien, 
Išskiriant trečiad. ir aekmad.

"■MatannmmmmnnmmnatamaaMnmHata
Ofiso Tel...........VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nno 2:00 M 8:00 vak 
Ir Sekas, tik aoeftartaa.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniala

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

3147 S. Halsted St., Chleage
^Pirmadieniais, TTeOadląnialg

Ir Šeštadieniais t

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. Tek: MIDvvay 2880

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

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. I.AFayette 3210 

Re*- Tel. KEPublic 0054
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien *nuo 1-3 vai. popiet

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

Hekmadleniais pagal uutartj.

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

I “D R A U G O** 
DARBŲ SKYRIUS |

“DIIAUGA8” HELP wanted 
IIIVERTIHING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tet RANdolob MM-MM

HELP WANTF.D — VYRAI

HELP WANTKD — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS

VYRU
Warehouse Pagelb.
Wholesale Gro^ernės ištaiga arti
moje West. fvdėie turi darbu ke- 
letai ORDERIU ISPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.

ŠIE YRA NUOLATINIAI 
PO KARO DARBAI 

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

Royal Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS

* DIŠIŲ PLOVĖJŲ
* PORTERIŲ

DARBAS DIENOMIS
GERA MOKESTIS

PASTOVUS DARBAI 
PUIKI TRANSPORTACIJA

STANDARD 
Transformer Corp.

1500 N. HALSTED ST.
HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORIŲ
GERA MOKESTIS, 

VALGIS
Valandos nuo 8 yto iki 4:30 pp.

ROSARY COLLEGE
7900 West Bivision 

River Forest 
Ar pašaukit 

FOREST 1870

PAKUOTOJU
VVRIT PAKUOTI 
KIRPTAS GfiLES

Patyrimo nereikia. Gera mokestis, 
laikos ir pus?- už viršlaiki. Trečia
dieniais pus? dienos darban su pilnos 
dienos mokesčiu Tiktai norintieji 
dirbti lai atsišaukia.

ERIC JOHNSON, INC.
ASO S. AVAUASH — 2n<l Floor

PAKUOTOJU
Parcel Post — Express ir Freight. 
Gera mokestis, pastovūs darbai. 
Atsišaukit į PERSONNEL DEPT.

UTILITY SUPPLY CO.
307 W. Monroe St.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbuij

Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsigaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
■mployment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

REIKIA DABAR!
Patyrusių ir Nepatyrusių

Operatorių
—PRIE—

Hand Screw ir Milling Mašinų; 
Intemal ir External Grinders; 
Engine ir Turret Lathes; Driil 
Press ir tt. Taipgi BrazerS.

SVARBUS DARBAI 
GERA MOKESTIS 

DIENĄ IR NAKTJ SIETAI 
BONAI DIRBANT NAKTIMIS 
I TETENKAMAI VIRŠLAIKIO 

SCULLY - JONĖS & CO 
1901 S. Rockwell St. 

VYRŲ REIKIA
S«rap iron jarde darbai. Kiek nors 
patyrusių. Mokestis kasdien jeigu 
norima. .

SECURITY 
IRON & METAL CO. 

3104 W. 49th PL—PROspect 8500 

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Patyrusių Siuvimo 
Mašinoms Operatorių

Pradžioj 65c j vai. Aukšta uždar
bio proga. Pastovūs darbai dabar 
ir taikos laikais.

MR. ALSCHULER 
843 W. ADAMS — 6th Fl.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.

Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. BORN & C O.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

V-Y-R-Ų
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINfi MOKESTIS
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

ATSIŠAUKITE f

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

CRITICAL WAR INDUSTRY
NEEDS AT ONCE

MESSENGERS MAIL CLERKS
FILE CLERKS

. F,XCFI.LFNT H’ORKINO CONDITIONS 
PFRMAM.NT —— NO FtPFRIFNUE NEC ES S AR Y 

UONDFRFVL UHANCF FOR ADVANOEMF.NT 

-------A PPL V------

NATIONAL CARLOADING CORP.
411 WEST KINZIE STREET

PULLMAH
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

Puiki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsineškit pilietybės prirodymus
MATYKIT MRS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.

Kepykloj Klerkų 
MERGINŲ

MOTERŲ
KIEK NORS PATYRUSIŲ

Pastovūs darbai ir gera mokestis

Dvorak Bakery
8150 S. Ashland 

AR PAŠAUKIT 
STEWART 1773

Sako Italija Taipgi 
Kariauja Prieš Japonus

ROMA, rūgs. 28.—Italijos 
užsienio ministro pavaduo
tojas grafas Giovanni Vi- 
cohti Venoata pareiškė, jog 
Italijos vyriausybė skaito, 
kad ji kariauja prieš Japo
niją, dėlto, kad japonai žiau 
riai elgėsi su italais diplo
matais, ir italai nori kiek 
galėdami padėti sąjunginin
kams.

Neitralios Valstybės 
Įspėtos Apie

WASHINGTON, rūgs. 28. 
—Valstybės Sekr. Hull pra
nešė, kad visos neitralios 
šalys buvo [spėtos neduoti 
prieglaudos Hitleriui ir ki
tiems ašies vadams, kitaip 
jų santykiai su J.A. Valsty
bėmis turės nukentėti “per 
ateinančius kelis, metus..”

VYRAI IR MOTERYS

RADAR - RADIO 
Moterų 

Ir Vyrų
GENERAL OFFICE KLERKŲ 

STENOGRAFISČIU 
KICK-PRESS OPERATORIŲ 

ASSEMBLERS

CINCH MFG. CORP
2335 W. VAN BUREN 
TEL. CHESAPEAKE 2000

PARDAVIMUI

PARSTDUODA NAMAS
D81 svarbių priežasčitj parsiduoda 
namas Town of bake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nurautas, 4O3B So. Woo<l Street, ar 
telefonuoklto • LAFtayette 6098.

TIKRAS BARGENAS!
Parsiduoda — adresu 4804 S. LAP- 
TJN ST., 4 f lėtų medinis namas su 
mūro pamatu. Bung-alotv stopas. Visi 
dideli ir švieoūs kambariai. Maudy
nės visuose fletuose. Mažas (mokėji
mas, balansą išmokant kaip rendą. 
Pašaukite—

YARDS 3998.
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Estijoje kovos beveik baigtos, išskyrus kai kurias vie
tas. Naciai pasiruošę bėgti iš Rygos, Latvijos sostinės. 
Rusai apsupo iš trijų pusių. (Acme-Draugas photo)

lieji tokenai 
išeina iš apyvartos 
spalių 1-ma diena

VVashington. — Chester 
Bowles, Kainų Reguliavimo 
Įstaigos administratorius, 
praneša, kad nuo spalio 1 d. 
išimami iš apyvartos mėly
nieji tokenai, nes nuo rug
sėjo 17 d. neberacijonuoja- 
ma beveik visos daržovės 
skardinėse dėžutėse ir bute- J 
liuose ir vaisiniai sviestai 
bei “specialties”.

Ateityje konservuoto mals 
to vertė taškais bus tokiu 
būdu nustatyta, kad šeimi
ninkė galės naudotis vien 10 
taškų mėlynaisiais ženkle
liais, ir tokenai nebebus rei
kalingi.

Karo Maisto Administra
cijos pareiškimu, dabartiniu 
metu konservuotų daržovių 
atsarga yra pakankamai di
delė, todėl jai ir netaikyti
nos racijonavimo taisyklės.

OWI

ABELNŲ

DIRBTUVĖS

DARBININKIŲ
PATYRIMO NEREIKIA

Dirbti po karo pramonėje.

★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ LIGONINES IR GYVYBES 

APDRAUDOS PLANAI 
JUMS JEI NORITE

★ GERA TRANSPORTACIJA

Alias Boxmakers, Ine. 
2555 W. Diversey

Ar Pašaukit 
ARMitage 1060

PARSIDUODA — 1 kiteben sink, 1 
lavatory aink, 1 day-bed, 1 slate 
laundry tub ir 1 fuel oil drum (C0 
gal. dydžio). Kreipkitės dėl infor- 
m ariją »j —
“DRAUGAS”, 23.14 So. Oakley Avė., 
Chicago, III. *

PARSIDUODA — buvusi p. Gudo 
krautuvė. Parsiduoda palankiomis 
sąlygomis, nes dabartiniems savinin
kams turint mažą kūdikį susidaro 
nepatogumu. Atsišaukit adresu—901 
WEST 33rd STREET.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 
Tol. YARDS 1868. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th SL

GIRLS
Recent High School studentą. We 
offer permanent positions wnth 
opportunity for advancement and 
will train you at our expense to 
fit you as:

CHECK SORTERS AND 
HANDLERS
MACHINE BOOKKEEPERS 
IB M. PROOF MACHINE 
OPERATORS

Good tranBportation— 
fair basic salary.

Nice working conditions. 
Steady work.

SEE MR. BORMAN 
Hours—9 till 5 daily— 

Saturday till 12.

MERCHANDISE 
NATIONAL BANK

MERCHANDISE MART

★ For Sale!
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’# Ureatest 

□thoanlan Daily Newspaper 

— E8TABLISHKD 1909 — 

CALE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISTNG MEDIUM

OPA smulkmenų išaii
Kainų administratorius, 

Chester Bovvles, smulkiau 
paaiškina detales neseniai į- 
steigtų Kainų Reguliavimo 
Įstaigos Peržiūrėjimo komi
sijų, kurių žinioje bus įvai
rių protestų ryšium su kai
nų ar buto nuomų kėlimu 
tyrinėjimas ir administrato
riui patarimų davimas. Mi
nėtųjų komisijų steigimas 
reikalaujamas pagal Stabi
lizacijos Pratęsimo Aktą.

Cs. Bovvles pranešimu, mi
nėtosios komisijos gerai iš
tirs paduotus davinius ir, 
jei bus pageidauta, išklau
sys pareiškimus, paduotus 
žodžiu.

Šie yra svarbiausi punk
tai:

Komisijoms persona 1 a s 
bus skiriamas individua
lioms byloms iš Kainų Re
guliavimo Įstaigos tarnau
tojų tarpo.

Komisijos narių skaičius 
pareis nuo bylos komplikuo- 
tumo.

Komisija svarstymą pra
dės tik gavus pilnus bylos 
davinius.

Skundėjas turi teisę rei
kalauti išklausyti jo pareiš
kimo žodžiu arba Wa?hing- 
tone, D. C. arba kurioje ki
toje, jam patogesnėje, vie
toje. Washingtone, D. C. e- 
sančios komisijos susidės iš 
daugiau negu vieno asmens. 
Kitur įvykstą išklausymai 
bus atlikti pagelbinio komi
teto iš vieno komisijos na
rio.

Komisija, apsvarsčiusi pro 
testą, patieks Ch. Bovvles 
savo patariamąją nuomonę. 
Skundo tiekėjas komisijos 
nuomonę sužinos, bylai užsi
baigus. Tuo atveju, jei ko
misijos sprendimas būtų at
mestas, galutina nuomonė 
pilnai išaiškina sprendimo 
atmetimo priežastį.

Jeigu protesto davėjas ne
sutinka su Kainų Regulia- 
būtų apsvarstytas komisijos, 
jis privalo pageidavimą pra
nešti protesto įteikimo me
tu arba ne vėliau, kaip 15 
dienų laikotarpyje nuo pro
testo įteikimo dienos.

Jeigu protestuotojas pa
geidauja, kad jo protestas

vimo Įstaigos sprendimu pil
nai ar dalinai, jis gali skun
dą patiekti Emergency Court 
of Appeals, juridiniam per
svarstymui.

Graikijos Jėgos po 
5a iungininkų Komanda

ROMA, rūgs. 28.—Graikų 
patriotų jėgos buvo paver
tos sąjungininkų vyriausiai 
komandai, kadangi tikimasi, 
jog jų kraštas greit bus iš
laisvintas.

Dėl militarinių priežasčių 
nepranešta apie sąjunginin
kų invaziją Albanijoje. Va
kar dienos pranešimas nepa
sakė kur išlaipdinimas buvo 
įvykdytas.

5 belaisviai iš 3 šalių
ROMA. — Vienai ameri

kiečių dalinei persikėlus per 
upę. vienoj vietoj pasidavė 
5 nacių kareiviai. Pasirodė, 
jog 1 buvo prancūzas, 2 ju
goslavai ir 2 austrai. Visi 
prisipažino, jog naciai juos 
varė kovoti.

Skaitykite “Draugą’

RUSAI MANO KARAS 
DAR ILGAI UŽSITĘS

MASKVA, rūgs. 28.—Pa
tikimi šaltiniai sako Maskva 
numato dar ilgai užsitęsusį 
karą prieš Vokietiją. Anot 
pranešėjo, rusai sako jie pa
žįstą vokiečius daug geriau, 
negu kiti.

Rusijos gyventojai ruo
šiasi kitai žiemai. Nesigirdi 
pranešimų, kad karas baig
sis dar šiais metais.

DARGUTIZ
VTRNTNT1CLTS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC - 14M kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nno 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniais nno 7 Ud 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

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

33
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JEI KAM- REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACK-LE W1CH, Pres. and Mgr.
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Kada baigsis karas?
Winston Churchill, Didžiosios Britanijos premieras, 

grįžęs iš Kebeko, kur tarėsi su Prezidentu Rooseveltu 
karo ir taikos reikalais, optimistiškai kalba apie karo 
eigą, tačiau labai greitos pergalės nežada. Daug kas 
šiandien parašo ir pasako, kad karas Europoje baig
sis už dienos ar kitos. Bet p. Churchill apskaičiuoja, 
kad naciai tik kitais metais tebus sutriuškinti.

Kadangi naciai Europos frontuose vis tik dar rodo 
nemažai jėgos, iš to p. Churchill ir daro savo išvadas. 
Be to, karo eigą sunkina blogėjantis rudens oras.

Neabejojame, kad p. Churchill yra vienas iš tų, ku
ris labiausiai yra informuotas karo reikalais ir žino, 
ką jis kalba. Tačiau jis nėra pranašas. Karo pabaiga 
pareis ne vien nuo susirėftdihų frontuose.

Vokiečiai tuo tarpu dar gana stiprūs fronte. Bet 
kaip su jų namų frontu? Kaip ilgai vokiečių nervai iš
laikys ir ar ilgam jiems maisto užteks? Juk jų melžia
moji karvutė — turtingi maistu okupuoti kraštai — 
jau užtrūksta. *

Nereikia užmiršti ir to, kad pagreitinimas karo pa
baigos daug pareina L nuo mūsų, t. y. nuo tų, kurie 
darbuojamės karo pastangoms stiprinti namų fronte. 
Mūsų pareiga yra ne tik nesumažinti .savo pastangų, 
bet jas padidinti.

Nepaisant <kaip greit Vokietija bus nugalėta, neuž
mirškime, kad reiks dar kariauti su Japonijos milita- 
ristaiai, kurie yra dar labiau užsispyrę kariauti iki pas
kutinio kario. Juos nebus lengva prisipirti pasiduoti. 
Jų sutriuškinimas daug jėgų pareikalaus. Ekspertai 
spėja, kad japonai net per du metus po vokiečių nuga
lėjimo dar galį laikytis.

Todėl perdaug dideliam optimizmui nepasiduokime. 
Būkime optimistais, bet tokiais, kad tas optimizmas 
vestų prie didesnių daroų ir pasiaukojimo namų fron
te. Tai yra tikriausias kelias į pergalės laimėjimo pa
greitinimą.

★
"Padangių armijos" žygis

Prieš kelioliką dienų anglų paratrupininkai — “pa
dangių armija’’ buvo nukelta už vokiečių linijos Olan
dijoj. Ji kovėsi nepaprastu narsumu. Ji pergyveno šiur
pių valandų. Visą laiką jiems gręsė mirtis. Visoks su
sisiekimas su ja buvo nukirsta,3i Bet “padangių armi
ja” nepasidavė. Ji kovėsi, norėdama visa pilnuma at
likti tą svarbią misiją, kokia jai buvo uždėta. Paga
liau ji buvo priversta gelbėtis nuo sunaikinimo. Ir, štai, 
1,800 toj armijos karių pajėgė išsipainioti iš kilpos ir 
grįžti. Dvylika šimtų sužeistųjų anglų paratrupininkų 
palikta nacių pinklėse. Nemažai jų žuvo kautynėse su 
naciais, nemažai ir į belaisvę pateko.

Nors šis paratrupininkų žygis ir nebuvo visa pilnu
ma sėkmingas, bet jis nebuvo ir tuščias. Priešui jie 
padarė daug nuostolių. Grįžo susipažinę su nacių po
zicijomis tose vietose, kuriose jiems teko pagyventi ir 
kautis. Vokiečiai turėjo progos dar geriau įsitikinti, 
kad jiems tenka susidurti su užgrūdintais ir narsiais 
sąjungininkų vyrais.

Naciai gali būti tikri, kad kiti panašūs sąjanginin- 
kų paratrupininkų ir kitų armijoj dalinių žygiai pada
rys greitą galą jų kruvinam siautėjimui.

DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS=====aaE3==S==SBS5S=3S=S==S==3=
Visi į darbą Lietuvai gelbėti
MĖSŲ SKAITYTOJO BALSAS

Šiomis dienomis gautas iš vieno mū;ų dienraščio skai
tytojo laiškas, kuris yra tiek svarbus, kad mes ne tik 
jį čia šioje vietoje skelbiame, bet visų savo skaitytojų 
prašome kreipti rimčiausio dėmesio į jo turinį. Laišką 
dedame ištisai. Tik antraštėles mes savo pridėjome. 

Ponui L. Šimučiui, Draugo redaktoriui

Didžiai Gerbiamas Tamsta:
Perskaitęs “Drauge” kelis vedamuosius apie šiur

pią ir kruviną padėtį Lietuvoje, reiškiu savo pasibiau- 
rėjimą diktatorių budeliškais darbais, kurie rodo ko
munistišką hitleiškumą ir japonišką žvėriškumą.

Jeigu sovietų valdovai, kurie priėmė Atlantic Char- 
terio dėsnius ir pasirašė iškalbingas deklaracijas, smau
gia nekaltas valstybes ir naikina taikius žmones, tai 
kągi reiškia “sovereign eųuality and psace-loving na
tions?’ Lietuva, Latvija ir Estija juk yra ir ‘sovereign’, 
ir “ peace-loving nations”. Jos niekuomet nebuvo ir 
nėra imperialistiškųjų nacių draugės ar šalininkės. Ko
dėl gi jos baudžiamos balsiau net už nacius ir nacių 
sąjungininkus? Kodėl gi iš jų lupama valstybinė gy
vybė ir pilietinė laisvė?

“Draugo” editorialuose primintas ir kituose laikraš
čiuose buvo išspausdintas Amerikoj Lietuvių Tarybos 
žodis Prezidentui Rooseveltui ir kitiems aukštiems val
stybės vyrams. Tas labai gerai. Taryba už tai sveikin
tina. Tačiau, man rodos, vien tarybos žodžio nepakan
ka. Reikia kalbėti ir savo mintis reikšti visoms patri- 
jotinėms organizacijoms, draugijoms, klubams ir net 
pavieniems asmenims. Reikia rašyti Prezidentui, reikia 
rašyti Sekretoriui Hull, savo senatoriams, kongresmo- 
nams, laikraščiams ir visiems tiems žmonėms, kurie 
pripažįsta teisės ir žmoniškumo principus, kurie kalba 
ir rašo apie taiką ir pokarinę santvarką — pagrįstą 
teise, teisingumu ir demokratijos dėsniais.
TYLĖTI NEGALIMA

Kuomet mūsų tautą diktatoriai skerdžia ir naikina, 
mes tylėti negalime. Mes turime apeliuoti į savo vy
riausybę, į savo (Amerikos) žmones, į Jungtines Tau
tas ir į visą pasaulį, prašydami užtarymo lietuvių tau
tai, kuri yra gestapo ir čekos žudoma ir eksterminuo- 
jama.

Į tautos gynimo darbą turėtų stoti ne tik taryba ir 
didžiosios organizacijos, bet visas milijonas išeivijos. 
Tarybos pareiškimus bei memorandumus turėtų parem
ti draugijos laiškais ir telegramomis valdžiai ir spau
dai.

Kandidatai į prezidentus, senatorius ir kongresini 
nūs neturėtų būt palikti nepaliesti. Jų nusistatymas 
Lietuvos reikalu turėtų būt patikrintas. Į šitą darbą 
turėtų stoti taryba, abiejų partijų lietuviai vadai ir 
šiaip veikėjai, ypatingai iš ten, kur bus renkami sena
toriai ir kongresmonai. Pastariesiems, ypatingai nau
jokams, veikėjai galėtų pasiųsti tarybos “Appeai’’ — 
ir paklausti juos nusistatymo bei pažado Lietuves rei
kalu. Šiam tikslui gal net būtų verta suvažiuot į kurį 
nors centralinį punktą.

RAGINA KREIPTIS Į VYSKUPUS IR POPIEŽIŲ

Kunigų Vienybė arba klebonai turėtų kreiptis į vys
kupus, ir gal net į Popiežių, prašydami paskirti maldos 
dieną ar dienas už Lietuvą ir lietuvių tautą, kuri šiam 
kare yra, paliesta daugiau ir skaudžiau negu bet kur» 
kita tauta, ir todėl reikalinga kaip politinio, taip ir 
dvasinio užtarymo.

Mokyklų vaikai turėtų rašyti laiškus Prezidentui, 
Raudonajam Kryžiui ir United Nations pasiuntinybėm, 
prašant užtarti Lietuvą ir mažyčius jų broliukus bei 
sesutes, kuriuos moderniški tironai skerdžia ir nelaiko 
į kapus grūda.

Man rodos mums jau užteko tylėti ir kentėti — atėjo 
laikas į atvirą kovą stoti ir Lietuvių Tautos bylą aiš
kiai pastatyti, iškeliant ir visam pasauliui paskelbiant 
agresorių klastas, žiaurumus ir planus, kurie neatitin
ka nei Atlantic Charteriui dėsniams, nei deklaracijoms 
padarytoms Maskvoje, Teherane ir kitur.

Lietuvių tautos ir Amerikos lietuvių vardu turi kal
bėti ne Lietuvos okupantai ir lietuvių tautos smaugė
jai bei jų agentai, bet Lietuvos laisvieji atstovai ir A- 
merikos lietuvių visuomenė, kuri džiaugiasi Anjerikos 
santvarka ir siūlo tokią pat santvarką Lietuvoje. Tokie 
lietuviai sudaro virš 99 nuoš. visos mūsų išeivijos. Jie 
visi yra priešingi nacional-socializmo (nacizmo) ir na- 
cional-bolševizmo (nacbolševizmo) užgaidoms pavergti 
Lietuvą ir kitas makesniąsias valstybes bei jų tautas, 
kurios nori ramiai ir savistoviai gyventi be gestapo ir 
čekos kramplių, kurie iš Lietuvos jau yra išgrūdę apie 
pusę milijono žmonių.

Lietuviai kariauja, dirba ir aukoja ne tam, kad vie
nus diktatorius pakeisti kitais, bet tam, kad savo ir 
kitų žmonių laisvę apginti ir Atlantic Charteryje iš
dėstytus principus realizuoti — tautoms jėga išplėštą 
laisvę ir nepriklausomybę grąžinti.

R, Lauciui

Penktadienis, rūgs. 29, 1944

IŠ KOVOS LAUKO

Sąjungininkų tankas važiuoja skersai Reino upės tiltą, 
Olandijoje. Paveiksle matome dviejų žuvusių vokiečių la
vonus. Jie bandė sulaikyti sąjungininkų žengimą. (Acme- 
Draugas photo)

Žinios iš Kanados

Iš Toronto lietuvių gyvenimo
išgalvodavo ką nors įdo
maus ir sutraukdavo daug 
žmonių, kad svetainėj vie
tos nebūdavo kur apsisukti. 
Juozui išvažiavus, Toronte 
veikimas visai apmirė. La
bai visi apgailestaujame nu
stoję Juozo, tokio energingo

(Tęsinys)
Adelė yra lankiusi lietuvių 
kalbos parap. mokyklą, yra 
simpatiška ir gabi lietuvai
tė, nei vieną sekmadienį, ne
apleidžia šv. Mišių ir visuo
met eina prie šv. Komunijos. 
Prieš įstosiant į slaugių mo
kyklą, Adelė keletą metų var 
gonininkavo lietuvių bažny
čioj ir turėjo gerai išlavin
tą chorą. Adelė taipogi, kaip 
ir kitos lietuvaitės, yra daug 
prisidėjus darbu prie įvai
rių parengimų, visur mielai 
patarnaudama su geriau
siais norais, be jokių atsi
kalbinėjimų. Adelės tėve’iai 
yra geri katalikai ir žymū3 
veikėjai lietuvių parapijoj.

ir gero veikėjo. Už tokius 
kilnius ir kultūrinius nuveik
tus darbus Dievas nepamir
šo Juozo, paskirdamas jam 
žmonelę dailią, išmintingą, 
gabią muzikę, gerą katali
kę ir kilnių idealų lietuvę. 
Visi Toronto lietuviai, pas 
kuriuos tik atsilankė tapo 
sužavėti jų atsilankymu, o 
ypač žmonele, kuri torontie- 
čiams beveik pirmą sykį pa
žįstama. Delfiną gerbia tuos 
lietuvius, kurie myli savo 
tėvynę Lietuvą, ji džiaugia
si vaikučiais, kurie gražiai 
kalba lietuviškai, rodos, kad 
ji visus vaikučius išbučiuo
tų ir širdį atiduotų, kad tik 
jie būtų geri katalikai ir ne
pamirštų savo tėvų gimtos 
kalbos. Visą savaitę Juozas 
ir Delfiną viešėjo Toronte, 
bet nesuspėjo visų savo ar
timų draugų aplankyti, kai 
kurie ir po šiai dienai išme
tinėja, kad neaplankė. Nes 
kiekvienas pasirengęs buvo 
pavaišinti ir labai laukė, žo
džiu sakant, Juozo ir Delfi
nus Cress atsilankymas To
ronte paliko visiems gilų į- 
spūdį. Ilgai torontiečiai ne
pamirš tokių mylimų svečių.

Korespond.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS R0AIE& NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:

ĮSTEIGĖ BIZNĮ

Jauna ir labai simpatiš
ka optometristė Bernice Bu- 
kowska (Bronė Bukauskai
tė) savo tėvelių cezidencijoj 
284 Crawford St., atsidarė 
savo biznį. Turi vėliausios 
mados naujas mašinas, su 
kuriomis pritaiko ir padaro 
akinius kuo geriausiai, labai 
už pigią kainą. Bronės tėve
liai, yra atvažiavę iš lenkų 
okupuotos Lietuvos. Susitau 
pę pinigų nusipirko didelį 
ūkį Lietuvoj netoli Zarasų, 
bet nelaimingas karas nelei
do Bukauskams apsigyven
ti, turėjo grįžti į Kanadą. 
Bukauskai yra geri lietuvių 
prieteliai, visuomet remia 
aukomis. Bronė atsilanko ir 
į lietuvių bažnyčią, ji yra 
gera katalikė. Mes lietuviai 
turime paremti Bronės nau
jai įsteigtą biznį.

SVECIAVOS
DETROITIEČIAI

Nuo rugsėjo mėn. 2 d. iki 
9 d. viešėjo detroitiečiai Juo 
zas ir Delfiną Cress (Kra
sauskai), Juozas anksčiau y- 
ra gyvenęs Toronte keletą 
metų. Tai buvo vienas iš 
veikliausių. Jo pastangomis 
buvo suorganizuota didžiau
sia visoj Kanadoj lietuvių 
jaunimo organizacija “Švy
turys”. Taipogi labai gerai 
sutvarkė ir padidino šv. Jo
no pašalpinę draugiją, kur 
per pora metų finansiniai 
pašoko virš $1,400.00. Ne
buvo nei vieno liuoso šešta
dienio, kad neeurengtų ką 
nors: tai lošimas, tai kon
certas, tai šokiai ar kokios 
paskaitos. Juozas visuomet

Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų —— YValiboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia
vos — Varnišio — Enamelio —■ Geležinių Namams Reik
menų (Ilardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3031) S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272 

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

KREIPKITĖS PRIE MUSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

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

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

1^
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prisš-karę Padirbtų Daiktui

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — m 4 
sprlngsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas. e

Ateikite šiandie! V
Telefonas SEELEY 87fi0

ROOSEVELT
FURNITURE COMRANY

.«!» WEST ROOSEVELT BOAD
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AUKLĖJIMAS
MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLAI

VIRTUVĖ IR MADOS

National War Fund, mūsų organizacija 
ir mūsų uždaviniai

ŠIĄ KALBĄ PASAKĖ NORA GUGIS COMMUNITY 
IR WAR FUND OF METROPOLITAN CHICAGO, LIE
TUVIŲ SEKCIJOS — VAJAUS ATIDARYMO PROGA, 
1944 M. RUGSĖJO 22 D.
Šiais karo laikais mes na

miniame fronte privalom no
riai atlikti įvairius uždavi
nius, kad galėtumėme pa
lengvinti skausmus ir var
gus mūsų didžiosios kariuo
menės ir laivyno. Jeigu to
kios užduotys kartais atro
do mums sunkios, privalome 
tik atsiminti, jcg turime ir 
savo atsakomybes šiame ka
re.

Mes Amerikoje gyveną e- 
same laimingi. Be to, l*a< 
mes buvome iš viso mažai 
karo paliesti, kai kuriais 
atžvilgiais mes net iš jo pa 
sunaudojome. Daugumas iš 
mūs šiandien esame mate
rialiai turtingesni, ne kair 
buvome prieš karą.

Pažiūrėkime į patį mū'v 
gyvenimą. Mūsų namai nė
ra sunaikinti ir juose eina 
normalis, prieškarinis ir dar 
gumoje net viskuo pilnesnir 
gyvenimas. Gerai apsaugo
tos dirbtuvės visoj šalyj dir 
ba pilną laiką. Iš mūsų ne 
buvo atimti nei turtai, re' 
jokios nuosavybės. Todėl tv 
rime dalintis savo dalim, s? 
va laime ir turtu su tair 
kurių likimas dėl karo ? 
šiaip nelaimingo gyveniir 
buvo kaip tik priešingas - 
šaltas, liūdnas, beviltis — 
ne iš šių nelaimingųjų žmo
nių pasirinkimo arba jų ka1 
tės. Ir jeigu mes neatliksi 
me šios užduoties, neprisi- 
dėsime, kiek tik išgalime, 
kad galėtumėme palengvir 
ti jų tragišką padėtį, mer 
būsime apkaltinti ir užsita- 
nausime gėdos.

Todėl, pagalvokime tikta

ginės karo pasekmės. Juk 
jau milijonai žmonių, kaip 
karo veiksmuose, taip ir ka
ro apimtose šalyse, žuvo ir 
dar kiek jų žus. Gyvenda
mi šioj laisvoj šalyj, mes 
nedaug tegirdėjome apie 
šiuos varguolius ir jų kan
čias. O ką jau bekalbėt apie 
mūsų pagalbą visiems tiems, 
kurie karo baisenybių mė
tomi neturi nei pastogės, nei 
maisto, nei aprėdalo, nekal
bant jau apie pagalbą ligo
je.
STOKIM DARBAN 
NEDELSDAMI

Šį vakarą jau keliais at
vejais girdėjote Community 
and War Fund of Metropoli 
tan Chicago įžymių parei 
gūnų įvairių kalbų ir paaiš 
kinimų apie šio fondo tiks
lus, prisirengimą ir darbą 
busimajam vajui.

National War Fund, j ku
rį įeina visi šie vietiniai ben
druomenės ir karo pagalbos 
skyriai, priklauso JAV žmo
nėms. Šio National War 
Fund darbas yra mū:ų dar
bas, mūsų pareiga padėti 
nelaimingiems kitur pasau
lyje, lygiai kaip prisidėti 
prie gerovės mūsų pačių ka
reivių bei civilinių gyvento
jų-

Kadangi Nailonai Wy 

Fund yra žmonių organiv- 
cija, tai tiktai patys žmonės 
— mes — galime nusverti jo 
naudingumą ir atsakyti į 
tai, ar National War Fund 
atlieka tikslą ir reikalą, dėl 
kurių toks nacionalis karo 
fondas buvo sukurtas. Tą 
mes galime įrodyti vien sa-

MOTERYS ŠALPOS VAJUJE

Mrs. Knapp, Mrs. Nora Gugis, ULRFA centro sekreto
rė ir Mrs. O. Biežis kalbasi apie Community and War Fund 
rinkliavą.

duoti.
Todėl, šiame National War 

Fund vajuje mes turime duo- I 
ti proporcijoj to, ką mes tu
rime. Jeigu sąžiningai at 
liksime savo užduotį, kif 
vienas iš mūs taip ir pada
rysime. Darydami antraip ir 
vajuje aukodami mažiau, ro 
dysime, jog neatliekame sa
vo užduoties.
LIETUVIŲ DALIS 
SIAME VAJUJE

valandėlei ir tuoj įvertinsi- vo darbais ir aukomis
me, kad viskas, ką mes g Atsiminkime gerai, kad
lime padaryti, yra labai, la- viskas ką mes galime pada-
bai maža, palyginus su tv 

»ką kiti žmonės atidavė, ir 
su ta didžiąją nelaime, ku
rią karas žmonijai atnešė.

Yra ištisi plotai pasauly
je, kur badas ir neapsakomi 
vargai siaučia, kaipo tiesio-

ryti, kiek mea galime pri 
sidėti aukomis ir darbu, y 
ra tiktai maža dalelė to, k? 
turi kaip nors ' būti atlikta 
nelaimingiems ir karo išblaš 
kytiems žmonėms, kurie kur 
kas mažiau už mus teišgai

TARIASI RINKLIAVOS REIKALU

Čia matote Community War Fund moterų skyriau? va
doves Mrs. R. Knapp ir Mrs. Clifton Utley, kurios tariasi 
su p. J- Daužvardiene, to fondo vajaus liet. skriaus pirm.

Nors jau buvo išsamiai 
aiškinta, bet dar pakartoju, 
kad prisidėdami prie Natio
nal War Fund, mes padeda
me keliems tikrai vertin
giems tikslams. Mes sutei
kiame pagalbą ir suramini
mą tiems vyrams, kurie tar
nauja prekybiniam laivyne, 
kurie per tiek metų turėjo 
ir vis dar turi atkartotinai 
sutikti pavojus submarinų 
karo. Per ŪSO mes nusiun- 
čiam linksmesnę valandėlę 
mūsų kareiviams, nežiūrint 
kurioj daly j pasaulio jie tar
nauja. Tūkstančiai karo be
laisvių gauna suraminimą, 
jiems rodoma vilties spin
dulėlis, be to, ką Raudona
sis Kryžius jiems suteikia, 
kaip tai drabužių, maisto, 
etc.

O kur gi dar visos kitos 
kaip nacionalės, taip ir vie
tinės labdaros ir sveikatos 
įstaigos ir tos 17 tautų, ku
rios yra narės National War 
Fund ir iš to fondo gauna 
paramą savo humanitari
niams darbams.

Ir paskiausia, bet jokiu 
būdu nemenkiausia priežas
tis, dėl kurios lietuviai šie
met turėtų žymiai padidint 
savo pastangai dirbti ir au
koti National War Fondui 
yra mūsų pačių lietuvių da- j 
lyvavimas kalbamam fonde 
Bendras Amerikos Lietuviu 
Šalpos Fondas yra n; rys 
National War Fund ir kai
po tokia šis Lietuvių Fon
das gaus tam tikrą dalį vi
sų National War Fund va
jaus surinktų aukų nuo ka
ro nukentėjusių lietuvių su- 
šelpimui.

Neturėtų būti nė vieno lie 
tuvio, kuris neįvertintų Na
tional Wir Fondo užduoties 
ir tikslų ir kuris noriai ne
prisidėtų prie šio National 
War Fund vajaus, kaip sa

vo darbu, taip ir aukomis. 
Vardu Bendrojo Amerikos

Lietuvių šaipo?, Fondo, ku
riame turiu garbės eiti Na
cionalės sekretorės pareigas, 
kviečiu ne tik visus BALF 
skyrius, valdybas ir narius, 
bet kartu visus Chicago? ir 
apylinkės lietuvius dalyvau
ti busimajame vajuje. Pri- 
sidėkim darbu, kur galima, 
ir savo gausiomis aukomis.

Atsiminkime, kad “ne tas 
ką gauname, bet tas ką tei
kiam, matuoja vertingumą 
mūsų gyvenimo.’’ Ir teiki
mas draugiškos rankos, ro
dymas širdies nelaimingiems 
žmonėms, ypatingai tiems 
karo paliestiems, kurie netu
ri galimybės sau padėti ir 

j negali net šauktis kitų pa- 
i galbos, suteiks ramybę są- 
' žinei. žinosime, kao neapsi- 
Į lenkėm su žmoniškumo jaus 
' mu, ir trokštam, jog pasau- 
j !yje gyvuotų laisvė, lygybė 
ir brolybė.

(Tęsinys)
ŠVENTOSIOS AKYS

O, gražiausių safyrų ug
nys, o maloniausios vers
mės, o tyriausi perlai, o 
švenčiausi atspindžiai Mari
jos grožio! Kad galėčiau pa- 

vin-ti skambančia arfa, — 
skambinčiau Jums nenu
trūkstančius himnus, nes 
Marija pasirinko, pasiskyrė 
Jus — už mus visus... Gra
žiausias, nekalčiausias Akis, 
ir kai dabar skuba mano 
plunksna lakštų takais, aš 
klupau prieš Jus, Šventosios 
Akys, kurias radau vienuo
lės karste, tokiąs dideles, 
gražias, tamsiąs muslinais 
apsigaubusias, bet amžinai 
mums gyvas, satyriniais šal
tiniais pro dangaus angas 
besišypsančias.

Myliu Jus, Šventosios A- 
kys, kaip dangaus langus, 
pro kuriuos žvelgdamos į že
mę pasitiksite mus ne vie
ną ir pri vesite prie Marijos 
dangaus ir žemės Karalie
nės, brangiausių dovanų Da
lintojos.

Jūs, Šventosios Akys, ma

Šventos Bernadetos tėviškėj
tėte Mariją, Kurios mano 
protelis nei neapima. Vie
nok aš trokštu aprašyti, ap
sakyti Jos galybę, didybę, 
meilę ir motiniškumą; Jo? 
šventų rankų švelnumą, glo
bą, bet mano plunksna ne
pavirsta dangaus žaibu, ne- 
įjėgia išreikšti visą širdies 
vulkaną meile alsuojantį. 
Marijos meile, Kuri stebuk
lų — Stebuklas, širdžių — 
Širdis.

Myliu Jus, Šventosios A- 
kyis, kurios verkėte perse
kiojamos už Mariją, kurios 
liūdėjote ilgėsiu Masabielio 
Misterijai, kurios tryškote 
džiaugsmo spinduliais Dan
gaus ekstazėje, kurios ma
tėte Išganytojo Motinėlę — 
Nekaltąjį Prasidėjimą, ir 
kuria? tardė “vyresnieji” 
šventumo žymių neišskaity- 
dami.

Leiskite man, šventosios 
Akys, paviešėti Jūsų Tėviš
kėje — Liurdo garsybėj, aš 
paliksiu Jus lig nakties ap
mąstymų, o dabar trokštu 

j sekti didingą autorių ir to
liau pasižvalgyti.

AUTORIAUS GLOBOJ

“Už daugelio šimtų kilo
metrų nuo Lietuvoj, tęsiasi 
nuo vienų jūrų ligi kitų ei
lė lahai aukštų kalnų, Piri- 
nėjais vadinamų. Anapus jų 
— Ispanija, o šiapus — 
Prancūzija. Kalnų aukštis 
siekia apie du kilometrus.

“Šiapus Pirinėjų, prancū 
zų žemėje, kur kalnai jau 
žemesni ir praretėję, kur at
skiri stūksantieji akmens 
milžinai vien tik apačiomis 
susisiekia, — tenai į tuos 
prieškalnius įsimaišęs, prie 
vienos bukos uolos prisigiau 
dęs, yra miestelis, vardu 
Liurdas.

“Pro tą miestelį teka vin
giuodamas sraunus upelis 
vardu Gavė. Jis beveik to
kio didumo, kaip mūsų Še
šupė, Dubysa, Venta. Į va
karus nuo miesto, antroj pu
sėj Gavės, riogso aukštas 
akmeninis kalnas, samano
mis ir medžiais aptaugęs, 
vadinamas Espeliugas. Prie 
Espeliugo prisiglaudęs kitas 
pusiau mažesnis akmuo, Ma-

(Nukelta į 6 pusi.)

BABY.
B y Lilhan B. Stormt

Mothers seem to be much more 
concerned about variety in tbe 
foods they feed to the baby, than 
do the babies. H avė you noticed 
there are many routine things 
about your baby’s care which work 
beautifully if you don’t try to 
change them? H avė you noticed 
how many people eat exactly the 
šame breakfast day after day \vith 
no complaint about monotony? We 
don’t advise too much sameness, 

i būt neither do we advise too much 
variety.
One mothcr we met thought hcr 
six months old daughter should 
have variety. So, she fed strained 
epinach one day, carrots the next, 
grccn bcans the next, pcas the 
ncxt, asparagus the next ąnd was 
proud that there was not a single 
“rcpeat” in a vveck's time. She 
probably was confusing the ehild. 
Learning to likę a wide variety of 
foods is dcsirablc būt should be ac- 
complished over a period of many 
months.
When starting the first scmi-solid 
foods. whethcr it is one of the 
special baby cereals, or one of tho 
strained vegetables. feed only a 
taste the first day. These more 
solid foods are not liquids and don’t 
slide down the throat as do milkor 
water. They take a different meth- 
od of handling them in the mouth 
and have to be consciously and de- 
liberately swallowed. Milk doesn't, 
lt slides down and i s swallowed 
without effort. The second day, feed 
another taste. or perhnns two 
tastes, of the šame vegetable. In 
fact, when introdueing a new food, 
vhy not feed the šame food for Sev
erai days until the baby becomcs 
accustomed to its taste and the 
fcel of it in his mouth ? The “fcel" 

, is probably much more important 
, than taste to a young baby, so don’t 
i be too concerned about variety at 
first j

STUDIJUOJA KATA LIKŲ VEIKIMĄ

Alverma High School, Chicago, Amerikos istorijos kurso studentės studijuoja Ame
rikos katalikų veikimą (National Catholic Welfare Conference). Minima konferencija 
šventė 25 metų gyvavimo sukaktį, rugsėjo 24 d. (NCWC-Draugas photo)

“Dieve, laimink tave!” 
Šiais žodžiais pradedu šį 
laišką, nes dieną ir naktį tą 
patį kartoju. Kaip mes di
džiai pasiilgom tavęs, sūne
li! Tas baisusis karas išplė
šė tave iš mūsų namų, bet 
ne iš mūsų širdžių. Gal da
bar guli kur nors pelkėse ar 
pasislėpęs nuo bombų tyko- 
ji priešą? šiurpuliai mane 
purto apmąstant visus pa
vojus, kurie tau gręsia.

“Dažnai, sūneli, tavo Tė
velis ir aš pasiguodžia m 
mintimi, kad pavedam tave 
Švenč. Jėzaus širdies ir Ma
rijos globai. Kitas mums su
raminimas — tai tavo šven
tas pasižadėjimas atsisveiki
nimas su mumis, kad steng- 

i sies ginti ne tik tėvynę, bet

Iš motinos laiško sūnui kariui
ir savo sielą nuo pikto prie
šo. Atsimeni? Net šiandien 
aiškiai girdžiu tavo žodžius. 
“Neverk, Mamyt, jie gali 
mano kūną panaikinti, bet 
ne sielą. Nuo šio? dienos aš 
prižadu Dievui visuomet gy
venti Dievo malonės stovy
je”. Mano širdis taip didžia’ 
išsiplėtė iš džiaugsmo, kad 
negalėjau sulaikyti savo a- 
šarų, kad Dievas davė mar 
tokį gerą sūnų. Ištesėk, Sū
neli, savo drąsiame pasiry
žime!

“Dabar galiu geriau at 
jausti Dievo Motinos širdier 
skausmą, jog Dieviškajam 
Sūnui apleidus ją Nazare 
te, kad pradėjus šventą ko
vą už sielas.

“Dangiškojo Tėvo buvo to 
kia valia. Kitaip žmonėa bū

tų visi amžinai žuvę. šian
dien mūsų kraštui yri dido 
lių pavojų. Ir suprantu, jog 
Dievas nori, kad gintai sa 
vo tėvynę. O tu sūneli j^ 
myli ir myli Dievą, šven 
čiausioji Motina mylėjo sa 
vo Sūnų. Nors jos širdis ply 
šo, kadangi ji žinojo, kat 
Jo laukia, bet ji nė neina 
nė Jo sulaikyti, kai Jis ii 
namų išvyko.

“Su Diev’, Brangusis, si 
Diev'! Lai Dievo angelai ta 
vę apsaugoja nuo pavojaus 
Nenusimink, prisiminęs raa 
ne. Aš drąsi. Lauksiu! Lauk 
siu tavęs. Iškovok mums i: 
visoms motinoms taikos 1 
giedros.

“Siunčiu t3U savo moti 
nišką palaiminimą per jūri 
mareles.”
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SUDAVĖ JAPONAMS SMŪGĮ

Čia matome mirusius japonus prie jų tanko, kuris buvo išmuštas taikingų marinų 
šūvių netoli Peleliu airporto, kur amerikieč iai yra sukoncentravę ugnį. Aštuoni, iš 12- 
kos priešo tankų, buvo išmušti Corp. Edwa rdo Brooks, iš Washington, D. C., bokštelio 
šautvininko (turrett gunner in Yank mediuni). (Acme-Draugas photo)
____________________________________________________ __________________________ i visų ligos fazių gydymo ži

Įvyks svarbi konferencija
Washington. — Chir. Gen. j vyno medicinos departamen- 

Thomas Parran ir dr. J. R. tai duos pranešimą iš savo 
Heller, Jr., Viešosios Svei- i patyrimo pencilino naudoji- 
katos Tarnybos Veneros Li- me sifiliui ir gonorėjai ir re
gų skyriaus pirmininkas, pa komenduos gydymo eigą. 
reiškė, kad tarp lapkričio 9 OWI
ir 11 d. St. Louis, Mo. įvyks ! —------------------
konferencija pokarinės Vene
ros ligų kontrolės reikalu, 
globojant Jungtinių Valsty
bių Viešosios Sveikatos Tar
nybai.

“Karas daugelyje pasaulio 
dalių labai padidino Veneros 
ligomis užsikrėtusiųjų skai
čių”, pasakė dr. Heller, “bet 
tuo pačiu metu mokslas iš
rado naujus vaistus ir nau
jus metodus sifiliui ir gono
rėjai gydyti.”

“St. Louis konferencijos 
tikslas yra suburti draugėn

Nauji laisniai
Chicagon jau pristatoma 

apie 2 milijonai Illinois 1945 
m. automobilių laisniai. Jau 
nuo spalio 15 d. automobilis
tai galės siųsti prašymus 
naujiems laisniams įsigyti, 
nors nebus pradedama jų 
dalinti iki gruodžio 1 d. Nau
jų laisnių numeriai bus oran
žinės spalvos ant juodo fono 
(background).

META PIRMĄ ROLĘ Šv. Bernadetos
tėviškėje

(Atkelta iš 5 pusi.) 
sabielis, ant kurio viršaus 
sutilptų k“Hų ūkininkų trio- 
bos. Espeliugo kalnas labai ( 
skylėtas. Jame kažin kaip 
pasidarė daug ilgų ir gilių 
olų. Kai kuriose tilptų po 
kelis šimtus žmonių.

“Tuose urvuose nuo vir
šaus nuolat laša vanduo. Be 
to kalnas gana vandeningas. 
Nuo jo pradeda bėgti Mer- 
laso upelis. Nusileidęs nuo 
Espeliugo, Merlasis apibėga 
aplink jo apačią ir ties Ma- 

I sabielio uola įbėga į Gavę. 
Ties Merlaao anga Masabie-

Adm. Chester W. Nimitz, lio uolo3e Vra dvi _ skylės: 
po laimėjimų Pacifike, meta v*ena Prie Pat žemės, plati 
pirmą bolę, atidarant “Little! *r žm°gų aukštesnė, ant- 
World Series”, Havajuose, j ra ‘aukščiau už šitą, siaura
tarp laivyno ir armijos ty-1ir žem£u APatinė3e skylėje

. . ~ , sutilptų apie trisdešimtsmų. (Acme-Draugas photo), \ ......žmonių, o viršutinėje —Chicagos lietuviai pasiruošę dirbti ir 
aukoti spalių mėnesyje

SPALIŲ MENESĮ ĮVYKSTA COMMUNITY IR WAR 
FONDO VAJUS

Rugsėjo mėnesio 22 d. bu- jos sandarbininkė, ketvirto 
vo sušauktas labai gražus! regijono moterų viršininkė,
ir reprezentatyvus lietuvių 
draugijų atstovų susirinki
mas Dariaus-Girėno audito
rijoje. Dalyvavo 348 žmonės. 
Kalbas pasakė Communitv 
and War Fund viršininkai 
United Lithuanian Relief 
Fund atstovai (Gugienė, Ci- 
lis ir šimutis), konsulas P. 
Daužvardis ir teisėjas Zūris. 
Community and War Fund 
viršininkai nušvietė Commu-

ponia Knapp (kuri buvo es
tradoje), yra lietuviams gi
mininga, turi lietuvį žentą, 
ir kad ji, kaipo giminė, lau
kia ir tikisi iš lietuvių to
kios pat kooperacijos, kokią 
ji gauna iš savo žento vi
suose darbuose.

LINKI ŠVIESIOS 
ATEITIES

Tautinių grupių skyriaus

ceremoniją atliko Dariaus- 
Girėno postas.

Po kalbų, inžinierius A. 
Rudis parodė judamuosius 
paveikslus apie vokiečių ata
kas ant Londono ir kitų An
glijos dalių. Paveikslai pa
pildė kalbas ir sudarė ryš
kesnį vaizdą apie tai, kaip 
kenčia ir dega Lietuva nuo 
vokiečių ir rusų bombarda
vimų bei atakų.
UŽSIRAŠĖ VAJAUS 
DARBININKAIS

novus, kad jie nutartų ge
riausius būdus tų ligų gy
dymui išplėsti.”

Naujųjų metodų žinovai 
patieks plačias informacijas 
raštu. Jungtinių Valstybių 
Viešosios Sveikatos Tarny
ba, Valstybinė Tyrinėjimų 
Taryba ir Armijos bei Lai-

TOBULINKITĖS
LIETUVIŲ KALBOJE!

— Vartokite —
DR. JONO STARKAUS

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi '‘Drauge.”

nity ir National War fondų pirmininkas Community and 
struktūras ir užduotis, o lie- War Fund, Herbert H. Ken- 
tuviai išaiškino Lietuvių Į nedy, ir sekretorė p-lė Wil- 
Fondo organizaciją ir jo ry- gon, aiškindami Community 
šį su centraliniu National and War Fund ir rinkliavą, 
War fondu, ragindami stoti sveikino lietuvius įstojusius 
artėjančion rinki iavon dar- į bendrąjį šalpos darbą, lin- 
bu ir aukomis. kėjo Lietuvai ir lietuviams

šviesesnio rytojaus.
Be aukščiau paminėtų Com
munity and War Fund žmo- 

-Nelietuviai kalbėtojai reiš.nįų (jar buvo City Division 
kė džiaugsmo, kad lietuvių gkyriaus sekretorius bei ve- 
fondag įėjo į National War dejas, Carl L. And erson, ir 

4-to regijono sekretorius Jo- 
seph Meegan, ir Community 
and War Fund Press Rela- 
tions Departamento pareigū
nai Galskis ir Cook.

NELIETUVIAI DŽIAUGĖS 
DĖL LIETUVIŲ FONDO

Fund ir kad iš bendrosios 
rinkliavos bus skirta ir Lie 
tuvo3 žmonėms, kurie ken
čia nemažiau už kitų oku
puotų šalių žmones. Ponia 
Ut’ey, Community and V*r 
Fund Moterų Rinkliavos aky 
riaus pirmininkė, patiekė ke
letą vaizdų iš Lietuvos, pa-

Nemažas skaičius susirin
kime dalyvavusių užsirašė 
vajaus darbininkais ir Unit
ed Lithuanian Relief Fondo 
nariais. Reikia pasidžiaugti, 
kad į šalpos darbą stoja vi
si patrijotai -lietuviai; ■ be 
skirtumo partijų, amžiaus, 
profesijų, užsiėmimo, etc.

Čia reikia pastebėti, kad 
Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno postas lošia labai di
delę rolę šalpos ir bendrai 
amerikoniškam - lie t u v i š- 
kam darbe: jo salėje įvyks
ta susirinkimai, jo moterų 
auxiliary dirba Raudonajam 
Kryžiui ir stoja aukų rinkė
jų kadran. Ir pats postas, 
kaip girdisi, ruošiasi su stam 
bia auka Community and 
Var Fondui. Iš tikrųjų, Da
riaus-Girėno postas gali, ir

"Lietuviu Kalbos 
GRAMATIKA"

“Lietuvių Kalbos Gramatika“
$1.00

(Pridėkit® 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:
DRAUGAS"

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois /

ff

gal bus pavyzdžiu kitoms 
organizacijoms. Bravo, legi- 
oninkai! L. K. P.

=

PARODĖ VAIZDUS

Susirinkimą vedė J. Dauž- 
vardienė, Community and

brėždama, kad ji pažįsta ne War Fund Lietuvių Skyriaus 
tik lietuvius, bst ir Lietuvą, pirmininkė. Pradedant susi 
kurioje prieš karą ji lankė rinkimą Amerikos ir Lietu 
si ir susitiko su daugeliu lie- vis himnus sugiedojo O. Bie- 
tuvių Kaune ir kitur. Ponia žienė, akompanuojant adv. 
Utley taipgi jąabrėžė, kad A. Oliui. Vėliavų pagerbimo

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian. CED. 1739

Šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti, 

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIU GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius, pajus Ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai $1.25

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
8EERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

kaip tik vienam stovėti. Vir
šutinė ola akmens gilumo
je įeina į apatinę. Į tą vir
šutinę olą įkeltas dideliu ak
muo, tokio didumo ir tokios 
išvaizdos kaip dėžė. Spėja
mi, kad gilioje senovėje ant 
to akmens anos šalies stab
meldžiai žudydavę savo die
vams aukas.

S

Veikli spaudos srityje Cat 
holic Truth Society (katal. 
tiesos draugija) per praeitus 
metus išplatino 1,761,970 
brošiūrų (knygų-knygelių), 
visu šimtu tūkstančių dau
giau, kaip ankstybesniais 
metais.

B8EE

DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinė! 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitot 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

POLYNA STOSKIUTĖS, Operos žvaigždės

KONCERTAS
(

Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

TIKIETŲ KAINOS: $2.75; 2.40; 1.75? 1.20; 90c, su U. S. War Tax 

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS. 2334 So. Oakley Avė,

9E
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JAU LAUKIA 30-čiai milijonų asmenų palengvintas 
mokesčių apskaičiavimas

Art (Happy) Felsch, 42 metų, Milwwukee, Wis., pirmas 
eilėje, jau 16-tą kartą, laukia atidarant World Series, St. 
Louis, spalių 4 dieną. (Acme-Draugas photo)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Išvažiavimas

Town of Lake. — Šv. Kry 
žiaus Parap. Skautų Troop 
459 turės išvažiavimą sek
madienį, spalių 1 d., į lab
darių ūkį, vadovaujant Ch. 
Yucius ir August Belaus- 
kas. Tėvai prašomi leisti sū
nus dalyvauti šiame šaunia
me išvažiavime.

Prieš dvi savaite,} Vladas 
Serauskas nuvežė skautus į, 
Indianos Dunes, kur skau
tai pririnko suvirš 20 mai
šų pienių (milkvveed) dėl gy
vybės saugotojų (life pre- 
servers). šią išvažiavimas 
turėjo du tikslus: pramogą 
ir atliko gerą darbą mūsų 
valstybei. Komisija

su rėmėjomis. Kurios rėmė-
! jos nepridavėt laimėjimo 
knygutes, prašom priduoti 
per pikniką, nes tą dieną į- 
vyks laimėjimai. Vaidyba

Pranešimai
Lietuvių Keistučio Pašal

pos klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, spa 
lių 1 d., 12:30 vai. popiet, 
Hollywood svet., 2417 West 
43rd St. Visi nariai dalyvau
kite. Lucilie S. Bagis, rast.

Brighton Park. — ARD 6
skyrius stropiai ruošiasi prie 
centro rudeninio pikniko, ku
ris įvyks šį sekmadienį, spa
lių 1 d., Vytauto darže. Kvie
čiame brightonparkiečius at
silankyti ir dienelę praleisti

Girdi Sprogimus iš 
Calais Pakrantės

NEW YORKAS, rūgs. 28. 
—Britų radio pranešimas 
sakė Anglijos kanalo pa
krantės gyventojai girdėjo 
didelius sprogimus iš Calais 
pusės. Spėjama, kad tai nu
rodo, jog naciai išsprogdina 
ten esančius uosto įrengi
mus.

Krikštys laivų
Mrs. John McGeeney, 943 

E. Marąuette rd., ateinantį 
šeštadienį, Bay City, Mich., 
ypatingomis iškilmėmis pa
leis į vandenį naują trans
portinį laivą, kuriam duotas

Washington. — J-aseph D. 
Nunan, Jr., mokesčių komi- 
sijonierius, pranešė, kad a- 
pie 30,000,000 darbininkų ir 
tarnautojų bus palengvintas 
1944 metų mokesčių apskai
čiavimas, vartojant tam rei
kalui darbdavių išduodamu3 
išskaitų kvitus.

Prisilaikydamas 1944 me
tų Asmeninio Pajamų Mo
kesčių Įstatymo, mokesčių 
komisijonierius leido tam 
reikalui vartoti išskaitų kvi
tus. Ši nauja tvarka paleng
vins 30,000,000 darbininkų 
ir tarnautojų pajamų mokės 
čių mokėjimą, leidžiant 
jiems pareikšti ant išskaitų 
kvito vien tik kiek jie paja
mų turėjo, kokiomis mokes
čių išimtimis naudojasi, ne
reikalaujant išpildyti regu
liarius pajamų mokesčio bla
nko, Form 1040.

Įstatymas reikalauja, kad! 
kiekvienas darbdavys, nevė
liau sausio 31 dienos, išduo
tų kiekvienam samdiniui iš
skaitų kvitą, kuriame būtų 
nurodyta, kiek algos samdi
niui išmokėta per pereitus 
metus ir kiek iš jos išlaiky
ta pajamų mokesčiams. Iš
skaitų kvito forma taip per
tvarkyta, kad į jį yra įtrau
kti reikalingiausi klausimai 
ir nurodymai, tuo padarant 
jį tinkamu daugeliui sam 
dinių vartoti kaipo pajamų 
deklaraciją. Pertvarkytoji 
išskaitų kvito forma pava 
dinta Form W-2 (Rev.). 
KAS GALI NAUDOTI?

Šitą naujo”, formos išskai
tų kvitą gali vartoti pajamų 
mokesčių reikalams kiekvie
nas, kurio pajamos 1944 me
tais buvo mažesnės, negu 
$5,000, susidedančios* vien 
tik iš algos, parodytos ant 
pajamų kvito. Visi kiti mo
kesčių mokėtojai privalės

vardas jos sūnaus Lt. Wal- 
ter X. Young, 1942 m. rugp. 
mėn. žuvusio Solomon salų 
kovose.

savo pajamas mokesčių rei
kalams pareikšti ant blanko 
Form 1040, kuris, pagal rau 
jąjį įstatymą taip pat yra 
suprastintas.

Išskaitų kvitą vaitojantis 
mokesčių mokėtojas turės 
jį išpildyti ir paštu pasiųs
ti vietiniam mokesčių rin
kėjui (kolektoriui) nevėliau 
kaip 1945 metų, kovo 15 die
ną. Mokesčių rinkėjas -P 
skaičiuos, kiek jam išpuola 
mokesčių mokėti ir praneš, 
kiek jis papildomai privalo 
sumokėti, arba grąžins skir
tumą, jei mokesčių mokėto
jas yra per daug įmokėjęs.

OWI

Kalbės per radio
NEW YORK. — Arkivys

kupas F. Spellman Misijų 
sekmadienį, spalio 22 d., sa
kys kalbą per radio. Jo Eks
celencija šiuo metu yra Ro
moje. bet radio kalbai bus 
šion šalin grįžęs.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

({steigta 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Jugoslavai Partizanai 
Pasiekė Dravos Krantą

LONDONAS, ru®?. 28.— ' 
Maršalo Tito komunikatas 
sakė jugoslavai partizanai 
pasiekė strateginės Drava 
upės krintą. Drava upė yra 
Vengrijos-Jugoslavijos ru- 
bežius.

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:

Ši Firma virš 50 ra. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

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

raaeoNAijzBD acnif oriais at no ADDniONiL costi 
I* A KT|<’IFI.AH PBOPUB PREFEI PACHANKIS PIiODU(TriOW8 

DISTRIBUTOR* OF THE VAMOTIB MOHTRUUO GRANITUI
tirui—M,wt St>—g.-— la Tta« World

BUY u. S. WAR BONDS WITH THE SAVINOS
KREIPKITCS PRIF —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUAN1AN MONUMENT MAN— 

Member of the Llthiienlen Ch*mh*r of Conuoerce

PLATINKITE “DRAUGĄ’

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 6919 Boatfa Trey Street

TeJ. ESTebrook 8645 Tel. REPnbUc 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 ▼. ,vak.; fleštad.. ir Šelmi. 9-4 vaL

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

MARIJONA LAURINAITIS 
(Lawrence)

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

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

Raseinių apsk., Jurbarko par., 
Kuturių kaimo.

Amerikoje išgyveno 50 m.
Paliko dideliame nuliūdime:

3 dukteris — Marie O’Brien ir 
žentų. Joseph, Josephine Zolp 
ir žentų John, ir Anna; 4 sū 
nua — Joseph ir marčių Ceci- 
lia, Anthony ir marčių Anna, 
Frank ir William; 3 anūkus 
ir 2 anūkes; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Velionė priklausė prie Sus. 
Brolių ir Seserų dr-jos. Apaš
talystės Maldos ir prie Šv. 
Onos draugijos.

Kūnas randasi pašarvotas 
dukters namuose: 6627 South 
Richmond Street. Ijaidotuvtu 
Jvyks šeštadienį, rugsėjo 30d. 
Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Gimimo švenčiausios 
Panelės Marijos parap. bažny
čių. kurioje įvyks gedulingoj 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamldų bus nulydėt į švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Sūnai, 
Žentai; Marčios, Anūkai ir vi
sos kitos Giminės.

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

MARIJONA LORENCIENĖ 
(po tėvais Sanianaitė)

Mirė rugsėjo 28d„ 1944m.. 4:10 vai. ryte, sulaukus senatvės.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Seinų apskričio, šventežero pa

rapijos, Babrių kaimo. Amerikoje išgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūnus Antaną ir marčią Zo

fiją ir anūkę Virginia, Juozapą ir marčią Oną ir anūkus Juoza
pą ir Arvella; broli Juozapą Samaną ir jo moterį Marijoną ir 
jų šeimą; sesers sūnų Juozapą Geraitauską ir jo šeimą; se
sers dukteres Elzbietą Lazauskienę ir Mortą Majauskimę ir 
jų šeimas (Tuloka, III.); pusbrolį Juozapą Geraitauską ir jo 
šeimą; švogerį Antaną Rajauską ir jo šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas J. F. Radžiaus koplyčioje, 668 
West 18th Street. Laidotuvės įvyks pirmadienį, spalio 2 d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į švento Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: Sūnai, Marčios, Anūkai, Brolis, Pusbrolis, Giminės.
Laidotuvių direktorius — J. F. Radžius, Telefonas CANal 

6174.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

KREIPKITĖS PRIE MUM 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI'! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS TUSŲ 
PASIRINKIMUI

Geriausio JtyntertOlo ir Darbo.

Mūsą MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenKKunių

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė-

VENETIAN 
MONUMENT CO.

WESTEKN AVĖ.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FU NĖR AL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGBS 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lx 
Jūsų finansUkam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dienų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITLANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. L1ULEVIČ1US
4848 80. CALIFORNIA AVĖ._______ Phoae LAK 8571

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. " 710 W. 18th WTRF.Tr 
________________ Telephone TARPS 1419

L J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone VARIAS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—UI

LACHAWICZ m SUNAI
8814 WEST 28rd PLACB 
10760 S. M1CH1GAN AVĖ.

Phone*: CANAL 8616 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1870

L BUKAUSKASr
10821 SO. MICIUGAN AVĖ Phone PULLMAN 0661
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LIETUVIAI Kariai Kovoj į 
’ ^^už U.S. LAISVĘ ir1 
Pavergtųjų Išlaisvinimo
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Pvt. Adolfas gimė Chica- 
goje. Pradžios mokslus išė
jo šv. Jurgio parapijos mo
kykloje. 1929 meiai3 išvyko 
j Lietuvą ir ten baigė TT. 
Jėzuitų gimnaziją Kaune. 
1934 m. grįžo atgal Ameri
kon. s *

Pvt. Adolfas Aleliūnas

Adolfas, karštai pamilęs 
savo tėvų mylimą tėvynę 
Lietuvą, labai pamėgo josios 
literatūrą, ir dėl to pašven
tė daug laiko ją skaityda
mas ne tik gimnazijoje, bet 
taipgi joje gilinosi savo liuo- 
su laiku. Jo mėgiamiausias 
užsiėmimas buvo dalyvauti 
lietuvių radio programose. 
Ilgą laiką Adolfui teko dar
buotis prie didesnių lietu
viškų radio programų tai
sant ir ruošiant medžiagą.

Cpl. Aleliūnas prieš karą 
priklausė prie Kęstučio pa- 
šalpinio klubo choro ir labai 
energingai darbavosi Lietu
vos Vyčių organizacijoje. 
Teko jam 'dirbti sykiu su 
a. a. muziku-kompozitoritim 
J. Sauriu ruošiant muziką, 
verčiant ar taisant žodžius 
ir t. t.

Adolfas 1941 metų pabai
goje išvyko į Alaską dirbti 
valdžios darbus inžinierių 
korpuse 1942 m., prieš pat

Kalėdas, jis stoja j Dėdės 
Šamo gynėjų eiles. Tame 
skyriuje turėdamas prityri
mo, Adolfas pasirinko ir ka
riuomenėje inžinierių dalį, 
kurioje ir iki šiai dienai ran
dasi. šią vasarą, liepos - d., 
Adolfas lėktuvu parskrido 
namo dviejų savaičių atosto
goms.

Cpl. Aleliūnas šiuo laiku 
randasi Alaskoje. Dažnai 
parašo namiškiams, kurie 
gyvena 3251 So. Union avė. 
Laiškus rašo lietuviškai, ka
dangi, sakosi, jam malonu 
savo mintis išreikšti savo, 
mylima lietuvių kalba. Adol
fas karštai trokšta vėl pa
matyti Lietuvą laisvą ir ga
vęs progos po karui, mano 
ją vėl kada nors aplankyti.

Vietoj bombų meta 
cemento sabalus

PARYŽIUS. — Ar tai dėl 
to, kad jiems trūksta bom
bų, ar kitais kokiais sume- 
timias, pranešama, jog vo- 

I kiečiai kai kuriose vietose 
ant amerikiečių airportų vie
toj tikrų bombų iš lėktuvų 
meta cemento gabalus (blo
kus). Spėjama, jog naciai 
nori sugadinti amerikiečių 
lėktuvus ir tokiu būdu su
laikyti jų veikimą.

PRANCČZĖ MOTERIS

Prancūzų moteris spiria vokiečių belaisviui. Sąjunginin
kų kareiviai sargybiniai bando apginti belaisvius nuo įpy
kusių civilių gyventojų. (Acme-Draugas photo)

Geras Samarietis

Darydamas gera, papuolė bėdon

Sudavė bombos
LONDONAS. — Oficialiai 

pranešta, jog abu katalikų 
laikraščių ofisai nukentėjo 
nuo robotinių bombų. “Ca- 
tholic Times” ofisai taip iš
griauti, jog prisiėjo keltis 
kitur, o “Universe” štabas 
dirbo senoj vietoj, bet labai 
sunkiose sąlygose. Jau ant
ras kartas kai pastarasis 
yra nukentėjęs nuo skren- ’ 
dančių bombų.

Schuschnigg gyvas?
VATIKANAS. — Čia gau

tas pranešimas, jog buvęs 
Austrijos kancleris Ernest 
Schuschnigg yra dar gyvas 
ir laikomas Vokietijoje kon
centracijos stovykloje. Nuo 
1938 m. kovo mėn., kada na
ciai užėmė Austriją, Schu
schnigg jau kelis kartus na
cių buvo perkeliamas iš vie
nos vietos kiton.

Edward Blaha, 16 metų, 
939 W. 76th st., pasiuntinys 
Pennsylvania traukinių sto
tyje, anądien mėgino nepa
žįstamam žmogui padaryti 
gerą darbą, o už tai truputį 
vėliau suareštuotas, kad vai
ravo pavogtą automobilį, o 
dar ir be laisnių.

Pats Blaha pasakoja kaip 
visa tai įvyko:

“Man einant į ofisą prie 
323 W. Polk st., nepažįsta
mas žmogus priėjo ir manęs 
paprašė jam pagelbėti jo 
automobilį atitraukti nuo ki
to, kadangi abiejų automo
bilių bumperiai btivo susira- 
kinę. Anas nuėjo ir atsistojo 
ant kito automobilio bumpe- 
rio, o man liepė atsisėti jo 
automobilin prie rato.

“Neužilgo bumperiai atsi-

liuosavo ir automobilis, ku
riame aš sėdėjau, ėmė va
žiuoti. Aš niekad nebuvau 
automobilį vairavęs, ir dėl 
to nemokėjau kaip jį sustab
dyti. Mėginau apsisukti ir 
grįžti atgal, kai kitas auto
mobilis priešais mane staiga 
sustojo, ir aš jį sudaviau.”

Susidaužymas įvyko prie 
Polk ir Wells gatvių. Blaha 
tuoj suareštuotas už važia
vimą vogtu automobiliu, ir 
tai neturėdamas laisnio.

Hyman Greenspan, 165 
N. Pine avė., agentas, savi
ninkas automobilio, kuriuo 
važiavo Bldha. patvirtino 
Blaha pasakymą, jog šis įsė
do automobilin jam pačiam, 
Greenspan, paprašius. Ne
žiūrint to, Blaha nuvežtas į 
uvenile namus

Racionavimo žinia

Nauja batų šlampa bus gera lapkr. 1 d.

Eina paštas
Chicagos pašto viršinin

kas Ernest Kruetgen prane
ša, jog paštas po truputį jau 
pradeda eiti į Prancūziją. 
Kol kas rašymas labai apri
botas ir galima siuntinėti 
tik tam tikrus dalykus, ir 
tiktai j 11 apskričių.

NUVARGUSIOS 
DEGANČIOS 

NIEŽIANČIOS 
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutgs masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva { DEVINES OINT-

I MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų gražinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Neen tepantis — Nenudaiantls
800“N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

— be

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. ..................... Tel. CANal 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
f

Kainų administracijos ofi
sas praneša, jog lapkr. 1 d. 
apyvarton įeis nauja batų 
stampa. Kurią štampą rei
kės vartoti, kol kas nepasa
kyta.

Senos nr. 1 ir nr. 2 batų 
stampos (su lėktuvu) bus ir 
toliau geros neapribotam 
laikui, net ir po lapkr. 1 die
nos.

Papeikė moterų lanky
mąsi karčiamose

MILWAUKEE, Wis. — 
Pasaulinis laikraštis “The 
Sentinel” viename editori- 
jale aštriai papeikdamas 
moterų lankymąsi po kar- 
čiamas, jį palygino prie 
“epidemijos ar net karo, ku
ris laipsniškai žudo jaunąją 
kartą”.

Pal. Cabrini filmos
LOS ANGELES, Cal. — 

Dvi filmų kompanijos var
žosi tarp savęs apie padirbi
mą judamųjų paveikslų iš 
Pal. Motinos Cabrini gyve
nimo. P. R. C. Film kompa
nija jau pereitą sausio mėn. 
tarėsi apie šią filmą, o šiuo 
laiku Bing Crosby filmų 
bendrovė planuoja skirti 2

Japonų belaisviai
NEW YORK. — Raudo-f

nasis Kryžius praneša, jog 
japonų rankose amerikiečių 
belaisvių yra apie 29,520. 
kurių 19,934 yra karo be
laisviai. Daroma pastangų 
šiems belaisviams tuoj pa
siųsti reikalingų drabužių, 
maisto ir vaistų pirm negu 
pasirodys žiemos ašlčiai.

Didvyriškas pasielgimas

Kad ir sunkiai sužeistas, geležinkelio 
bėgių sargas pasiliko prie darbo

SUSIŽEIDĖ NUKRITUS LAIPTAIS 20 PĖDŲ. — ŠIAIP 
TAIP UŽLIPO ATGAL IR PASILIKO PRIE DARBO 
IKI ATĖJO PAGALBA

15 metų laiko Roy Wilson, | stovėjo ar važiavo kiti trau-
49 m., 4426 Pennsylvania ' kiniai. Tada Wilson tilcfc-
ave., Gary, Ind., sėdėjo auk- nu pasišaukė kitą darbinin- 
štame bokšte traukinio sto- prašydamas pageltos, 
tyje ir iš ten valdė dundė- Atsiskubinę darbininkui ra-

trafiką.
------------  ---------- stovėjo
kaip tik labai svarbiam ir 
sykiu pavojingam skerske- 
lyj, kadangi čia praeina 
greiti traukiniai ir toj vie
toj pervažiuoja daug auto
mobilių. Wilson’o pareiga 
buvo žiūrėti, kad nepasitai
kytų nelaimių. Ir jis savo 
darbą labai sąžiningai dir- Naujos šviesos 
bo.

jančių traukinių 
Kontrolės bokštas

KRITO 20 PĖDŲ

Aną vakarą Wilson gulė
jo ligoninėje labai kritiškoje 
padėtyje. Naktį prieš tai, 
sargas atėjęs į darbą ir už
lipęs bokštan, pamiršo užda
ryti dureles. Wilson, neapsi
žiūrėjęs. krito aukštiem nkas 
pro dureles ir nupuolė že
myn 20 pėdų.

Nežiūrint skaudžiai per
skeltos galvos, vidurių su
žeidimo ir kitų žaizdų, Wil- 
son iūiip taip pasigraibalio- 
damas sunkiai užlipo laip
tais atgal į pokštą. Ten jis 
davęs signalą sustabdė vie
ną keleivinį ir kitą preki
nį traukinį, kurie vos neva
žiavo ant bėgių, kur toliau

Bijo epidemijos
LONDONAS. — Jeigu gy

venimo sąlygos nebus pa
gerintos tūkstančių Londo
no dėl bombų gatvėse išva
rytu gyventojų, Londoną 
ateinančią žiemą gali ištik
ti influenzos epidemija. Dėl 
to namų statytojams ir tai
sytojams priminta, jog jie 
turi svarbią užduotį, ir pri
valo atsidėjusiai dirbti, kad 
išvengus šio gręsiančio pa
vojaus.

Pabėgo dviračiais
CHUNGKING. — Prane

šama, kaip trys Maryknoll 
kongregacijos kunigai-misi- 
jonieriai pasinaudodami dvi
račiais vos ne vos pabėgo 
^uo japonų, kai šie užėmė

milijonus dolerių padirbti Kweilin miestą, Kinijoje, 
filmas apie Pal. Cabrini. Misijonieriai vėliau paimti

----------- ir lėktuvu nuvežti j Kun-
SKAITYKITE “DRAUGĄ” ming, kur toliau darbuojasi.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

iAbft! geros rūžlea motery kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP
1711W. 471h Street Tel. Yards 2588

Mrs. K. P. Dzlubak Ir Duktč — savininkės
J

do sargą be sąmonės, ir vir
vėmis jį nuleido iš bokšto.

Chicagos miesto taryba 
priėmė pasiūlymą paskirti 
$3,000,000 įtaisyti 12,000 
naujų šviesų Chicagos gat
vėse. Tokiu būdu ne tik bus 
pagerintas miesto gatvių 
apšvietimas, bet bus duoda
ma darbai grįžusiems ka
riams ir bedarbiams karo
gamybos darbininkams.

* * *

Grįžo darban
National Tea kompanijos 

krautuvių menedžeriai, ku
rie prieš savaitę laiko su
streikavo, grįžo darban se
nomis sąlygomis. Tuo tarpu 
bus mėginama visą dalyką 
išspręsti civilinio arbitrato- 
riatts pagalba.

♦ * *

Prašo maldaknygės
Eugene Andrysiak, 6811 

Paxton avė., prašo, kad va
gis, kuris apiplėšė jo kam
barį, grąžintų jam malda
knygę, kurią paėmė sykiu 
su pinigine, brangakmeniais 
ir kitais dalykais.

Eugene žmona vartojo 
maldaknygę laike jų šliūbo, 
ir dėl to ją labai branginan
ti.

* ♦ *
Statys paminklą

*

Dabar jau planuojama, 
kai tik karas pasibaigs, Ci- 
ceroje pastatyti paminklą 
žuvusiems kareiviams pa
gerbti. Paminklas kainuos 
apie $20,000. Atidengimo iš
kilmių metu ypatingai pa
ruošti parašai bus įteikti 
toms šeimoms, kurių narių 
vardai bus atžymėti ant pa
minklo. ♦ • *
Žuvo antras sūnus

Mr. ir Mrs. W. Prahm, 
534 W. 63rd st., tik gavo 
žinią, jog karo fronte, Pran
cūzijoje. žuvo antras jųjų 
sūnus, Pfc. Clifford, 23 m. 
Pirmas sūnus, Pfc. LeRoy, 
21 m., užmuštas birželio 12 
d. maždaug toj pačioj apy
linkėj Prancūzijoje.

Milė
CRYSTAL LAKE, III. — 

Frank Buhrow, 41 m., pieno 
išvežiotojas, užvakar pri
statydamas pieną krautuvė
je, prie 947 Beloit avė., Fo- 
ręst Park., sukrito ir mirė 
nuo širdies atakos.

Penktadienis, rūgs. 29, 1944

į mus
X Šiandien yra. šv. Myko

lo Arkangelo šventė. Ta pro 
ga sveikiname pralatą kun. 
Krušą, kun. švarlį, kun. Jod- 
ką, kun. Urbonavičių vardo 
dienoje.

X Mykolai ir Mikalinos. 
Sveikiname vardo dienoje 
veikėjas ir veikėjus: Mikali
ną Kondrotienę, 6976 S. Ma- 
plewood; Mikaliną Janušaus
kienę, 4601 So. Washtenaw 
Avė.; Mykolą Vaznį, 4544 
So. Paulina St. Sveikiname 
visus Mykolus ir Mikalinas 
“Draugo” skaitytojus ir skai 
tytojaa.

X Andriu® Yuknis, senas 
townoflakietis, šiomis dieno
mis sugrįš iš ligoninės, kur 
jam buvo padaryta labai 
sunki operacija. Jo sūnus 
Andrius, kuris tarnauja J. 
A. V. Laivyne Bremerton, 
Wash., ir kitas sūnus Pvt. 
Antanas, artistas, atvyko iš 
Camp Ellis, III. aplankyti 
savo tėvelį po operacijas.

X Kun. Petras Leketas, 
buvęs vikaras Chippewa 
Falls, Wis. parapijoje, šio
mis dienomis buvo perkel
tas į Marshfield, Wis., pa
rapiją. Kun. Petras paeina 
iš Cicero, III., kur jojo tė
veliai ir net dabar gyvena.

X Albert ir Frances Ku- 
dobai, 10101 So. La Šalie St., 
parvyko iš Wis. Linksmai 
praleido atostogas, daug žu
vies prižvejojo ir savo kai
mynus pavaišino. Kudobai 
yra stambūs kilnių darbų 
rėmėjai ir yra “Draugo” 
skaitytojai ir rėmėjai.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų centras nu
balsavo aukot ir jau pasiun
tė $100 auką Community and 
War Fondui. Tai pirmoji 
lietuvių organizacija įstoju
si į vajų šimtine auka. At
stovės dalyvavusios centro 
susirinkime nutarė paragint 
skyrių narius remti vajų ir 
reklamuoti lietuvių vardą. 
Pasižadėjo dalyvauti drabu
žių rinkimo vajuje lapkričio 
mėnesy.

X Antra Community and 
War Fondui šimtinė auka a-
tėjo' iš Chicagos Lietuvių 
Moterų klubo, visuomet pa
sižymėjusio labdaringa veik 
la ir duosnumu. Be to, nutar
ta pravesti įdomų drabužių 
rinkliavos planą, kuris bus 
paskelbtas ryšiumi su vė
liau įvykstančiu kortavimo 
ir bunco vakaru.

X Lietuvės moterys mie.- 
laširdingos. ALRK Moterų 
Sąjungos apskr. susirinkime 
kuopų atstovės paaukojo 
$25.00 Community and War 
Fondui. Parvykusios į kuo
pas, kiekviena pasižadėjo 
padaryti platų pranešimą, 
pravesti nutarimus dėlei au
kų, ir šiaip raginti sąjun- 
gietes dalyvauti vajuje. Ne
mažas skaičius jau užsira
šė rinkėjomis, jų tarpe cent
ro, apskrities, ir kuopų val
dybų narės.

Platinkite “Draugą”




