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S M A R K IO S  K O V O S  S IE G F R IE D  L IN IJO J
Pirmoji Armija Pagilino Skylę Vakarų 

Sienoje, Einant Link Cologne
U. S. KARIAI JAU METZ TVIRTOVĖS VIDUJE.

PAĖMĖ DRIANT TVIRTOVĘ, LIEJANT DEGANTĮ 
ALIEJŲ ANT ĮSISTIPRINUSIO PRIEŠO

Sąjungininku aukščiausias štabas, spaliu 4.—Šiandien 
Amerikos 3-čios Armijos kariai, pildami degantį aliejų 
per patranku skyles, įėjjo į Driant tvirtovę, Metz priemies
čiuose, sąjungininkų štabas pranešė, ir pirmoji Armija, 
šiaurėje nuo Aachen„ pagilino vartus Siegfried Linijoje, 
link Cologne.

Driant yra viena iš svarbiųjų ratelių, eilėje priešo tvir
tovių, vakariniame krante nuo Moselle upės. Driant tvir
tovė buvo paimta šturmu1. Sėkmingas užpuolimas duoda 
vilčių, kad pagreitins paėmimą kitu Metz tvirtovių, ati
darant vartus į Saar’ą.,

United Prass korespon- 
deitas, esantis su 3-čia ar
mija pranešė, kad kariai 
pylė karštą aliejų į. patran
kų ir ventiliacijos skylutes, 
kad sumažinus vidaus apsi
gynimą Driant tvirtovėje.

Aliejus pavirto į liepsnas, 
kai jis įtekėjo į vidų. Degan
čio aliejaus liepsnos degino 
ir troškino tvirtovės gynė
jus.

Užpuolėjai vakar įsilaužė 
į tvirtovę užpakalyje tankų, 
kurie praskynė kelią į sieną 
per vieluotas tvoras. Vidu
je vyko kovos. Didžioji tvir
tovė krito šiandien prieš 
aušrą.

Jungt. Amerikos valsty-

I bių Pirmoji Armija išėjo 
trečią dieną į ofensyvą, ko
kia 10 mailių šiaurėje nuo 
Aachen.

Siegfried Linijoje cemen
to. apsigynimą pralaužus, 
kuris sekė paėmus Ubach, 
amerikiečiai sutiko spygliuo 
tas vielas, duobes, tvirtoves 
ir kitas stiprias vietas, be
sitęsiančias maždaug 30 
mailių rytuose į Cologne, 
vokiečių industrijos centrą?

Vokiečių kareiviai taip 
pat leido kryžminę ugnį šau
tuvais ir kulkosvaidžiais iš 
lapių urvų, aptaškydami at
virą lauką, bet daugelis pa
tyrė nemalonumų nuo ame
rikiečių durtuvų.

Sąjungininkai Smarkiai Bombardavo 
Borneo Aliejaus Bazę

Japonams padaryta dideli nuostoliai. 
LABAI SVARBUS JAPONŲ ALIEJAUS CENTRAS 

BOMBARDUOTAS. NUŠOVĖ 7 JAPONŲ LĖKTUVUS

Sąjungininkų štabas, New Guinea, spalių 4. — Japonų 
3,000,000 bačkų aliejaus sandėlio centras Balikpapane, 
Borneo, buvo smarkiai užpultas1 iš oro šeštadienį, daugiau 
kaip 60 liberatorių lėktuvui, — gen. Douglas MacArthur 
šiandien pranešė.

Balikpapan yra japonų aliejaus produkcijos centras. 
Amerikiečių oro jėgos japonams šukelė didelius nuosto
lius aliejaus Taukuosi©, yra klausimas ar galės produkuoti 
aliejų.

Puolant iŠ oro Balikpapa- 
<io aliejaus laukus, buvo 
nušauta septyni japonų lėk
tuvai ir kiti sužaloti. Sąjun- 

, gininkai neteko trijų lėktu
vų. Štabas praneša, kad 
ąmerikieafai - lakūnai, besi-

Nuvedė Kalėjimai) 
Generolą

, PARYŽIUS.—Henri Guer-
Į rir de Dumay, Prancūzijos 

oro jėgų generolas, spalių 3 
dieną tapo nuvestas kalėji- 
man, kaltinant išdavystėje. 
Jis buvo apkaltintas, kad 
įsakė keliems skvądronams 
persikelti į oro bazę, kur jie 
buvo vokiečių nuginkluoti ir 

J  internuoti.

PAMALDOS PRIE KARO LIGONINĖS BELGIJOJ

Arkiv. Francis J. Spellman iš New York, Militaris Vkaras Am. Jungt. Valstybų ka
riuomenėj, laiko šv. Mišias kieme vienos karo ligoiinės Belgijoj. Pamaldose dalyvau
ja sužeistieji kareiviai, ligoninės slaugės ir daktarai. (NCWC-Dr.augas).

{TRUMPAI KARO ŽINIOS
VOKIETIJA — Amerikie

čiai paėmė stiprią tvirtovę 
prie Metz,- atkirto pabėgimo 
kelią, iš Aacheno.

PACIFIKAS — U.S. bom
bonešiai sudavė smūgį į ja
ponų gazolino šaltinį, Bor
neo; marinai valo Palau sa
los grupę.

KINIJA—Amerikiečiai la 
kūnai bando sulaikyti japo
nų žengimą į paskutinę U. 
S. oro bazę, pietinėje Kini
joje.

RUSIJA—Rusai yra; ma
žiau kaip 20 mailių nuo Bei 

I grado, kai Tito kariai tar
nauja kaipo kelio nurodyto? 
jai.

ITALIJA—U.S. Penktoji 
I Armija įvykdė nedidelę pa. 
žangą prieš stiprų priešo 

I pasipriešinimą.

leidžią parašiutais iš suža
loto lėktuvo, pateko į prie
šo ugnį.

Bombonešiai numetė 74 
tonas bombų. Jėgos dirbtu
vė ir aliejaus įrengimai ja
ponams yra lygios vertės, 
kaip Ploesti aliejaus laukai 
Europoje. Pranešimai sako, 
kad Balikpapanas japonams 
yra labai svarbiu aviacijos j 
gazolino ir aliejaus šaltiniu.

I Kas Kretos Saloje 
| Vyksta?

LONDONAS, spalių 4 .— 
Algiers radio šiandien pa
reiškė, kad pusė vokiečių 
okupacijos jėgų Kretos sa
loje buvo užmušta, sužeista 
ar paimta nelaisvėn, kai 
įžengė sąjungininkų kariuo
menės ton salon. Apie są
jungininkų kariuomenės iš
laipinimą buvo pranešta va
kar Morocco radijo. Bet 
oficialiai dar nebuvo patvir
tinta.

Rusai Jau Pradėjo Antrąjį Žygi...
PRADĖJO TRIMS KELIAIS OFENSYVĄ. GRĘSIA 

PAVOJUS NACIŲ PABĖGIMO KELIUI.

LONDONAS, spalių 4.—Maskva pranešė šiandien, kad 
Raudonoji Armija atidarė antrą frontą Jugoslavijoje, įsi
laužiant į kraštą palei 55 mailių frontą ir rytuose nuo 
Belgrade, Jugoslavijos sostinės. Rusai paėmė Petrovgrad 
ir Belą Crvka susisiekimo centrus, įskaitant Ulma, 37 
mailės nuo Belgrado.

LONDONAS, spalių 4. — Rusijos kariuomenė, pradėjo 
trijų kelių ofensyvą, kad paėmus Belgradą, įėjo vakar į 
Jugoslaviją, padarant dvi naujas invazijas, apsupant sos
tinę 37 mailes į šiaurę. Rusai randasi mažiau kaip už 27 
mailes nuo paskutinio pabėgimo geležinkelio dėl daugiau, 
kaip 100,000 vokiečių kariuomenės pietiniuose Balkanuose.

Amerika Neteko Labai Žymaus Vyro
BUVO 4 KARTUS NEW YORKO GUBERNATORIŲ. 

BUVO TAIPGI PAVYZDINGAS KATALIKAS

NEW YORK, spalių 4. — Buvęs gubernatorius Alfred 
E. Smith mirė šiandien Rockefeller Instituto ligoninėje. 

'Jf; ______________ _
Mirtis' atvyko netrukus j Rooseveltas ir jo žmona at- 

po to, kai jo gydytojas Dr. siuntė Smith’ui gėlių į ligo-
Raymond P. Sullivan prane
šė, kad Smith padėtis blo
gėja.

Smith, New Yorko valsti
jos gubernatorius keturis 
kartus, ir demokratų kandi
datas į prezidentą, 1928 me
tais, buvo 70 metų amžiaus.

Buvęs gube .r n a t o r  i u s 
Smith mirė 6:20 vai. iš ry
to. Katalikų kunigas John 
Healy buvo prie Smith lovos 
ir palydėjo jo sielą į kitą 
pasaulį. Taip pat Smith šei
ma buvo prie jo lovos.

Praeitą naktį prezidentas

mnę.
Alfred Smith buvo žymi 

Amerikos asmenybė. Jis su
vaidino didelę rolę Ameri
kos politikos gyvenime.

Kai prezidentas Roosėvel- 
tas .sužinojo apie Smith mir
tį, -jis Baltuose Rūmuose 
pareiškė, kad kraštas nete
ko tikrojo, patrioto.

Alfred Smith’o gydytojas 
Dr. Raymond P. Sullivan 
pasakė: “Netekom didelio
vyro, jis buvo tikras vyras, 
didelis tėvas, ir didelis ame
rikietis. ” .

Amerikiečiai Kariai Italijoj Vėl Laimi
GILUS PURVAS IR SMARKI OPOZICIJA ŠIEK TIEK 

SULIETINO SMARKIAS KOVAS
ROMA, spalių 4.-

Ką Pranešė
LONDONAS, spalių 4 .— 

Ministeris pirmininkas Chur 
chill pasakė šiandien parla
mente, kad Adolf Hitler, 
Herman Goering, Paul Jo- 
seph Goebbels ir Heinrich 
Himmler yra britų sąraše, 
kaipo karo kriminalistai.

Lenkijos Kardinolas 
Internuotas Vokietijoje

LONDONAS. — Praneša
ma, kad Lenkijos kardinolas 
Hlond, kurį vokiečiai nese
nai išvežė iš Liurdo, Pran
cūzijoje, dabar yra internuo 
tas Vokietijoje, W i e d e n 
bruck vienuolyne, Westpha- 
lia. Apie tai teko sužinoti 
spalių 3 dieną.

KALENDORIUS 
Spalių 5d.; Šv. Placidas;

senovės: Palemonas ir Upi
nę.

Spalių 6d.: Šv. Brunonas; 
senovės: Buivydas irGuoda.

Penk
tosios Armijos pėstininkai 
vakar šiek tiek pažengė pir
myn 20 mailių fronte per 
stiprų vokiečių, pasipriešini
mą, sąjungininkų komanda 
šiandien pranešė.

Gilus purvas ir smarki 
opozicija sumažino ameri
kiečių kovas palei klonio 
kelius, šiaurės pusėje nuo 
Apeninų, link Po slėnio.

Aiškėjantis dangus pa
gelbsti 5-tos armijos artile
rijos observacijai, ir patran
kos sulaikė vokiečių kelio 
judėjimus iki mažumo.

Arti kranto, oficialus pra 
nešimas sako, brazilų divizi
ja su 5-ta armija tęsia spau
dimą palei visą frontą.

Adriatikos dalyje, Fiumi- 
cino upę, .už kurios vokie
čiai .smarkiai įsikasę, buvo 
patvynusi ir tik keli 8-tos 
armijos sargybiniai bandė 
eiti skersai, kad išbandyti 
priešo pozicijas.

Buvo pranešta apie Bor- 
ghi kovas. 8-tos Armijos 
frontas eina skersai pietinį 
kampą, nuo Po slėnio. Mies
tas pasiliko britų rankose.

Viena dalis įsilaužė per 
vokiečių pasipriešinimo vie
tą, 35 mailės šiaur-ryčiuose 

| nuo Belgrado. ;
48 mailių žengime skersai 

Rumunijos rubėžių, šiaurė
je nuo Danube upės, Raudo
noji Armija paėmė Petrov- 
grado geležinkelio centrą, 
37 mailės šliurėje nuo Bel
grado.

Pranešama, kad maršalo 
Josip Broz-Tito armija per
kirto Belgrade-Munich gele
žinkelį, 42 mailes šiaurva- 
karuose nuo Belgrado, ir 
miestas pradėta supti rusų 
kariuomenių ir Jugoslavijos 
partizanų jėgų.

Sovietų jėgos Jugoslavi
joje pažengė šiaurėje nuo 
Danube upės, pietuose ir 
pietvakariuose nuo Rumuni
jos geležinkelio centro, Ti- 
miscara.

Maršalo Rodion Y. Mali- 
novskįo antroji Ukrainos 
armija vakar perėjo rubežių 
prie Jaso Tomic miesto, ir 

' pasistūmė 22 mailes Jugos
lavijos ' vidun, kad paėmus 
Petrovgrad.

Vokiečiai nustebinti, kad 
staiga Raudonoji^ Armija 
žengia šiaurėje nuo Belgra
do.

Kitos Malinovskio armijos 
jėgos perėjo rubežių 20-mai 
lių fronte. Rusai paėmė Ųr- 
sac, 42 mailės rytuose, šiaur 
ryčiuose nuo Belgrade. Jie 
taip pat ’ buvo mažiau kaip 
už 26 mailes nuo Pancevo, 
kuris yra aštuonios mailės 
šiaurryčiuose nuo Belgrado.

'--------------------

{Italijos Imperija 
Prarasta, Pasakė Eden

LONDONAS, spalių 4 .— 
Užsienių^ reikalų ministeris 
Anthony Eden pasakė šian
dien parlamente, kad britų 
valdžia yra priešinga grąži
nimui kolonijų Italijai. Jis 
pareiškė, kad valdžia laiky
sis pareiškimo, kad Italijos 
imperija Afrikoje yra visiš
kai prarasta.

Pakvietė Airiją
DUBLIN.— Airiją priėmė 

pakvietimą iš Jungt. Ame
rikos valstybių dalyvauti 
tarptautinėje čivilės aviaci
jos konferencijoje, įvykstan 
čioje lapkričio mėnesį. Tai 
paaiškėjo spalių 3 dieną.

Dideli Streikai Vyksta Detroito Mieste
DETROIT, spalių 4. — 

Šiandien buvo grasinama 
demokratijai, kai Detroite 
fabriką po fabriko palietė 
streikas. Detroit metrepoli- 
jos apylinkėje streikas pa
lietė 23 fabrikus. Astuoni 
fabrikai visai neveikė.

Pranešama, kad apie 50,- 
000 asmenų išėjo į streiką.

Prancūzės Moterys 
Pirm? Kart? Balsuos

PARYŽIUS. — Moterys 
pirmą kartą Prancūzijoje 
balsuos ateinančio vasario 
mėnesio 1 dieną. Spalių 3 
dieną kabinetas paskyrė 
dieną dėl pirmųjų regionalių 
rinkimų, tautiniai rinkimai 
atidėti iki sugrįš apie 2,000,- 
0000 belaisvių iš Vokietijos.

Vyksta Kinijon
WASHINGTON, spalių 4. 

—Šiandien pranešta, kad 
prezidentas Roosevelt po 
pasitarimo vakar Baltuose 
Rūmuose paprašė, kad at
stovas Mąnsfield (dem.. 
Mont), parlamento užsienio 
reikalams komiteto narys, 
vyktų į Kiniją su. specialia 
misiją.

-|
Talės Vadai

Bet armijos sluoksniai bijo 
kad gali padidėti streikinin- 
kų.

Šiandien prašė šeši vyrai 
Cit) automobilių darbininkų 
unijos, kurie dabar yra de
legacijoje tartis Washingto- 
,ne su karo darbo boardu, 
kad streikininkai grįžtų į 
darbą.

SAN FRANCISCO.— Per 
praėjusią San Francisco 
Konferenciją buvo planuo
jama Amerikos laivyno va
dų ir Pacifiko kamandieriu 
dėl Japonijos sumušimo. 
Apie tai buvo atskleista 
spalių. 3 dieną.

Konferencijoje dalyvavo 
į Forrestal, Nimitz, ir kiti 
Įžymūs vadai.

7,598 Lėktuvai
WASHINGTON. — Karo 

Produkcijas baardas prane
šė spalių 3 dieną, kad oro 
jėgų fabrikai pagamino rug
sėjo mėnesį 7,598 lėktuvus, 
įvairių rūšių.

Apvogė
CHICAGO, spalių 4. —- 

Trys maskuoti plėšikai ank
sti šiandien pagrobė $3,000 
iš Crawford Sausage kom
panijos, 2314 So. Pulaski.

Giedriau ir šilčiau, su len
gvais vėjais.
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AMERIKOS MOTERIMS KLAUSIANČIOS —

“Ar Vokietijos Sumušimas 
Sumažins Reikalą

Taupyti Panaudotus Riebalus?” ;
—VALDŽIA ATSAKO “ NE!”
P R IE Š IN G A I, 

gerb. Amerikiete, 
reikalas taupyti at

liekamus nuo valgių 
riebalus bus lygiai 
toks didelis, arba di
desnis, negu bet ka
da. .

Po Vokietijos sumušimo, dar bus 
Japonų rankose Rytinė Holandų Indi
ja, Filipinai ir Malajai—kraštai, iš ku
rių mes pirmiau įgabendavome neveik 
po biiioną svarų riebalų ir aliejų kas
met-

Net pergale prieš Japoniją nesuma
žins to reikalo tuojaus. Per kokius 
metus ar daugiau dar negalima bus at- 
steigti tuose kraštuose gamyba iki 
prieškarinio lygio.-

Tuo tarpu atliekami jūsų riebalai 
bus taip labai reikalingi, kaip bet ka
da buvo, ir štai dėl kokių priežasčių:

1; Net po pergales E uropoje , mes dar 
turėsim© oumu&t Japoniją:. M ilžiniška dau 
gybė amunicijos, vaistų-, parašiu tų , gum i
niu valte lių , m uilo ir  k itų  karo  lauku i bū
tinų dalykų- tu ri būti nuolat, be p e rtra u 
kos s iunčiam a mūši) kovūnam . Visiem 
tiem  dalykam  gam inti re ik ia  riebalų .

t

2 Mes tu rim e padėti išlaisvintiem  k raš  
tam* atsigauti-, kaip  kad G reikijai, N orve
gija i ir H olandijal, te ik ti jiem  vaistų, m a
šinų ir  tt.

3  D augelis dirbtuvių, dabar dirbančių 
karb i, pasku i pradės gam in t civilius da ik 
tus, ku rių  lininis ta ip  reikia. Tos d irb tu 
vės sunaudco did'ži’dlius k iek iūš p ram o
ninių riebalų. . - ■

Amerikos farmeriai deda visas pas
tangas, kad išvystyti riebalų ir aliejų 
gamybą šioje šalyje. Bet sekamais 12 
mėnesių, dėl kiaulių skerdimų sumažė
jimo ir mažesnio aliejinių augalų der
liaus, mes numatome, kad apie bidoną 
ir trečdalį svarų mažiau riebalų bus 
pagaminta.

Reikalas Didesnis, Negu Bet Kada

Todėl, dabar labiau negu bet kada, 
taupymas atliekamų valgomųjų yra 
svarbus tos medžiagos • šaltinis, kuriuo 
mūsų kraštas tuĮi ir toliau pasitikėti 
tame pereinamajame laikotarpyje.

Riebalų taupymas nėra koks šaunus 
užsiėmimas. Tam reikia pastangų. Bet 
tai darbas, kurį įtik tamsta, Amerikie
te šeimininke, tegali atlikti Savo šaliai. 
Mes prašome jūs ir toliau varyti šį 
puikų darbą, kurį jūs atliekate, kad 
pagreitinti galutinąją Pergalę.

DIRECTOR O F DISTRIBUTION 

W AR FOOD ADMINISTRATTON

S Z . i

Už kiekvieną svarą panaudotų riebalų 
mėsininkas duos jums 4c ir du- raudo
nuosius punktus .dovanai! Taupykite 
ir toliau kiekvieną lašą.

džiautoji mažina pundą sus
paudžia į plytos pavidalo 
keturkampį siuntinį. Šim
tui svarui rūbų vartojama 6 
uncijas naftalino, kad kan
dys vilnų nesuėstų. Rūbai 
savyje turi drėgmės, todėl 
apvyniojami stora, drėge- 
riančia popiera. Antras po- 
pietos lakštas drėgmės iš o- 
ro į pundą neįleidžia. Pun
das Suveržiamas metaliniais 
lankais, į vyniojamas į stip
rų audeklą ir užrišamas; 
Ant pundo uždedamas tra
faretiniu: būdu panašas: iš 
kur, kam, ir kas siunčiama. 
Tokių pundų trimis spau
džiamomis mašinomis grai
kai per dieną paruošia per 
pusantro šimto. Iki dabar, 
į Graikiją jie jau yra pa
siuntę virš keturių milijonų 
drabužių.
Avalynes paruošimas

Daug suaukota ir avaly
nės. Labai nudėvėtos avaly
nės graikai netaiso. Did
žiausia, tačiau, problema, 
avalynės porų nesumaišyti. 
Todėl, kai* siųsite avalynę 
mūsų įstaigai, malonėkite 
taip pat porų nesumaišyti. 
Geriausiai peras surišti. A-j 
valinę suspausti sunkiau,' 
dėl to reikalinga daugiau 
laiko. Panaši problema yna 
ir su skrybėlėmis.

Graikų Amerikoje tėra 
pusė kiek yra lietuvių. Lai
mė, kad. jie yra geri biznie
riai ir su svetimtaučiais pa-

laiko kontaktą, dėl to gau
na jų paramos. Bet tą  gali
me padaryti ir mes, lietu
viai.

Graikai pradėjo šalpos 
darbą, kai tik vokiečiai juos 
užpuolė. Šiandien ir Lietu
va yra pačiame žiauriausia
me karo fronte! Kiek Lie
tuvai šiandien reikia, pašal
pos, visi žinome. Sakoma, 
kad Lietuvoj net užpuldinė
jami ir išrengiami vyrai, 
tiek desperatiškai kai ku
riems reikia rūbų!

Kaip tada graikai, taip 
dabar lietuviai gali ir priva
lo pradėti dirbti: praktiš
kai, vieningai, konstrukty
viai. Amerikiečiai, gelbėda
mi kitoms tautoms, gelbsti 
ir lietuviams. Lietuvių Ame

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Tel. YABds 4641

J. RIMDZUS. D. G.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

Rūbus Lietuvai rinkti pasimokykime 
iš graikų šalpos reikale!

(Pabaiga)
Graikai susitvarkę 
rūbų sandėlius

Graikų sandėlių vedėjai 
buvo malonūs aprodyti mil
žiniškas • patalpas rūbams 
Graikijai paruošti. Sandėlį 
pasisamdę penkiems me
tams. Tas parodo, kad jie 
pašalpos darbą mano tęsti 
gana- ilgai. Vien tik sande 
liuose dirba 40 darbininkų. 
Be to, graikai turi panašius 
Sandėlius San Francisco, 
Bostono ir kituose mieštuo
se.

Siuva uaūj'us rūbus
Graikams daug sudovano- 

ja naujų medžiagų. Joms 
kirpti sandeny įsteigtas kir

pimo skyrius. Nusistebėjau, 
kad iš naujos medžiagos čia, 
kur darbininkas daug bran
gesnis, negu, Graikijoj, siu
vami nauji rūbai. Sandėlio 
užvaizdus įrodinėjo, jog tai 
užsimoka, neše dirbama di
deliu mastu, prie to medžia
gų aukotojai nori pamatyti 
užbaigtą produktą.
Rūbų paruošimas 

Rūbų iš Amerikos ir Ka
nados žmonės ir įstaigos 
siunčia medinėse, popierinė
se dėžėse ir maišuose. Vil
nonius drabužius suvynioja 
su naftalina. Graikų sandė
lis turi sutartį su valyklą 
ir skalbykla, kurios nebran
gia kaina, mokant nuo sva
ro, rūbus išvalo. Be samdo-

mų darbininkų, kurie atlie
ka sunkesnius darbus, jie 
turi daug Savanori ,̂ kurie 
nemokamai, atliekamu laiku, 
šiam kilniam darbui prisi
deda.
Suruošti rūbai
suspaudžiami

Moterys ir merginos rū
bus surūšiuoja pagal rūšis: I 
vyrams, moterims, Vaikams 
vilnonius' ir kitų medžiagų 
drapanas, rankšluosčius, pa
klodes ir kitokius drabužius 
ir užklcdalus. Suspaudžia
ma 80 vyriškų kostiumų ar
ba, 300 vaikučiams drabu
žių į vieną pundą. Spau-

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visa dien.a.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tėl. CALumet 7237
, u— — * ------__

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewėlry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

STASYS LITWINAS SAKO:DABAR- Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS?
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
----GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo' Langų
_Kombinacijos Durų — \Vall board — 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 LITWINAS, Vedėjas.

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

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

REIKALE PASINAUDOKIT

\rikoj ir Kanadoj gyvena 
veik kiekviename centre. 
Kiekvienas turime svetim
taučių, kurie nori ir. gali 
Lietuvai gelbėti. Šiandien 
Lietuvai pagalba neatidėlio
tina. Pagalbą Lietuvai šiam.

dien ir duokim. Belaukdami 
rytojaus, galim daugeliui 
neišgelbėt net gyvybės. Duo
dami National War Fondui, 
per jį duodame ir Lietuvai.

Jonas Valaitis,
B ALF Rūbų Vajaus

1 0 ,0 0 0  B O N E Ų
•  DEGTINES
•  BRANDES
•  RUM’O

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS 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

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir  toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda a t
kreipiama į mokyklos vaikus.

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

kėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phonė YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (ėolor 
blindness), kreipkitės prie manęs.
Apsiimu išgydyti.

Būkite M alonūs
SAVO AKIMS!

T ik viena po ra  ak ių  Ūsam  gyveni
mui. Saugokite Jas leisdam i lfieg- 
žam lnuotl Jaa m oderniškiausia 1 
m etodą, k u rią  regėjim o m o k s lu  
gali suteikti.
1 86 METAI PATYRIMO
prirink im e ak in ių , k u rie  prašall- 

n a  visą ak lų  įtem pim ą.

Dr. John J. Smefana 
[Dr. J. J. Smefana, Jr.
I prrOM BTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue 

K am pu 18-toa
Telefonas: GANAI: 0523, Ohlcago 

OFISO VALANDOS:
Kasdien 1:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečiad. Ir fieštad. 9:80 a. m.
i~~~ .̂Ikį .7:00 p. m..

J)R . G< SERNER
LlETUVISAKlŲ GYDYTOJAS 

15 metų patyrimas
-TelujįYTėLtlYards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso,
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.BUDRIKO RADIO VALANDOS:

WOPIi, 1000 K., Nedėlios 
vakare —  0:30 P ,M .
WHFO, 1450 K., Ketvego 
vakare —  7:00 P . M.

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

Sekmadienyje pagal Butartį ,/;

Ofiso Tel. . . . .  VIRginia 1886

DR. A l. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitariua,

DANTISTAS
1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais 
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. 1L 
8147 S. Halsted St., Chicage

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais i

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.

Nedėliomia pagal sutartį 
Office TeL YABds 4787 
Namų .TeL PROspect 1930 
TeL YABds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trefiatfiesį pagal antartL

Oflpa TeL VJBginla 0038 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CfflBUBGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti
TeL YABds 5921 
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IB CHIKUEGAS 

Ofiso vaL: ano 1-3; ano 6:304:39 
j *@6 tftib Stręei

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

Bes. 695S so. ralman Avė.
Bes. TeL GBOvehffl 0617 
Office TeL HEŠDook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS K  CHIEUBGAS 

2423 West Mar^uette Rt
OFISO VALANDOS 

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

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURG.

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Sekmad^ Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Placo 
TeL BEPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOR:'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vaL vakare.
Td. YABds 3146

'D R . V . A. MUS
S E B im S A S  B  (B B U B G .
~ B  AS3NTO8 PRITAIKO

7M West 35th Street 
VaL: 11-12; 3-4; br 6:308:30 

Plrma<fienial»—2-4 ir 6:308:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra tojL 
kurią uždirbini* savo rar.̂ o- 
mia.

L I E T U V I A I  D A K T A R A I
TeL HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. TeL: MIDway 2880

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

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Jeigd neatsiliepia —
Šauk KEDzio 2868 

VALANDOS:
K asdien  nuo 1-3 vai. popiet

ir nuo 6 ik i 9 vai; i vakare.
T rečiadienio  v a k ara is  ir  taipgi 
________S ekm adien iais  pagal eu tartį.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir  ne
žiniomis. Tik ne visi p a le 
kia. — Vydūnas
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CLASSIFIED AND. "HELP wanted" is DETROITO LIETUVIU GYVENIMO j PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP AVANTF.D —  MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

•‘DRAUGAS”  H ELP W ANTED  
ADVERTISING DEPARTSrENT  

127 No. Dearbom  Street 
TeL RANdolph 9488-9489

HTTP WANTED —  VYRAI

V Y R Ų
W arehouse Pagelb.
Wholesale Grocernes įstaiga arti
moje West siideje turi darbu ke- 
letai ORDERIŲ IŠPILDYTO JŲ ir 
DOCK VYRAMS.

ŠIE YRA NUOLATINIAI 
. PO KARO DARBAI

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

Roya! Blue Stores, Ine.
2542 OGDEN AVĖ.
- MR. KERULIS

R EIKALINGAS VEDfiJAS TUOJAU 
Tvarkyti G rosernes ir  Daržovių de- 
partm en tu s  didelėje m aisto k ra u tu 
vėje. G era  m okestis ir  .darbo sąlygos. 
AtaiSaukit .la išk u  paduodant, savo 
kvalifikacijas ir  references. R ašykit:

DRAUGAS. Box 504. ‘ '
2334 S. Oaklęy Avė. Chicago S, iii.

LATHE OPERATORIŲ 
MONITOR 

—IR—
DRILL PRESS 
OPERATORIŲ

PATYRIMO NEREIKIA

KAINER & CO.
761 W. LEXINGTON

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare Dd 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

Patyrusiu Siuvimo 
Mašinoms Operatorių

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

MR. ALSCHULER 
843 W. ADAMS — 6th Fl.

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY 
GRINNELL CO.

4425 S. Western Avė.
MERGINŲ

Pilnam  a r  daliniam  laikui. Taipgi 
Higli School m erginų po niokyklce 
valandom is. P astovūs darbai dabar 
ir  po Pergalės.

ARROW MATCH CORP. 
3001-33 W. Grand Avė.

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

H E L P  W ANTED —  MOTERYS

G I R L S
Recent High School students. We 
offer permanent positions with 
opDortunity for advancement and 
will train you at our expense to 
f  it you as:

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

Good transportation— 
fair basic salary.

Nicę working conditions. 
Steady work.

SEE MR. BORMAN
Hours—9. till 5 daily— ' 

Saturday till 12.

MERCHANDISE 
NATIONAL BANK

MERCHANDISE MART

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

★ LIGONINĖS IR GYVYBĖS 
APDRAUDOS PLANAI 
JUMS JE I NORITE

★ GERA TRANSPORTACIJA

Altas Boxmakers, Ine. 
2555 W . Diversey

Ar Pašaukit 
ARMitage 1060

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Su ar be patyrimo.
Mes išmokinsime.

Gera po karo proga.

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

Išdirbėjai Vyrų ir Moterų siūtų 
ir topkotų ir Laivyno Oficieriams 

uniformų.

Iš KMK veiklos
Kareivių- Motinų Klubo 

susirinkime, rūgs. 17 d., 
tarp kitų dalykų, nutarta 
pasiųsti dovanų pirmiausia 
tiems1 kareiviams, k-urie y- 
ra užsienyje ,kur nors už 
vandenų. Todėl prašoma vi
sų, kurie tik turi sūnus ar 
dukteris kariuomenėje, ku
rie yra jau išvesti už van
denų, priduoti adresą. Nes 
dovanos turi būti pasiųstos 
prieš spalių 15 d. Ir jeigu 
Kar. Motinų Klubas turės 
gana lėšų. tai tiems karei
viams, kurie dar yra Suvie
nytose Valstijose, pasiųsti 
po dovanėlę vėliau.
Tam tikslui rengiama bun- 

co ir kortomis lošimo par- 
ty spalių 22 d., Šv. Antano 
mokyklos1 kambariuose.

Kviečiami visi geros va
lios lietuviai atsilankyti ir 
paremti gražų darbą, kurį/ 
Kareivių Motinų Klubas y- 
ra pasirengęs nuveikti. Kaip 
jau žinome iš' patyrimo, Dėt 
roito lietuviai supranta ir 
moką įvertinti visus pra
kilnius darbus1, todėl pasi
tikima ant jūsų ir dabar.

parengimuose, jei ne lošime, 
tai dainomis puošė draugi
jos parengimus. Ji netik ga
bi artistė, bet ir gera dai- 
ninkė.

Todėl velionės liūdi ne tik 
jos šeima, bet ir draugijų 
narės, kur ji pasižymėjo vi
suomet savo veikimu, ramiu 
būdu ir malonia šypsena.

Taipgi nesenai mirė 
Juozas šiurkuš. Paliko liū
dinčią šeimą: žmoną Mari
joną, dukterį Luciją, kuri iš 
profesijos yra slaugė-nur- 
sė; du sūnus Viktorą ir 
Vytautą U. S. kariuomenėj. 
Vienas buvo parvažiavęs į 
tėvo laidotuves, gi kitas 
randasi kur tai Prancūzijoj.

Marijona šiurkienė ir jos 
dukrelė Lucija yra narės 
Lietuvos! Dukterų Draugi
jos. Ypatingai reikia pažy
mėti, kad M. Šiurkienė yra 
draugijos garbės narė, nes 
per 28 metus nėra .sirgusi 
ir ėmus pašei pų iš draugi
jos.

Lai Dievas suteikia am
žiną atilsį įnirusiems ir iš
tvermės likusioms šeimoms 
jų širdies skausmo, ir liūd
numo valandoje. P. B.

Norlh Side

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor

MERGINŲ
—IR—

MOTERŲ
Corrugated Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaukit

Maxwell Bros.
22nd IR MORGAN

VYRAI IR  MOTERYS

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

Pirkite karo bonus.

V Y R Ų
I R  M O T E R Ų

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

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. Michigan Avė.

Gražiai palaidota
Spalių 15 d. taurė Agota 

Juodsnukienė. Palaidota 
rūgs. 19 d. Po iškilmingų 
pamaldų iš Šv._ Jurgio baž
nyčios Alyvų Kalno kapuo
se.

Paliko nuliūdime vyrą 
Motiejų, sūnų Juozą, mar
čią, dukterį Agotą ir daug 
draugių ir pažįstamų, ką 
liudijo daugybė vainikų ir 
virš 70 šv. Mišių kortelių.

Prigulėjo prie Tretinin
kų, Apaštalystės ir Lietu
vos Dukterų dr-jų. Ypatin
gai daug veikė Lietuvos- 
Dukterų Draugijoj; jos duk
relė Agota taipat nuo jau
nų dienų dalyvavo draugijos

V - Y - R - U
PATARNAVIMAI

PRIE SVARBIŲ DARBŲ 
★ ★ ★

D arbai Dienom, Popiet ir  V idurnakčiais
GERA PRADINĖ MOKESTIS

DARBAS PER IŠTISUS METUS 
ATSIŠAUKITE Į

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

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS 
DS1 svarbių  priežasčių parsiduoda 
nam as Town of L ake  kolonijoj. N o
rin tie ji pilnesnių inform acijų  p rašo
m i k reip tis asm eniškai i:—  Stefaniją 
N utau tas, 4636 So. W ood Street, a r  
te lefonuokite  L A Fayette 6098.

★ ★ ★★ ★ ★*- ★ ★
★  For Sale 1
★ For RentI
★ For Help I
★  For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

Dthoanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 
GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

T E L -  RANDOLPH 9488

LIIHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

VYRAI IR MOTERYS H E L P  W ANTED —  M OTERYS

Help Build Guns For The Navy! 
D A N L Y  N E E D S

MACHINE OPERATORS 
— and—

ARC WELDERS
IF NOT EXPERIENCED YVE WILL TRAIN YOU!

Top working conditions. Good food served at cost. WLB 
approved Merit Rating plan that enables you to advance as

you learn or demonstrate ability.
WEST TOYVN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

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

PERMANENT POSITION — GOOD PAY 
EXCELLENT POST WAR OPPORTUNITY

C H IC A G O  METAL MFG. C O
3724 S. Rockwell Street

Žiniiį-Žinelės
Rūgs. 24 d. įvykusiam D.

L. Kareivių Rėmėjų pikniko 
laimėjo War Bonds: $50 Ro- 
semary Michuta No. 3105), 
$25 C. šeštokas (No. 5969), 
War Stamps po $50 Marė 
Klapatas ir M. Hartman.

Aukojo S. Atkočiūnas $25 
W»ar Bonds, P. Grybas $5, 
N. Stark $5, J. Kasevičius 
$7; .aukojusiems didelis a- 
čiū. .

Nauji nariai prisirašė per
M. Šimonį: Bernadikta Dap
kienė, aukojo $10; Karolis 
Mogolis .aukojo $5; Zigmon- 
tas Missel, .aukojo $2. Se
kantieji užsimokėjo metinę 
duoklę (po $1): Al. Puo
džius, Ant. Yuršis, Juozas 
Bender, Grace šilaikienę, 
Juozas Janulis, John Pet
rauskas. Jurgis Kasevičius 
prirašė 20 naujų. Sąrašas 
negautas; vėliau tilps.

Praeitam ‘D.” numery 
buvo praleista Helen Rau- 
by, War Bonds kom. pirm., 
kuri per garsiakalbį lietu
vius kvietė pirkti War 
Bonds per lietuvių komite
tą. Pirkusių per šį komitetą 
vardai yra vedami val
džios ofise.

Pikniko gaspadoriai: P. 
Medonis, S. Atkočiūnas, S. 
Stanevičius, P. Grybas, Rė
mėjų pirmininkas .šauniai 
darbavosi. Taipgi ir visi 
darbininkai dirbo kupini e- 
nergijos. Dėl to piknikas 
šauniai pavyko. Didelė pa
dėka Chas Samsonui už su
teiktą dykai garsiakalbį.

Albertas Maseliunas iš 
Pittsburgh, Pa. svečiavosi 
Detroite pas J. D. Cress, P. 
V. Jančius ir kitus. Links
mai praleido .atostogas ir su
grįžęs į Pittsburgh rengsis 
į U. S. tarnybą.

Julė H. Medinienė praei
tą  savaitę buvo nuvykusi į 
Philadelphia į tetos šerme
nis.

Elzbieta Pauraziene, Ben
dro Am. Liet. Fondo centro

Rožančiaus pamaldos mū
sų bažnyčioj esti sekmadie
niais trečią valandą po piet, 
trečiadieniais ir penktadie
niais 7:30 vakare, žmonės, 
klebono paraginti, skaitlin
gai lankosi tose pamaldo
se, karštai maldaudami Die
vo Motinos Marijos, kad šis 
žiaurus karas greitai baig
tųsi, kad sūnūs ir dukros 
grįžtų sveiki į namus ir kad 
gerasai Dievas apsaugotų 
Lietuvą ir jos žmones nuo 
išnaikinimo.

Pasigailėk, Aukščiausias, 
mūsų tėvų krašto ir sulai
kyk pabaudos rykštę. Karš
čiausias maldos tesi veržia iš 
mūsų krūtinės šį spalių mė
nesį .už Lietuvą. Su malda 
jungkime visus lietuvius į ' 
Šalpos skyrius, kad savo 
pareigas atlikus.

Beje, North Sidėje yra 
šaukiamas visų lietuvių su
sirinkimas spalių 4 d., lie-1 
tuvių svetainėje ant Bel- 
mont gatvės tikslu apkalbę-i 
ti pastarųjų dienų baisius į-i 
vykius Lietuvoje ir suorga
nizuoti, be abejo, šalpos 
Skyrių. Gabaliauskienė ir 
Kalicienė daugiausiai dar
buojasi, kad N. S. įsikur
tų  skaitlingas Š. skyrius. 
Tiesa, komunistiškas gaiva
las N. Sidėje dar neva gy
vuoja ir net vienam-kitam 
katalikui apsuka galvą .ta
čiau Lietuvą mylinčių žmo
nių yra didelė dauguma. 
Pagaliau, manding, mūsų 
neva bolševikai yrą greičiau 
suklaidinti, klaidingai in
formuoti, negu iš tikrųjų 
norį. ir užgirią Lietuvos pra 
žūtį.

Šiomis dienomis iš ligo
ninės grįžta Helen Naujo- 
kienė po gana sunkios o- 
peracijos.

Spalių 1, 2 ir 3 d. mūsų 
kleb. važinėjo į Homeas- 
tead į 40 valandų atlaidus 
Homesteado lietuvių parapi
ja jau nebetokia, koki buvo 
senojoj vietoj. Plieno kom
panijai išpirkus senąją baž
nyčią ir daugumos lietuvių

direktorė, tarėsi su darbuo
tojais, kad kaip greičiau su
organizavus skyrių. Visi ža
da remti ir greitoje ateity
je bus suorganizuotas BA 
LF skyrius. Koresp.

namus, šie pastarieji iškri
ko po kitas kolonijas ir 
naujos gražios bažnyčios

I pirktos nuo proteštonų, apie- 
i linkėj gyvena daugiausiai 
svetimtaučiai ir ŠŠ. Petro ir 
Pauliaus mokyklą lanko 
daugiausiai kitų tautų vai
kai. Nors, tiesa pasakius, 

j jau beveik visos lietuvių 
! parapijos darosi mišrios, 
i Lietuviai noriai pasitraukia 
'nuo savų bažnyčių, daryda
mi didelę skriaudą ne tik 

Į katalikybei, bet ir iietuvy- 
| bei. Tirpinąs puodas neap
lenkia ir bažnyčių.

Seserys Pranciškietės 
mano greitu laiku pradėti 
naujos koplyčios vajų. Rei
kalinga maždaug apie $75,- 
000.00. Ph’o kunigai susi
rinkę posėdin rugsėjo 28 d. 

I vienbalsiai užgyrė tą  vajų. 
Seserų pasisekimai ir lai
mėjimai yra visų mūsų lai
mėjimai.

Bridgeville
Praeitą sekmadienį klebo

nas ragino žmones rašytis 
į Bendrą Amerikos Lietuvių 
Fondą — United Lithuanian 
Relief Fund of America. Tą 
pačią dieną įsirašė 5 nariai.

Ateinantį sekmadienį, tuoj 
po pamaldų bažnyčioje, į- 
vyks steigiamąsis. skyriaus 
susirinkimas parapijos salė
je, kur bus išrinkta valdy
ba ir pasitarta Lietuvos 
žmonių gelbėjimo reikalais. 
Mūsų tėvų žemės gyvento- 
jąį ^miršta iš bado. Pasigai
lėkime jų. • ' '-/'js

Lengviau yra kariauti, ne
gu vergauti. Vovernag

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVTNES OINT- 
MENT suminkština tuos kor-

ir flutriniTmis ir 
džiaugsitės patogumu ir Ed 
skausmo vaikščiojimu. Parduos ' 
damos su pinigų grąžinimo ga- ) 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arka pas —

n irjJt>vr«wx»3-iMOlJDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark S t, City 
SUPERIOR 1462.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
A nt Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

IJNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FED ER A L 
S A V IN G S

Uit AND
LOAN ASSOCIATION 

OF C0ICAGO

4192 Archer Avė. V irginia 1141
JUSTIN MACKIE WiCH, Pres. and Mgr.
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Diktatorių metodai tautoms naikinti
SOVIETŲ “IŠRADIMAS’'

Kad geriau suprasti, kokioj padėty šiandien yra 
Lietuva, LAIC savo apžvalginiame spaudai pranešime, 
duoda vertingų- žinių, kurias mes čia ir panaudojame.

Šio antro pasaulinio karo tragedijos fone, greta su 
kitomis nelaimėmis ir žmonijos vargais, turi būti atski
lai paminėtas masinis ir beatodairinis gyventojų kilno
jimas.

Žmonių stumdymo iniciatyvos pirmoji griębėsi So
vietų Rusija, jau pirmomis Sovietų valdžios konsolida- 

|  cijos laikais, vadinasi, apie 1920—1922 metus. Visiems 
yra atmintinos masinės ukrainiečių, fino-karelų ir kitų 

į tautybių deportacijos, iš jų amžiais gyventų sryčių į
Sibirą ir kitas tolimas Sovietų Sąjungos vietas.

Netrukus, ši praktika tapo viena, iš pagrindinių so
vietinio režimo vidaus konsolidacijos priemonių.

Per visą Sovietų Rusiją, lyg tie grybai po lietaus, 
pradėjo augti koncentracijos stovyklos, ir šiandien, 
skaičius politinių kalinių jose jau toli prašoko desėtką 
milijonų. Net ir karas padėties nepakeitė: kalinamieji 
kaip sėdėjo, taip ir sėdi koncentracijos stovyklose. 

SOVIETŲ METODUS PASISAVINO NACIAI

Šioji Sovietų praktika, matyt, patiko ir fašistiniai 
Vokietijai. Hitleriui valdžią 1933 metais užgrobus, ir 
Vokietijoje pradėjo augti koncentracijos stovyklos. Į 
jas buvo grūdami demokratinio nusistatymo žmonės, 
jų tarpe nemažas skaičius žydų. Tie žmonės, ten kan
kinami ir po šiai dienai.

.. .Molotovui su von. Ribbentrop garsiąją 1939 m. rug- 
piūčio 23 sutartį pasirašius, žmonių deportavimo prak
tika tarp abiejų totalitarinių režimų buvo suvienodinta 
ir virto kasdieniniu reiškiniu.

Buvo pradėta nuo žmonių trėmimo Lenkijoje.
Iš Rytinės Lenkijos šimtai tūkstančių liko sovietų

išdeportuoti į Sibirą, tiek pat išdeportavo ir vokiečiai 
iš Pamario, Poznanijos ir vakarinių Lenkijos sryčių. 
Žydus pradėta sistematingai suvarinėti į ‘ghetto.’ 1940 
metais abu diktatoriai sutarė vykdyti, taip vadinamąją 
“gyventojų repatriacija.”

Pagal atskirą, tuo reikalu, pasirašytą sutartį ir 
minint vien Pabaltį, iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prasidėjo masinė taip vadinamųjų 1940 metų rudeniu 
pradedant, “Volksdeutscho” (vokiškosios tautybės) e- 
vakuacija į Vokietiją.

Nuo sovietų teroro bėgdami, evakuojamųjų tarpan 
užsirašo ir daug tikrų lietuvių, latvių, estų.

Tuo pačiu metu, daug lietuvių buvo varu iškraus
tyta iš Klaipėdos krašto ir Suvalkų trikampio, kurį vo
kiečiai, jau 1939 metais paskelbė savo nuosavybe. 
TURĖJO BŪT IŠVESTA 90 NUOŠIMČIŲ LIETUVIŲ

Panašių priemonių rusai griebėsi ir Lietuvoje. Tūks
tančiai lietuvių pradėjo būt suiminėjami, grūdami į 
prekinius vagonus ir gabenami į Sibirą.

Kas Lietuvoje buvo numatytas išdeportuoti ir kaip 
ta deportacija buvo vykdom?. labai ryškiai matosi iš 
sovietų oficįalių dokumentų (žiūrėk “An Appeal to Fel- 
low Americans on Behalf of the Baltic States” Appen- 
dix A ir B).

Į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rankas patekę są
rašai rodo, kad apie 90% visos Lietuvos tautos turėjo 
būt išdegortuota. Deportuojamųjų vieton sovietai pra

dėjo siųsti iŠ kitų Sovietų Sąjungos sryčių paimtus 
žmones. Į 1941 metų pavasarį Lietuvoje atsirado net 
mongolų kilmės kolonistų.

1941 metais vasarą užėjęs rusų-vokiečių karas čia 
lietuvių tautos naikinimo bangą, kuriam laikui, sutruk
dė.

Bet neilgam: čia pat, paskui pirmąsias vokiečių di
vizijas ir Gestapo dalinius pradėjo plaukti įvairios vo
kiečių “einsiedlungs ” įstaigos, nauji lietuvių tautai 
eksterminuoti štabai.

Lietuviai ir vėl pradėjo būti grūdami šį kartą Vo
kietijon, kas į karo fabrikus, kas į koncentracijos sto
vyklas.

O Sibirą pasiekę lietuviai, jokios pagalbos nepriei
nami, baisiose sąlygose, viens po kito gęso...
LIETUVOS KOLONIZACIJA

Lietuvių vieton pradėjo plaukti vokiškieji kolonis
tai.

Planingai ir be atodairos į lietuvio teises, vokiškieji 
kolonistai pradėjo užiminėti geriausius lietuvių ūkius, 
ir tai turtingiausiose Lietuvos srytyse. Pirmiausiai, tų 
ūkininkų, kurie Sovietų buvo 1940—1941 metais išde
portuoti.

Lietuvos ūkininkai, vos po trumpo įspėjimo, buvo 
verčiami iš savo šimtmečiais gyventų sodybų nešdin
tis kaip kas stovi. Ir tik nedaugeliui buvo suteikta 
“ privilegija” pasilikti vokiškojo šeimininko bernu... 

NAUJI VARGŲ DEBESYS

Tuo tarpu, rinkosi nauji debesys. Š. m. liepos pra
džioje vokiečiai griebėsi naikinti paskutinius žydų ghe
tto. Sovietų frontas jau artėjo prie Vilniaus. Diena iš 
dienos augo įvairaus plauko atbėgėlių skaičius iš Ry
tų. Su besitraukiančia vokiečių kariuomene plaukė ru
sai kolaboracijonistai ir šiaip karo atblokšti klajūnai.

Jų tūkstančiai paplito po visus Lietuvos kaimus. 
Lietuvos ūkininkai buvo įpareigoti juos priglausti ir 
maitinti.

Naujai atsiradę Lietuvos atbėgėliai Švedijoje 
mums praneša, kad kaip tik šis atbėgęs elementas šian
dien ir naudojamas naujai steigiamiems kolchozams 
užpildyti.

6  Lietuvos ūkininkai, alkani, apiplėšti ir basi, ne
sibaigiančiomis virtinėmis, ža uriųjų NKVD saugojami, 
ir vėl savo Kryžiaus kelią traukia tolimųjų Rytų link...

Baisus, šiurpus vaizdas. Vykdoma biauri totalita
rinė eksterminacija. Humanizmo ir padorumo dvasioje 
išauklėtam žmogui tas ir nesuprantama, ir keista, ir 
pikta...

★
ALT žodis Lietuvos tremtiniams

LAIC praneša, kad rugsėjo 28 d. Amerikos Lietuvių 
Taryba pasiuntė Lietuvos tremtiniams Švedijon tokio 
turinio kablegramą:

“Hiave assurances American policy remains as 
stated July 23, 1940. Lithuanian American Council 
sends best wishes all refugees. Better days in free, 
independent Lithuania.”
Kablegramoj pasakyta, kad Amerikos nusistatymas 

Lietuvos atžvilgiu tebėra toks, koks jis buvo 1940 m. 
liepos 23 d. Tokį užtikrinimą davė p. Cordell Hull įga
liotinis, kuomet pas jį atsilankė prieš porą savaičių 
Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją. Jai buvo aiškiai 
pasakyta, kad 1940 m. liepos 23 d. Sumner Wells Ame
rikos vyriausybės vardu padarytas pareiškimas nepri- 
pažįnti ir smerkti sovietų smurtą Baltijos valstybėse 
ir šiuo laiku galioja.

Jei kas, tai Lietuvos tremtiniai džiaugsis tokiu rųū- 
sų vyriausybės nusistatymu. Gal jie suras galimumų 
ir Lietuvos žmonėms šią žinią perduoti.

★

Al. Smith
Spalių 4 d. mirė žymus Amerikos politikas Alfred 

E. Smith. Velionis keturis terminus išbuvo New Yorko 
valstybės gubernatorium ir 1928 m. rinkimuose buvo 
demokratų partijos kandidatu į prezidentus. Vėlesniu 
laiku jis iš politikos veikimo buvo pasitraukęs. Visą 
savo laiką pašventė Empire State Building, didžiausio 
pasauly namo, tvarkymui ir visuomeninei veiklai. Jis 
daug ir nuoširdžiai darbavosi katalikų tarpe. Už jo 
nuopelnus katalikybei Šventasis Tėvas keliais atvejais 
jį apdovanojo aukštais požymiais, pakeliant šv. Gri
galiaus Vyčiu etc.

Al. E. Smith buvo kilęs iš neturtingos airių šeimos 
New Yorko. Dėl neturto tėvai negalėjo jam duoti moks
lo ir net tinkamo pragyvenimo. Iš mažų dienų turėjo 
uždarbiauti pardavinėdamas laikraščius New Yorko 
gatvėse. Būdamas iš prigimties gabus, apsukrus ir iš
kalbus, greit kįlo į gyvenimo viršūnes. Politinę karje
rą jis pradėjo būdamas 22 metų amžiaus. Mirė sulau
kęs 70 metų amžiaus. Išaugino tris sūnus ir dvi dukte
ris. Veikdamas politikoj ir užimdamas įvairias valdžio
je vietas, pasižymėjo teisingumu ir drąsa. Tai buvo ti
piškas Amerikos didmiesčio politikas ir veikėjas,

Community &  War Fund Lietuvių 
Komitetas

Community & War Fund 
Liet. Komitetas išaugo į di
delę ir šakotą organizaciją
— jos narių skaičius siekia 
virš 300 asmenų. Komiteto 
valdybą sudaro Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondo įpareigota atstovė p. 
Juzė Daužvardienė, pirmi
ninkė; Chicago je esamų ir 
būsiančių BALF skyrių pir
mininkai A. Budris, G. Be- 
nešiunienė, F. Čižauskas, V. 
Daugirdienė, N. Klimas, A. 
Zakaras, M. Žutautaitė, vice 
pirmininkai; Elena Domkiū- 
tė, sekretorius. Prie valdy
bos yra sudarytos sekan
čios komisijos:

1. Moterų Komisija. — 
svarbiausia ir didžiausia. Į 
ją įeina organizacijų pirmi
ninkės, sekretorės, ir kitos 
pareigūnės bei veikėjos. Jos 
sudaro tą dalį komiteto, ku
ri rūpinasi, verbuoja aukų 
rinkėjas, lanko draugijų su
sirinkimus, aiškina rinklia
vos reikalą bei prasmę, ir 
ruošiasi prie drabužių rin
kimo lapkričio mėnesyje. Ši
tos komisijos vadovaujan
čios narės yra pirmininkė
— Sophie Barčus, radio 
programų vedėja ir narė lie
tuvių atstovybės Communi
ty and War Fund’e; Aitu- 
tienė, J. August, O. Aleliu- 
nienė, O. Biežienė, J. Čepu
lienė, V. Daugirdienė, A. 
Ežerskienė, N. Gugienė, 
Ivanauskienė, H. Kareivie- 
nė, M. Kuper, Mary Martin, 
A. Miščikaitienė, R. Mazi- 
liauskienė, E. Mikužiutė, V. 
Olienė, O. Paurazienė, S. Pi- 
piraitė, J. Rašinskienė, S. 
Sakalienė, E. Samienė, H. 
Statkienė, O. Stankūnienė,
K. Sriubienė, V. Tubelienė,
L. Vanagaitienė, S .. Voight, 
Zolp, H. Zuris, V. Bijans- 
ktenė, H. Domkiutė, L. Da- 
gytė, I. Mankiutė, L. Nar- 
monta, F. Sadauskaitė, E. 
Skirmontaitė, M. Pakeltie- 
nė. Ši komisija jau yra su
rinkusi ir komitetan įtrau
kusi didelį skaičių darbinin- 
kų-aukų rinkėjų. Jos darbas 
nuolat eina, didėja ir stip
rėja.

2. Spaudos Komisija, su
daryta iš apie 30 asmenų 
sutikusių rašinėti lietuviš
kiems laikraščiams. Draugo 
reporterių grupės pirminin
kas yra Ignas Sakalas; Mar
gučio — B. Armoška; Nau
jienų — S. Pipiraitė; San
daros — E. Domkiutė. Šita 
komisija jau daug yra pa
rašiusi, o dar daugiau pa
rašys šį mėnesį, Community 
and War Fund rinkliavai 
einant.

3. Radio Komisija suda
ro radio lietuviškų progra
mų tvarkytojai ir vedėjai— 
p. S. Barčus, J. Budrikas, 
P. Šaltimieras, A. Vanagai
tis. Beveik iš visų šios ko
misijos narių . susilaukta 
graži talka vajaus prisiren
gimui, susirinkimų šauki
mui, ir tt.

4. šalę komisijų, yra dar 
ir kalbėtojų* kadras, kurį 
sudaro redaktoriai, profe
sionalai, veikėjai ir k. Dr- 
jos, kurios norite susirinki
muose turėt kalbėtojų krei
pkitės į Community and 
War Fund Centrą, 111 W. 
Washington St., Tel. Ando- 
ver 1756, arba į Lietuvių 
Komiteto pirmininkę J. 
Daužvardienę, 6400 S. ,Sac?; 
ramente Ave*‘ Telefonas 
Hemlock 7680.

J. Daužvardienė, 
Liet. Kom. pirm.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. Žmonių priežodis

Milijonų žmonių suži
nos laisvė pavojuje

(LKFSB) Nacizmas jau 
žlunga ir nyksta pavojai, 
kuriuos jautė nacių prievar
taujamos laisvų žmonių sie
los. Tačiau iškyla naujas 
pavojus — bolševizmo, k' 
rio okupuotuose kraštuose 
sąžinės laisvei nėra vietos. 
Visi rytinės Europos kraš
tai, į kuriuos'įsisukti taiko
si bolševikiškas imperializ
mas, yra krikščioniški. Ka
talikų tuose kraštuose ne 
vienodas procentas. Mažiau
siai katalikų yra Suomijo; 
Čia iš 3,000,000 gyventojų, 
katalikų yra apie 3,000. Es
tijoje katalikų yra apie 4,- 
000, Latvijoje katalikai su
daro beveik trečdalį gyven
tojų, čia jų yra apie pusę 
milijono. Lietuvoje katalikų 
buvo daugiau kaip 80 pro
centų. Lenkijoje iš 35 mili
jonų gyventojų katalikų 
buvo 24 milijonai. Rumuni
ja — daugiausia ortodoksų 
kraštas, bet ir šioj valsty
bėj katalikų daugiau mili
jono. Čekoslovakijoje kata
likų yra du trečdaliai, tai
gi iš 15 mil. gyventojų, ka
talikų yra 10 milijonų. Bul
garijoje iš 6,700,000 gyven
tojų, katalikų H  44,240.

Vartoja tunelius
KARO FRONTAS Belgi

joje*— Amerikos kariuome
nės štabas čia praneša, jog 
vokiečiai vartoja senus ang
lių kasyklų tunelius Aach 
apielinkėje pristatyti karo 
reikmenis. Naciai taip daro, 
kad išvengtų artilerijos ir 
lėktuvų, bombų ugnies.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE

DANTŲ HdOTŲ

t b u o l a i m ato m ųjų  . 
srALYoa s a m t i n a n o iu . -

3£?Velvafone££L
$12.50

IKI $39.50 UŽ KIEKVIENĄ
» •  r itta l* . M a tv tlA a  •*< !- 

»•«. Neblvaka. ▼(••J ia iy  lla tm M  d an tį 
* l« ltm . Pam atom as arratal elaar plaltaa.

Plaakraoa •a a k a a * . m&ltarda, P a te *. 
UatnuM ra n a tm ta a . m - . —<_i— į ^ ,

I  f t l a į. TUb m  dleaaa la L iĮM Į  
M U m v I a a * ,  i i l t į

Daroma >1«Mu tapaostM b* I 
gantai Ilk  I i  latanlaotą danttoOi Į

H E J N A  B R O S .
DENTAL PLATE OO. 

1TM I. Aahlaad t a d  f l .  Mon. M SI

A l t o  aaa > Hd A W ta l  aaa •  IM 4  
KA1BAMM L U tT U Y ltK A J

8048 W. aeth S t tad  FL I mw . 1008 
80 N. D oarborn  R m . 800, Sta 0040 
▼UanalaaBla vaL •—f. Aatn^Alaal Iv 

imvirUAUaį aaa > m  jL

-------------------------------- ---------------------------------------
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

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

* <23! WEST EOOSEVELT BOAD , *  -  •
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Daugiau apie Aukškah
nio-Kriščiūnaitės
vestuves

Jau būvo trumpai rašyta 
apie Kazimiero Aukškalnio 
ir Kristinos Kriščiūnaitės 
iškilmingas vestuves, šian
dien apie jas plačiau para
šysime. Vestuvės įvyko pra
ėjusį sekmadienį, Šliūbas 
šv. Kryžiaus par. bažny
čioj (jaunuosius lydėjo 14 
porų), o puota Dariaus-Gi
rėno salėj. Svečių buvo a- 
pie šeši šimtai.

Abiejų jaunavedžių tėvai 
plačiai žinomi. Kristinos tė
vai — Kazimieras ir Jozefą 
Kriščiūnai pasekmingi biz
nieriai. Jie remia lietuvių 
visuomenės darbus ir reika
lus. Tik nesenai jie aukoje 
$100.00' Lietuvai laisvinti 
per ALT. Be Kristinos, jie

Wesf Pullmano 
naujienos

Mūsų parapijoje suorga
nizuota komitetas rinkimui 
drabužių nukentėjusiems 
nuo karo. Tam darbui vado
vauja abu parapijos kuni-

i. Praeito sekmadienio Chi 
leago a tribūne ” tilpo pa- 
| veikslas ir gražus aprašy
mas apie Szsgt. Frank šiu
žąs, kuris randasi kur nors 

| Italijoj ir tarnauja prie lėk 
tuvų (ground crew chief) 
Garbė parapijai, kad jos 
jaunuolius ir Dėdė Šamas 
gerbia.

Ateinantį sekmadienį, 8
gai. Žmonės jau sunešė vai. šv. Mišiose Šv. Vardo
daug gerų drabužių. Bet, 
daug dirba ir kai kurios pa
rapijoje gyvuojančios dr-jo3.

Rugsėjo 28 d. mūsų kle
bonas kun. Mykolas Švar- 
lis buvo šauniai pagerbtas. 
Parapijos mokyklos vaiku
čiai sveikino programa ir į- 
teike gražių dovanėlių. Pa
rapijos choras vardinėse 
pasveikino ir įteikė pinigi
nę dovanėlę $10.00. Treti 
ninku Brolija taipat sveiki
no savo dvasios vadą ir į- 
teikė piniginę dovanėlę $23.

Vakare parapijos komi- 
išaugino kitą dukterį Ele- teto skaitlingas būrys nuė-
onorą, kuri šiūo metu lan
ko De Paul universitetą.

Plačiai yra žinančias ir 
jaunavedžio Kazimiero tė
vas Jokimas Aukškalnis iš 
Gary, Ind. Jis daug veikia 
parapijoj, draugijose ir la
bai sėkmingai platina spau
dą, ypač dienraštį ‘Draugą* 
Aūkškilniai išaugino du 
sūnus ir keturias dukteris. 
Jaunavedys Aukškalnis yra 
filmų biznyje. Tam tikslui 
ir ofisą užlaiko Gary mies
te.

Po tikrai gražios ir pui
kiai priruoštos vakarienės 
išpildyta programa. Daina 
vo Steponavičienės mergai 
čių choras, pasakyta kalbų. 
Kalbėjo — programo vedė
jas teisėjas J. Žuris, L. ši
mutis, P. Grigaitis, teisėjas 
Danahife, miesto valdžios 
pareigūnas McDermot, Aid. 
Wagner, kun. St. Jonelis, Ai. 
Kumskis, Kons. P. Daužvar- 
dis, J. Mackevičius, jaunų
jų tėvai ir patys jaunieji. 
Tarp žymių svečių buvo Ku
raičiai, Balzekai ir daug ki
tų. Specialiai iš Vašingtono 
į vestuves atvyko Kristinos 
draugės — O. Gavelytė ir 
G. Petkiūtė.

Ilgiausių ir laimingiausių 
jiems metų!

Iško Prieglaudos
LONDONAS. — Praneša

ma, kad ponia Nicholas 
Horthy, Vengrijos regento 
žmona, ir du jaunesni šei
mos nariai, nori rasti prie
glaudą Šveicarijoje.

5ako, Ksd Bėga
LONDONAS. — Vokiečių 

komitetas, susidaręs Mask
voje, pareiškė, kad nacių 
aukšti pareigūnai bėga sub- 
marinais į Ispaniją ir pietų 
Ameriką. Tai buvo paskelb
ta per Maskvos radiją, spa
lių 3 dieną.

Sako, Kad Nemato
LONDONAS, spalių 4.—- 

Pranešama, kad nacių mar
šalas Rommėl nuo galvos 
sužeidimo apako'. Pirmiau 
buvo pranešta, kad jis-buvo; 
sunkiai sužeistas1 ar užmuš-1 
tas Prancūzijoje.

Platinkite “Draugą”

Draugija eis bendrai prie 
Šv. Komunijos. Po visam 
parapijos salėje bus pusry
čiai ir trumpas mėnesinis 
pasitarimas. Visi nariai ne
pamirškite dalyvauti. Rap.

Eifelio bokštas karo 1 Keistas gyvūnas
rAlkabmc MACHIHANISH, Škotija,

rdldlll^ |— šiomis dienomis jūros
PARYŽIUS. — Amerikos I bangos išmetė krantan keis- 

kariuomenės vyresnybė sa- tą gyvūuną, 20 pėdų ilgumo, 
vo nuožiūron paėmusi gar-1 minkštu kailiu, didelėm 
šųjį 984 pėdų aukštumo Ei-! akim ir kojom. Panašus nei 
felio bokštą. Bokštas būsiąs i žuvį, nei į žvėrį. Spėjama, 
vartojamas kaipo observaci- J j°£ gvvūunag užmuštas lai- 
jos bokštas ir jame bus įtai-1 vui ji sudavus arba laivynui 
syta stipri radio stotis. Gie- darant pratimus toje apie- 
drią dieną nuo bokšto vir- linkėję.
šūnės galima matyti 60 my- ----------------
lių tolumo. ! PLATINKITE “DRAUGĄ”

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus rem ia ir kovoja už kilnius idealus.

jo pas kleboną ir pasveiki
no pakeldami tris kartus į 
aukštą. Po to trustisas P 
Mikolaitis pasakė kalbą ir 
viso parap. komiteto vardu 
įteikė brangią dovaną knv 
gą-Mišolą. Klebonas pareiš
kė, kad jam padaryta labai 
didelis surprizas, nes nesi
tikėjo tokio pagerbimo. Po 
to klebonas pakvietė visus 
prie stalo. Čia irgi linkėta 
klebonui ilgų metų.

Gėlės "V " Dienai
Daug kareivių užsieniuose 

prisiuntė gėlių užsakymus 
pristatymui ne tuojaūs, bet 
“V” dienoje, kada ta diena 
ateis. “V” diena reiškia Per
galės Dieną. Kareiviai tar
nybose surado, kad tai yra 
naujas ir pavyzdingas būdas 
atminimui savo motinų, žmo
nų ar merginų. Joms bus di
delis džiaugsmas gauti gėles 
celebruojant “V” (Pergalės) 
dieną, kurios bus maloniau
sias surprizas jų gyvenime. 
Šie gėlių užsakymai yra at
siunčiama iš užsienio pačta 
iT kabelgrama vietiniams 
gėlininkams, kurie yra na
riai Allied Florists Associa- 
tion. . Skelb.

SUSIRINKIMAI
Bridgeport. — AKD. 2 

skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks penktadienį, 
spalių 6 d., po pamaldų, mo
kykloje.

Visos narės ir nariai kvie, 
čįami atsilankyti.

Išgirsit raportą iš pikni
ko ir kitus svarbius reika-1 
lūs. Valdyba

Brightori Park. — B. A. 
L. F. 6 skyriaus susirinki 
mas įvyks penktadienio va
kare, 8 vai., Hollywood sa
lėj, 2417 W. 43 st.

Valdyba

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 JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
JEVVELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO 
4216 ARCHER AVENUE 

Pilone: LAFAYETTE 8617

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

PERSONAUZE3D MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COflT! 
PARTIGULAR FEOPIdB PBEFE2B PAOHANK1S PBODUOTIONS 

DISTRIBUTORS OF THE FAMOUS MONTEIiLO GRANITE 
Mo«t Beantlfnl—ftlost Endurtiųj—H lm n jĮ ftB e r t  1> Thfl W6rl<L

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREUPKITfiS PR IE —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN— 

Member of the Lithuanlan Chamber of Commerca
MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. VVashington Blvd. 5919 South Troy Street 

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPnblio 4298 
VALANDOS: Kasdien 9-9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9-6 vaL

MARGUTIS
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 14» kilos
SEKMADIENIAIS — nuo Į  

iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk 

tadieniaia nuo 7 Ud 8 v. v. jį 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

ONA VERČINSKIENfi 
(po tėvais ZAROMSKAITfi)

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 ir  Thomas; sūnų Juozapą (U. S. 
Navy); brolį Kastą Zaromskį; seserį Petronėlę Jenkevičienę 
ir jos šeimą; pusbrolį Joną Ribikauską ir jo šeimą; ir daug ki
tų giminių, draugų ar pažįstamų. Lietuvoje paliko seserį ir 
pamotę.

Velionė priklausė prie Dariaus-Girėno Kareivių Motinų 
kliūbo.

Kūnas randasi pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 
4348 So. Californią 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 kviečiame 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.’

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAM INKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI
Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO» 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisu ir Dirbtuvė: 527 N. YYESTEEN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 610S

XI;

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA
PR U ZIN  FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

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 WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

n

PIRKIT TIESIOG IS  

ŽMONIŲ, KURIE PATYS  

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West l l l t h  Si.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į.-

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th A venue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. W estern Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsg patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflig finansiškam stoviai prieinamas.

NARIAI
Ohicagoa
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asoeiaeijofl.

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto

AMBULANCE
Patarnavimas

DSeng Ik Nuklf

J. LIULEVIČIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______Phone LAP. 3571

P. J. RIDIKAS
3354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1419
L I. ŽOLE— i

1646 WEST 46th ST. Phone VARUS 0781

MAŽEIKA
8319 LETUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

LACHAWICZ ffi SUNAI
2314 WEST 23rd PLAUS 
10756 S. MIOHIGAN AVĖ.

Phonea: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1279

L  BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908
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Jaudinantis atsitikim as

4 sūnūs jau žuvo kare; tėvai maldauja 
jiems

TIKRAS PASIAUKOJIMO PAVYZDYS. — PRAŠO NORS 
PALEISTI SUNŲ ATOSTOGOMS TĖVUS PAGUOS
TI. — PRAŠYMĄ PASIUNTĖ IR MIESTIEČIAI.

Mr. ir Mrs. Alven Borgst- 
rom, seni ūkininkai iš Tre- 
monton, Utah, davė penkis 
sūnus Amerikos kariuome
nei. Jaunus, s veikusį links
mus, pačiame gyvenimo žy- 

I dėjime tėvai juos išlydėjo. 
Bet dėl to ši karžygiška au
ka brangiai atsiėjo. Iki šiol 
jau keturi sūnūs savo gyvy
bę jau paguldė už savo my
limą šalį.

Nors šių tėvų didvyriškos 
yra širdys, bet jos žmoniš
kos. Keturių sūnų netekti, 
tai skaudus smūgis. Su kiek
vieno sūnaus mirtimi, su 
kiekvieno kraujo praliejimu, 
perskrosta ir tėvų širdis. Jei 
visi sykiu būtų žuvę, skaus
mas gal nebūtų buvęs toks 
gilus, perveriantis. Bet da
bar, skaityti juos žūstančius 
viens po vieno...

Dėl to Mr. ir Mrs. Borgst- 
rom šiandien apverkę ket
vertą mirusių karių-sūnų, 
pasiuntė prašymą, kad leis
tų jų penktajam sūnui ka
riui grįžti ir- skaudžioj va
landoj juos paguosti.
PRAŠO MIESTIEČIAI

Net ir jų miesto gyvento
jai .prie to prašymo yra pri
sidėję. Ir jie maldauja, kad 
penktajam sūnui, Boyd, 23 
m., kuris jau 18 mėnesių kai 
pietinėse jūrėse, būtų dilo-

GRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRG, LUMP — Sijoti. . . . . . <gg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūšies, gy 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP. . . . . . . . . . g į j  2 5
PETROLEUM COKE (Course)- J Į 2  5 0  
PETROLEUM COKE (Pilė Rnn) J ĮQ * Q 5

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės
— tai mūsų specialybė.

.Labai geros rūšies moterų kailiniai, kailiukais papuoštais 
‘ėloth’ 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 — savininkes

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

ant Pirmų Morgičių
■f pigesnį nuošimtį — be kondšlno 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savmgs and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD. . . . . . . . . . .  Jei. CANal 888*3

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

S O U T H  P A U L I N A  
RU55IAN TURKISH BATHS

ATLANKYKI! SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos,

ELEKTRIKINIS GYDYMAS 
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

M A S S Ą C t

1657 West 45fh Sf. Kampas S. Paulina St.
jjffijj- A. F. CZESNA, Savininkas

I damas garbingas paliūosavi- 
mas arba nors atostogos.

Leroy Borgstrom žuvo 
Italijoje 1944 m. geg. mėn.; 
Clyde, 28 m., žuvo Guadal- 
canal salose 1944 m. kovo 
mėn.; Rolon, 19 m., žuvo 
Prancūzijos invazijoje, .o pe
reitą mėnesį gauta žinia, jog 
kitas sūnus Rulon, dalyva
vęs Prancūzijos fronte, ne
surandamas.

Liko 5 dienos 
registruotis

Kas nori balsuoti rinki
muose lapkr. 7 d., tai jau 
dabar be jokio delsimo turi 
registruotis. Registravimas 
baigiasi spalių 10 d., ir kas 
iki tos dienos neužsirašo, 
tas šiais metais netenka bal
savimo teisės. Svarbi yra 
kiekvieno gero piliečio pa
reiga balsuoti, taigi naudo
kitės savo teisėmis.

Gyvenantieji Chicago, 
Chicago Heights, Berwyn, 
Harvey, Cicero, Summit, 
Stickney, Morton Grove, 
Elrawood ar Skokie, gali re
gistruotis dabar pas mies
telio rinkimų komisiją. Kas 
gyveną Cook Kauntėje, gali- 
registruotis kauntės klerko 
ofise. Paskutinę dieną visos 
balsavimo vietos bus atda
ros nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Visi registruokitės!

WHOLESALE
FURNITURE > 

BROKER
Everything In the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAUT
For appointment call —  

REPUBLIC 6051

GEBAI ĮSIŽICREKIT Į ŠĮ ATVAIZDĄ

Divorsų teismuose turėtų būti bažny

Gerai prašom įsižiūrėti į šį atvaizdą. Tai nuotrauka 
vienos karo paliestos šeimos, kokių šiuo metu Europoje 
yra tūkstančiai, o tame skaičiuje šimtai ir lietuvių šeimų. 
Dabar eina Community and War Fund aukų rinkimo va
jus. Pats dirbk, aukok ir kitus paragink aukoti. Dalis tų 
surinktų aukų bus paskirta ir lietuviams nuo karo nuken-' 
tėjusiems sušelpti. (NCWC—Draugas);

čios ir
Divorsai mūsų šalyj imą 

taip daugėti, jog visiems 
aišku, kad jei taip eis toliau, 
susilauksime didžiausios ka
tastrofos. Susipratę visuo
menės vadai susirūpinę ieš
ko būdų, kuriais būtų gali
ma šią baisią persiskyrimų 
epidemiją sulaikyti.

Chicagos aukštesnio teis
mo teisėjas John Sbarbaro 
šiam reikalui duoda pasiūly
mą. kuris, gal pilnai nesu
stabdys šio blogumo, bet ga
li padaryti daug gero. Jis 
siūlo, jog bažnyčios ir į vai-

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS! 
Apart suknelių čia rasite taipgi 

pilną pasirinkimą siūtų ir kailių — 
vėliausios mados ir puikiausio iš- 
dirbimo.

i Didvyriškas darbas

! Lakūnas, kybodamas ore, apraišioja 
sau iki kelių nupjauta koja

JAM ŠOKANT IŠ LĖKTUVO, KOJĄ NUKIBTO ORLAI
VIO UODEGA. — LEIDŽIANTIS ŽEMYN, KABYS 
SUSIVERŽIA KOJĄ. — NETENKA ŽADO.

iti žemyn, kadangi buvo pa- 
I vojus, kad leidžiantis bom- 
; ba gali eksploduoti. Prisiė- 
! jo leitenantui Chapin šokti.

Jau šiaip žmogui reikia 
| nepaprastos drąsos ir stip
rybės sau apraišioti nuplau
tą koją. Bet reikia jau ne
žmoniškos galios jėgos tą  
padaryti kaip kad Lt. Mar- 
vin Cp. Chapin, 3848 North 
Ridgeway, — t. y. leidžian
tis žemyn parašiutu.

REIKIA ŠOKTI

Lt. Chapin, prieš karą bu
vęs dentistu Chicago j e, skri
do 22-rą kartą su lėktuvų 

• misija virš Prancūzijos.
| Nors jo lėktuvas buvo pa- 
| šautas, Lt. Chapin pavyko 
j lėktuvą grąžinti Anglijon. 
Bet nežinia dėl kokių prie
žasčių, viena 500 sv. bombų 
po orlaivio sparnais užkliu
vo ir Įrankiams neveikiant, 
lakūnas jos niekaip negalė
jo paleisti. Tokiu būdu ne-! 
buvo galima lėktuvo nuleis-

V A I R I O  
D O M I O  

U Ž IN 1 O

Bažnyčia apvogta
Hudson Av.e. policija ieš

ko vagių, kurie pavogė 3 si
dabrines ampulkas ir sidab
rinį komunijos pateną nuo 
altoriaus Šv. Povilo Evan- 
geliškos liuteronų bažny
čios. Dalykai Įkainuojami 
200 dolerių vertės. Vagystė 
buvo susekta, kuomet džia- 
nitorius rado prilaistyto 

į vaško ant grindų einant nuo 
altoriaus iki skiepo lange
lio, per kurį vagys buvo 
Įlindę.

rios socialinės agentūros di- 
varsų teismuose turėtų savo 
atstovus, kurie stengtųsi kur 
galima: sutaikyti žmones ieš
kančius divorso.

“Tūkstančiai divorsų jau 
išvengta tarpininkaujant į- 
vairių tikybų grupėms, ir 
tūkstančius kitų galima 
lengvai sustabdyti”, pareiš
kia teisėjas Sbarbaro. Jis 
taipgi tvirtina, jog tokia at
stovybė taipgi suvarkytų 
daugelį išardytų namų ir bū-, 
tų išvengta; daug ištvirkimo 
jaunimo tarpe. Revolveris lovoje

Mrs. Irėne Ryan, 4109 
Fletcher st., radusi po po
sūnio Howard, 19 m., lovos 
matrasu revolverį, pranešė 
policijai, kuri jaunuolį tuoj 
suareštavo. Mrs. Ryan aiš
kino, jog Howard paskutiniu 
laiku pareidavo vėlai ir ne
labai suvaldomoj padėtyj, 
todėl ji manė geriausia poli
cijai pranešti pirm negu kas 
blogo gali atsitikti.

Patinka kalėjimas
Vos Mrs. Margaret O’Neil, 

65 m., paleista iš kalėjimo 
už netinkama apsiėjimą, kai 
ji vėl suareštuota — šį kar
tą už girtavimą. .Teisėjui nu
sistebėjus, kad “ji vėl čia”, 
Mrs. O’Neil atsakė, jog jai 
patinka kalėjimas. Ten ji ir 
grąžinta iki atidirbs $50 pa
baudą.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED.

NUKIRTO KOJĄ

Tai buvo jo pirmas šoki
mas iš lėktuvo. Bet pasitai
kė, jog iššokus, lėktuvo 
uodega jam sudavė dešinėn 
kojon ir ją nukirto iki ke
lio. Leidžiantis parašiutu 
žemyn, lakūnui pavyko žaiz
dą užveržti, kad kraujas su
stojo bėgęs. Po to neteko 
žado, bet laimingai nusilei
do.

Lt. Chapin dabar yra gy
domas ligoninėje Atlanta. 
Ga. Gailą, žinoma, jam ko- 
jps, bet dėl to jis nenusime
na. “Priešingai”, -— sako 
Lt. Chapin, “man šiek tiek 
garbė, kad galėjau taip pa
daryti”.

$25,000 u i akį
Teisme pradėta byla .prieš 

William Ferowich, 2547 W. 
71st, kad šis Kenneth Lenz, 
14 m., 7031 S. Rockwell st., 
sumokėtų $25,000 už neteki
mą akies. Ferowich kaltina
mas davęs kitam berniukui, 
Donald Gedart, 13 m., 7026 
S. Rockwell, šautuvą, ku
riuo Kenneth pašautas akin 
ir dėl to viena akimi apakęs.

Namai juodukams
Chicagos miesto taryba 

patvirtino leidimą statyti 
juodukams 2 gyvenamų na
mų projektus, kuriuose bus 
vietos 500 šeimynų. Vieni 
namai bus statomi tarp; 37 
ir 39-tos gatyės, Wentworth 
avė. iki Princeton avė., o ki
ti tarp 27-os ir 29-tos, State 
st. iki Rock Island geležin
kelio bėgių.

$25, kad mušė vaiką
Arthur Welsch, 49 metų, 

4351 N. Kenmore avė., turė
jo užsimokėti $25 pabaudos 
už tai, kad sudavė Danny 
Hali, 9 m., 4363 N. Kenmore 
avė., kuris Welsch pavadino 
netinkamu vardu.

Naujas sekretorius
LONDONAS. — Berlyno 

radio pranešė, jog mirusio 
kardinolo Maglione vietoj 
nauju Vatikano valstybės 
sekretorium būsiąs paskir
tas buvęs Popiežiaus nunci
jus Ispanijai. Federico kar
dinolas Tedeschini. Kol kas 
iš Vatikano nėra jokio pa
tvirtinimo apie šitokį pasky
rimą.

X “Sibiro žvaigždė” — 
tokiu vardu didelis iš Sibi
ro tremtinių gyvenimo vei
kalas bus .atvaidintas šv. 
Jurgio parapijos- salėj gruo
džio 3 d. paminint kruviną 
dešimtmetį lietuvių batali- 
ono Sibire, kurį Omske bol
ševikai kardais sukapojo.

I Veikalą vaidins Waukeg-an, 
UI., lietuvių teatro mėgėjų 
grupė. Vakarą ruošia trys 
Chicago apskritys: Federa
cijos, Susivienymo ir  Mote
rų Sąjungos.

X " Drauge” šiomis die
nomis įsteigtas BALF 
(Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo) skyrius. Valdybon 
išrinkta:, kun. P. Cinikas,
M.I.C., pirmininkas; Ig. Sa
kalas, 1-mas vice pirm.; L. 
Šimutis, 2-ras vice pirm.; 
kun. K. Barauskas, 3-čias 
vice pirm.; L. Labanauskas, 
4-tas vice pirm.; kun. A. 
Naudžiūnas, M.I.C., sekr.; 
A. Daugirdas, iždininkas; ir 
kun. A. Miciūnas, M.I.C., f i
nansų sekretorius. Skyriui 
iš centro duotas No. 22.

X S. ir P. Butkevičiai, 
gyvenantieji Naperville, UI., 
šiomis dienomis gavo: daug 
laiškų nuo asmenų, kurie 
turi trumpų bangų radio. 
Jie rašo girdėję per radio 
jų sūnų Leoną kareivį, ku
ris randasi vokiečių nelais
vėj. Programa buk buvus 
siųsta iš Berlyno rugsėjo 
16 d. Pirmas apie tai laiš
kas buvęs nuo Violet Ben- 
der iš Oberlin, Pa., kuri tu 
ri valdžios leidimą trumpų 
bangų radijui laikyti. Už 
kelių dienų daugiau apie tai 
parašysime.

X S. ir O. Rudaičiai, vest- 
sidiečiai, šiomis dienomis 
gavo laišką nuo savo sū
naus Leo. Laiške įdėta ir iš 
karpa iš vieno kariuomenės 
leidžiamo laikraščio Belgi
joj (anglų kalba) apie di
delius Amerikos Pirmosios 
Armijos žygius- Belgijoj. 
Leonas Budaitis yra Pirmo
sios Armijos infanterijoj 
prie sunkiausių kanuolių, 
kuriomis dabar daužoma 
Sigfried linija.

X “Draugo” redakciją 
vakar aplankė brangūs ir 
visuomet pilni gyvumo sve
čiai: Milwaukee parapijos 
kleb. kun. A. Mažukna, M 
I.C., ir  buvęs “Laivo” re
daktorius, kuris dabar Mar- 
ąuet-te Universitete gilina 
savo mokslą, kun. A. San- 
dys, M.I.C.

X Moterų Sąjungos 49 
kp. pastarame savo susirin
kime Community and War 
Fund vajui nutarė paauko
ti $10. Jei kiekviena drau
gija paaukotų kad ir po de
šimkę, susidarytų didelė pi
nigų suma.

X LRKSA 160 kp., Brigh- 
ton Park’e, pastarame savo 
susirinkime nutarė Commu
nity and War Fund aukų 
rinkliavoje paaukoti Š20. 
Pavyzdys kitoms draugi
joms.


