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../'and t ha t govemment of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

—Abraham Lincoln
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KOVOJA VAKARU SIENOS ŠIRDYJE...
i i , K  SVIEDINIU SVI1PE | NACIU KOVOS LINIJAS

i LONDONAS, spalių 3. — 
Amerikiečiai kariai įsilaužė

;---------------------- šiandien per tvirtovių lauko
LONDONAS, spalių 3.—Pirmosios Armijos- pėstininkai juos tą į Ubach miestelį, 10 

davė smūgį į tvirtą Siegfried Liniją, astuonios mailes šiaurėje nuo Aachen,
aukščiau Aachen, kovodami šiandien per apsigynimo dė- jr ranką rankon kovoja Sieg 
žes, padedant artilerijai ir mortar ugniai, ir Berlynas pra- fried Linijos širdyje, kad 
nešė, kad amerikiečiai padarė 11 mailių platumo ir devy- pasiekus Rhine.

VOKIEČIAI BANDĖ PRAVESTI KONTRA ATAKAS. 
NUMATOMA ŽIAURIOS IR BAISIOS KOVOS-

nių mailių gilumo kylį.

Aukščiausias štabas ne
pranešė smulkmenų apie 
antros dienos užpuolimą, 
kuris ėjo skersai Wurm upę 
ir sudraskė dalį vakarų sie
nos, nuo trijų iki penkių 
mailių.

Vokiečiai paruošė trijų 
mailių gilumo liniją, einan
čią užpakalin, šioje dalyje.

Vokiečiai vykdė kontra 
atakas miške, vakaruose nuo 
Hurtgen, kokia 15 mailių į 
pietus,' bandydami atitrauk
ti stiprumą nuo Lt. gen. 
Hodges’ kylio, kuris pada
rytas Siegfried Linijoje, 
tarp Cologne ir Dusseldorf.

Lt. gen. Courtney H. Hod- 
to, 10 mailių nuo Vokieti jos j S?es’ jėgas laiko iniciatyvą 

Trier miesto, ir pietuose iš
valė paskutinį nacį iš Gre- 
mecey girios, beveik 20 mai
lių rytuose nuo Nancy.

Septintoji Armija išlais
vino Ronchamp, kuris ran
dasi 10 mailių rytuose nuo 
Belfort.

naujoje 24 valandų ofensy- 
voję, zkuri buvo pradėta, pra 
nešė Pirmosios Armijos šta
bas, 2:30 vai. po pietų.

Aachen miestui gręsia ap
supimas.

Kiti pirmos armijos vy
rai, įsilaužė,, per sieną, že
miau Aachen daugiau'kaip 
prieš dvi* savaites, stumiasi 
rytų linkui.

Pirmoji Armija tęsia savo! 
žengimą. v .

Šimtai kanuolių' vakar į

BRITŲ TiOMANDA PA£M£ GRAIKIJOS SALAS
( I  . \
• YU66SLAVIA

Pranešama, kad Varšuva Pasidavė, 
Išsisekus Maisto, Ginklų Atsargai
VARŠUVOS VIDUJE TARP LENKŲ IR NACIŲ 

KOVA VYKO 62 DIENAS
LONDONAS, spalių 3.—Maskvos ir Berlyno pranešimai 

I šiandien pasakė, kad Lenkijos ištrėmime valdžios jėgos 
Varšuvoje pasidavė vokiečiams, bet patriotų vadas pasa
kė, kad tai tik “laikinos paliaubos” buvo padarytos, kad 
davus progą išgabenti civilius gyventojus iš sostinės cen
tro.

NUMATO SUNKIAS 
KOVAS

Pranešimai sako, kad yra. 
ženklų, kad bus kieta, sunki 
ir kraujuota kova visame
kelyje, kai vokiečiai nutarė Į paleido daugiau kaip 30,000 
ginti turtingą industrijos sviedinių (šovinių) į vokie- 
regijoną, kurį pirmoji Ar- J čių .pozicijas.

Kontra atakos buvo “tę-jm^ a Pasirhiko sau taikiniu, j ------------ ------
"• TRUMPAI KARO ŽINIOS

kų lėktuvus laikė žemėje, ir Prancūzijos fronte—Tan- 
ši pauza davė vokiečiams tai jsijaužė per Siegfried 

Britai pasistūmė aštuo-1 progą sustiprinti jų pozici-1 Liniją, paėmė Ubach.

— p r a n e š im a s  sa k o . 

BRITAI PAŽENGĖ

nias mailes pietryčiuose nuo jas ir atgabenti naujus re- 
Deuze į Meijel ir veja vokie- zervus.
čius iš Overloon, didžiosios Nežiūrint žinomos sąjun- 
jų kešenės, vakaruose nuo gininkų jėgos ir dabartinės 
Maas. I U.S. Pirmos Armijos ofen-

Lt. gen. George S. Pat- syvos, karo žinovai sako, 
ton’s Trečioji Armija įžen-jkad atrodo, jog aukščiausia 
gė į Grevenmaclier pakraš-Į komanda ruošiasi ilgai žie- 
čius, prie Moselle upės kran'mos kovai (kampanijai).

Pramušė Gotikos Linijos Centrą
AMERIKOS PENKTOJI ARMIJA PAĖMĖ 

SVARBŲ SUSISIEKIMO PUNKTĄ 
ROMA, spalių 3.—Ameri-1 Italijos fronte, atliko mažės

Rusijos frontas—Maskvos 
pranešimai sako, kad palei 
Rusijos frontą ramu.

Italijos frontas—Sąjungi
ninkai prasimušė per Goti
kos Linijos centrą.

Kinijos frontas—Japonai 
išlipo Kinijos pakrantėje, 
eina į Foochovv.

Pacifiko frontas—Devyni 
japonų prekinai laivai nu
skandinti.

Lenkijos frontas—Varšu
vos patriotai nustojo prie
šintis- naciams Varšuvoje. Į

Pranešama, kad sąjungininkų kariuomenės išlipo šiaur
vakarinėje Graikijoje, ir užmezgė ryšį su Graikijos patri
otais, prie Albanijos rubežiaus. Iš Kairo pranešama, kad| 
.nacių jėgos, beviltiškai izoliuotos, kritus Balkanams, ati-l 
davė tris salas, tarp Kretos ir Graikijos, britų komandos 
kariuomenei.

Įvyko Didelis Sąjungininkų Išlipimas 
Kretos Saloje -  Pranešama

LONDONAS, spalių. 3.—Patikimi Cairo šaltiniai prane
šė šiandien, kad vokiečiai apleido visus. Peloponnesus, di
delį pietų pusiausalį, kuris sudaro ketvirtadalį Graikijos, 
palikdami tik užpakalinę sargybą siaurame kakle, kuris 
susisiekia su žeme.

LONDONAS, spalių 3.—I tarp Kretos ir Graikijos di-

kos Penktosios Armijos jė- 
ogs prasimušė per centrinę 
dalį/ nacių Gotikos linijos, 
žengė šiandien Bologna lin
kui, po paėmimo svarbų 
Monghidoro miesto junginį, 
dideliame kelyje į universi
teto miestą.

Britų Aštuntosios Armi
jos jėgos Adriatikos sparne..

nius veiksmus, 
blogas oras.

nes padidėjo |

Lenkų spaudos agentūra, 
Sovietų sudaryto lenkų ko
miteto organas, savo pareiš
kime, kuris buvo išleistas 
Maskvoje, kaltina Lt. gen. 
Tadeusz (Bor) Komorowskį, 
lenkų namų armijos vadą, 
kad jis nutaręs pasiduoti, 
po dvejų mėnesių bandymo 
paimti ir laikyti Varšuvą.

Prokomunistinis praneši
mas sako, kad prosovietinės 
jėgos, kurios kovojo šalia 
lenkų namų armijos, atmetė, 
nutarimą, ir kovoja sau ke
lią iš Varšuvos, ir kai kurie 
pasiekė sovietų laikomą te
ritoriją, rytiniame Vistula 
krante.

Lenkų ištrėmime valdžios 
sluoksniai Londone pareiš
kė, kad buvo gautas iš Ko- 
morow.skio pranešimas, ku
riame . paneigiamas pasida
vimas, bet sakoma, kad

“laikinos paliaubos” buvo 
padarytos su vokiečių ka
rišku vadu vakar, kad lei
dus išgabenti civilius gyven
tojus.

LONDONAS, spalių 3 .—
I Lenkų pasipriešinimo jėgos 
' nustojo vilties atkovoti Var 
šuvą iš vokiečių, lenkų ar
mijos štabas šiandien pra
nešė.

Pranešimas iš gen. Tade- 
.usz “Bor” Komorowskio, 
naujo lenkų vado, sako:

“ Varšuva krito. ”
Tai patvirtina ankstes

nius pranešimus iš Berlyno 
ir Maskvos, kad sostinės vi
duryje kovos baigtos.

Komorowskio pranešimas 
sako, kad Varšuva krito po 
išsisekimo visų reikmenų 
maisto ir amunicijos, kovo
jant 63 dienas, prieš stipres
nį priešą.

Jau Ruošiamas Suprastintas Būdas 
Mokesčius Grąžinti

GALIMA BUS NAUDOTIS JAU ATEINANTĮ 
KOVO MĖNESĮ

Stiprios sąjungininkų jėgos 
išlipo šiaurvakarinėje Kre
tos dalyje, Morocco radijas 
šiandien tvirtino.

Trumpas pranešimas, gir
dimas iš Associated Press, 
nedavė smulkmenų.

Tačiau atrodo, kad vokie
čių garnizonas Kretos salo
je yra beviltiškoje, padėtyje, 
kai sąjungininkai anksčiau 
okupavo1 Kythera, kuri yra

džio.sios žemės.
Vokiečiai pranešė, kad jie 

ištraukė savo jėgas iš salų, 
besitęsiančių pietuose .nuo 
Graikijos, bet vokiečiai nie
ko nesakė apie Kretos salą.

Sąjungininkų štabas Ro
moje nesenai pranešė, kad 
Kreta užblokuota sąjungi
ninkų laivyno jėgų ir praneš 
ta, kad tęsiamos atakos iš 
oro.

tiems pajamų mažiau kaip 
5,000 dolerių ir atitinkama 
lentelė . kitiems mokesčių 
mokėtojams. Naudojantieji 
mokesčių lentelę, galės ją 
sumažinti, nuplėšdami jos 
nereikalingąją pusę.

WASHINGTONAS. — Jo- 
seph D. Nunan, Jr., mokes
čių komisijonieriu.s, prane
ša, kad yra ruošiama su
prastintas pajamų mokes
čiams grąžinti blankas, Nr. 
1040, kuriuo- bus pradėta 
naudotis ateinantį kovo mė- 
mesį.

Dauguma, darbus ar tar
nybas turinčių asmenų pa
jamoms apskaičiuoti vartos 
išskaitų kritus, bet apie 20,- 
000,000 mokesčių mokėtojų 
privalės arba ir patys pano
rės išpildyti blanką 1040 
(Form 1040).

Mokesčių komisijonierius 
Nunan taip pat pareiškė, 
kad blanko 1040 suprastini- 
mas davė galimybę panai
kinti kitus, anksčiau varto
tus du blankus — blanką 
1040A, kuris specialiai buvo 
vartojamas turintiems ma
žiau pajamų, kaip 3000 do
lerių; ir uždarbio blankus 
pajamų mokesčio pareiški
mui mokesčiams nustatyti.

Naujasis blankas 1040 
yra keturių puslapių, pana
šiai ' kaip ankstyvesniais me
tais, bet jame dabar yra abu 
dalykai: atitinkama mokes
čių lentelė mokesčiams ap
skaičiuoti, asmenims, turin

Ką Praneša Rusai
LONDONAS, spalių 3. — 

Oficialus rusų pranešimas 
sako, kad vakar neįvyko

Žymūs Generolą i niekur žymesnės kovos Ry
tų fronte, bet Berlynas šį 

LONDONAS.—Berlyno ra- rytą pareiškė, kad Rą.udo- 
dijas pranešė spalių 2 die- nosios Armijos kariuomenė 
ną, kad kovoje žuvo penki išlipo Hiiu saloje, Estijos 
žymūs vokiečių generolai, pakrantėje.

kryžiumi -------------------

Žuvo Penki Naciu

visi buvo vyties 
apdovanoti.

Gen. Friedrich Mieth, ar
mijos korpuso vadas-, žuvo 
Rytų fronte; maj. gen . 
Friedrich Bluemke, pėsti
ninkų divizijos vadas, žuvo 
Rytų. fronte; maj. gen. Wil- 
helm Crisolli, Luftwaff.e di
vizijos vadas, žuvo Italijoje; 
Lt. gen. Friedrich Zeick, 
pėstininkų divizijos vadas,

Norėjo Iškasti I mirė nuo žaizdos, kurias ga-
*. vo Rytų fronte; ir maj. gen. j

ROMA.—Kokie tai asme-| Duerking, granadierių divi
zijos vadas, mirė nuo žaiz
dų, kurias gavo Rytų fron- 
te.y

Sako, Kad Nori
David Nichol, Chicago 

Daily News užsienio kores
pondentas, pareiškė, kad 
Sovietų Rusija nori prisi- 

. jungti prie Pacifiko karo 
prieš japonus, kai tik Euro 
pos bus baigtas karas.

Nuskandino
NATAL, Brazilija, spalių 

3.—Vokiečių submarinas bu 
vo nuskandintas Brazilijos 
pakrantėje, rugsėjo 28 die
ną. Vokiečių povandeninį 
laivą nuskandino amerikie
čių lėktuvas. Tai buvo pir
mas submarinas sunaikin
tas šiuose vandenyse pasku
tiniais mėnesiais. Lėktuvo 
įgula buvo pagerbta šiomis 
dienomis.

Amerikos Lakūnai Numetė Milijoną 
Tonu Bombų ant Priešu<- c.

WASHINGTON. — Jung-I Daugiausia prarastų lėk- 
tinių Amerikos valstybių tuvų šioje šalyje buvo lavi- 
Armijos Oro Jėgos palietė nimo lėktuvai.
priešą daugiau kaip su mi- 72,000 lakūnų nukentėjo 
Ii jonu tonų bombų, nuo kovos lauke, įskaitant miru- 
Pearl Harbor užpuolimo, sius, sužeistus, dingusius ir 
kaštuojant 42,000 lėktuvų ir karo belaisvius, gi kiti 5,- 
75,300 asmenų nukentėju- 300 .nukentėjo ne kovos lau- 
sių, pareiškė gen. Henry H. ke, įskaitant mirusius, din- 
Arnold, A.A.F. vyriausias gusius, sergančius ir sužei- 
vadas, spalių 2 dieną. stus.

Įsakė Laikytis 
Arba Bus Nušautas

GROENSTRAAT, Olandija 
spalių 3.—Vokiečių kariams, 
laikantiems Siegfried Liniją, 
buvo pasakyta jų  vadų, kad 
kiekvienas pasitraukian t  i s 
vyras bus nušautas, ir  jei 
dalinys pasitrauks, kiekvie
nas iš dešimties bus nušau
tas, Amerikos ofioeriai šian 
dien pranešė.

nys nakties metu bandė iš
kasti Pietro Caruso, buvusio 
fašistų policijos vado Ro
moje, lavoną, bet jie buvo 
sutrukdyti Verano kapinių 
sargo. Caruso nesenai buvo 
pasmerktas mirti.

Arnold pranešė, kad mili
joninė tona bombų buvo nu
mesta priešui rugsėjo 28 d., 
netoli pusės viso to, arba i 
432,000 tonų, numesta vien 
tik nuo D-dienos.

KALENDORIUS 
Spalių 4 dieną: šv. Pran-I

ORAS
Dalimis debesuotumas 

šilčiau.
ir

Pasirašė
LONDONAS. — Tarp šve

dų ir olandų valdžių pasira
šyta sutartis, kad olandai 
piks iš švedų reikmenis.

arba I ci^kaus’ Asyžiečia; senovės: . 
Gailius ir Prytė.

Spalių 5 dieną: Šv. Placi
das; senovės: Palemonas ir 

Jungtinių Amerikos vals- Upinė.
tybių kontinente buvo nu- -----------
stota 17,500 lėktuvų. Kiti Pranešama, kad spalių 2 
24,500 netekta užjūryje, 14,- dieną Mohandas K. Gandhi, 
600 kovoje ir 9,900 dėl kitų i Indijos vadui, suėjo 75 me-1 
priežasčių. 1 tai amžiaus.

Sugavo Nacius
Dvidešimt septyni vokie

čiai kariai, kurie pabėgo iš 
užkariautos Brest, nuduo
dami žuvauto jus, buvo su
gauti Kanados naikintuvo.

Sunkiai Serga
NEW YORK, spalių 3.— 

Buvusio gubernatoriaus Al- 
fred E. Sraith, sunkiai ser
gančio, šiandien padėtis pa
blogėjo.
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Nauji lietuviai gydytojai Ką rašo mūsų kaimyninės tautos
Philadelphia, Pa. — Rug-i 

sėjo 14 d. Academy cf Mu- 
sic salėje buvo didelės iš
kilmės. Tai buvo Hahne- 
mann Medical College ir Hos 
pital studentų 97-os išleis
tuvės.

Ši garsi gydytojų mokyk
la jau yra išleidusi tūkstan
čius gydytojų, kurie dirba 
po visą Ameriką.

Šiemetinė laida turėjo net 
105 graduantus. Visi jie į- 
maršavo iškilminguose rū
buose su savo profesoriais, 
karo atstovais ir kunigais.

Šios iškilmės buvo ir lie
tuviams ypatingai brangios, 
nes tarp naujų daktarų bu
vo 4 lietuviai.

Vitas J. Kemėšis iš Kear- 
ny, N. J., sėkmingai baigė 
universitetą ir gavo Medi
cinos Daktaro laipsnį. Pa
žymėtina ir tai, kad jauna
sis gydytojas turėjo tiek 
gerą vardą, kad jo brolis 
tam. M. Kemėšis, A.B., A.M. 
iš Bayonne, N. J., buvo pa
kviestas pasakyti baigiamą
ją maldą — Benediction. Jis 
užėmė vieną garbingiausių 
vietų gražiojoj salėj. Jo mal 
dos žodžiai skambėjo labai 
įtikinančiai, buvo labai vy
kusiai ir jautriai pasakyti. 
Didelė ramybė ir susitelki
mas viešpatavo, kai jis pra
šė Aukščiausią palaiminti 
profesorius, naujus gydyto
jus, jų tėvelius, brolius, se
seris ir visus karių draugus.

William Kasinskis-Kase 
lietuvis iš Philadelphijos 
7925 Lindberg Bld., sykiu 
baigė šią mokyklą. Jis lan
kė Pennsylvanijcs universi- 
-etą ir 3 metus medicinos

P A S K O L O S
D A R O M O S

an t Pirm ų M orgičių
■ i pigesni nuošim tį —  be kom išino  

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. oi Chicago
2202 W. CERMAK RD....................Tel. CANal 888*1

'  BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
( f

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti..........jg gQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................$1.1 25
PETROLEUM COKE (Course). - $ 1 2 * 5 0  
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $ 1 0 * 9 5

Zi Sekmadienyje pagal sutartį.

FURNITURE
BROKER

Everything in the line of
Furniture

A L  C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAKT
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS M U S -
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ M ĖNESINIŲ IŠMOEĖ.ILMŲ! 

P anaudok ite  P ro g ą  D abartinėm s žem om s 
Nuošimčio R a  toms.

TA PK ITE FINANSINIAI N E P R IK L A USOMI!

TA U PY K ITE m ūsų Įstaigoje. Jū sų  indeliai 
rūpestingai globojam i ir ligi $5,000.00 a p 
d rausti per Federa l Savings and  Loan I n 
surance Corporation. Jū sų  pin igai bus g re ita i 
išm okam i Jums a n t pareikalavim o.

SENIAUSIA IR  ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINĖ ĮSTAIGA.

— 47 M etai Sėkm ingo P a ta rnav im o! —

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

mokslus ėjo čia. Jaunasis 
gydytojas paskirtas prakti
kuotis Hiahnemann ligoninėj.

Iš pavardžių teko sužino
ti, kad sykiu baigė ir dai 
du lietuviai — Juozas Sa 
molis iš Pottsville, Pa. Pla
čiau apie jį nieko nepasise
kė sužinoti, bet naujas gy
dytojas labai gražiai kalba 
lietuviškai.

Stanislovas Yamula, iš 
Hazleton, Pa. atrodė irgi lie
tuvis kaip pavardė rodė. Jis 
paskirtas praktikuotis Phi- 
ladelphijoj, Hahnemann li
goninėj.

Beveik visi nauji gydyto
jai buvo priimti į kariuome
nę ir pakelti leitenantais. 
Tarp baigusių buvoir 5 mer
gaitės, kurios daugumoj ga 
vo ir aukščiausius pažymė
jimus ii* didžiausias dova
nas. Visi prisiekė gydyti 
žmones nepaisant savo as
meninių* reikalų.

Kalėdinis paštas 
užjūrin

H’ashington. — Karo De
partamentas, Laivynas ir 
Paštas dar kartą primena, 
kad kalėdinius siuntinius už
jūryje esantiems kariams 
reikia siųsti iki spalių 15 
dienos.

Siuntiniai privalo sverti 
nedaugiau 5 svarų ir negali 
būti ilgesni negu 15 inčių 
arba nedidesni už 36 inčius, 
sudėjus ilgį ir plotį

Paštas nepriims gendan
čių produktų, kaip pav. švie 
žiu vaisių ir dūžtančių daik
tų, pav. stiklinių indų ar pa
našiai. l(OWI)

(LKFSB) Ukrainiečių “A- 
merika” labai dažnai paro
do savo palankų nusistaty
mą Lietuvos laisvei. Nese
niai ji įsidėjo aprašymą Ku
nigų Vienybės seimo Chica- 
goje’ pabrėždama, kad buvo 
pakeltas stiprus balsas už 
Lietuves taisvę.

— Tas p.its laikraštis, ra
šydamas apie slavų ir Mask
vos praeitį, pabrėžia Lietu
vos turėtą svarbų vaidme
nį praeitais šimtmečiais,

— Prof. M. Čubatii “Svo- 
bodoje” apgailestauja dėl 
gręsiančio pavojaus Lietu • 
vai, Latvijai ir Estijai iš Ru 
sijos pusės.

— “Gwiazda Polarna” per 
sispausdino visus punktus,
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Tat sužinosi perskaitęs 

Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE
Šia knyga susidomėjo visi 

Amerikos Lietuviai.
Ją skaito ir  ne tik in tie ji!

Liurdo knyga 
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

KAINA — $3.50

Kreipkitės su užsakymu:

" D R A U G A S "
2334 So. Oakley Avė. Chicago 8, Illinois

8

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINES •  GIN
•  BRANDfiS •  VYNO
•  RUM’O •  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H
L I Q U O R

S T O R E
3529 So. H alsted St. 
Phone: YARDS 6054

kurie buvo įrašyti Amer. 
Liet. Tarybos memorandu
me USA vyriausybei ryšium 
su bolševikų okupacinių jė
gų įėjimu į Lietuvą.

— ‘'Ameryka-Echo” įsi
dėjo savo skaitytojo laišką, 
kuriame rašo, kad lietuviai 
.absoliučiai turi teisę reika
lauti dalies Rytinių Prūsų, 
nes dar ir dabar čia yra lie
tuvių kai "koks procentas, o 
seniau buvo dar daugiau 
Dar prieš Didįjį karą stovė
jo vietovėje, pavadintoje 
Langfuhr, netoli Dancigo, 
mirties husarų pulkas, ku
riame dauguma raitelių bu- 

’ vo lietuvių kilmės. Tai bu
vo vienas iš labiausiai pa
rinktų pulkų, prilygstantis

Pataria dabar pirkti 
ir taupyti svogūnus

VVashington. — Karo Mais 
to administracija pataria 
pirkti ir taupyti ateičiai svo
gūnus, paskelbdama juos 
Pergalės Maistu iki spalių 
7 dienos ir patardama pa
silikti kelis svarus ateičiai.

gvardijai. Net vokiečių sta
tistikos minėdavo lietuvius, 
kaip Rytinių Prūsų gyven
tojus.

Šitokios lenkų laikraščio 
mintys, ar šiaip ar taip, ga
na būdingos ir įdomios.

Pirkite pas tuos biznierius 
kurie skelbiasi ‘'Drauge?’

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JU M S  
KAINAS!

' Turime didelį 
k 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 

— MUSIC
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8617

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik' viena po ra  akių  visam gyveni
mui. Saugokite ja s  leisdam i Išeg
zam inuoti Jas modernlfiklausla 
,m etodą,- k u rią  regėjim o mokslas 
gali sutelkti.

86 M ETAI PATYRIM O 
pririnkim e altinių, kurie prašall- 
t  n a  visą aklų  {tempimą.

Dr. John J. Smetana » - 
Dr. J. J. Smetana, Jr.ur. j

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toa
Telefonas j CANAL 0528, Chicago 
) OFISO VALANDOS:
(Kasdien 1:80 a. m. Iki 8:80 p. m, 
X  Trečiad. Ir fleStad. 9:80 a. m.

>------ m.

,DR. G. SERNER ►__
4lietuvis akių gydytojas 
25 metų patyrimas

-TeLtįYards 1829
Pritaiko A kin ius,

Kreivas Akis 
Ifitaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki I

tekės prašo taupyti 
kurą

Washington. — Kie t o j o  
Kuro administratorius, Ha- 
r-old L. Ickes, atsišaukia B 
rytinių valstybių, kur jau 
čiamas kūrenamųjų anglių 
trūkumas, namų savininkus, 
prašydamas atidėti namų 
šildymą iki bus pranešta 
vietinių oro spėjimo biurų 
apie oro atvėsimą.

Ickes pareiškė, kad ver
čiau yra pakęsti kelis šal
tus rudens rytus, negu dre
bėti šaltame name speigui 
siaučiant. Tam išvengti, ge
riausias būdas yra atidėti 
pečiaus kūrenimą iki vidu

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHEROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visu dien.i.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Bes. 6958 So. Talman Avė.

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

OFISO VALANDOS:
N u o  2 iki 4 ir  nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspeet 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

▼aL: nuo 9 vaL ryto fld 8 vaL vak. 
Trefiatfieaį pagal sutarty.

Ofiso ToL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
Res.: KENwnod 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: ano 1-3; ano 6:30-8:30 
W  Sftfc Stetet

Trečiadienio ir  šeštadienio  v akarais  
Ofisas y ra  uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius muš pačius.

L IE T U V IA I D A K T A R A I
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspeet 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS;

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

Ofiso Tel. . . . .  VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir  Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P . M. 
3147 S. Halsted St., Chicage 

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais <

tinė temperatūra nukris i. 
ar mažiau, kaip 65 laipsniai.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

JOS. F. SUDRIK,
INC.

3241 S. H alsted  St.
CHICAGO, 8, ILL.

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 PASINAUDOKIT

BUDRIKO R A D IO  VALANDOS:
W OPL, 1000 K., Nedėlios 
v ak are  —  9:30 P .M .
W H FC , 1450 K ., K etvego 
v ak are  —  7:00 P. M.

Bes. Tel. GROvehUl 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O  CHIRURGAS 

2423 West Mar*iuetfce Re~<<
OFISO VALANDOS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
▼ahrndoe: 1—3 popiet ir  7—8 v. v 
Šakniu d , Trečiad. ir  šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^ 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

N .  V . A. SIMKUS
mOlAB IB C ESK U K G "  

-  B t AK IMM  PRITAIKO
744  W est SSth Street 

VaL: 11-12; 2-4; k  6:304:30 
Hrmadimlnfci 2-4 fa- 6:30-8:30

Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbama savo ranko-

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
' 4729 So. Ashland Avė.

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TcL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR  CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. REPublic 0054 
Je ig u  n e a tsiliep ia  —  ;
Šauk KEDzie 2868 

VALANDOS:
K asdien  nuo 1-3 vai. popiet

ir  nuo G ik i 9 vai. vakare.
T rečiadienio  v a k a ra is  ir  ta ipg i

Sekm adien iais  pagal- su ta r tį.

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
“D R A  U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP YVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT  

127 No. Dearborn Street 
Tel. RA N dolsh 94 88 >9-180

H E L P YVANTED —  VYRAI

V Y R Ų
W arehouse Pagelb.
Wholesale Grocernės ištaiga arti
moje West sirdėie turi darbu ke
letą! ORDERIU IŠPILDYTOJŲ ir 
DOCK VYRAMS.-

ŠIE YRA NUOLATINIAI 
PO KARO DARBAI y

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

Roya! Blue Stores, Ine.
Ž542 OGDEN AVĖ.

MR. KERULIS

DEŠRŲ SKIREJŲ 
PATYRUSIŲ,

Pilnam ar daliniam laikui.
INTERNATIONAL SAUSAGE CO. 

2512 S. WESTERN AVĖ.
A r pnšnukit —  MONroo 2323.

VY RAI IR  MOTERYS

V Y R Ų
IR  M O T E R Ų

Reikia gerai žinomam kliūbe įvai
riuose darbuose. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Apmokamos atos
togos. Viršlaikis. Apmokama ap- 
d rauda.

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. Michigan Avė.

H E L P  YVANTED —  MOTERYS

G I R L S
Recent High School studente. We 
offer permahent positions wnth 
opportunity for advancement and 
will train you a t our expense to 
fit you as:

CHEGK SORTERS AND 
HANDLERS
MACHINE BOOKKEEPERS 
I.B.M. PROOF MACHINE 
OPERATORS

Good transportation— 
fair basič salary.

Nice working conditions. 
Steady work.

SEE MR. BORMAN 
Hours—9 till 5 daily— 

Saturday till 12.

MERCHANDISE
NATIONAL BANK 

MERCHANDISE MART

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

V - Y - R - U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
Darbai Dienom, Popiet ir Vidurnakčiais

GERA PRADINĖ MOKESTIS 
DARBAS PER IŠTISUS METUS 

ATSIŠAUKITE Į

S H O T W E L L  M FG . CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS

Help Build Gims For The Navy! 
D A N L Y  NEEDS

MACHINE OPERATORS 
— and— - 

ARC VVELDERS
IF  NOT EXPERIENCED WE WILL TRAIN YOU!

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

• you’ learn or demonstrate ability.
_WEST TOWN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

DANLY MACHINE SPECIALTIES, INC.
2100 S. 52nd AVĖ. CICERO, ILL.

H E L P  YVANTED —  M OTERYS H E L P YVANTED M OTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos nno 5:30
vakare ild 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINĮNG ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 

Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

A B E L N Ų 
D I R B T U V Ė S  

D A R B I N I N K I Ų
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 P ašau k it 
A R M itage 1060

OPERATORIŲ
|  PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

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

Pirkite karo bonus.

Patyrusių Siuvimo 
Mašinoms Operatorių

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

MR. ALSCHULER 
843 W. ADAMS — 6th Fl.

Comp+ometer
OPERATORS
M essenger Girls 
Inventory Clerks 

File Clerks 
★

GERA MOKESTIS 
PUIKI PROGA 

★
GLASER -CRANDELL 

COMPANY
2000 S. Western Avė

SIUVIMO
M AŠINOM S

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
Su ar be patyrimo.
' Mes išmokinsime.
Gera po karo proga.

M. B O R N  &  CO.
1060 W. ADAMS ST.

Išdirbėjai Vyrų ir , Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriam9

i uniformų;*

MERGINŲ
—IR—

MOTERŲ
Corrugated Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaukit

Maxwell Bros.
22nd IR MORGAN

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS 
D81 svarbių priežasčių parsiduoda 
nam as Town of Lake kolonijoj. No
rin tieji pilnesnių inform acijų  p rašo
mi k re ip tis  asm eniškai j:—  Stefaniją 
N utautas. 4636 So. YVood Street, ar 
telefonnokite LA Payette 6098.

Skelbkitės “Drauge”.
H E L P  YVANTED —  MOTERYS

G E N E R A L  O F F IC E
S T E N O G R A P H E R  

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

CHICAGO METAL MFG. CO
3724 S. Rockwell Street

Naciai Nubaudė Moterį 
už Kelionę

MADRID.—Čia buvo gau
ta vokiečių SS. korpuso raš
to kopija, kur pasakyta, kad 
vokietė moteris buvo nu
bausta todėl, kad ji važiavo 
tris kilometrus (pusantros 
mailės) toliau traukiniu, ne 
gu legališka arba leidžia. 
Leidžiama važiuoti 100 kilo
metrų. Moteris buvo nubau
sta, nors ji ir šimto ir trijų 
kilometrų distancijoje pa
gimdė dukterį.

Tai paštas!
NEW YORK. — Aną die

ną pašto ofisuose padarytas 
naujas rekordas. Su viena 
diena amerikiečiams karei
viams įvairiuose karo fron
tuose išsiųsta: 30,000 maišų 
pašto. Tame skaičiuje buvo 
apie 50,000 dėžių visokiau
sių dovanų.

Hitleris geriąs
šiolMADRIDAS. — Iki 

visad buvo sakoma, jog Hit
leris buvęs aštrus blaivinin
kas ir nerūkydavo. Vienas 
vokietis nesenai pabėgęs čia 
iš Vokietijos pareiškė, jog 
Hitleris pradėjęs gerti svai
ginančius gėrimus ir rūkąs 
cigaretus-. Tas pats vokietis 
pareiškė, jog Hitleris net ir 
miegodamas po drabužiais 
nešioja metalinį serdpką 
(vest).

Padėkos Mišios
Šv. Teresės šventovėje, 

prie 64-os ir Wopdlawn avė., 
atlaikyta padėkavonės Šv. 
Mišios už tai, kad abi Šv. 
Teresės seserys |  išliko gyvos 
ir Karmelitų vienuolynas ir 
Mažosios Gėlelės ̂ bazilika iš
liko nepaliesti bombarduo
jant Lisieux mietelyj, Pran
cūzijoje.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

•k ★ ★★ ★ ★ ★
*  For S a le !
*  For Rent I
*  For H elpI
*  For Service I
*  For Resultsi 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

C lth u a n ia n  Daily Nevvspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM 

★ ★ * * * * ¥ * *

Rūbus Lietuvai rinkti pasimokykime 
iš graiku šalpos reikale!
Graikų šalpa vykdoma 
plačiu mastu

Septynių milijonų graikų 
tauta, kurios sūnų Amerikoj 
yr.a 400,000, šalpos darbe y- 
ra viena pavyzdingiausiai 
susitvarkiusių. Jie darbą 
pradėjo kai tik vokiečiai 

| Graikiją užpuolė. Tuo mo- 
į mentu graikus gelbėti susi
rūpino visas, pasaulis — ir 
per tris' metus graikų šal
pos įstaiga savo veikimą su- 

I spėjo išvystyti iki kolosai io 
laipsnio.

Graikų naujų sandėlių, 
420 E. 54th St., prie East 
River New Yorke, atidary
mo proga, B ALF pirminin
ko dr. Juozo B. Končiaus 
paskirtas atstovavau Lietu
vių Fondą. Atidarymas įvy
ko rugsėjo 12 d. Dalyvauk 
buvo įdomu, ką pavadinčiau 
‘'šalpos ir rūbams tvarkyti 
universitetu’
Rūpinasi mažųjų 
valstybių ateitim

Aukštieji graikų dvasiš
kiai atidarymo ceremonijas 
pradėjo pamaldomis. Grai
kų ministras sveikina tele
grama, kurioj atsiprašo ne
galįs iškilmėse dalyvauti,
nes išvyksta į Kanadą tarp- į Už porą batelių dirba
tautiniams pasitarimams dėl 
mažųjų tautų pokarinio su
sitvarkymo. Šis klausimas 
ir lietuviams yra opus. Grai
kų generalinis konsulas nu
pasakojo savo tautos bėdas 
ir valstybės vargus.
Filmos gelbsti
graikų šaipiai 

Filmo j .apie Graikiją, ko
kia ji buvo graži, viso pilna
prieš karą, palyginama da-jnė alga esanti 10,000,000 
bartinė Graikija, kurios pa-j drahmų. Neatsižvelgiant mi-
rodyti paveikslai apie var
gą, skurdą ir šalpos darbai 
Amerikoj: moterys tašan
čios ir rūšiuojančios rūbus, 
vaistų siuntinius ir veikėjai. 
Ir filmo j, kalbėtojas baigia 
sakydamas: »“Kur yra bent 
trys graikai, jie už Graikiją 
kovoja ir laiko savo parei
ga Graikijai dirbti. Vienas 
graikas laiko save graikų 
kolonija.”
Okupuotuose kraštuose 
skurdas, ligos, badas

K o m i te to  pirmininkas 
Spyros P. Skounas, teatrų 
magnatas, rūbų rinkliavos 
vedėjo Charilaos G. Rapha- 
,el perstatytas dideliu opti
mistu, kaip “pusryčiaująs 
pasitikėjimu”... Kalbėtojas 
pareiškė, kad kare žuvusi 
gal pusė graikų tautos, o 
pusantro milijono aktualiai 
badauja. Siaučiančios ligos, 
kurių žiauriausia — miala- 
rija. Bet amerikiečių pagal
ba graikams vargus perkęs- 
ti pagelbstinti.

Rūpinasi atvežti
5,000 našlaičių

Prie šalpos, kuri įvairiais 
būdais teikiama, Skouras 
numato kasmet į Ameriką 
atvežti bent po 5,000 Grai
kijos našlaičių. Ta krypti
mi jau pradėję dirbti ir greit 
pasirodysią rezultatai.
Išorinės šalpos rekordas

Šalpos srity gal darbš
čiausias graikams šelpti fon

yra -užgulę mūsų senąją tė
vynę. Pereito karo metu gy
venau Lietuvoj. Atmenu kai 
mano tėvas, išgyvenęs Ame
rikoj 25 metus, iškeitęs $4,-

do vykdantysis vicepirminin 000 sutaupų į vokiškas mar
kas Oscar Bronneer pabrė-|kes, vokiečių okupuoto j Liė- 
žė, kad Graikija dabar gau- tuvoj, už man dar tada ne-
nanti daugiau pašalpos, ne
gu bet kada yra gavusi: 
Graikijai šelpti pasiektas 
net istorinis rekordas!
Okupacijoj šalpą prižiūri 
švedai ir šveicarai

Šalpa Graikijai labai pa
greitėjo, kai W.ashingtonas 
ir Londonas įsitikino, kad 
pagalba patenka. patiems 
graikams, o ne jų okupan
tams vokiečiams. Pašalpą 
okupuoto j Graikijoj prižiū

r i  neutralių valstybių, Šve
dijos ir Šveicarijos atsto
vai. Šalpą Graikijoj išdali
no patys graikų komitetai.

Pašalpa pasiekia per 
mėnesį laiko

Į New Yorko sandėlius 
susiųstuosius rūbus paruo
šia ir persiunčia į St. John’s, 
Kanadą, iš kur laivai su pa
rašais “Mercy Ship to Gre-
ece” alijantų ir vokiečių pra Cukraus kilogramas kaštuo- 
leidžiami į Graikiją, Pašai-1 ja 700 rublių, kas lygu $133.- 

graikus pasiekia, paly- 00. Lašinukų kg; 650 rub.pa
ginti greit. Pav. laivas iš
siųstas sausio 1 dg, Graikiją 
pasiekia vasariu 2 d.

3 mėnesiu  ̂ laiko!
Pasiųsta 250,000 porų ba

telių, kas prie dabartinių 
sąlygų Graikijoj įvertina 
trims ketvirtadaliams viso 
Graikijos valstybės tu rto ! 
Siaučiant pasibaisėtinai in
fliacijai, batų pora Graikių 
joj kaštuoja net 30,000,000 
drahmų. Tuo tarpu univer- 

į sitebo profesoriaus mėnesi-

Ii joninės algos, mokslo sklei 
dejas vistiek turi dirbti tris 
mėnesius laiko už vieną po
rą batų! Įsivaizduokite, ko
kia pagalba — gauti porą 
batų dovanų! Ne taip bloga 
juodo darbo darbininkams.- 
Mat, okupantai nori užim
tųjų kraštų inteligentus su
varyti į juodo darbe kate
goriją. Pav., batų valytojas 
uždirba šešis kartus dau
giau, negu profesorius, bet 
ir tam sunku išsiversti. 

Vargas ir Lietuvoje
Lietuva taip pat pergyvena 
tokią pačią okupaciją: pa
našūs gyvenimo sunkumai

RE
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suprantamą bilijoninę mar
kių sumą, viso labo nusipir
ko — .lazdą.

Cukraus svaras $50.00
Kas dedasi Lietuvoj, ku

rią Sovietai baigia okupuo
ti, taip pat galime įsivaiz
duoti. Rugsėjo 11 d. Life 
žurnale, Amerikos biznio a t
stovas Eric Johnson, pabu
vojęs Sovietų S-goje keletą 
mėnesių, raportuoja savo 
patyrimus. Jis sako, kad be 
valstybinių racionuotų mais
to įstaigų, įsteigtos komer- 
cialės krautuvėlės Maskvoj, 
Leningrade ir Kijeve. Tose 
krautuvėlėse galima nusį* 
pirkti maisto. Kaip visuz 
Europoj, išskyrus Angliją 
naudojama metrinė sistema. 
Tad, skaitlines paduoda ki
logramais. Kilogramas yra 
lygus 2.2 svarams' (du sva
rai ir penktadalis svaro).

($123.50). Šokolados 1800 
rublių ($342.00). Višta 350 
rubliai ($66.50). Kava 400 
rublių ($76.00). Makaronai 
250 rub. ($47.50).
Už mėnesinę algą — 
svaras cukraus

Johnsonas toliau raportuo 
ja, kad darbininko alba tarp 
800 ir 900 rublių per mėne
sį (tarp $152 ir $171). Bet 
išskaičius bonus, unijos mo
kesčius, nuomą ir kitas iš
laidas, darbininkui lieka 400 
rublių ($76.00). Už tuos pi
nigus iš komercijalės krau
tuvės sovietų pilietis gali 
šiandien nusipirkti svarąI 
cukraus7 per mėnesį. Beje, 
Raudonosios Armijos kari
ninkai viską perka puse kai
nos.

Lietuva baigiama sovietų 
•okupuoti. Panašios ekono
minės, kaip ir kitokios są
lygos gyventi, Lietuvoje su
lyginamos su sovietų sąly
gomis. Dar blogiau, Lietu
va yra pačiam karo' fronte, 
aišku, kad fronte ekonomi
nės sąlygos Lietuvos gyven
tojams yra dar blogesnės. 
Tas aiškiai atsako į klau
simą, ar Lietuvai reikia pa
galbos.

(Pabaiga bus)
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laikos planavimas ir kliūtys
DUMfcAfcTON KONFERENCIJA

Pasaulio demokratijos kariauja ne vien tik dėl to, 
kad nacius ir japonus nugalėti, karą laimėti, bet ir dėl 
tOj kad šiuo kartu ir taiką laimėti. Todėl, besirūpinant 
kariškų jėgų stiprinimu ir mūšių eiga frontuose, tuo 
pačiu kartu yra planuojama ir taika.

Per keletą savaičių Jungtinių Valstybių, Didžiosios 
Britanijos ir Sovietų Rusijos delegacijos konferavo tai
kos reikalais Dumbarton Oaks. Rusų delegacijai iš tos 
konferencijos išvykus, amerikiečiai ir anglai tariasi su 
Kinijos .atstovais. Vienu kartu rusai ir kiniečiai nega
lėjo dalyvauti konferencijoj, nes mat, Kinija veda žūt
būtinę kovą su Japonija, kuomet rusai bolševikai gerus 
santykius palaiko su kiniečių mirtinais priešais.

Nėra smulkmeniškų, žinių, kiek daug pažangos pa
daryta amerikiečių, anglų ir rusų taikos pasitarimuose. 
Bendrame tų trijų delegacijų pareiškime skaitome:

“Tie pasitarimai buvo naudingi ir didele dalimi 
jais pasiekta susitarimas dėl organizacijos rėmų ir 
ypač dėl reikalingos mašinerijos taikai ir saugumui 
palaikyti.

KAS JAU IŠSPRĘSTA?

Kitu atveju buvo pasakyta, kad šioj konferencijoj 
pasiekta tikslo 90 nuošimčių. Paviršutiniškai žiūrint, 
atrodytų neblogai.

Skelbiama, kad sutarta šiais klausimais: a) suda
ryti tarptautinę teisingumo instanciją; b) ‘'patariamą
jį” tautų seimą; c) vienuolikos tautų vykdomąją tary
bą, kuri turės veik visą galę.

. Šioj taryboj Jungtinės Valstybės, Didžioji Britanija, 
Rusija ir Kinija turėsiančios pastovias vietas, kuomet 
kitos valstybės turės savo reprezentaciją joje paeiliui 
DAUG PROBLEMŲ LIEKA NEIŠSPRĘSTOMIS

Bet labai daug problemų dar neišspręsta.
* Vienas iš labai svarbių klausimų liko neišspręstas, 

tai “veto” klausimas naujoje taikos organizacijoje. 
Anglai ir amerikiečiai stovėjo už tai, kad keturios did
žiosios valstybės (Amerika, Anglija, Kinija ir  Rusija) 
neturėtų “veto” teisės. Tai reiškia, jei iškiltų klausi
mas panaudoti karišką jėgą prieš bet kokį agresorių, 
daugumos nutarimu tą galima daryti. Rusai stovėjo 
•už tai, kad nutarimas turi būti padarytas vienbalsiai. 
Tai būtų pavojinga. Tai reikštų, kad norima pakartoti 
Tautų Sąjungos klaidą. Vadinas, jei bet kuri valstybė 
užpultų savo kaimyną ir byla atsidurtų tarptautinėj 
taikos organizacijoj, patsai agresorius, būdamas jos 
nariu, gali pasipriešinti panaudojimui ginklo ir tuo bū
du taikos organizacija pasilieka bejėgė agresijai sulai
kyti.

Visai numanu, kodėl Rusija reikalauja "veto” tei
sės. Ji bijo, kad “kapitalistinės tautos” nesusigrupuotų 
prieš jos siekimus, kurie, kaip visas pasaulis žino, yra 
imperialistiški ir kaip tik pavojingi taikai.

Be to, dar nesusitarta ir dėl pokarinio okupuotos 
Vokietijos tvarkymo. Šis klausimas yra labai svarbus 
ir opUs. Šiuo reikalu net mūsų vyriausybės kabineto 
narių nuomonės pasiskirstė.
O KAIP BUS SU SIENŲ KLAUSIMU?

Nespėjo pasibaigti amerikiečių, anglų ir rusų tai
kai planuoti konferencija, kaip visu aštrumu iškilo Eu

ropos sienų klausimas. Amerika laikėsi ir, berods, te
besilaiko nusistatymo, kad sienų pertvarkymo reikalą 
paliktų po karo taikos konferencijai spręsti. Bet So
vietų Rusija kitaip mano. Ji griežtai reikalauja, kad 
sąjungininkai tuojau pripažintų jai Baltijos valstybes, 
didesnę pusę Lenkijos ir Besarabiją. Ji čia net arbitra- 
cijos teisės nepripažįsta. Be to, Maskva remia Rumu
nijos pretenzijas prie Transilvanijos.

anglų Nuolaidumas

Tenka gailėtis, kad prieš Amerikos nusistatymą iš
ėjo Didžiosios Britanijos premjeras Winston Churchill. 
Praėjusią savaitę pasakytoj kalboj p. Churchill parodė 
nenorą priešintis Maskvos nusistatymui pasigrobti jai 
nepriklausančias teritorijas. Vadinas, .anglų, vadas ro
do tendencijų nusilenkti rusiškojo bolševizmo imperia
listiniams siekimams. Girdi, Rusija, tiek daug karia
vusi, turi teisę reikalauti savo sienų saugumo vaka
ruose. Tai didžiausia nesąmonė! Kokie gi pavojai Ru
sijai begali gręsti, jei Vokietija bus sutriuškinta ir pa
dalinta? Ką gi, pagaliau, darys tarptautinė taikos or
ganizacija? Jei ji bus sudaryta stipriais, teisingais pa
grindais jokiai valstybei agresijos pavojų neturėtų būti.

Bet Rusijai kiti dalykai rūpi. Kokie —- mes, lietuviai 
labai gerai žinome.
KITI TARPTAUTINIAI GINČAI

Be virš nurodytų teritorinių klausimų, jau suke
liančių nemažų ginčų, yra šie: 1) Prancūzija griežtai 
reikalauja Reino krašto; 2) Graikija siekia gauti pie
tinę Albaniją ir kai kurias Bulgarijos žemes'; 3) Jugos
lavija nori gauti Istrijds pusiausalį, kuris po pirmojo 
pasaulio karo buvo priskirtas Italijai. Bet tai dar ne 
viskas. Tokių klausimų yra ir daugiau.

Tad, matot, kokios problemos laukia pokarinį pa
saulį. Nuo: tinkamo jų išsprendimo 'daug pareis, ar ne
trukus po šio karo bus rengiamąsi prie trečiojo pasau
lio karo, ar bus įsteigta pastovi taika. Kad taika bū
tų pastovi, ji turi būti teisinga. Neatrodo, kad Maskva 
nori pastovios ir teisingos taikos, nes ji nori pasigrob
ti jiems nepriklausančias teritorijas ir net ištisas vals
tybes, kaip tai — Lietuvą, Latviją ir  Estiją.

★
Tragiriga Varšuvos padėtis

Maskvos agitacija sukurstyti Varšuvos gyventojai 
slikįlo prieš prispaudėjus vokiečius ir kovojo iš saVo 
paskutiniųjų jėgų. Jie sukėlė visuotiną revoliuciją, nes 
Maskva jiems sakė, kad raudonoji armija tuojau bus 
Varšuvoje. Bet vargšai sukilėliai apsigavo. Raudonar
miečiai prisiartino prie Varšuvos ir į patį miestą nėjo. 
Vokiečiai skerdė varšuviečius, bet rusati pagalbos jiems 
nedavė.

To pasekmė: dauguma sukilėlių išžudyta. Likusieji 
gyvi sukilėliai priversti išeiti iš miesto griuvėsių ir su 
jais vokiečiai elgias žiauriai, nežmoniškai. Nužudytų ir 
badu išmarintų sukilėlių lavonų pilnos gatvės. Bet vis 
tik, Londone esančios lenkų valdžios žiniomis, Varšu
voj tebeina vokiečiams pasipriešinimas.

Sunku ir pasakyti, kaip skaudus ir tragingas liki
mas užtiko Lenkijos sostinės Varšuvos gyventojus.

Kodėl rusai varšuviečių neišgelbėjo? Šis klausimas 
yra labai svarbus. To priežastis yra politinio pobūdžio. 
Maskva laukia, kad tik daugiau patriotinio elemento 
Lenkijoj būtų likviduota ir kad londoniškė lenkų val
džia būtų nuolaidesnė it įsileistų į savo kabinetą Mas
kvos' peršamus komunistus. Tokiu keliu eidama Sovietų 
Rusija mano visą Lenkiją susovietinti ir ilgainiui ją 
sau prisijungti.

Pastebime, kad Amerikos lenkai, suprasdami Mas
kvos tikslus, griežčiausiu būdu protestuoja ir apeliuo
ja į Vašingtoną, kad gelbėtų Varšuvos gyventojus nuo 
galutino išnaikinimo. Taip pat pažymėtina, kad Ameri
kos lenkai labai stipriai protestuoja prieš Didžiosios 
Britanijos premjero Churchill’io parodytą tendenciją 
leisti Rusijai .prisigrobti ir pasilaikyti Lenkijos terito
rijas.

★
"Lunatikas prie vairo"

Tokia antrašte K-vyje įdėta pastabėlė:
“Nacių Vokietijoje nebegerai. Hitleris pasiskelbė

vyriausiu armijos komandieriūm.
Tai rodo, kad naciai desperacijoje, Hitleris jau ne

pasitiki savo armij-os vadovybe.
Bet iš Hitlerio toks komandierius, kaip iš ožio mu

zikantas. Anglų feldmaršalas Montgomeris šitaip Hit
lerį charakterizuoja:

"Prie armijos vairo atsistojo lunatikas, ir gerai. 
Vokiečių generolai nepajėgė jį išdinamituoti — tą pa
darysime mes.”

Nėra mažiausios abejonės, kad taip ir bus — su
sprogs Hitleris ir hitlerizmas.

Hitleriui bepigu buvo kariauti su lenkais, kuriems 
vadovavo didybe apjakę bajorai. Lengva buvo ir Pran
cūzijoje, kurią ėdė išdavikiškas gaivalas.

Kitaip su anglais ir amerikiečiais. Šie drožia iš pe
ties ir Fricai bėga: atgal nepažvelgdami. ” ,

(Šv. Pranciška-us šventes 
proga, spalių 4 d.).'

Šv. Pranciškus niekuomet 
nerašė ir nebūtų galėjęs pa
rašyti mokslo knygos' apie 
maldą ir apie Dievo meilę. 
Kas taip myli, kaip jis my
lėjo, tasai savo dvasia tie
siog supranta ir mato, o ne 
protaūte protauja. Kas pro
tu analizuoja ir svarsto 
meilę, tas stojas viršum 
jos, arba iš meilės pasida
rė įprotį, pareigą ar atsimi
nimą.

Apie Šv. Pranciškaus mei
lę ir maldą patiriame iš tų 
mažų, nuotrupų, kurios api
ma jo nurodymus, patari
mus ir kelias jo paties mal
das.

Šv. Pranciškus visų la
biausiai aukštino “Tėve Mū
sų.” Savo broliams, kurie 
nemokai skaityti, jis liepia 
šią maldą sukalbėti septy
niasdešimt penkis kartus 
per dieną. Jis pats niekados 
nesiliauja kalbėjęs "Tėve 
Mūsų,” jaučia šios maldos 
gilų dvelkimą, kurį įprotis 
nudildo ir išnaikina šaip jau 
paviršutiniškose sielose. Ta 
malda virsta jo mąstymu ir 
jo ginklu. Jis beveik nesu
pranta- kad būtų. galima dar 
ir kitaip melstis.

Bet “Tėve Mūsų” jis bu
vo prisirišęs prie liturginių 
maldų, kadangi jos ėjo iš 
Bažnyčios, kuri perduoda 
Kristaus gyvenimą laiko 
prasme. Patiko jam tos mal
dos dėl to, kad jos buvo 
bendros dvasiniu požiūriu, o 
Jfezus prižada išklausyti 
maldas tų, kurie drauge su
siėję melsis.

Mokantiems Asyžietis įsa
kė skaityti brevijorių. Bet 
jis nerado reikalo sykiu skai 
tyti psalmes bažnyčioje. Šv. 
Pranciškus teikė pagarbą 
ceremonijalui ir net žavėjo
si juo, bet su juo nesusiri- 
šo. Mėgo maldą ,bet jos ne- 
susiejo su kurią nors vieta. 
Už tai galėjai jį matyti 
brevijorių kalbant grotoje, 
miške, gatvėje, saulei kai
tinant, lyjant ar sniėgtint. 
Ir drauge su juo gieda lau
kuose žiogas ar žvirblių 
pulkelis čirškia.. Bet tai jo 
neblaško ir netrugdo: čia 
tartum jo choras, nes šven
tasis mėgo sutelkti visus pa
saulio balsus ir iš jų sudėti 
savo himną Dievui.

Paties Šv. Pranciškaus 
malda pirmų pirmiausia yra 
šlovė ir padėka. Jis gieda 
kaip vyturėlis, pakilęs į saiu- 
lę, kartodamas tą pačią me-
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Šv. Pranciškaus Malda
lodiją: visur ten girdėti — 
Dievas. Dievas yra- išmintis, 
Dievas yra meilė, Dievas y- 
ra tiesa. Paskendęs dieviš
koje didybėje, jis į padėkos 
maldą šaukia visą pergalė
tojų- ir kovojančių Bažny
čią, nuo Serafinų ligi kūdi
kėlių vystykluose, nuo se
novės pranašų ligi savo lai
kų menkiausio žmogelio.

Kaip vyturėlis, Asyžiaus 
šventasis vis su didesniu pjž- 
sidegimu ir dvasios pakili
mu gieda: Dievas yra ge
ras, be galo geras; Dievas 
yna vienas gerumas, aukš
čiausias gerumas. Šv. Pran
ciškaus tikėjimas Dievo ge
rumu persiduoda kitiems, 
nes tai konkretus tikėjimas, 
kuris tartum apčiuopiamai 
jam pasitvirtina visame pa
saulyje.

Jo maldoje, be šio meta-, 
fizinio tikrumo, kad Dievas 
yra aukščiausias Gėris, dar 
prasimuša. nusižeminimas, 
nes tame dieviškame geru
me žmogus išnyksti, kaip 
lašelis jūroje. Iš tų padėkos 
ir garbinimo giesmių trykš 
ta nusižeminimas ir dėkin
gumas, išsiliedami džiaugs
mu. Tas pranciškoniškas 
džiaugsmas pirmiausia yra 
savęs ir savo paties kryže
lio užsimiršimas Dievo di
dybėje, tai džiaugsmas ir- 
troškimas kentėti drauge su 
Jėzumi Kristumi.

- Šv. Pranciškaus parašy
tos maldos nuskamba džiū
gaujančiu šlovinimu, bet 
tos maldos, kurias jis sudė
jo vienatvėje verkdamas ir 
dejuodamas, buvo taip pat 
paties savęs ištyrimas Die
vo' akivaizdoje, atgailaujan
čios širdies rauda, gyveni
mo ir ypač Jėzaus Kristaus 
kančios apmąstymas. Tomis 
valandomis šventasis taip 
susigriaudindavo, kad jis

galėjo gatvėmis eiti verk* 
damas, ragindamas žmones 
apraudoti Viešpaties kan
čią.

Vienok visa tai tėra iš
viršinė šventojo maldos iš*- 
raiška. Jom vienam ir Die
vui tėra žinoma jojo išvidi
nis kilimas kontemplacijo
je, jo pasišalinimas viena 
vėje, jo naktys praleistos 
ašarose, jo dvasios pagavi
mo valandos.

Ir ne jisai pats, o Dievas 
mums per stigmatų stebuk
lą leidžia truputėlį žvilkte- 
rėti į Jo šventojo maldą.

Būdinga toji malda prieš 
stigmatų atsiradimą. Jis a 
koja ne save Dievui, bet vi
sus savo dvasinius sūnus, 
tiek gyvenančius, tiek ir 
busimuosius. Tai broliškos 
meilės malda.

Jis pats sakosi tesąs dul
kė, niekas Aukščiausiojo a- 
kivaizdoje; “Kas Tu esi 
kas aš”? Tai nusižeminimo 
malda. Iš nusižeminimo gel
mių neša jį meile, ir jis 
rašo:

—  Mano Viešpatie Jėzau 
Kristau, suteik, kad aš sie
la ir kūnu patirčiau tuos 
skausmus, kuriuos Tu iš
kentėjai per savo karčią 
kančią.

— Suteik, kad savo šL 
dyje kiek galint jausčiau tą- 
begalinę meilę, dėl kurios, 
Tu, Dievo Sūnus, pakėlei to
kią didelę ' kančią už mus 
nusidėjėlius.

Tai tikros meilės malda - 
tos meilės-, kuri neprašo m*' 
lonių, bet trokšta susivie
nijimo, neieško numylėtinio 
džiaugsmų, bet — skausmų.

Niekados jokis žmogus 
nėra priėmęs didesnės dova
nos su tokiu nusižeminimu. 

Pagal A. Gemelli, O.F.M.
A. V.

Lengviau yra kariauti, 1 
gu vergauti. Vovernag

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRTTAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN 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 Bonus ir Štampas!

V AL,.: —  nuo 9 ry to  ik i 5:30 p .p .k e tv ir . ik i 9. šeStad 9 ik i 12.

PENKIOLIKA ( 1 5 )  METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠ P A R D A V IM A S
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Telefonas SEELEY 8760

.2310 ĮVEST BOOSEVELT BOAD * _____-

ROOSEVELT
FURNITURE feOMPANY
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Community and W ar
Fund vajui einant

Cicero. — L. E. Mulac
Kompanijos pirmininkas at
sišaukė į vietos gyventojus 
per tam tikrą aplinkraštį, 
kuris išdalintas po namus 
ir biznio vietas. Aplinkraš
čio antgalvis: “311,677 ame
rikonų žuvę, sužeistų, din
gusių šiame kare. Milijonas 
dar daugiau karo lauke. Jie 
aukoja savo gyvastis.. Mes, 
visa ta i. jausdami, supras
dami, ar gi galim atsisaky
ti šiek-tiek nepaaukoję ?”

Taip,anegalime atsisakyti!
Dirbantieji privalo skirti 
nors vienos dienos uždarbį. 
Kiekviena darbo vieta turi 
pasiskyrus tam tikrą kvo
tą. Western Electric Kom
panijos kvota $75,000. Ci-| 
cąroj dirbtuvių yra nemažai. 
Biznieriai visuomet savo at
lieka. Lietuviai, kaipo tau
ta, šiam vajuj turėtų pasi
rodyti, nes esame nariu War 
Fund ir turime tik vieną 
bendrą šalpos fondą, val
džios kontrolėj. Tad nudė
vėtas pasakymas: “Kam čia 
duoti, biedni žmonės ne
gaus,” daug kenkia ir gėdą 
daro mums visiems.

Praeity turėjom bent ke
lis fondus; darėm rinklia
vas kaip kas išmanydami 
ir tos mūsų sudėtos aukos 
Lietuvai daug padėjo, šian
dien taipgi reikalingos au
kos, ir labai reikalingos, 
nes diena iš dienos ateina 
šiurpūs, pranešimai: ‘ ‘prie
šas terioja Lietuvą, žudo 
brolius, seseris ir senus tė
vus.“ Girdėdami tai, argi I 
galime tylėti ir neaukoti?
O ne! Duokime daugiau,- 
kiek išgalime, bendram fon-| 
dui, kuris valdžios kontro-1 
liuojamas.

Saugokimės rusų lietuvis-1 
kai kalbančių. Jie dedasi 
Lietuvos žmonių prieteliai, 
o, tikrinybėj, Lietuvoj su
vargę žmonės jų aukų ne- I 
gavo ir negaus, nes rusai' 
Lietuvos nepripažįsta. Tad, 
žiūrėkite, kad neliktumėt 
apgauti rusų, lietuviškai kal
bančių. D.

Roselando žinios
Spalių 1 d. per 8 vai. šv. 

Mišias Šv. Rožančiaus arki- 
brolijos draugija bendrai ė- 
jo prie šv. Komunijos.

Šios draugijos pirmininku 
yra Petras Nedvaras. mūs 
kolonijos darbuotojas, bu
vęs LRKSA 33 kuopos pir
mininkas, parapijos komite
to narys, Šv. Vardo draugi
jos ir kitų draugijų narys. 
Jis yra pavyzdingas kata
likas.

Per 9 vai. Mišias šv. so- 
dalietės ėjo bendrai prie šv. 
Komunijos ir po visam sa
lėje turėjo pusryčius.

Šv. Vardo draugijos pirm. 
Pranas Pavilonis turėjo o  
peraciją. Dabar jau sveiks
ta. Nariai linki jam greit vi
sai pasveikti.

Konstantas Draugelis su
sižeidė ranką. Ims laiko, kol 
galės eiti savo pareigas. Jis 
yra narys parapijos komite
to, Šv. Vardo dr-jos ir dnr. 
“Draugo” ir “Laivo” pla
tintojas. Linkime jam greiti 
pasveikti.

Kunigai per šv. Mišias ra
gino parapijonus lankyti šv. 
Rožančiaus pamaldas vaka
rais 7:30 vai. šv. Rožančiaus 
malda yra didžiai galinga. 
Ypatingai šiame laike, nes 
visas pasaulis yra nukentė
jęs nuo karo, kaip ir mūsų 
Lietuva.

Kleb. kun. J. Šaulinskas' 
prašo parapi jonų, sustiprin
ti Apaštalystės Maldos dr- 
ją, nes tai yra tikrai patin
kanti Jėzaus širdžiai. Visi 
turėtų priklausyti.

Bendras L. šalpos sky
rius, nors naujas, bet jau 
veikia. Daug drabužių jau 
surinkta. Ypatingai moterys 
daug darbuojasi šiam sky-i 
riui. Visa parapija yra prie 
lanki.

Ateinantį sekmadienį Šv. 
Vardo draugija eis 9 vai 
Mišiose prie šv. Komunijos 
bendrai ir turės pusryčius 
ir susirinkimą salėje. Visi 
nariai prašomi dalyvauti ii 
naujų draugų atsivesti.

Nepamirškime, kad turė
sime kun. Broniaus Griniaus 
varduvių vakarienę spalių 8

ONA VERCINSKIENĖ 
(po tėvais ZAROMSKAITĖ)

Gyveno: 4442 South Richmond Street, tel. VIRginia 0250.
Mirė Spalio 3d., 1944m., 12:15 vai. popiet, sulaukus 49 

metų amžiaus.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Baisogolos 

parapijos, Valatkonių kaimo. Amerikoje išgyveno 20 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Viktoriją Bartkevi- 

čienę ir  jos vaikučius Sonja jr  Thomas; sūnų Juozapą (U. S. 
N avy); brolį Kastą Zaromskį; seserį Petronėlę Jenkevičienę 
ir  jos šeimą; pusbrolį Joną Ribikauską ir jo šeimą; ir daug ki
tų gaminių, draugų ar pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį ir 
pamotę.

Velionė priklausė prie Dariaus-Girėno Kareivių Motinų 
klnūbo.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 
4348 So. California Avė. Laidotuvės įvyks penktadienį, Spa
lių 6d., 1944m. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į 
Nekalto Prasidėjimo Švenčiausios Panelės Marijos parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai k riečia m e visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka: Duktė, Sūnus, Anūkai, Brolis, Sesuo, Pus
brolis ir  visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: J. Liulevičius, tel. LAF. 3572. .

Tas, kuris gelbsti vieną Į 
gimtojo krašto sūnų, yra 
brangesnis -už 100 priešų iš
naikinto ją. Bosiuje

A. t
PETER MESOKIS 

(MASON)
Gyv. 9256 S. Chicago Avė, 
Mirė Spal. 2d., 1944m.,

v. ryte, sulaukęs 73 m. amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Panevėžio apskr., Ramygalos 
miesto. J.A.V. išgyveno 40m.

Paliko dideliame nuliūdi
me: brol-dukterį Anna Saj-
dak ir  brol-sūnį pfc. John 
Palilunas ir  daug kitų gimi
nių, draugų ir  pažįstamų.

Kūnas y ra  pašarvotas Law- 
rence Walkowiak koplyčioje, 
8747 Commercial Avė. Lai
dotuvės įvyks ketvirtadienį, 
Spalių 5d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Juo
zapo par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazi- 
mieo kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir  pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: ĮBrolvaikai ir vi
sos lotos Giminės.

Ląid. direkt. — L. Wal- 
kowiak, tel. Sagiiiavv 4109.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m.* 
Tos Pačios Šeimos Į 

Rankose!

d., 6 vai. vaa. Visi turėtu
mėm dalyvauti. Kun. B. Gri
nius visiems daug ir lygiai 
darbuojasi. Nepamirškime.

Korės*).

Townofleikiečiams
žinotina

Visoj Amerikoj, ir ypač 
Chicagoje, eina judėjimas, 
organizavimas Bendro Lie
tuvių šelpimo Fondo skyrių. 
Didžiuma Chicagos kolonijų 

|jau turi tokius skyrius. Da
bar atėjo eilė Town of La
ke.

Atrodo, kad čia yra gra
žių jėgų. Čia veikia labda
riai, vienuolynų rėmėjos., 
kareivių motinos ir kitos

organizacijos bei klubai. 
Tad, jei townofleikiečiai pa
norės, tai ir  šiam dideliam 
reikalui — Lietuvos žmonių 
šelpimui turės stiprų skyrių.

Šį vakarą, trečiadieni, 
šaukiamas didelis susirinki
mas parapijos salėj šelpimo 
skyriaus įsteigimui. Į susi
rinkimą kviečiami be pažiū
rų skirtumo, kam tik rūpi 
Lietuvos žmonių padėtis, 
vyrai, moterys, draugijų 
valdybos ir pavieniai veikė
jai. Susirinkiman atvyks 
vienas ir  Fondo direktorių 
“Draugo“ red. L. Šimutis, 
kuris išaiškins reikalą i r , 
šelpimo tvarką. Tad visi 
geros valios lietuviai šįva- 
karą į  parapijos salę 8 vai. 

Kviečia sumanyto|jai

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 P A M I N K L Ų  
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
etai v ien as is  m ū s, g raž i, MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtuvė: 627 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

STASYS LITVVINAS SAKO:
" D A B A R -  Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS: 
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — VVaJlboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardvvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

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

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

PHONE 9000

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PR U ZIN  FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Remkite ir platinkite "D raugą", n es  jis ii 
jus rem ia ir kovoja už kilnius idealus.

PERSONALEZED MHMORIAJJ! AT NO JLDDITIONAL. COflTl 
PABTIOULAR FEOPLE PREFER PACHANKIS PBODUGTION8 

DISTRIBUTORfl OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE 
Blost Beantlfol—tUost Bndartng Strament—Beat la  The VTorld,

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREIPKITĖS PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian Chamher of Commorce 

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblic 4298
Ilgį) VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; Šeatad. ir Sekm. 9-6 vai.

4605-07 5. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir  Ketvirtad. 
8  vai. vak.
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Kreipiasi į teismą

Kareivis parvažiuoja namo, ir nelei
džia jam pasimatyti su žmona

14 MĖNESIŲ NESIMATĖ SU ŽMONA. — ŽMONĄ LAI
KO UŽDARĘ JOS TĖVAI, -r- NEGALI NĖ LAIŠKO 
PARAŠYTI. — VYRAS KREIPIASI I TEISMĄ.

NAUJAS KAPELIONŲ 
VIRŠININKAS

Tragedija šeimoje

Cpl. George Drahos, 47 i 
m., 1024 Byron st., parvažia
vęs namo ant “furlough”, 
visą savaitę visaip mėgino 
pasimatyti su savo žmona, 
bet kai nepavyko, jis paga
liau kreipėsi į teismą, kad 
jis padėtų jam atgauti savo 
žmoną, kurią jos tėvai laikė 
uždarytą jų namuose.

Cpl. Drahos vedė savo 
žmoną, Asimo. 36 m., 1943 
m. liepos mėn. Nuo to laiko 
jis ją matęs tik du kartu — 
vieną kartą atostogų metu, 
o antrą kartą kai ji važiavo 
į New Yorką aplankyti savo 
dėdę. Ir tai turėjo padaryti 
slapta. Visą kitą laiką jos 
tėvai yra uždraudę dukrai 
važiuoti pas vyrą. 
NELEIDŽIA

j.lyje (closet’e) parašyti laiš-! 
ką ir per kitą savo draugę 
jį slaptu būdu savo vyrui 
pasiųsti. Vyras gavęs laišką, 
žinoma, ir supyko ir nuliū
do dėl savo žmonos tokio 
pergyvento persekiojimo. Ga- 

Į vęs ta t pirmą progą parva- j 
žiavo, norėdamas patikrinti 
ar čia viskas teisybė ar ne.

Bet parvažiavęs negavo 
nė pasimatyti su savo žmo
na. Pagaliau kai niekas ki
tas negelbėjo, Cpl. Drahos 
iš desperacijos kreipėsi į 
teismą, prašydamas pagal
bos išlaisvinti- savo žmoną [ 
iš tėvų belaisvės. Atsinešė 
teisman ir laišką, kurį žmo
na buvo jam parašiusi ir 
kuriame ji vyrui išdėstė kas 
darėsi.

Prelatas R. C. MacGalliv- 
ray, neseniai pakeltas į Gar
bės Brigadierius, paskirtas 
nauju Kanados kariuomenės 
kapelionų viršininku. Pir
mam Pasauliniam Kare jis 
buvo kapelionu Kanados ka
riuomenėj. NCWC-Draugas.

Tėvas pamiršo užsukti gazo pečiuką, 
užtroško 1 vaikai

PARĖJĘ NAMO Iš TEATRO, RADO NEGYVĄ SAMDY
TĄ MERGAITĘ IR KŪDIKĮ. — DIJ KITI VAIKAI 
PAVOJINGOJ PADĖTYJ.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

Cpl. Drahos pranešė teis
mui, jog jo žmonosi tėvai, 
Mr. ir Mrs. Anton, 4048 
Sheridan rd., aštriausiais 
grąsinimads laikė ją uždary
tą namie. Jai net uždraudę 
rašyti vyrui laiškus. Tėvai 
patikrindavo kas tik dukte
riai rašydavo, telefonu 
skambindavo ar atvažiuoda
vo jos aplankyti.
SLAPTAS LAIŠKAS

PRANYKO

Teisėjas išdavė warrant’ą 
ir pasiuntė detektyvus į Mr. 
ir Mrs. Anton namus. Bet 

|ten nuvykus nerado nei Mr. 
jir Mrs. Anton, nei dukters 
i Mrs. Drahos. Kaimynai liu
dija, jog prieš pat detekty
vų atvykimą, koks tai vyras 
ir moteris išbėgo iš Anton’ų 
buto per kiemą į laukiantį 
automobilį ir nuvažiavo. -

pavyko susekti Mr. ir Mrs. 
Anton-ir juos atvesti teis
man. Teisėjas jiems atšaukė 
kaltinimus už netinkamą pa
sielgimą, bet įsakė tėvams 
dukterį grąžinti jos vyrui; 
jis tėvus perspėjo ir jiems 
priminė, jog “šis vyras ko
vos lauke kariauja už .teisy
bę, o jūs jam norite išplėšti 
teisę prie laimingo šeimyni
nio gyvenimo.”

Skaudi tragedija anądien 
ištiko dvi šeimynas Chica- 
goje. Tėvui pamiršus užge
sinti gazinį pečiuką, ir tė
vams išėjus į teatrą, mirti
nai užtroško du vaikai, o 
dar kitu du yra rimtoj padė
tyje ligoninėje

P-as Edward Ryba, 1248 
S. Pulaski, vakare užsidegė! 
gazinį pečiuką pasišildyti 
vandenį nusiskusti barzdą 
Vėliau jis su žmona nutarė 
tą vakarą eiti į teatrą. Todėl 
pasišaukė kaimyno mergai- 

Itę, Dolores Schrein, 14 m., 
kad ji prižiūrėtų Rybų tris 
vaikus, Penny, dviejų ir pu
sės metų; James, 1 m., ir 
Alice, 7 m.

turis vaikus be žado ant 
grindų. Dolores rasta netoli 
vieno lango. Spėjama, jog 
ji, pajautus oro tvankumą, 
gal mėgino prieiti ir  atida
ryti langą, bet kadangi lan
gas buvo ankštai uždarytas, 
o mergaitė greičiausia jau 
ir taip buvo nusilpusi nuo 

Į dujų, ji neįstengė lango ati
daryti.

Tuoj pašaukta- pagalba ir 
mėginta vaikus atgaivinti. 
Du Rybų vaikai, Alice ir 
James atgaivinti, bet Dolo
res ir Penny buvo jau negy
vi 'kai pagelba atvyko. Alice 
ir James padėtis labai rimta, 
nors gydytojai sako abu gy- i 
vens.

25 m. klausė Misiy
Per 25 m. Mrs. W. C. Go- 

rey, 78 m., 144 S. Whipple 
st., kasdien išklausė Šv. Mi
šių Sopulingosios Motinos 

j bažnyčioje, 3121 W. Jackson 
jblvd. Mrs. Gorey, kurios sū- 
(nus kun. W. Gorey yra Šv.
I Sabinos parapijos klebonu, 
|78th ir Throop st., yra ga- 
ivusi ypatingą pasveikinimą 
nuo Apaštališko Delegato 
JAV, kuris net šv. Tėvui 

|pranešęs apie. jos nepapras
tą rekordą.

Pagaliau- Mrs. Drahos pa- PAGALIAU SUSITIKO 
vyko slaptą drabužių sande- Bet po kiek laiko policijai

MAYW00D, III. — Try- 
niukai, visi berniukai, gimė 
Mrs. Winifred Bayer. 22 m., 
202 S. 5th avė. Du kūdikiu 
prisiėjo laikinai padėti in
kubatorium

Nelaimei tėvas pamiršo 
prieš išeidamas užgesinti pe
čiuką. Prie to, visi langai 
namuose buvo uždaryti. Dėl 
to ir įvyko nelaimė. Pečiu
kas degdamas išvartoj o 
“oxygeną” ir vaikai grei
čiausia žaizdami nepajuto 
kaip jie užtroško.

MĖGINO GELBĖTI

Mr. ir Mrs. Ryba. parėję na
mo iš teatro, rado visus ke-

TĖVAS TARNYBOJE
Dolores motina, Mrs. Lor- 

raine Schrein, 2261 So. Kil- 
dare avė., pati kone apalpo 
iš skausmo, kai sužinojo 
apie dukters Dolores mirtį. 
Jos vyras, Dolores tėvas, 
Edward, 43 m., kariuomenė
je nuo 1940 m., šiuo metu 
gydomas ligoninėje Kalifor
nijoje dėl ligos, kuri jį išti
ko Aleutians salų kampani
joje.

Rožės, 6 paskui žinia apie vyro mirti
MOTERIS PIRMA GAUNA NUO VYRO GĖLES. O KIEK 

i VĖLIAU GAUNA ŽINIĄ, KAD JIS ŽUVO KOVOJE *
’ Mrs. Sibyl Baker, 271 Vin-, Bet neilgai gavo pasi- 

cent pi., Elgin, III., trumpų džiaugti ta laime. Neužilgo 
Ilaiku patyrė ir džiaugsmo ir.Mrs. Baker namuose pa- 
liūdesio ašarų. | skambino kitas pasiuntinys.

Ankščiau dieną, pasiunti
nys pristatė į Mrs. Baker 
namus rožių puokštę nuo

Šis jai. padavė telegramą, 
kuri pranešė, jog karo fron
te, Prancūzijoje, rūgs. 8 d..

jos vyro, Pvt Paul Baker, 30 nuo žaizdų mirė jos vyras;
m. Prašvito jai džiaugsmo Keletą savaičių prieš tai 
saules spinduliai. Trumpam x A ,___. v , ,. . . pats Pvt. Baker buvo susi-laikui pamiršo kasdieninius
rūpesčius ir vargus. Nukri- taręs su gėlininku, kad" jo. 
to tūkstantinės mylių tolu-|Pvt- Baker> žmonai jų ves- 
mas tarp šių dviejų mylin-1 tuvių metinėse būtų pasiųs- 
čių širdžių. ta rožių puokštė.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS! 
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘cloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės
% ----------------------------------s?

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

6E0. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, GED,

Ilgam atminimui
Lt. David Overholt, 8144, 

Dante avė., neprašęs gavo ! 
atminimą, kurio greičiausia 
visą gyvenimą nepamirš. | 
Lėktuvų kovoje virš Mag
deburgo, Vokietijoj, jo lėk- 
tuvan pataikė didelis šovi? 
nys, kuris, tačiau, leitenan
to laimei, nesprogo. Grįžęs 
stotin, David rado šovinį 
įlindusį giliai lėktuvo vidun. 
Jei šovinys būtų eksploda- 
vęs. tai Lt. David šiandien 
tikrai nebūtų ant šio svieto.

Šovė į plėšiką, pataikė 
detektyvą

Gavus žinią, jog vagys už
puolė garažą, prie 552, N. 
Avers, ten nuvyko dvi gru
pės policijos. Po kiek laiko 
pasigirdo šaudymai. Krito 
detektyvas Elwood Egan, 49 
m.. 4851 Augusta st., kuris 
vėliau mirė nuo kulkos. Spė
jama, jog policininkas anoj 
grupėj, taikindamas į plėši
ką ir nežinodamas, kad anoj 
pusėj yra detektyvai, patai
kė Egan’ui.

Rado granatą
Miss Laetitia Frederici, I 

6451 S. Albany avė., rado 
netoli namo apvalų ryšulį, 
bet bijodama tėvus nugąz- 
dinti, visą dieną apie tai nie
ko nesakė. Tik vėliau, įga- 
vus drąsos, ji paėmė ryšulį 
ir padavė policijai. Viduj 
rasta rankinė granata. Ta
čiau pasirodė, jog bomba 
nepavojinga, kadangi nęuž- 
taisyta.

Vogė iš pašto dėžių, 
dėjo ant arklių

Jans Wells, 36 m., 934 Le- 
land avė., pašto išnešiotojas 
Jefferson Park pašto stoty
je, prisipažino teisme, jog 
jis vaginėjo laiškus iš pašto 
dėžių. Apskaičiuojama, jog 
Wells pavogęs 125 laiškų, 
kuriuose radęs apie $900. 
Teisėjo užklaustas ką pada
ręs su vogtais pinigais, 
Wells prisipažino, jog “pini
gus praleidęs ant arkliukų”.

Subadytas

X Šiandie šv. Pranciš
kaus — vardadienis visų 
Pranų ir Pranių. šia tad 
proga sveikiname žinomus 
mūs veikėjus: Praną čižau- 
ską, Praną Pumputį, kun. 
Praną Lukošių, kun. Praną 
Skrodenį, M.I.C., Praną Gu
dą, ir visus kitus mūsų dien
raščio bičiulius. IgiausiiJ 
metų!

X V. Petrauskas, vaisti
ninkas, ir buvęs žymus mūs 
veikėjas yra sudaręs Chica- 
go lietuvių vaistininkų sąra
šą. Jis sako, kad Chicagoj 
yra 71 lietuvis vaistininkas 

! ir 5 vaistininkai-padėjėjai. 
Lietuvių vaistininkų' Chica
goj yra 31. Už Chicago ri
bų randasi tik 27 lietuviai 
vaistininkai, bet čia, sako, 
sąrašas nėra pilnas. Mirusių 
vaistininkų 17.

X Community and War 
Fund aukų rinkimo. vajus 
jau pirmomis dienomis pra
deda įsisiūbuoti. Manoma, 
kad Chicago ir  trijų  apskri
čių (counties): Cook, Du 
Page ir Lake trylikos mili- 
onų dolerių kvota bus su
kelta su geru kaupu.

X Bendro Amer. Lietu
vių Fondo skyriai Chicagoj 
ir priemiesčiuose pildo tr i
lypę programą: verbuoja 
liuosnorius darbininkus 
Community .and War Fund 
vajui, prirašinėja naujus 
BALF narius ir r-uošias lie
tuvių drabužių vajui, kuris 
įvyks lapkričio mėnesį.

X Kupiškėnui Kultūros 
Klubo nariai į lietuvių Com
munity and War Fund su
sirinkimą, buvusį Darius- 
Girėnas salėj, atvyko ne 
tuščiomis, bet su klūba au
ka $10. Auka įteikta tauti
nių grupių sekretorei Miss 
Wilson.

X Stella Wabal, 7252 S. 
Talman, Avė., buvo išvykus 
į Detroit, Mich., būti krikš
to motina J. Karpovičių sū
nui, kuris pakrikštytas var
dais Thomas-Joseph. Krikš
to tėvu buvo Geo. Strand.

X A. Navikaitė, žinoma 
Chicago jaunimo veikėja, 
Rūpinasi rinkimu drabužių 
Lietuvos žmonėms. Ji pra
šinėja net svetimtaučių ir ' 
gauna daug pažadų.

X Andrius Daugirdas, ge
neralinis “Draugo” atsto
vas, šiuo metu sėkmingai 
darbuojasi tarpe Spring- 
field, III. lietuvių. Iš ten 
vyks įi Westville, UI.

X Karys Ed. Daugirdas, 
kurio motina gyvena Dievo 
Apvaizdos parap., buvo; par
vykęs namo aplankyti savo 
Į motiną. Viešėjo porą dienų.

Edward Richard, 28 m., 
2324 Wayne avė., susiginči
jo su kitu žmogum, kadangi 
anam nepatiko kaip Richard 
gatvėje pastatė savo auto
mobilį. Po kiek laiko nepa
žįstamasis išsitraukė peilį ir 
i subadė Richardui krutinę. 
Policija ieško užpuoliko.

Bridgeport. Federacijos 
26 skyriaus labai svarbus 
susirinkimas įvyks šį vaka
rą, spalių 4 d., parapijos sa
lėj, 8 vai. valandą vakare. 
Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai kviečiami atsilan
kyti. Valdyba.


