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...“and that government of
the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

-—Abraham Lincoln

Vot xxvui

LAISVINAMAS GRAIKIJOS KRAŠTAS !
Didelės Aliantų Jėgos Išlipo Graikijoj

GRAIKAI AMERIKIEČIUS IR BRITUS SUTIKO SU 
DŽIAUGSMU. BRITAI PAĖMĖ PATRAS UOSTĄ

ROMA, spaliu 5.—Puolant iš jūros ir oro, britų kariai 
išlipo į Graikiją vakaruose, įžengė į Patrai uostą ir paėmė 
aerodromus-, iš kurių' R.A.F. Spitfires lėktuvai veikė, kad 
padėljus išvyti ar sunaikinti vokiečių garnizonus.

Sąjungininkų- kom a n d a, 
pranešant šiandien apie In
vaziją, pasakė, jog išlaipi
nimo jėgos susitiko su prie
šu Graikijoje ir pietinėje 
Albanijoje, kur sąjunginin
kų vienetai į pakrantę nu-i 
vyko prieš dešimt dienų.

Atrodo, jog vokiečių die
nos baigiasi Balkanuose.

Nebuvo pranešta, koks 
buvo vokiečių pasipriešini
mas Patrai uoste. Patrai 
yra trečias didysis Graiki-
jos uostas. Pirmiau buvo kijos žemę.

Pramušė Naują Skylę Vakaru Sienoje
NACIŲ RADIJAS ĮSPĖJO ŽMONES, KAD ATEINA 

DIDELE OFENSYVA. SĄJUNGININKAI OLANDIJOJE 
STUMIASI SU DIDELE JĖGA PIRMYN.

Aukščiausias štabas Sąjungininkų jėgos, spalių 
Amerikos Pirmoji Armija daro palengva pažangą
fried Linijos užpuolime, praėjus Ubach, šiandien pranešė I į>a lau  salose; n
sąjungininkų štabas. vų nuskandinta ar sužalota

Šiandien vokiečiai pranešė, kad Amerikos Pirmoji Ar
mija pramušė naują skylę vakarų sienoje prie Palenberg, 
kai štabai pranešė, jog amerikiečiai tęsia pažangą į įsi- 
stiprinimus, aplinkui Ubach.

Šarvuotos ir pėstininkų 
jėgos, vadovaujamos gen. 
Hodges, stumiasi per Ubach 
spragą linkui Cologne lygu-1 
mos, kad sudavus ‘smūgį, an
trajai nacių apsigynimo li
nijai, už pralaužtos Sieg- 
fried Linijos.

Gen. Eisenhower štabas 
pasakė, kad pažanga suma
žėjo dėl smarkaus vokiečių 
pasipriešinimo.

Pranešama, kad Olandijo
je sąjungininkai stumiasi | Su Pirmąją U.S. armija, 
pirmyn. r spalių 5.—Amerikos tankai

Amerikiečiai šiandien į- pažengė daugiau kaip mailę 
žengė į Drimant tvirtovės paimant Beggendorf šian- 
požemius kovoti, ir britų dieną. Beggendorf yra trys 
antroji armija atakavo še- mailės Vokietijos v id u je ,  
šių mailių olandų fronte, nuo olandų rubežiaus.

Rusai Jau Belgrade -  Pranešama
TUO SUDARYTAS DIDELIS PAVOJUS VOKIEČIAMS.

MASKVA, spalių 5.—Rusijos ginkluotos jėgos šiandien 
pasiekė geležinkelio junginį nuo Pancevo miesto, kuriame 
yra 22,000 gyventojų. Šis miestas' randasi mažiau kaip už 
9 mailių šiaur-ryčiuose nuo Belgrado, ir fronto praneši
mai pastebi, kad sostinė gali kristi bet kurią valandą. Naciai Šaukia Vaikus

Gal būt Jugoslavijos sos-' rusams užimti naujas pozi- Į Karo Tarnybai
tinę Belgradas bus kritusi, I cijas. 
kai šiandien skaitysime šias 
žinias.

Sakoma, kad 
apylinkėje vokiečių padėtis 
yra prastoje padėtyje. Ru-; 
sai padarė didelį apsupimą. I

Jugoslavijos partizanai, j 
nurodydami kelius, padeda, Platinkite “Draugą”

_ .  LONDON, spalių 5.—Ro-
8 mos radijas šiandien paskel 

be, kad rusų kariai jau ko
vojo Belgrado, Jugoslavijos 
sostinės, priemiesčiuose.

STOKHOLM, spalių 5.— 
Dagens Nyheter laikraštis 
praneša, kad 16 metų vokie
čių jaunuoliams įsakyta 
šiandien registruotis karo 
tarnybai. Taip pat primena
ma, kad pirmiau šešiolikos 
metų jaunuoliai buvo tik ra
ginami stoti savanoriais.

pr.anešta, kad vokiečiai Grai 
kijoje turi tris divizijas, ir 
taip pat kitus elementus, iš
gabentus iš Kretos ir Ae- 
gean salų.

Ketvirtadienio naktį už
puolėjai įėjo į Patrai, mies
tas turįs 61,000 gyventojų, 
šiauriniame krante nuo Pe- 
loponnesus, 112 mailių va
karuose nuo Atėnų. Graikų 
gyventojai su džiaugsmu su 
tiko amerikiečių ir britų 
jėgas, įžengus jiems į Grai-

žemiau Arnh’em, mažiau 
kaip už dvejų mailių nuo 
Reino tilto, esant lietui ir 
purvui.

Amerikos tankai ir žemės 
kariuomenė palengva slinko 
per purvą ir lietų šiandien, 
žemiau Aachen, prisiren
giant prie didesnių dalykų.

Nacių radijas įspėjo žmo
nes, kad didžioji ofensyva 
dar tik prasideda.

TENGCHUNG ATITEKO SĄJUNGININKAMS

Tengchung buvo išlaisvintas sąjungininkų. Tai yra pirmas miestas rytuose nuo 
Burmos. čia matome kopėčias, naudojant miesto išlaisvinime. Miestas atimtas iš ja
ponų po penkių savaičių kovų. (A Draugas-Acmephoto).

{vairios — įdomios

....ŽINIOS
GRAIKIJA—Britai paėmė 

Patras uostą ir areodromą.
VAKARŲ FRONTAS — 

Amerikiečiai pram ušė nau- 
I ją skylę, vakarų sienoje, 
žengia į Cologne lygumas.

PACIFIKAS — Japonai 
10.987 užmuštaisprarado

oro užpuolimuose.
LAIVYNAS—UK subma- 

rinai nuskandino japonų nai
kintuvą, tankerį ir devynis 
kitus laivus.

RUSIJA—Sovietų1 kariuo
menė yra 15 mailių nuo Bel
grado, Jugoslavijos sosti
nės.

Lenkų Vadas Pateko 
Nacių Nelaisvėn

LONDON, spalių 5i—Gen. 
Tadesuz (Bor) Komorowski, 
kuris vadovavo sukilėliams 
Varšuvoje prieš vokiečius 
per 63 dienas, buvo nacių 
jėgų paimtas nelaisvėn, vo
kiečių DNB agentūra šian
dien pasakė.

KELIAS { BERLYNĄ
1. —VAKARŲ FRONTE: 

305 mailes (vakaruose nuo 
Kleve).

2. — RUSIJOS FRONTE: 
310 mailes (nuo Varšuvos).

3. —ITALIJOS FRONTE: 
570 mailių (pietuose nuo 
Bologna.).

Sąjungininkai Gerai Kirto Japonams
SĄJUNGININKAI NUSKANDINO AR SUŽALOJO DAR 

11 JAPONŲ LAIVŲ ARTI FILIPINŲ SALŲ

Sąjungininkų štabas, New Guinea, spalių 5.—Sąjungi
ninkų lėktuvai nuskandino ar sužalojo dar vienuoliką ja
ponų laivų, boibbardavo japonų aerodromus ir daužė 
svarbų uostą, nuo Pilipinų iki Amboina, štabas šiandien 
pranešė.

Sunkus bombonešiai atakavo Maksaar, didelį japonu 
uostą, pietvakarinėje pakrantėje nuo Celebes. Jie saikelė 
17 gaisrų tarp* aliejaus tankų, pirmadienio užpuolime. 
Sąjungininkai neprarado lėktuvų.

Catalina žvalgybiniai lėk
tuvai palietė laivą Amerong 
įlankoje, Celebes, tą patį 
vakarą. Jie paliko 2,000 to
nų laivą degantį.

“Cats” puolė mažus lai-
vus ir barges prie Goron- nuę Celebes. Ceram ar-eo- 
talo, Celebes, tris sužalojo, dromai buvo išmušti su 90 
keletą barges nuskandino ir tonų sprogstamos medžią - 
fcombardavo žemėje įrengi- ogs.
mus.

Anksčiau dieną Lightning 
lėktuvai nuskandino keturis 
1,000 tonų laivus Ambon 
įlankoje, Amboina saloje.
Sunkūs vienetai davė smū
gį į Laha ir Haroekoe aero
dromus, paleido 95 tonus 
sprogstamos medžiagos.

LONDON, spalių 5.—Lon
dono radijas pacitavo pra
nešimą iš Berno, kur sako- 
ma> jog Vienoje ir kitose 
Austrijos dalyse buvo suki- 

ilimas. Bet nebuvo patvirti
nimų iš kitų šaltinių.

BBC pareiškė, kad buvo 
ROMA, spalių 5. — U. S. nukentėjusių ir areštų po 

Penktosios armijos kareiviai | dienų, kai generolas 
Dwight D. Eisenhower ir

Amerikiečiai Laimėjo 
Mailę Bologna Kelyje

vakar pasistūmė mailę pir
myn, siaučiant baisiai ug
niai iš vokiečių įsistiprini- 
mų ir apkasų. Amerikiečiai 
pasistūmė pirmyn kelyje į 
Bologna, kuris randasi ma
žiau kaip už 14 mailių nuo 
didelio susisiekimo centro.

Amerikiečiai paėmė tiltą, 
tuojau į šiaurę nuo La Šei
va, penkios mailės rytuose 
nuo 65 kelio prie Loiano.

Amerikiečiai laimėjo nau
ją poziciją Imola kelyje, 
trys mailės šiaurėje nuo 
Castel dėl Rio. Kairiame 
sparne jie paėmė Cuviola 
miestą.

Šiandien giedriau ir šilta, 
su lengvu vėju.

žvalgybiniai lėktuvai su
žalojo vidutinį tankerį Basi- 
lan saloje, pietuose nuo 
Zamboanga, Pilipinų pietuo
se, ir nuskandino 1,000-to- 
nerį Soela saloje, rytuose

Sako, Kad Vienoje 
Kilo Neramumai

Maskvos radijas austrams 
pranešė, kad “laikas atėjo,” 
jog turi aiškiai įrodyti, kad 
nenori vokiečių šeimininka
vimo.

Paskyrė Teismą
LONDON, spalių 5.—Pa

ryžiaus radijas šiandien pa
skelbė, kad De Gaulle vy
riausybė paskyrė tribunolą 
iš šešių generolų, kad išty
rus dalyką dėl maršalo Hen
ri Philippe Petain ir 50 va
dovaujančių asmenų Vichy 
valdžioje. Jie kaltinami iš
davystėje ir bendradarbia
vime su priešu.

Iš Lietuvos Žmonės Labai Žiauriai 
Varomi j Tolimąjį Sibirą

RUSŲ POLITINES POLICIJOS (NK VD) BIURAI 
KARO VEIKSMŲ PROGA, ŽUDO, PLĖŠIA, NAIKINĄ

NEVV YORK, spalių 6. (LPN) — Okupantai Lietuvos 
žmonių namus', turtą išplėšė ar sunaikino. Didieji pasta
tai sugriauti. Labai daug Lietuvos žmonių tremiama į Si
birą. Lietuvos žmonių padėtis pasibaisėtina. Lietu
vos kariai priešinasi okupantams. Okupantai naikina lie
tuvių tautą.

Kaip jau buvo atžymėta, 
naujiems okupantams—ru
sams įsiveržus vokiečių oku- 
puoton Lietuvon, didžiausiu 
kentėtoju buvo ne rusai ir 
ne vokiečiai, bet Lietuvos 
žmonės. Jų namai, jų ūkiai, 
visas jų turtas sunaikintas 
arba išplėštas; didingi nau
ji Kaimo pastatai kaip Vy
tauto Muziejus, Prisikėlimo 
šventovė, moderniškos ligo
ninės pastatai, — susprog
dinti.

BAISŪS OKUPANTAI
Žmonių gyvybes okupan

tai skaito niekais; su mote
rimis ir vaikais apsieinama 
barbariškai. Rusų politinės 
polici j os (NKVD) buri a i, 
karo veiksmų proga, žudo, 

'plėšia ir naikina. Sibiran 
siunčiamų skaičius toks, kad 

i net gyvulių vagonų, nebe- 
Iužtenka jų pervežimui; trem 
tinių būriai varomi kaip 
galvijai,—basi, be šiltų dra
bužių, alkani. Tai tautos 
naikinimas, tai į dangų šau
kianti skriauda, vykdoma 
tų, kurie save vadina “taiką 
ir laisvę mylinti tauta.” 
Tokio kruvino keršto už- 

I klupti, tik patys narsieji 
Lietuvos kariai—jaunuoliai 
teįveikia priešintis. Rusų 
aktas kerštas ir laukinis 
žiaurumas tik gilina ir ska
tina neapykantą.

ĮBĖGA kur  tik  gali

Gelbėdami savo šeimas ir 
I gyvybes, daug lietuvių bėga 
nežinia kur, apleisdami savo 
numylėtas sodybas. Daug 
bėga vokiečiuosna nežino
dami, kad ten jų laukia var
gas ir pragaras. Daug atsi
dūrė Žemaitijoje, jų tarpe 
spėjama Arkivyskupas Skvi 
rėčkas. Daugelis iriasi per 

| jūras bijodami vokiečių ges- 
j tapininkų sauvalės. Girdėti 
! esama paskendusių jūroje. 
Kaip praneša Švedų žinios, 

(ten šveduose atsidūrė ligi 
! spalių /I dienos bent. pustre
čio šimto naujų atbėgėlių. 
Paskutinė telegrama iš Stok 

Iholmo čia gauta rugsėjo 29 
į d. sako, kad iš Norvegijos 
atbėgo du lietuviai, gi iš 
Suomijos—107. Jie ten esą 
dabar internuoti kaip karo 
dalyviai.
KĄ PAREIŠKĖ?

Spaudoje pasirodžiusi ži- 
l nutė būk du Lietuvos vys

kupai nužudyti, tikrenybei 
.neatitinka; taip esą pareiš
kusi L. Pasiuntinybė Vašing 
tone.

Lietuvos Atstovas Pietų 
Amerikoje, pasiremdamas 

Washingtono kolegos ofici
alia nota, taipgi slaptomis 
ir viešomis žiniomis iš vo
kiečių bei rusų okupuotos 
Lietuvos, pareiškė protestą 
1944 m. rugpiūčio 31 d. dėl 
vokiečių bei sovietų žiauru
mų ir pretenzijų į Lietuvos 
laisvę ir integralumą. Nota 
išsiuntinėta vyriausybėms.

KARO NUOSTOLIAI
WASHINGTON, spalių 5. 

—Iki šiol Amerika turi vi
suose karo frontuose nuken
tėjusių viso 417,085. Apie 
tai buvo pranešta šiandien

Sako, Kad Nuskandinę 
U.S. Naikintuvą

NEW YORK, spalių 5.— 
įTokyo radijas šiandien pa- 
| reiškė, kad Amerikos nai- 
kintuvas, veikiantis rytų 
vandenyse nuo Peleliu salos, 
Palau grupėje, buvo nuskan- 

idintas “tuojau po didelės 
i eksplozijos.” Japonai giria-, 
si, kad Amerikos naikintu
vą nuskandino japonų sub- 

I marinas.

Nuskandino
WASHINGTON, spalių 5. 

—Amerikos submarinai, ar
dydami japonų reikmenų 
pristatymo kelią, sunaikino 
dar 11 priešo laivų, įskai
tant tris karo jėgas, šian
dien pranešė navy.

Kiek Žuvo Japonu 
Palau Salose

PEARL HARBOR, spalių 
5.—šiandien pranešta, kad 
Palau salose žuvo 10,987 ja 
ponai.

Štabas praneša, kad 9,878 
japonai krito Peleliu saloje 
ir 1,109 japonai krito An- 
guar saloje, šešios mailės 
pietus.

KALENDORIUS 
Spalių 6d.: Šv. Brunonas;

senovės: Buivydas irGuoda.
Spalių 7d.: Šv. Sergijus; 

senovės. Berčius ir Perkū-
natėlė.
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Jungtinių Tautų Iškilmės ir Lietuvių 
Diena Jau Čia Pat

TAUTINIŲ GRUPIŲ PARODA — TAUTŲ IR AME
RIKOS HIMNAS — VINCENT' LOPEZ ORKESTRĄ— 
LIETUVIŲ DIENA — LIETUVIŠKA BAKŪŽE — 
RANKDARBIAI — DIDELIS BANKETAS — KINŲ, 
LIETUVIŲ, NORVEGŲ IR UKRAINŲ PROGRAM1 
— SVEČIAI IŠ KITUR — MILŽINIŠKAS KOMITE
TAS — VISI VEIKIA Iš VIENO — VISŲ TAUTŲ 
LAISVE, TAI BENDRAS SIEKIS.

WHAT’S WRONG WITH 

THIS PICTŲRE?

D o n ! drain u jed  <•» in ,°  a mi,k boHle— «♦ mighl 
brcak and your m est dcalor won‘t  accop* H »  
a glasj Container. or givo you rafion poinl* lo t 
it . Slrain your la t  iiito a  clean tin can. o f anyBaltimorę, Md. — Tauti-| 

nių grupių iškilmės, kurių | 
pelnas skiriamas įkūrimui 
Garbės Sąrašo (Honor Į 
Scroll) Preston Gardens ai
kštėje, prasidės sekmadie
nį, spalių 8, nuo 7 v. v., mil 
žiniškoj patalpoj, Fįfth Re- 
giment Armory, kur bus ir 
visi kiti parengimai. Perša
lę maršuos tautinių grupių 
pulkai, tautiškuose drabu
žiuose — jų tarpe ir lietu- j 
viai; kiekviena grupė estra-! 
doj giedos savo tautos him-, 
ną, ir paskui visos grupės 
giedos Amerikos himną. 
Kalbės Marylando guberna
torius O’Connor, Baltimorės 
majoras, McKeldin, ir kiti 
garbės svečiai. Bus ir kito
kių veiksmų. Vėliau seks 
bendri šokiai, kuriems gros 
garsi Vincent Lopez orkes
trą. šis iškilmių atidarymo 
vakaras bus ‘‘Maryland 
Night.”

Pirmadienį, spalių 9, bus 
čekoslovakų ir rusų vaka
ras.

Antradienį .spalių 10, ki
nų, lietuvių, norvegų, ir uk
rainų vakaras.

Trečiadienį, spalių 11, bri
tų, lenkų ir graikų vakaras.

Ketvirtadienį, spalių 12, 
(Cslumbo dieną) “Pan-Ame
rican Night.”

Spalių 10 d., kaip. ir kitas 
dienas, (sport spalių 8) 
Fifth Regiment Army bus 
atvira publikai nuo 3 vai. 
dieną. Anksčiau atvykę tu
rės geresnę progą pamatyti 
visas įdomybes ir grožybes.

Tąrp ko kito, lietuviai čia 
matys tipišką savo tėvų 
krašto bakųžę, kur tilps 
mūsų sesučių visoki margi 
raštai ir įvairūs rankdar
biai; Bus daug ir kitų eks
ponatų.

Bendroje salėje, kinai, lie
tuviai, įr Ukrainai, teiks tri
jų tautų parengtus valgius, 
kas norės pasisotint. Kinie
tis, lietuvaitės ir ukrainie- j 
tės aprūpins pasirinktais 
valgiais už prieinamą mo • 
kestį.

Vakaro- įžanga bus $1.00 
asmeniui. Kas norės daly
vauti specialiam kinų, lie
tuvių, norvegų. ir ukrainų

bąnkiete, sumokėjęs $5.00 
dalyvaus bankete, kuris 
prasidės nuo 6 vai. vakare, 
ir už tą patį tikietą, turės 
progą dalyvauti vakarinia
me programe. Mokėjusiems 
$5.00 jau nereiks pirkti do
lerinio tikėto.

Šiame bendrame bankete, 
irgi Fifth Regiment Armo
ry, dalyvaus Lietuvos pa
siuntinys, Povilas Žadeikis, 
kinų, norvegų ir ukrainų 
pasiuntiniai bei garbės sve
čiai, ir kiti aukšti asmenys.

Kaip 7:30 vakare, bus ki
nų, lietuvių ir ukrainų pro
grama. Lietuvių programą 
pildys šv. Alfonso parapi
jos mokyklos vaikučiai ir 
4‘Dainos” Choras. Vaikučia*’ 
šoks lietuvių tautiškus šo
kius ir dainuos gražias, dai
nas. Dainiečiai — gražia- 

I balsis Klementas V. And- 
Ireikus, tenoras patieks pa- 
| rinktinių lietuvių dainų, o 
i moterys ir mišrus choras 
užtrauks skamias dainas, 
vedant poniai Lelijai Ba- 
kerckienei ir akompanuo
jant panelei Elenai Juckau- 
skaitei.

Po programos bus bendri 
šokiai, grojant parinktiniam 
orkestrui.

Gubernatoriaus ir Balti- 
I morės majoro proklamaci
jomis šios dienos bus žino
mos kaipo viršminėtų gru
pių šventadieniai.

Visų įdomybių ir grožy 
bių, kokios ten bus, žodžiais 
čia negalima perduoti. Kas 
čia suminėta, tai tik mažy
tis šešėlis to viso milžiniško 
spektaklio, kuris įvyks Fifth 
Regiment Armory.

Kokios pastangos ir kokie 
darbai vienų lietuvių yra a t
liekami, tai gal kiek geriau 
galima bus suprasti pažvel
gus į milžinišką'sąstatą val
dybos ir komitetų.

Mūsų vyriausiame komi
tete veikią:

Antanas J. Miceika, pir
mininkas, kun. dr. Liudas 
Mendelis, Vincas Bredickas, 
Magdutė Budelytė, Juozas 
Kaminskas, Vincas Lukom, 
Jonas Pazneika., Vytautas 
Petraška, Julė Rantenįenė, 
Vera Mikušauskienė, Elz
bieta Lazauskienė, Jurgis

Kalinsuskas, Anelė Reido- 
šytę.

Garbės Komitetas: Kazys 
Akelaitis, Magdalen Clay- 
ton, Jane Chaney, Petras 
Joras, Dominikas Mačiulis, 
Milda K. Menger, Juozas 
Milunaitis, Milda Mondra- 
vickaite, Veronika Paulie- 
nienė, Juozas Olevičius, 
Charles Ozel, Vincas Pečiu
lis, Antanas Strazdauskas, 
Stasys J. Janusas.

Kitų Komitetų suminime 
tik pirmininkus:

Adv. Tarnas G. Gray- 
Grajauskas, Priėmimo;

Dr. A. Želvis, Lietuvių 
karių “Garbės Sąrašo” ;

Jurgis Galkus, Žailsų; 
Jonas Kazys, Bakūžės

statymo;
Marijona Remeikienė, 

Rankdarbių.;
Dr. Jonas Bučnis, Lietu

vos Krasaženklių;
Adv. Nadas Rasteinis, 

Garsinimo;
NelĮįe Miller-Miliauskienė, 

Kareivių Motinų;
Vincas Višinskas, Progra

mai garsinimų rinkimo;
Marijona Milunsitienė, 

Valgių;
Jonas Kotha-Krakauckas, 

Gėrimų;
Fotografas Vincas Velžis, 

Tikietų
Ona Lukos, Laimėjimų;
M. Vohkienė, Exponatų.
Visi šie komitetai dirba.
Bet ir kitų. tautų grupės

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutes masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
p.,q ir  ir  t ’IOKT''*'
džiaugsitės patogumu Ir Be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas — — ■

»»irii>uLbiū-bULDBLAlT

DEYINE OINTMENT
N esutepantis----Nenuilažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOB 1462.

STASYS LITWINAS SAKO:
“ D A B A R -  Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
—  GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturm o Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plyti; Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (IIardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir  tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. V1CTORY 1272 

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

turi tokius ir kartais dar 
didesnius komitetus.

Prie tų dargi viršuj stovi 
bendrasis Garbės Komite
tas, ir Majoro Komitetas, 
tai viso komitetuose dirba 
per 1,000 žmonių.

Visi, tautiniu grupių na
riai ir seni šio miesto ir 
valstijos piliečiai, dirba kar
tu, vienam tikslui, įvertini
mui šio miesto vyrų ir mo
terų- pastangų laimėjime 
šio karo, kuris yra už apgy
nimą Amerikos nepriklauso
mybės ir pasaulio tautų 
laisvės.

Ameriką — demokraty- 
bės širdis.

Baltimorę — gimtinė A 
merįkos Vėliavos.

Tautinės grupės, kartu 
dirbdamos su visuomene, į- 
rodo savo darbu kaip įvai
rių tautų žmonės gali bro
liškai sugyventi ir bendrai 
dirbti.

Lai po šio karo tautų, 
kraštų, ir 'žmonių nepriklau
somybė, laisvė ir demokra- 
tybė, taip kaip čia Baltimo- 
rėje, pasiekia visus pasaulio 
kraštus!

O mes visi lietuviai, or
ganizacijos ir pavieniai, pa
remkime mūsų komitetų ir 
pavienių asmenų šį darbą, 
kad tautinių grupių iškil
mės ir Lietuvių Dieną būtų 
kuoigražiausiai atžymėta.

Per Lietuvių Dieną bus 
proga pamatyti visus savo 
senai matytus draugus ir 
pažįstamus. Apart, buvusi 
Philadelphijietė, ponia Gra- 
galiūnienė, o dabar Balti- 
morietė, Mockevičienė, pra
neša, kad mūsų artimiausi 
kaimynai, Philadelphijos lie
tuviai, rengiasi tbūti pas 
mus svečiuose šiose iškil
mėse.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų įr 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

BUDRI KO RADĮ O VALANDOS:
WCFL, 1000 K ., Nedėlios 
vakare  —  8:30 p. M.
WHF0, 1450 K ., Ketvcgo 
vakaro —  7:00 P . M.

Ponas M. M. Chose-čeka- todėl jų senoji tėvynė turi į WASHINGTONAS.— Pre 
nauskas, net iš Hartford,
Conn., atsiunčia svarbius ir 
gražius dalykus išdėti Lie- 

į tuviškoj Bakūžėj.

Dirbkime bendrai ir da
lyvaukime kuoskaitlingiau- 
siai šioj tautinių grupių tal
koj, ir tuomi įrodysime, kad 
lietuviai moka savo šalį, 
Ameriką, gerbti, ir savo tė
vų žemę gražiai atminti, ir

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir  Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunka- 
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JU M S  
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
KWELR Y — 15

.K A SS
IKVVELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

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

Bukite Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora  akių \lsam  gyveni- 
.tnul. Saugokite jas  leisdami lieg- 
zam lnuotl Jas modcrnlBklausla' 
m etoda, k u rią  regfijtmo mokslas 
galt sutelkti.
! 30 M ETAI PATYRIM O
pririnkim e akinių, ku rie  prašali- 
i na  visų aidų  Įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

f* OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

• Kampa. 18-tos 
Telefonas! GAN Ali 0523, Ohlcago

OFISO VALANDOS: 
K asdien 9:30 a. m. Iki 8:80 p. m, 

Trefilad. Ir fiefitad. 9:80 a. m.
»-------^ .ik lJ .O O  p. m..

DR. G /SERNER *■___-**“*
?Lietuvis akių gydytojas 
15 metų patyrimas

-TeLi^Yards 1829 
' Pritaiko Akinius,

Kreivas Akis 
Ižtaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST. 

Kampas S4th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 Iki t
A Sekmadienyje pagal sutartį.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS M U S -
Statybai, Remontavimui, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ M ĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ! 

P anaudokite  Progų D abartinėm s žem om s 
Nuošimčio R atom s.

TA PK IT E  FINA N SIN IA I NEPRIKLAUSOM I!

TA U PY K ITE m ūsų Įstaigoje. Jū sų  Indeliai 
rūpestinga i globojam i ir ligi $5,000.00 a p 
d rausti per Federal Savings and Loan In 
surance C orporation. Jū sų  pinigai bus greita i 
išm okam i jum s a n t pareikalavim o.

SENIAUSIA IR  ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE ĮSTAIGA.

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

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

rasti laisvę ir nepriklauso-! zidentas Rooseveltas prane- 
mybę tarpe kitų laisvų 
nepriklausomingų šalių!

ir se, ruošiamasi iš sios 
šalies Italijai neužilgo pa- 

Pub. Kom. I siųsti apie 150;000 tonų mil
tų ir kviečių. Bus taipgi

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ! [siunčiama apie 1,700 trokų.

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINĖS
•  BRANDĖS
•  RUM’O

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KA N TER
‘Lietuviškas
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirm as Patarnavim as

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

TcL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofise Td. VIRgtoia 0038 
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 
Bes.: EENvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

vaL: aao 1-3; ano 6:304:30 
M tftfc S tm t

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarala  
Ofisas y ra  uždarytas.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Kės. 6968 So. JL'alman Avė.
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL HElHook 4848

DR. j .  J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O  CHIRURGAS 

2423 West Ms/^uetfce Road
OFISO VALANDOS 

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

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir  Šeštadienio 
ofisas uždarytas.

REZDDENCUA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPubUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DU V. A. ŠIMKUJ
n m O I A S  B  CHBUBGA* 
-  A  AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street 
▼•L: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 

Pirmadieniais—2-4 tr 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-

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. RARTRUS
GYDYTOJAS IR, CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso TeL . . . .  VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS p r iim a ?

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
TreSad. ir  Sak™. tik susitariua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadięniaia 

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

! 3147 S. Halsted St., Chicage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir Šeštadieniais i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
JKcs. Tel.: MIDtvay 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tol. LAFayctte 3210 
Rcs. Tėl. REPublic 0054 

Jeigu neatsiliepia —
Šauk KEDzio 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. popiet

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

Sekmadieniais pagal eutartį.

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 W A N TE D " \ Nukentėjo Bažnyčios

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"DRAUGAS” H F.I.P IVANTED  
ADVERTISING DEPARTM ENT  

127 No. De&rbom Strret 
TeL RANrtolph 04K8-048®

TIRIA’ WANTF.D —  VYRAI

MEDŽIO DIRBĖJŲ 
Darbininku prie mašinų. 

PAŠAUKIT 
PROSPECT 2310

LATHE OPERATORIŲ 
MONITOR 

—IR—

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

PATYRIMO NEREIKIA

KAINER & CO.
761 W. LEXINGTON

R E IK A L IN G A S V ED ftJA S TVOJAU 
T v a rk y ti G rosernSa Ir Daržovių* de- 
p a rtm e n tu s  d ldelH o m aisto  k ra u tu 
vėje . G era  m okestis ir  darbo  sąlygom. 
A tsigauk it la išku  pad u o d an t savo 
kvallflknc iin s | r  referencos. R ašyk it:

DR AI'G A S, Bov 504.
2334 S. O akley  Avė. C hicago 8. III.

^ L P  iVANTED -  M O TER Y S^

H E L P IVANTED —  M OTERYS H E L P AVANTED —  MOTERYS

DŽENITORKŲ
V alym o D arbui

Darbo valandos —  nuo 5:30 
vakaro iki 12:00 valandos naktį.

' KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM 

PATARNAUTOJŲ
Uniformos dnodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktlnSmls 

valandomis

Atsišaokit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

CALCULATOR OPERATOR
PERMANENT POSITION 

GOOD PAY 
GRINNELL CO.

4425 S. Western Avė.
MERGINŲ

P ilnam  a r  da lin iam  la iku i. Taipgi 
H igh  School m erg inu  po m okykloa 
valandom is. P a s to v ū s  d a rb a i d a b ar 
i r  po P ergalės.

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

SIUVIMO
MAŠINOMS

OPERATORIŲ
—IR—

RANKOMIS SIUVĖJU
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.

Nuo Bombų
LONDON. — Laike trijų 

mėnesių nuo skrendančių 
bombų 36 bažnyčios, 26 kle
bonijos, 18 mokyklų, astuo
nios salės, dvi seminarijos 
ir daugiau kaip tuzinas vie
nuolynų buvo sugriauta ar 
labai sužalota Brentwood 
vyskupijoje, kuri randasi 
rytinio Londono dalyse.

Manoma, Kad Turės...
STOKHOLM, spalių 5 .— 

Manoma, kad Suomija turės 
suformuoti vyriausybę, su 
stipria pakraipa kairėn pu
sėn, nes to nori sovietų ru
sai.

IŠ ROCKFORDO PADANGES
BAZARAS

Bazaras eina visu smar
kumu. Spalių 8 d. bus už
baigimas. Į bazarą lankosi

jam karalienę išrinksią. 
Dabar P. Petrėnas ieško 
specialaus fotografo, kad 
nuimtų labai gražų “pikče-

daug ir svetimtaučių ir nuo- [ rių.” Jei nesuras tokio fo
tografo, tada bus ieškoma 
gero artisto-piešėjo. Kara-

širdžiai remia. 
Narių dėmesiui liaus turi būt gražus pavei

kslas.
Atnaujino

Šiomis dienomis atnauji
no ‘ ‘Draugo” prenumeratą 
ir žada palikti visuomet 
skaitytojais-rėmėjais: Bro-

eina vajus, kuris tęsis per | Garšva, L. Čepulis ir 
tris mėnesius. I W. Grublis. Pastarasis yra

senas Rockford’o biznie
rius ; turi modernišką bu-

LRKSA 137 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus 
sekmadienį, spalių 8 d.', tuo
jau po pamaldų, parapijos 
salėj. Visi nariai prašomi 
užsimokėti mokesčius ir a t
sivesti naujų narių. Dabar

G I R L S
Recent High School studentą. We 
offer nermanent positions with 
opnortunity for advancement and 
will train you a t  our expense to 
f it you as:

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

Good transportation— 
fair basic salary.

Nice working conditions. 
Steady work.

SEE MR. BORMAN
Hours—9 till 5 daily— 

Saturday till 12.

MERCHANDISE
NATIONAL BANK

MERCHANDISE MART

W est S ide M erginų
Jaunų M oterų
$34.80 Į SAVAITĘ

Pastovūs, malonūs lengvi dirbtu
vės darbai. A rti namu* Ateikite 
prisirengusios prie darbo.

AMERICAN 
DECALCOMANIA CO. 

4334 W. Fifth Avė.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JJ KITIEMS

A B E L N U 
D I R B T U V E 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

Altas Boxmakers, Ine. 
2555 W . Diversey

Ar Pašaukit 
ARM itage 1060

laivynas viesuloj pra
rado 344 vyrų

NORFOLK, Va. — Rugsė
jo 14 d. Naujos Anglijos pa
kraščiais įvykusioj viesuloj 
susidaužė ar nuskendo 5 lai
vyno laivai ir su jais pra
rasta 344 įgulos vyrų.

Skelbki tės “Drauge”.

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.

V - Y - R - U
PRIE SVARBIŲ DARBŲ 

★ ★ ★
D arbai D ienom , Popiet ir V idurnakčiais

GERA PRADINE 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 WELDĘRS
IF  NOT EXPERIENCED W E WILL TRAIN YOU!

Top tvorking conditions. Good food served a t cost. W L B 
approved Merit Rating plan tb a t enables you to advance as

you learn or demonstrate ability.
WEST T0WN BUSSES AND STREET CARS TO DOOR

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

MERGINŲ
—IR—

MOTERŲ
Corrugated Baksų 

Dirbtuvėje 
GERA MOKESTIS 

PASTOVUS DARBAI

Atsišaukit

Maxwell Bros.
22nd IR MORGAN

Bombos pataikė
Goethės tėviškę
LONDONAS. — Praneša

ma, jog rūgs. 27 bombar
duojant Frankfurtą, bombų 
išgriauta garsaus vokiečių 
poeto Wolfgan Goethe gimi
mo vieta ir nuversta jo at
minimui pastatyta statula.

V YRAI IR  M OTERYS

V Y R Ų
I R  M O T E R Ų

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

CHICAGO ATHLETIC 
ASSOCIATION 

12 S. Michigan Avė.

Mažiau mokesčių
Chicagos gatvėmis šįmet 

važiuoja 45,979 mažiau au
tomobilių, negu pernai, ir 
dėl to per pirmus š. m. de
vynis mėnesius mokesčiai iš 
automobilistų nupuolė $250,- 
000, pranešė miesto kolekto
rius Mathias Bauler.

PATARNAVIMAI

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

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 W est 47th St.
PARDAVIMUI

PARSID U O D A  NAMAS 
D81 svarb ių  priežasčių  parsiduoda 
n am as Town of L ake  kolonijoj. N o
rin tie ji p ilnesnių  in fo rm acijų  prašo- 
m i k re ip tis  asm eniškai j:—  S tefaniją  
N u tau tas, 4030 So. W ood S treet, a r  
te le fonuok lte  L A F ayette  0098.

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

Seneca

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

★ ★★ ★ ★A' ★ ★
★ For S a le !
★ F or Rent I
★  For H elp  I
Ar For Service 1 
Ar F or R esu lis t

ADVERTISE
In Ameriėa’s Greatest 

dthuanian Daily Nevvspapei 
— ESTABLISHED 1909 — 
CALD AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM 

★ ★ ^  *  * ¥  *  ¥

Labdaringam darbe
Labdaringas darbas šiu-o 

metu pas mus truputį sus
tojęs. Mat, parapijos baza
ras, kuriame kiekvienas no
ri ką nors laimėti. Čia rei
kia pažymėti, kad S. Kas
putis žada savo gražiu au
tomobiliu stambesnius Lab
darių Sąjungai aukotojus 
nuvešti ir parodyti, kaip a t
rodo netoli Chicago esamo
ji tos sąjungos senelių prie
glaudą.

S. Kasputis yra senas vei
kėjas Labd. Sąjungos, pa
rapijos ir  Susivienymo; jis 
neatsisako nuo. kiekvieno 
kilnaus darbo ir  remia su- 
lyg savo išgalių. Visados 
linksmas, kaip sakoma, vi
sados jam pypkė rūksta.

Pastaruoju metu lietuvių 
kolonijoj S. Kasputis pasi
statė gražią rezidenciją 
(hungalow).
Sako, nesiseka

Adolfas Puidokas, kuris
prieš kiek laiko pradėjo 
tvarti senbernių klubą, sa
ko, darbas nesiseka. To 
“stono” žmonės nenori ra
šytis, nes kiekvienas tikisi 
dar sukirsti po “šonkaulį.”

P. Petrėnas vis rūpinasi 
buvusia “ dzūkų karaliene.” 
Sako, buvęs nuvykęs į Det- 
roit, Mich., kur jo draugė 
pareikalavus atvesti pati 
“dzūkų karalių,” arba bent 
jo “pikčer;” atsiųsti. Dėt 
roite daug dzūkų, kurie

Šeimininkių pagalba 
svarbi maisto kainų 
kontrolėje

WASHINGTON — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pa
reiškimu, nors bendrai paė
mus, maisto kainos šiadie- 
ną ir yra 5,6 nuošimčiais 
žemesnės, negu buvo 1943 
metų balandžio mėnesį, be
siartinanti Europos karo 
pabaiga nepateisina nuleidi
mo rankų kovoje dėl mais
to kainų sumažinimo.

Kainų Reguliavimo Įstai
ga pabrėžė, kad po praeito 
karo pragyvenimo išlaidos 
pakilo visu trečdaliu jau 
taiką paskelbus.

Kadangi maisto išlaidos 
sudaro 40 nuošimčių Ame-

černę adresu 902 Island 
Avė. Žmogus labai manda
gus, dėlto turi labai daug {rikos šeimų biudžeto, tai 
kostumerių. Priklauso, prie
parapijos, remia jos reika
lus ir taipat priklauso LRK 
SA 137 kuopai.

Graži Lietuvai auka

nors valdžios kontrolė ir 
stengiasi pastoti kelią inf
liacijos atsiradimui, bet 

Koresp. koks stambus maisto kainų 
| pakilimas gali atnešti var- 
I gą milijonams Amerikos 
gyventojų.

Kainų Reguliavimo Įstai-
Rochester, N. Y. — Rug

sėjo 17 d. Lietuvių Moterų 
Draugiškumo Klubas ture- S* pabrėžė svarbą krautu-
jo paskutinį vasarinį išva
žiavimą J. Rickio nuosavy
bėje. Gražiai papietavus, J. 
Dirso ir P. Norkeliūnas pri- 
siminė Lietuvoje mūsų bro
lių ir sesučių vargus ir tam
sėjančią Lietuvės padėtį, 
kviesdami kiek .paaukoti tė
vynės reikalams. Suaukota 
$23.00.

Pinigus priėmė ALT pir
mininkas P. Norkeliūnas.

Girtinas darbas! Privalė- 
tumėm kiekvienoj sueigėlėj 
prisiminti Lietuvos vargus.

Ten buvęs

Žmogus gali tapti žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
tas.

H E L P  VVANTED —  M OTERYS

G E N E R A L  O F F I C E
S T E N O G R A P H E R  ★ ★ ★

PERMANENT POSITION — GOOD PAY 
EXCELLENT POST WAR OPPORTUNITY

C H IC AG O  METAL MFG. CO.
3724 S. R ockw ell S treet

Tėvų Pranciškonų 
Misijos

Wilkes' Barre, Pa. — 
Švenč. Trejybės par., 40 vai. 
atlaidai ir Tretininkų vizi
tacija ,spalių 8—10 d., Tėv. 
Juv. Liauba.

Pittsburgh, Pa. — šv. Ka
zimiero par. Tretininkų ii 

I Šv. Pranciškaus Mylėtojų 1 
rekolekcijos ir konferencija, 
40 vai. atlaidai, lapkričio 
23—28 d., Tėv. Justinas 
Vaškys.

Chicago, III. — Švenč. P. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo par., Švenč. P. Nekalto. 
Prasidėjimo novena, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d., T. 
Just. Vaškys, O.F.M.

Cambridge, Mass. — šve 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., Švenč. P. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo 
novena, lapkričio 29 — gr. 
8 d. T. Juv. Liauba.

Amsterdam, N. Y. — Šv. 
Kazimiero par. gruodžio 10 
—17 d. T. Juv. Liauba.

Franciscan Fathers 
Mount St. Francis,

Greene, Maine.

vininkų ir  namų šeiminin
kių kooperacijos maisto 
kainų kontrolėje ir  prašo 
šeimininkes tikrinti aukš
čiausias kainas (ceiling pri- 
ces), teiriautis dėl įtartinų 
kainų ir pranešti vietos Kai
nų ir  Racijonavimo įstai
goms, pastebėjus per aukš
tas kainas, nes visa ta i y ra  
labai svarbu. (OWI).

Protestas Naciams
-LONDONAS. — Praneša

ma, kad popiežius Pijus XII 
smarkiai protestavo per di
plomatinius sluoksnius dėl 
žiaurumų, papildytų vokie
čių kariuomenės Florencijos 
apylinkėje.

PENKIOLIKA ( 1 5 )  METŲ SUKAKTUVIŲ

I Š P A R D A V I M A S
25% Nuolaida A nt Visų Prieš-karę Padirb tų  Daiktų!

Studio Conch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų y 
senas setas 
a r  matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

T ele fo n as  S E E L E Y  8760

A teikite šiandie!

ROOSEVELT
FU R N ITU R E C O M PA NY

2310 ĮVEST ROOSEVELT ROAD

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM 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!

VAL.: —  nuo 9 ry to  ik i 5:S0 p .p .ke tv lr. ik i 9. šcSta'd 9 Iki 12.
-----------------
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Diktatorių priemonės žmonėms kankinti
IR SU GYVULIAIS TAIP NESIELGIAMA

Vakar įdėjome LAIC žinių apie t^olševikų ir nacių 
naujus metodus žmonėms varginti ir kankinti. Tie me
todai skaudžiai paliečiai mažasias tautas, kurias dikta
toriai turi pasigrobę. Jie liečia masinį gyventojų kil
nojimą, kolonizaciją, nuo ko žmonės kenčia medžiaginį 
ir dvasinį skurdą ir daug jų nelaiku į kapus nuvaroma.

Naciai buvę išsiuntę (bėgyje penkių metų) apie mi
lijoną vokiečių į užgrobtus kraštus su tikslu juos ten 
kolonizuoti. Kai vokiečių armijos buvo priverstos trauk
tis atgal, turėjo būti gabenami lauk iš okupuotų kraštų 
ir vokiečiai kolonistai. Reikia sau įsivaizduoti kilnoja
mų žmonių vargus ir kančias. Padorūs žmonės su gy
vuliais taip nesielgia, aip diktatoriai elgiasį su žmo
nėmis.
KOKIUO TIKSLU?
I  Bolševikai visą laiką gyventojus, lyg gyvulius, va

rinėja iš vietos į vietą. Dabar ypač, jie griebiasi šimtais 
tūkstančių žmonių kilnoti iš vienos sryties į kitą. Ma
siniai kilnojimai vedami Ukrainoj, Baltgudijoj, Lietu
voje, Lenkijoj ir kitur.

Kilnojimų tikslas nesikeičia: ištuštinti vakarines 
srytis nuo rusams ir komunistams neprielankaus ele
mento.

Ir vėl tęsiama biauri “repatrijacijos” komedija: prie 
padorių gyvenimo sąlygų protę žmonęs masiniai grū
dami į Sibirą, į jų vietas gabenami komunistinėje sant
varkoje išauklėti vergu t

Tokia tai prasme nepersenai Maskvos sugalvotų ir 
jos surašytų '‘‘sutarčių” tarp Ukrainos, Balt,gūdi jos, 
Lietuvos ir Lenkijos, kurias Maskva vadina “Tarybi
nėmis Respublikomis.”

★
Lietuvoj neponaus nei naciai nei rusai

Pirmame puslapyje rasite LPN žinias, kurios pat
virtina LAIC pirmesnius pranešimus apie tragingą Lie- 
tuvas žmonių būklę.

LPN, tarp skaudžių žinių, praneša gerą naujieną, 
kad, Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone žiniomis, vys
kupai — Matulionis, Brizgys ir arkiv. Skvireckas tebė
ra. gyvi. Ačiū Dievui!

Padarius mūsų spaudai pranešimą, LPN teisingai 
pastebi: •

“Ištikro, lietuvių tauta randasi kryžminėje ugny
je. Bet kas* stato sau namus ant vargo ir kraujo 
mūsų brolių, tas pats susilauks pražūties. Nei vo
kiečiams, nei rusams nelemta būti Lietuvos ponais, 
nes Lietuvos jaunimas — Lietuvos laisves kovoto-

■ jai — ir visa tauta nesiliaus priešintis atėjūnams — 
uzurpatoriams. ’ ’
Aišku, kad taip. Laisvą ir nepriklausomą gyvenimą 

mylįs lietuvis kovos už savo kraštą, .už savo tautos 
teises iki paskutiniųjų. Jis geriau mirs, negu vokie
čiams ar rusams vergaus.

Su pasitenkinimu tenka konstatuoti faktą, kad Lie
tuvos pasiuntiniai Šiaurės ir Pietų Amerikoje, atsiž
velgdami į Lietuvos nepaprastai skaudžią būklę, yra 
padarę žygių, užprotestavę prieš vokiečių ir sovietų 
žiaurumus ir pretenzijas į Lietuvos laisvę ir integra
lumą.

Invazija Graikijon
Anglų kariuomenės invazija Grakijon tenka laikyti 

labai svarbia karo žinia. Invazija padaryta per uostą 
Patrai- Šiam žygiui pasitarnavo karo laivynas ir lėk
tuvai.

Graikija buvo viena iš tų Balkanų valstybių, kuri 
stipriai kovojo prieš fašistų ir nacių agresiją. Jai į 
pagalbą buvo atėję anglai, bet buvo priversti pasit
raukti. Vokiečiai visą Graikiją okupavo. Bet visą oku
pacijos laiką graikai ^ryžtingai ir vieningai kovojo su 
naciais. Naciai juos kankino, badu marino ir kitokiais 
būdais žudė. Graikų tauta visur pasauly susilaukė daug 
simpatijų. Amerikoje nuo karo nukentėjusiems grai
kams kasmet sudedama milijonai dolerių.

Anglų kariuomenė, įsiveržusi Graikijos žemėn, ras, 
tiesą, suvargintus gyventojus, bet kovingus. Jie bus 
stipria anglams parama. Graikijoj pogrindžio veikla ėjo 
ir eina plačiu mastu,

Graikija turi apie 49,000 kvadratinių mailių. Gyven
tojų, — 6,250,000.

* W'
Al. Smifh -  jaunimui pavyzdys

Prezidentas Rooseveltas, aukšti valdžios pareigūnai 
Bažnyčios vadovybė (katalikų, ir nekatalikų) ir dien
raščių redaktoriai savo editorialuose, tikrai gražiai ir 
su didele pagarba mini spalių 4 d. mirusį Alfred E. 
Smith. Visi pripažįsta, kad jisai buvo nepaprastai ga
bus vyras ir turėjo visus vado privalumus. Gėrisi jo 
teisingumu, neišsemiama energija, dorovingumu ir iš
tikimumu Katalikų Bažnyčiai.

Spauda teisingai rašo ,kad tokios asmenybės, kaip 
velionis Al. Smith, gali išaugti tik Amerikos demokra
tinėje santvarkoje.

Vis tik džiugu, kad šį kataliką veikėją ir vadą 
taip vertina ir pagerbia ir katalikų ir nekatalikų vadai 
ir spaudi. Velionies šauni politikoj karjera, dinamiš
ka asmenybė ir nuopelnai Valstybei ir Bažnyčiai šim
tmečiais tarnaus jaunimui, kaipo neišsemiamas inspi
racijos šaltinis.

★

Lenkų-rusų santykiai aštrėja
Atrodo, kad tuo tarpu yra subirėjusios visos viltįs 

sudaryti koalicinę vyriausybę Lenkijai. Iš tos priežas
ties nėra vilčių, kad ir santykiai tarp Maskvos ir Lon
done esančios Lenkijos vyriausybės pagerėtų. Abi pu
sės yra griežčiausiai užsispyrusios. Maskva verčia len
kus išsižadėti rytinės Lenkijos, priimant Curzono Lini
ją. Mikolajczyko vyriausybė nenusileidžia. Tiesa, ji bu
vo padariusi nuolaidą kabineto pertvarkymo atžvil
giu, pašalinant gen. Sosnokowskį, tačiau tai situacijos 
nepataisė. Paskutinieji tragingi įvykiai Varšuvoje, iš
blaškė visas viltis bent tuo tarpiu surasti kelią bet ko
kiam susitarimui.

★
Pabūgo Dievo vardo

Ekvadoro (Ecuador) parlamento atstovų dauguma, 
matyti, užsikrėtė ateistinio komunizmo dvasia. Priim
dami naujos konstitucijos pirmąjį paragrafą, liečiantį 
parlamento atidarymą, apleido Dievo vardą.

Tai pastebėjęs Ekvadoro arkivyskupas Carlos Ma
ria parašė protesto laišką, kuris buvo skaitomas visose 
to krašto bažnyčiose.

Arkiv. Carlos Maria savo laiške citavo Jurgio. Va
šingtono ir Benjamino Franklino žodžius, kuriais jie 
prašė Dievo pagalbos Jungtinių Valstybių konstituci
jos pasisekimui. Arkivyskupas aiškiai ir stipriai pa
brėžė, kad apleisti Dievo vardą konstitucijų j, tai reiš
kia siekti krašto dekrištanizacijos.

★

Šauni pradžia
Community and War Fund metinės rinkliavos pra

džia šauni. Per pirmas kelias dienas surinkta keli mi
lijonai dolerių. Iš to galima spręsti, kad Chicago kvota 
su kaupu bus išpildyta. Šioj rinkliavoj ir lietuviai daug 
darbuojasi ir gausiai aukoja. Taip ir reikia. Fondo tik
slas yra nepaprastai kilnus ir svarbus. Jis aprūpins ir 
sušelps ir nuo karo baisiai nukentėjusios Lietuvos žmo
nes bei jos tremtinius.

★

Italijos kolonijų likimas
Didžiosios* Britanijos užsienių reikalų ministras 

pareiškė parlamentui, kad britų vyriausybė yra prie
šinga grąžinti kolonijas Italijai. Ką Italija ligšiol yra 
turėjusi Afrikoje, visko yra netekusi.

Gaila, kad p. Edenas nepasakė, kas bus padaryta 
su tomis kolonijomis. Ar nereiktų ir joms pritaikinti 
Atlanto Čarterio dėsnius?

★
— Spalių 31 d. sueina 20 m., kaip Lietuvoje buvo 

įk u r ta  Šv. C ec ilijo j muzikos, draugija.

Įdomi ir svarbi 
nauja knyga

Federacijos Chicago aps
krities Spaudos Sekcija šio
mis dienomis išleido naują 
brošiūrą — Lietuva nacių ir 
bolševikų vergijjoje. Veika- 
liukas iliustruotas šiurpiais 
kankinimų1, žudymų atvaiz
dais ir susideda iš dviejų 
dalių. Pirmoj daly atvaiz
duojama nacių, okupacija 
Lietuvoje, antroj — komu
nistų okupacija.

Turinys: Leidėjų žodis. Po 
svastikos ženklu. 1 Posike 
sinimai į lietuvio sielą. 2. 
Lietuvos darbo žmonių Gol
gota. 3. Prievarta išstumtie
ji į frontą. 4. Baisios žmo
nių medžioklės. 5. Miliūnai. 
6. Nacių nelaisvėje. 7. Vys
kupų balsas.

H. Tarp piautuvo ir kūjo. 
1. Lietuvis bolševikų kalė
jime. 2. Egzekucijos Lietu
voje komunistų okupacijos 
metu: valstiečių skerdimas 
Pravieniškių priverčiamųjų, 
darbų stovykloje. Naujieji 
žemaičių kankiniai. Baisūs 
žudymai kitose Lietuvos vis 
to.se. Sušaudytieji ant plen
to ties Červene. 3. Baisiaja
me Sibire. Žymesniųjų iš
tremtų lietuvių biografijos. 
4. Komunistų planai lietu
vių tautai sunaikinti. Poli
tinių partijų vadovaujančio 
sąstato, likvidacijos planas. 
Lietuvos TSR vidaus reika
lų liaudies komisaro 1940 m. 
įsakymas apie visų antiso- 
vietinių asmenų sunaikini
mą Lietuvoje. Pabaltijo- tau
tų išnaikinimo planas. Dvi 
instrukcijos Lietuvos dvasi
ninkams sunaikinti. 5. Korės 
pondencijos tikrinimas a bol
ševikų okupacijos' metu. MŪ-- 
sų viltys.
Daug paduodama, žinių

Ši brošiūrėlė suprantamai 
patiekia daug naujų žinių 
apie mūsų tautos nelaimes. 
Kokie pasibaisėtini slaptie
ji Maskvos komisarų planai 
lietuviams išnaikinti ir ne
girdėtas pasaulio- istorijoj 
tų planų vykdymo žiauru
mas ! Komunistai skelbiasi 
liaudies “išlaisvintojais” ir 
darbininkams “rojaus” stei
gėjais, o tikrenybėje darbi
ninkus ir kitų profesijų žmo 
nes skerdžia ir ištremia iš 
tėviškių pikčiau, negu gy
vulius. Knygelė skaitytojui 
atskleis tikrą raudonųjų ir 
rudųjų okupantų veidą iš jų 
pačių slaptų dokumentų ir 
darbų. Šios šalies, lietuvis, 
veikaliuką skaitydamas, už
tiks savo brolius, draugus ar 
pažįstamus ištremtus į Si
birą arba nukankintus ir. iš
žudytus įvairiose gimtinės 
vietose.

Maloniai prašome organi
zacijų, parapijų ir pavienių 
veikėjų pagelbėti mums šį 
leidinėlį plačiai paskleisti vi
suose mūsų v i s u o m e n ė s  
sluoksniuose, pardavinėjant 
po 25c.

Spaudos Sekcijos valdyba

Kiek į  Berlyną!
1. Iš šiaurės fronto (į 

šiaurę nuo Kleve) 305 my
lios.

2. Iš Rusijos fronto (iš 
Varšuvos) 310 mylių.

3. Iš Italijos fronto (į pie
tus nuo Bologna) 570 my- 
lig.

Pravoslavu Bažnyčia Rusijoje
(LKFSB) Amerikoje lei

džiamas rusų kalba laikraš
tis “Pravda” praneša, kad 
Rusijoje yra sudaryta Val
stybinė Taryba Pravoslavų 
Bažnyčios Reikalams. Tos 
tarybos pirmininkas Jurgis 
Kartov spaudai duotame pa
sikalbėjime pareiškė, kad 
dvasininkams nebūsią kliu
doma lankytis po. įvairias 
Rusijos dalis, vesti religinę 
propagandą, atlikti religines 
apeigas namuose, krikštyti, 
sutuokti, .atlikti laidotuvių 
apeigas. Pravoslavui Bažny
čia bus laikoma privatine 
organizacija ir  naudosis to
kiomis pat teisėmis, kaip ir 
kitos tos rūšies organizaci
jos (o jų teisės Rusijoje la
bai siauros).

Gaila tik, kad labai daž
nai bolševikų pareiškimai ir 
pažadai skiriasi nuo to, kas 
daroma praktikoje. Juk Ru
sija — vienintelė šalis pa
saulyje, kur net Šv. Raštas 
negali būti laisvai Spausdi-

Lietuvos himno ir 
Kudirkos mirties 
sukaktis

(LKFSB) šiemet sueis 45 
metai nuo mirties didelio 
Lietuvos patrijoto Vinco Ku
dirkos. šių metų pradžioje 
1944 II. “Margutis” buvo į-, 
dėjęs pasikalbėjimą su Matu 
Sabu, 73 metų seneliu, kurs 
labai gerai pažino Vincą Ku
dirką. M. Sabas turėjo pro
gos pas Kudirką lankytis 
kaip tik tuo laikotarpiu, ka
da jisai kūrė Lietuvos him
ną — apie 1893-4 m., taigi 
prieš 50 metų. Kudirka, iš
sitraukęs būsimo Lietuvos 
himno rankraštį. iš stal
čiaus,- pradėjo skaityti: 
“Dieve, Lietuvą gink...” Sa
bas, o gal ir kiti, atkreipė 
dėmesį ,kad čia būtų kiek 
panašumo į Rusijos himną, 
kurs prasidėjo žodžiais: 
“Bože, caria ehrani.” Ku
dirka atidėjęs rankraštį ža
dėdamas dar pagalvoti. 
Kaip žinoma, dabartinė him
no redakcija turi kitokią 
pradžią.

JOBS FO£ G. I. JOS

namas ir  platinamas, kur 
dar ir dabar daugelis dvasi
ninkų kalėjimuose ir ištrė
mime.
Ką praneša Palestinos 
laikraščiai

— Palestinos dienraščiai 
praneša, kad Pravoslavų Baž 
nyčios nuosavybė Palestino
je, įvertinama apie 8 mili- 

1 jonus dolerių, dabar pasida
rė sovietų vyriausybės nuo
savybė. Anksčiau ta  nuosa
vybė buvo laikoma carų var 
du, nes jie buvo pravoslavų 
Bažnyčios galvomis1. Po re
voliucijos tas nuosavybes 
valdė speciali britų vyriau
sybės komisija, bet dabar 
britai pripažino sovietų rei
kalavimus ir  tas nuosavy
bes- pervedė jų  žinion. P ra
voslavų Bažnyčiai Palesti
noje priklauso kai kurie vie
nuolynai ir  kai kurios nuo
savybės Jeruzolimoje, Jafo- 
je ir  kitose dalyse. Dabar ši 
nuosavybė bus administruo
jama sovieto ministerio Ka
ire, Sovietų Vyriausybės var 
du. Ortodoksų dvasiški j a. 
kuri iki šiol administravo 
kai kurias iš tų  nuosavybes 
britų vyriausybės vardu, dia 

į bar toliau administruos pa- 
. gal susitarimą su sovietų 
vyriausybe, tik bus padary
ti kai kurie asmenų pakei
timai.

Giliai pergyvena 
Lietuvos nelaimes

(LKFSB) šią  vasarą Lon
dono lietuvių parapijos susi
rinkime buvo pabrėžtas nu
sistatymas, kad, atsižvel
giant į nepaprastai sunkią 

, Lietuvos žmonių padėtį, bū
tų  renkamos aukos kiekvie
name susirinkime Lietuvai 
Gelbėti Fondo naudai. To
liau, iškeltą sumanymas — 
stengtis, kad kiekviena Lon
dono lietuvių šeima paauko
tų  bent po. vieną sterl. sva
rą Lietuvos gelbėjimo reika
lui, taipgi — kad kiekvie
nuose namuose būtų aukų 
dėžutė, kur prie progos būtų 
įmetama aukos, skiriamos 
Lietuvos Gelbėjimo Fondui.

By COLLIER
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MONUMENTAI BALTI.
Marija Aukštaite.

Naktis, ir  aš vieniša sunkiu ilgesiu apsigaubus, 
Klausausi kaip vėjas dūksta bėgdamas per stogus;
Lyg mano audringa dvasia ciklonuose apsikniaubus 
Nepajėgia verkt, nei’ šaukt, tik audžia marma rando

stovuos.

Taip, vėjas audžia kaip staklėse austų grakšti jaunamarte, 
O širdies šaudyklė rods perpjauna dangų ir žemę! 
Nuliūdęs krucifiksas nuo sienos žiūri į mano kraitį,,
O visur, o visur man viskas be galo aptemę.

Visos žvaigždės mano takuose užgeso, išretėjo,
Bangos tragedijų užtvindė krūtinės okeaną.!
Laukiau jo ilgus metus, jis atėjo ir nuėjo...
Ir  kam, ir dėl ko, tiek mano esybė išgyveno!?

Naktis... Ir jis išėjo taip toli ir jau nebegrįžtamai...
Žinau, kad jo širdy žydi tūkstančiai puikiausių rožių! 
Man kelias palikęs .užvėrė duris užmirštamai...
Eina... kopia debesų kaskadomis, sietynų grožiu.
Jį palydėsiu sudėjus rankas ir ašarota,
Sielos agonija merdi už šaltų lūpų!
Žinau... mano širdies krizantemos jau pašarvota,
Ir monumentai balti — jausmai išbalę klūpo.

SV, BERNADETOS TĖVIŠKĖJ
(Tęsinys)

Per 85 metus, labai “P a-. vežti, sunešti padeda piršti - 
sikeitė akmeninės Liurdo u c- niuoti ponai, ponios, inteli- 
los, o jo upeliai išsirausė igentai, didikai; kiekvienas 
kitas vagas. Medžiais ir ve-! Čia silpnesniojo draugas, 
ja  apžėlė tuščios nevaisin-1 prietelius, pagelbininkas. 
gos vietos. Iš žemės išdygo I Autorius atveria Liurdo 
trys bažnyčios, keletas li-s dvasią kaipo kilniausią, įspū 
goninių, medicinos (gydy- i dingiausią. vieningi a u s i ą, 
mo) mokslo įstaiga ir vietaį draugiškiausią ir pavyzdin- 
susirinkti ligonių nešioto-' giausią. čia tarytum jau p i
jams. Bažnyčių lankus ap-. įįes dangaus slenkstis, kur 
rietė vienuolynų vainikas, nusiprausus nuodėmei? lieki 
atsirado spaustuvė. Miestas1 išpirktas, ne tik savo mal
dų kartu padidėjo, o jo na- domis, atgaila, bet tų. tų 
mai savo puošnumu visai i tūkstantinių šaukiančių lū- 
nustelbė senovę. ipų, kurios užmiršę žemę, už-

“Anapus bažnyčių į, vaka- įniršę viską, šaukia Marijos 
rus tolyn nuo miesto, kur Pagailėjimo! 
seniau buvo kerpėmis apau-i O Ji, Ta saulių Saulė, vi- 
gęs Masibielio užpakalis, « «  laimina, visų gailisi. Vie 
ten pasidarė gražia veja iš- pagydo moraliai, -  ki- 
klotas medžių priaugęs dar- ’t “8 18 kūno žaizdų, paraly- 
žas Per tą  daržą, nuo kai-i žiu, džiovų, raišumų, aklu- 
no viršaus žemyn į urvą, “ U, »  visokiausių negalavi- 
per žaliuojantį skardį eina , mU- ,
platus jovarų ir akacijų me- ! Kur skaitytojas bando gū
džiais apsodintas takas, ku-i abejoti, ten knygoje sušla- 
ris žemyn besileisdamas,; ma dokumentas — faktas, 
taip išskaito kad iš jo vin-jTie dokumentalūs faktai au
gių pasidaro raidė M pir- įtoriaus giliai išstudijuoti, iš- 
mutinė Marijos vardo rai- knaibyti; ministerijų, kny- 
j-» , . gynų. kanceliarijų stalčiuo-

Per šią raidę, tarytum pro jse jam prieiti, ir į šios kny- 
šventus vartus, ir įeiname - gos lakštus pernešti, 
su autoriumi į pačių stebuk- j Per tuos dokumentus, au

torius paduoda visą eilę ste-

jtis. Tėvų liga ją palietė dar ! 
baisiau, negu tėvus. Veidas J 
ėmė pūti. Kasdien reikėda-' 
vo keturis kartus perrišti 

| naujomis skarelėmis, nes se-Į 
nosies permirkdavo pūliais.!
Baisios dvokiančios votys 
apdengė abu veidu, nosies 
galą ir viršutinę lūpą. Lū
pos baisiai išsipūtė. Akių 

I vokai apšašo. Toks pat pu
vimas prasidėjo ir ant kai
riosios kojos blauzdos. Nu
ėjusi pas gydytoją, ji suži
nojo dar naują nelaimę, bū
tent, kad ir .abi ̂ plaučių pu
sės iš viršaus džiovos grau
žiamos. Tie patys vabaly- 

jčiai, kurie iššaukia džiovos 
(ligą. grauždami Marei plau
kius, graužė jai ir veidą ir 
(blauzdos minkštymą. Gydy- 
I tojai tuos vabalyčius vadi- 
: na įtuberkulomis. Žmonės tą 
[veido ligą vadina vilku. Ta 
• liga neišgydoma-.

“Vargšė Liamarša ndaitė
1892 m. rugpiūčio 19 dieną 

į važiuodama į Liurdą susiti-
I ko su Emiliu Zolia. Jis ją i

jM ^ 'V ^ ū ^ iR e ik a l in g o s  žinios šeimininkėms
si, juodu skuduru aprištu # _ v

j veidu mergina. Iš po tų sku- Į KSltlHIHlČS uSZ6S 
i durų buvęs girdėti gergž
džiantis balsas. Skudurai 
nukritus, kita ligonis, pama 
čiusi jos vilko ligos sugrauž
tą veidą ir nosį, net sudre

52 YEARS A T O R G A N . REWARDEt

Flfty-two ycars as church organist vvithout 
a single absence is the record of Miss Katie 
Tennes, 70, organlst and choir director of 
St. Joseph’s Chūrch. Ovvensboro. Ky. She 
is picturcd here as Bishop Francis R. Cot- 
ton. of Ovvensboro. pinned on her the Cross 
Pro Eclesia et Pontifice, avvarded by Pope 
.Pius XII in recognition of her devoted |  

labors. (N.C.W.C.)

netinka užjūrio 
siuntiniams

i Galima laikyti ilgesnį 
[laiką pergalės daržų 
Į derliu

lų vietą.
PRIE ŠVENTOSIOS 
GROTOS

Sonja Pipiraitė

POSMAS IŠ NEBAIGTOS DAINOS
Gėlelė vysta linkdama ant balto lino.
Nyki tyla užgobė nepabaigtąją dieną.
Nauji keliai nevaikštinėti pasaulį padalino.
Ir viskas viskas atsimaino, mielasis, atsimaino.

“Štai, iš rugių mum šypsos'mėlynos vosilkos,
Ir vėjas supa žiedą dobiluos baltgalvei.
Nuėjo, nulingavo visos dienos pilkos —
Nuo šiol mes patys būsim savo laimės kalviai.’-

Ar žaros nardo po bangas,
Ar kraujo putos atliūliuoja?
Ar laumės žaliaakės tas dainas
Nepabaigtas dainuoja?

Ar skęsta ežere su saule
Paklydusi jaunystė?
Ar tom dienom jau niekad neskambėt,
Ar gėlei tai jau niekad nepražydėti?

O Viešpatie, ar nuo gėlių, a r nuo dangaus 
Taip mėlyna, taip mėlyna akyse? —
Nei klausk, nei spėk, nei atsakyk:
Vistiek, vistiek suklysi.

M Ū S Ų  V I R T U V Ė  j
I Kopūstai su mėsa ir 
| ryžiais

Gerai sumaišyk puoduką j 
bile kokios šaltos sukapotos ; 
mėsos ir 1 puoduką šaltų iš-1 
virtų ryžių. Pridėk draskos

WASHINGTON — Karo. I WASHINGTON — Jung- 
J bėjusi iš pasibiaurėjimo. Po| Laivyno ir Pašto departa- tinių Valstybių, žemės Ūkio 
I šašais nesiliovė darytis vo- įspėja nesiųsti kale- j Departamentas praneša, kad
tys. Jos vis plito ėsdamo? dinil  ̂ siuntinių užjūriui kar- yra galima laikyti žiemai Į

toninėse dėžėse, kaip pavyz-lkai kuriuos Pergalės Darže 
džiui batų dėžėse, nes jos lių gaminius palėpėse ar 
nėra pakankamai stiprios rūsyje, miestų ir miestelių 
tam tikslui. Naudoti jas ga- namuose, tik reikia atydžiai 

k r didelės apvalios akys. Bu- j lima tik tuo atveju, jei iš sekti temperatūrą ir drėg- 
vo baisu pažiūrėti. Nosies visU šonų jos sutvirtintos mę.
kremzlės buvo beveik visai į raukšlėtu kartonu. Pavyzdžiui, svogūnai, jei

(sugraužtos, o dėl sutinimo ■ Pašto Departamentas pa- jl€ prinokę ir visiškai iš- 
į šalį iškrypu'i tu m i buve i taria geriausiai vartoti dė- džiovinti, išbus sveiki kelis 
panaši į šlykštų ir be išvaiz-1 žes, pagamintas iš dvigubo, niėnesius palėpėje ar ne- 
dos įkypą* plyšį. Iš tos di- raukšlėto kartono, medžio | naudojamame kambaryje, 

| dėlės pasmėlusios žaizdos arba “fibre” medžio. kur temperatūra nenukrin-
(sunkėsi kraujai su pūliais. Į Kalėdiniams siuntiniams ta žemiau šalimo taško, 
i Valgydama, mažus duonos j išsiųsti paskutinė diena yri Bulves geriausia yra lai- 
!gumulėliu? kišo į tą  krūvi- spalių keturioliktoji; iki kyti statinaitėse arba dėžė- 
j ną skylę, kuri jai buvo bur- tos dienos nereikalinga se, kad išsilaikytų drėgmė.

minkštąsias vietas. Iš t y susi 
galva su atsikišusia burna 
buvo panaši ‘ šuns snuki. 
Prie to stori, kieti plaukai l

žes galima laikyti ant sto
ro laikraščių sluoksnio ir i 
uždengti senais skudurais, 
nenaudojamais kilimais ! 
(karpe tais) arba ha ikras-1

ir pipirų pagal skonį. At
sargiai nuimk keletą lapų 
nuo kopūsto galvos ir įme
tus juos į verdantį pasūdin- 
tą vandenį virink dvi ar tris 
minutas. Išimk lapus. Ant 
kiekvieno lapo uždėk kelis 
šaukštuku,? mėsos, sumaišy
tos su ryžiais. Suvyniok la
pą aplink mėsą ir surišk su 
šniūru. Įdėk į verdantį van
denį ir virink apie 10 minu- 
tų. Iš šio surašo galima pa
daryti 6 bulkes.
MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Įbuklingų išgijimų, iš kurių 
! bent vieną čia ir paminėsi
me.

_ Čia žmogus įsisuki tik ma- i MABMA UAMABSAN- 
žyte dulkele. Pro nyksti tūk? ■ q 
tautinėse procesijose, ku- '
rios užpildę visus kelius. ■ “Kaėno mieste su tėvais 
Visos trys bažnyčios — ap- ir broliais gyveno Marė Lia- 
semtor? žmonėmis. Visi šau-; maršandaitė. Jos tėvai sir- 
kia, gieda, meldžiasi ir dūz-Įgo ir neturėjo uždarbio. Ma
gia. Žvakių žvakelės, lempų i ryte buvo vyriausioji duk- 
lempelės blyksi dieną ir nak-1 te. Be jos buvo dar kitų 
tį. Skaitytojas su autoriumi daug vaikų. Ji dirbdavo dau
žia patekęs, viską užmiršti. | giau, negu arklys, kad tik 
Įsipini į tas minių minias, j galėtų išmaitinti tėvus ir 
eini su jomis, meldiesi su brolius su seserimis. Ji ėjo 
jomis, pergyveni jų dvasia,'aštuonioliktus metus. Nelai- 
ne tik su prasčiokėliais, bet jmė dar pakenčiama, kai žmc 
ir  su diduomene. gus iš jos gali darbštumu

Ligonių privežta, prineš- Į išsisukti.
ta. Su neštuvais, su lopšiais, 1 “Lyg tyčia Liamaršandai- 
su vežimėliais. Juos čia su- te negavo ilgai darbu džiangg

nos vietoje, ir saugojosi, kad i siunčiant pristatyti įrody
mo, kad dovana buvo pa
geidauta. Kalėdinis siunti
nys neprivalo sverti dau
giau penkių svarų ir nepri- 

įjos) stotį, visi keleiviai no-jvalo būti ilgesnis 15 inčiu 
Irėjo savo indus prisisemti L  rba nedidesnis 36 inČių 
I vandens. Viena ponia ketino L.jd6jus ilgį ir plcų. Vienos 
Įnusip'auti matas. Prienai savaitės laikotarpyje tam 
(prie vagio, kur bėgo PaJeia"; pačiam'asmeniui leista siųs
tas vanduo, ir, pamačiusi; y  p,£iu adresu tik vie-

| beganant vilku sergančia i ną siuntinį, 
ligonį, ji tuo šoko atgal. Ki
ti taip pat pasišlykštėje • Paštas nepriims gendan- 

I traukėsi iš tos vietos su tuš daiktų, kaip pav. švie- 
čiais indais atgal. [žiU vaisil»’ ar dūžtančių
šūnčse nebėra. daiktų, kaip stiklinių indų.

“Tai šitokis ligonis 1892 j Konservuotą maistą reikia 
m. atvažiavo su Zolia į Liuv- I siųsti cino dėžutėse. Cino
dą. Sekmadieny ji norėjo iš-Į dėžutes patariama naudoti temp8ratūroje.
simaudyti stebuklingo šalti- siunčiant uogienes, marme- Befc vai.

Inio vandenyje; tokių neriu- padą, pyragaičius, pyragus I . darŽQV-s gaU būti 
'čių buvo labai daug. Ties ■ ar saldainius. I už.
moterų maudykle j ų  stovėjo j ungt. Valstybių Žemės pakalingje verandoje (por- 
visa eilė. Kiekviena is jų Į ūkio Departamento maistoĮ giuje) ar garaže, jei jie nu- 
laukė. kada galės įeiti. Ne-1 specialistai pataria nesiųs- rinkti prieg gaijįų atėjimą, 
laimingoji Marytė atsistojo ti plonų, trapių pyragaičių, j Apyiįnkėse. kur žiema svai
gale. Bestovint prie jos pri- I apvalių ar įvairiai išpiaus- Į ni, obuolių ir kriaušių, dė- 
ėjo dr. Ombras. Jis apžlū- tytų ,o verčiau siųsti sto
rėjo jos veidą. Apžiūrėjęs rus> keturkampius, kietus 

(Nukelta į 6 pusi.) 'pyragaičius, nes tokie tvir-

į savo burną nesusiterštų 
rankų. Visas vagoms žiū
rėjo šlykštėdamasis. Atva

davę Į Puatijerso (Piktavi-

ir joms tinkamiausia tem
peratūra yra tarp 5 Oir 60 
laipsnių ,nors galima jas 
laikyti ir 40 laipsnių ar 
žemesnėje temperatūroje. 
Sausas tamsus rūsys yra 
jams tinkamiausia vieta, 
nes nuo. šviesos bulvės pa
žaliuoja. Dynus (pumpkins), 
žieminius arbūzus (winter 
sųuash) ir saldžias bulves 
galima laikyti netoli kros- 
nės, tik reikia žiūrėti, kad 
daržovės būtų pilnai prino
kusios, neapipuvusios ir ne
subraižytos. Pageidaujama, 
kad pirm sudedant, šios dar 
žovės būtų dvi savaites 
džiovinamos 80 — 85 laips

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR

OF

Ambrosia & Necfar
B E E R S

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro e 0808

r a
rfl JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
.F E D E R A L  
IeSAVINGS

and
LOAN ASSOCIATION

4192 Archer Avė.
OF CHICAGO

Virginia 1141
čiau supakuojami ir kelio

nėje rečiau sulūžta. (OWŲ.
JUSTIN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr.

f e
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5». Bernadetos tėviškėj , T ‘ ‘  * ]
— Aš nenoriu į ją žiūre-(Atkelta iš 5 pusi.) 

jis nuėjo sau, o Marytė pa
siliko laukti savo eilės.

“Maudyklėje stebuklingo
jo šaltinio vanduo, pasiekę? 
skaudamąsias vietas, sukėlė 
jai nežmoniškus veido ii 
galvos skausmus. Po skaus- 
mų iš karto džiaugsmas 
Mergaitė šoko ir suriko: A£ 
SVEIKA. Ir ištiesų, skylė* 
jau buvo užsiraukusios, ant 
supuvusių vietų buvo užsi 
traukusi naujintelė plonytė 
pievutė, lūpos buvo atslūgu 
sios. Liamaršandaitė, tur

CHICAGO IR APYLINKĖSE
ti. Dar ir dabar ji perdaug Pagerbė Mikalina 
biauri, — atsakė Zolia, ap-Į Marąuette Park. — Rug- 
nmesdamas supratęs, kad|sgj0 28 d. būrys draugių ir 

veikėjų atvyko į M. P. Kon- 
drotų, 6916 S. Maplewood 
avė., namus, kad pagerbus

Buasaris pataria gėrėtis mer 
Raitės gražumu.

“ Liamaršandaitei sugrį
žus į Kaėną, daktaras Nelis, 
kuris buvo ją gydęs ir jos 
'igą gerai atsiminė, stebėjo
si ją sveiką išvydęs. Jis yra 
buvęs vyriausias Kaėno li
goninės gydytojas. Sėdęs pa- 
’ašė, kad Jh mergaitę paži- 
ięs sergančią, kad dabar 
natąs ją sveiką ir kad pri-būt, šiek, tiek pacimeldus 

pas urvą (to neužrašyta) i pažįstąs stebuklą, 
linksma * ir girdamosi, kad Į

veikėją Mikaliną Kondro- 
tienę jos varduvių dienos 
proga.

Atsilankiusios begalo 
džiaugėsi namo savininkų 
draugiškumu ir vaišingu
mu. Smagioj nuotaikoj pra
leistas vakaras.

Po vakarienės nuoširdžių 
linkėjimų pareiškė R. Maze- 
liauskienė, J; Pukelienė, M.

sveika, nubėgo į ligoninę. Li- Į Tokių įvykių akivaizdoje, j Ambutienė, B. Cicėnienė, E. 
gobinėje ją pamatė ir paži- Į ir dar stipriais faktais pa- Į Gedvilienė, V. Gečienė, še- 
no dr. Ombras. Jis ją nusi- j remtų, negali netikėti ste- Į putienė, E. Širvinskienė, S.
vedė į gydytojų biurą.

“Ten buvo dr. Buasaris,
daugybė kitų gydytojų. Zo
lia ir daug laikraštininkų. 
Gydytojai Liamaršandaitę 
apžiūrėjo. Veidą jie rado. 
kaip sakėme, nauja plėve

bukini. Tuo labiau, kad vi-1 Jucienė, O. Martinaitis, B. 
sas gyvenimas yra .stebuk- Kalvaitis, C. Berghoff, O.

Kalvaitienė, A. Snarskienė 
ir iš Pittsburgho J. šia.ud- 
vitienė.

Po linkėjimų įteikta nuo 
.susirinkusiųjų dovana, už 
kurią dienos solemnizantė 
dėkojo.

P. M. Kondrotai yra pa
vyzdingi Marąuette Parko 
gyventojai, geri katalikai,

las.
Dažnai žmonės numoja į 

misteriškus pasakojimus. Va 
dina pasakotojus atsilikė
liais, nemokšomis, fanati-

ap t rauktą ir užgijusį, bet įkais, liguistais ir tam pana- 
dar labai raudoną. Įsivedę šiai. Bst vietoj vadinti žmo- 
į kitą kambarį, du gydyto- nes tekiais, ar nevertėtų į- 
ju pridėjo ausis jai prie krū sigilinti į dalykus, kurie lei- 
tinės ir nugaros. Klausyda- j džiasi į misterijų gilumas,
mi plaučių šlamėjimo jie ra -j moksliniai tyrinėja, radę nu- įremia visas katalikiškas įs- 
do, kad džiovos plaučių vir- šviečia faktus ne kad žmo-1 taigas ir veikėjai įvairių 

“Dr. Ombras papasakojo 'niją mulkinti, bet padėdami Į draugijų ir organizacijų^ Jų
kaip jis prieš valandėlę ma- ' suprasti Antgamtinę jėgą. 
tęs ja  sergančią stovint ties ' Tokiu vadovu į, Antgam- 
maudyklės durimis. O d.a- Į tinę šviesą, kaip tik ir yra 
bar štai visi ją mato svei-I stropiai paruošta^ vyskupo 
ką. Dr. Buasaris tarė Emi-1 Petro Bučio, MIC. veikalas 
liui Zolia: j“Švč. P. Marijos Apsireiški-
K — Na, štai tamsta, turijmai Liurde ”, kuris labiau- 
ko norėjai. Visų matoma'šiai abejojančių žmonių na- 
žaizda vienu kartu užgijo. I muose turėtų rasti vietelę,

sūnus Stasiukas lanko pa
rapijos mokyklos vaikučių 
darželį.

Gyvuok ilgus metus mū
sų veikėja! Ten. buvus.

stebuklų analyzui, savęs ir 
kitų švietimui.

Marija Aukštaitė

'DRAUGO" ĮSISTEIGIMO 35 METŲ 
JUBILIEJAUS PROGA !

<  > "M-

ia į/ ,;'

POLYNA STOSKIUTES, Operos žvaigždės

KONCERTAS
Su Šv. Kazimiero Akademijos 60 Mergaičių Choru

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

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

Tikietus galite gauti visose kolonijose ir “Draugo” redakcijoje —

DRAUGAS# 2334 So. Oakley Avė.

■
S / - '-

Kas patirta Susirinkime
Cicero. — Spalių 1 d. į- 

i vyko šv. Vardo Draugijos 
| susirinkimas, kuriame iš
klausyta nemažai įvairių 

Į pranešimų,

i Įdomus buvo pranešimas 
iš Labdarių Sąjungos, ku
rioj pastaruoju laiku, pasi- 

I rodo, susidarė dvi grupės 
ir viena prieš kitą nusista
čiusi. Jei ne tas, senelių 
prieglauda jau būtų baigta. 
Eina kalbos, barniai ir pa
vydas, o daugiausiai taiko
ma tiems, kurie moka dar
bus dirbti. Jei ir toliau vieš
pataus tokia dvasia, mes 
nieko negalėsime nuveikti.

Kitas įdomus pranešimas 
buvo apie sumanymą pasta
tyti mieste paminklą žuvu- 
siems kare pagerbti. Mies
to valdyba tuo sumanymu 
labai rūpinasi. Yra sudary
ta komisija, į kurią įeina 
įvairių tautinių grupių ats

tovai. Gera būtų, kad ir iš 
I lietuvių įeitų į komitetą. 
Bet gaila, kad mes, lietu
viai, mažai dėmesio krei- 
piam į tai. Vis laukiam, kad 
kitas mums vadovautų. Štai, 
iš mūs draugijos nieks ne
apsiėmė nueiti į komiteto 
susirinkimus. Atėjus rinki
mams daug lietuvių nori 
būti kandidatais- į įvairias 
vietas. Jeigu norim valdžioj 
kokią vietą užimti, turime 
būti pasižymėję miestelio 
veikime. Tada ir mūsų var
das kitaip skambės.

Lapkričio 19 d., parapi
jos salėj rengiamas draugi
jos vakaras. Dovanoms- lai
mėti knygutės jau pasiųs
tos visiems nariams. Tai bus 
kalakutų vakaras.

Parapijos bazare draugi
ja nutarė turėti būdą, kad 
daugiau pasidarbavus ir  
naudos padarius. Bazaras 
prasidės spalių 15 d.

A. Valančius.

Užkrito geležis
Joseph Dasting, 27 m., 

1961 Bissell st., anądien bu
vo užmuštas Webster-Chi- 
cago Corp. dirbtuvėje, 5622 
Bloomingdale rd., kai keltu
vo (crane) keliama geležies 
krūva nuslydo nuo magneto 
ir ant jo užkrito. Ėmė ke
lias valandas iki darbininkai 
geležį atkėlė ir priėjo prie 
Dasting.

Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai, 
būtumėm gerai išauklėti. — 

Goethe

Iš Lietuvių Demokratų 
Lygos Veikimo

Buvo tai L. D. Lygos su
sirinkimas ir atidarymas 
“ campaign headąuarter” iš 
rinkimui Roosevelto, Lukas, 
Courtney.

Susirinkimą atidarė prez. 
Al. G. Kumskis. Protokolas 
priimtas kaip skaitytas.

Kadangi susirinkime bu
vo daug svečių, todėl pap
rasti Lygos reikalai nebuvo 
svarstomi, o tik prezidentas 
pakvietė keletą delegatų 
padaryti pranešimus, ką 
veikia demokratų klubas.

Pirmiausiai pakviestas S. 
Dambro, prezidentas 9-tc 
Ward Lietuvių Demokratų 
Klubo. Jis pranešė, kad 
klubas rengia masinį — mi
tingą parapijos svetainėje, 
spalių 22 d. ir kvietė visus 
delegatus atsilankyti.

Antras buvo, John Jacka, 
prezidentas 13-to Ward Lie- 

| tuvių Demokratų Klubo. Jis 
pranešė, kad klubas rengia 
masinį mitingą spalių 28 d., 
Marąuette Park lietu viųj pa
rapijos svetainėje.

Trečias buvo V. M. Stul
pinas iš Bridgeport Lietu
vių Demokratų Klubo. Jis 
pranešė, kad Bridgeport ir
gi bus rengiamas masinis 
mitingas, tik diena dar ne
nustatyta.

A. Sinkus pranešė, kad 
Humboldt Parko Lietuvių 
Demokratų ‘Klubas veiks 
sykiu su savo reguliaria 
Ward Organizacija ir turės
ima sinį mitingą. Dieną, pra
neš vėliau.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kuriose atsilankę sve
čiai dalinosi įgytais- susi
rinkime įspūdžiais.

Prezidentas Al. G. Kums
kis ir teisėjas John T .‘Zu- 
ris dėkojo visiems delega
tams ir svečiams už .atsi
lankymą.

V. M. Stulpinas,
L .D. Lygos sekretorius.

Nuo redakcijos. Dėl vie
ptos stokos, įvairių kandida- ! 
tų, atsilankusių. į susirinki
mą, kalbų nededame.

Brighton Park. — BAL 
SF 6 skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks spalių 6 d., 
Hollywood svet., 8 vai. vak. 
, Brangūs lietuviai! Mūsų 
broliai, sesutės šaukiasi 
mūs pagelbos. Nes tik vie
na jų mintis ir viltis- mu
myse. Niekas jų- negali su
šelpti, kaip tik mes. Visų 
kitų aplinkybės nėra tokios, 
kokias mes čia turime.

Kad neapvilti savo bro
lių, ir sesučių, stokime visi 
į darbą. Suėję pasitarkime 
tarpe savęs, kaip geriau ga
lėtumėm pagelbėti jiems. 
Eikime į susirinkimus, pa
siklausykime pranešimų ir 
patys duokim savo .sumany
mus, kaip geriau būtų dirb
ti. Stokime visi į bendrą 
darbą! Tapkime BALS fon
do nariais! N.K.

j "Grand Opening"
Račiūnų Užeigos

Rytoj ir sekmadienį, spalio 
7 ir 8 dd., įvyksta “Grand 

| Opening” iškilmės Juozo ir 
Prudencijos Rachunų nau
joj užeigoj, vardu Gold Coast 

I Inn, po adresu 2656 YVest 
69th Street.

, Abu, Juozas ir Prudenci- 
ja Račiūnai, yra plačiai ži
nomi Lietuvių veikime ir per 
ilgus metus sąžiningo visuo
menei patarnavimo jie įsigy- 

| jo daug draugų ir  prietelių, 
kurie šiuo laiku velija Račiū
nams gražaus pasisekimo jų 
naujoj vietoj.

Račiūnai nuoširdžiai kvie
čia visus ir visur atsilankyti 
į jų “Grand Opening” iškil
mes ir kartu su jais gražiai 
pasilinksminti. (Skelb.)

LONDONAS. — Maždaug 
2,000 U.S. bombonešių ir 
kovos lėktuvų atakavo du 
industrijos centrus

š ia n d ien  

^telulzlu, ?

J  i f
Tai sužinosi perskaitęs 

Prof. Dr. Vyskupo Būčio garsią knygą:

ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMAI LIURDE

Šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji!
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

1

Pasak®, ir parodo
WASHINGTON,. — Er-1 

nešt G. Moore. Agrikultūros I 
departamento viršininkas, 
ne tik visiems duoda patari
mus kaip užvesti Pergalės 
(Vįctory) daržus, bet ir  dar- I 
bu parodo, čia nesenai įvy
kusioje daržų parodoje p. 
Moore laimėjo tris pirmas I 
ir tris antras dovanas už ge- 

Įriausį daržų prižiūrėjimą.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Furnitnre

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representative

SHOIVROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIO 6051

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

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj y ra  nurodym ai, kaip pagam in ti visokias 
sriubas, m ėsas, daržoves, kiaušinienes, p y rag u s  ir  py raga i
čius, pajus ir  pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; ta ipgi, kaip pagam in ti vyną ir 
m idų; ir  daug kitų naudingų paaiškinim ų.

Kaina, su persiuntimu, tiktai $1.25
"D R A U G A S"

2334 South O akley Avenue
Chicago 8, Illinois

DANGIŠKASIS DVARAS
A R B A

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

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

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 15 CENTŲ. Siųskite savo 
užsakymus sekančiu, adresu:

" L A I V A S "  <
2334 S. O akley Avė.. Chicago, III.
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Svarbus laiškas Draugijoms
Draugijų valdybos ir na

riai, išsikirpkite šį laišką 
ir laikykite jį iki artimiau
sio savo draugijos susirin-

tas Laiško, kuris, anglų kal
boje, buvo išsiuntinėtas iš 
Community and War Fund!
Centro toms draugijoms, kimo. Jeigu draugija netu- 
kurių adresus jis turėjo. i rėš laiško iš Community &

“Gerbiami Tamstos: Šiuo 
laišku prašome Jūsų orga
nizaciją suteikti auką The 
Community and War Fund 
iš organizacijos iždo, apart 
organizacijos narių bizni a- 
vietėse ar namuose duotų 
aukų.

“Chicagos ir priemiesčių 
gyventojai apsiėmė sukelti 
beveik $13,000,000 parėmi
mui prakilnaus patriotinio 
ir žmoniško reikalo. Pinigai 
eis ŪSO organizacijai, kuri 
linksmina mūsų sūnus ir 
dukteris karinėse jėgose... 
Community Fund’ui, kuria
me dalyvauja 187 vietinės 
labdaros įstaigos... ir dvi
dešimts vienai karo pašai-

War Fond, tai perskaityki
te iškarpą ir pasiųlykite su
sirinkimui reikalą apsvars
tyti ir auką paskirti. Dide
lė ar maža auka bus nuo
širdžiai įvertinta. Visas aû  
kas prašoma siųsti Commu
nity and War Fond’ui auk
ščiau nurodytu adresu.

J . Daužvardienė,

Gildiečiu vakaras
Spalių 8 d. įvyks Vargdie

nių Seselių Gildos pramoga 
.(bunco party) Dariaus-Gi
rėno. salėj, 4416 S. Western 
Avė., 2 vai. popiet.

Rengimo komisija labai 
pos organizacijai, kurių vie|dauS darbuojasi platindama 
na yra Bendras Amerikos'tikietus ir užtikrina gražių
Lietuvių Fondas.

“Lietuvių šelpimo progra
mas įsigalioja spalių 1 d. 
Jis numato reikalingų me
dikamentų išdalinimą Lie
tuvoje per Tarptautinį, Rau-I

INDIANA HARBOR ŽINIOS Iš lyg o s  Bulgarijai
Šv. Pranciškaus atlaidai Į giamas lapkričio 5 d. para-

Šį sekmadienį, spalių 8 d., pi jos naudai. Pranas Mikais
mūsų bažnyčioje bus iškil- sakė- parduoti

tūkstantį • bilietų vienas.
' Sunku tikėtų kad jis tai ga
lėtų padaryti, bet prie jo 
būdo ypatybių, gal, galimas 
dalykas. Mat, jis, yra jau-

ir procesija. Pamokslą sa- nas> Sražu8’ šviesiaplaukis
(baigiąs plikti), na, ir ne- 
ženotas. Tik šią sekundą

minga i švenčiami Šv. Pran
ciškaus atlaidai. Suma bus 
prieš išstatytą Švč. Sakra
mentą. Vakare 7:30 iškil
mingi Mišparai, pamokslas

kys kun. Gaučius.
Šv. Pranciškaus Draugi

jos nariai “in corpore” da
lyvaus 9 vai. Mišiose ir pri
ims Šv. Komuniją. Visi lie
tuviai raginami dalyvauti 

,šv. Mišiose ir vakaro pa 
C. & WF Liet. Kom. pirm. maldose ir pagerbti gv.

Pranciškų, mūsų parapijos 
globėją.

atvyko .pataisymas, kad 
Pranui merginos neduoda 
ramybės, tai jis ir plinka. 
Visvien, linkime Pranui ge-
riausio pasisekimo 
tūkstančiu tikietų.

su tuo

I Jis buvo 59 metų amžiaus, į 
mirė po trumpos ligos. Prieš It a t n at _i- e tr • i ‘ ------ ® — -------! Visas jėgas dėkite, kad

LONDON, spalių 5.—K a imirsiant paskatiniai j0 žo. I Lietuva vėl atgautų laisvę ir 
Rusija paskelbė Bulgarijai džiai buvo; „Aš k al! j neprik!anSOmybę. 
barą, Bulgarija pasidavė. gav0 Dievuii. ________________________
Bulgarijai bus greitai įteik
tas pasidavimo sąlygos (ar- 
mistice terms).

Naujos Jėgos Kovoja
Pranešama, kad naujos 

Suomijos jėgos atakuoja na 
cius šiaurėje. Naciai gina 
kelią į Kemi, kur yra svarbi 
nacių bazė.

doVanų, nes didelė talka 
renka dovanas, kad tik pra
moga pasisektų. Iš tikrųjų, 
taip ir bus, nes Brighton 
Park Gildos narės daug ti
kietų išplatino ne vien vie-

donąjį Kryžių; sušelpimą toj> be.ir P°.visas koloni> -
lietuvių pabėgėlių Pietų 
Amerikoje, Italijoje, Pran
cūzijoje,, Ispanijoje ir Por
tugalijoje; pagalbą lietu
viams studentams Švedijoje 
ar Šveicarijoje. Be to, Jun
gtinėse Amerikos Valstybė
se organizuojama drabužių 
rinkliava karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms.

“By kokia Jūsų organiza
cijos auka padės Chicagai. 
perviršyti savo nustatytą 
kvotą ir padės Lietuvos 
žmonėms, kurie yra taip 
sunkiai nukentėję nuo karo. 

Clarenoe B. Randai!

Taigi ir šia proga noriu 
priminti, kad gerieji Sese
rų vienuolių prieteliai, svei
ki sulaukę spalių 8-tos die
nos, visi šiuo atsilankymu 
paremsim gerą tikslą ,nes 
visas pelnas skiriamas Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Pa
nelės Marijos Seserų Vie
nuolijai. Rengimo Komisija

Pirmas BALF skyr. 
vakaras

North Side. — Bendro 
Am. Lietuvių Fondo 4 sky
rius rengia nepaprastai įjdo- 

Gen. Chaiman. ,mų vakarą sekmadienį, spa- 
“P. S. Jeigu norėtumėte I Įįų 22 d., Šv. Mykolo pa

gauti kalbėtoją, kuris pa-jrapijos salėje, 1644 Waban- 
aiškintų The Community & I sįa Avė.
War Fund tikslus Jūsų dr- Į Programą išpildys Suval 
jos susirinkime, prašoma 
kreiptis į Community and 
War Fund, 111 W. Washin- 
gton St, arba pas Liet.

Rožančiaus pamaldos

Spalių mėnesį kiekvieną | 
trečiadienį 7:30 vakare mū
sų bažnyčioje bus rožan
čiaus pamaldos. Rožančius 
primena mums visą Kris
taus gyvenimą, kuris yra 
pilnas nusižeminimo ir ar
timo meilės. T.ad visi lietu
viai dalyvaukite rožančiaus 
pamaldose ir maldaukite 
Kristų per Mariją, kad Jis 
pašalintų kardą ir ugnį iš 
pasaulio ir pripildytų jį 
meile ir taika.
Padėka

Kun. K. Bičkauskas' nuo
širdžiai .-dėkoja ARD skyriui 
už jo nuoširdų pasidarbavi
mą parapijos naudai. Did 
žiausia padėka priklauso 
parengimo pirmininkėms :
O. Jurgutienei ir Kovierie- 
nei. Parapijai gryno pelno 
padaryta $165.00.

Šv. Vardo Draugijos 
veikimas1

Šv. Vardo Draugija pra
eitą sekmadienį; “in corpo
re” priėmė Šv. Komuniją ir 

,po šv. Mišių turėjo susirin
kimą. Nutarta darbuotis 
draugijos padidinimui, bū
tent, kiekvienas narys pasi
žadėjo prirašyti vieną nau-

Rinkimas- popieros
šeštadienį, spalių 7 dieną 

mūsų miesto trokai rinks 
popierą. Prašoma surišti 
nereikalingą., pcpierą į pun
delius ir padėti ant gatvių 
kampų 8 vai. ryto. 
Parapijos vakariene

Visi harboriečiai smarkiai 
rengiasi prie metinės para
pijos vakarienės. Moterėlės 
žygiuoja Visomis gatvėmis 
rinkdamos aukas' ir parda- 
vinėdamos bilietus. Mokyk
los kambariuose girdėtis 
dainos ir juokai. Atrodo, 
kad rengiamasi programai. 
Vėliausios žinios yra, kad 
valgysime viščiukus.

Žaibuką*

Prašo Pagalbos
Prašoma Graikijai pagal

bos. Vėliausi pranešimai sa- j 
ko, kad 2,000,000 graikų I 
kenčia nuo džiovos, o kitas 
milijonas nuo m ai arijos. ,

Japonai 7 Mailės 
Nuo Foochow

CHUNGKING, spalių 5.— 
Kinijos aukštoji komanda 
šiandien pranešė, kad japo
nų, jėgos buvo maždaug sep
tynios mailės nuo Foochow, 
didžiojo uosto, pietrytinėje 
Kinijoje, ir beveik pusiauke- 
lyje tarp Honkong ir Shan- 
ghai.

Mirė Vyskupas
BUFFALO.—Mirė vysku

pas' John Alvysius Duffy, 
septintas Buffalo vyskupas.

Kom. pirmininkę J. Dauž- Į 
vardienę, 6400 So. Sacra- 
mento Avė. Hemlock 7680. PACHANKIS PAMINKLAI

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(Įsteigta 1889 m.)

A.
A N D R E JU S  JU K N IS  

Gyveno: 4322 So. H erm itąg e
Avenue.

M irė  spalio  5d.., lU44m., 10:-
40 vai. ry te , su lau k ęs  pusėn 
am žiaus.

G im ęs L ietuvoje . K ilo iš
T a u rag ė s  ap sh r.. E ržv ilk ą  p a 
rap ijo s. E im o n tų  kaim o. A m e
r ik o je  išgyveuo 4 2 metuo.

P a lik o  d ideliam e nuliūdime: 
m o te r į A g o tą  (po  tėva is Balei-: 
ta i t ė ) ;  d u k te r į A delia  š ap k au s- 
k ien ę  i r  že n tą  Jo n ą : 2 sū nus 
A n d re jų . J r .  i r  Pvt. A n ta n ą  
(V. S. A rm y ); 8 a n ū k u s ; p u s
sese rę  M arijo n ą  B alč ilien ę  ir 
jos. vyrą Ju o z a p ą  ir  „ų šeim ą; 
ir  d a u g  k itų  g im in ių , d rau g ų  
ir  p až įs tam ų ; o L ie tuvo je  p a li
k o  seserį A go tą  B einorienę  ir 
jo s  vyrą  J o n ą  ir  Jų šeim ą.

V elionis p r ik la u sė  p r ie  S.L.A. 
238-toa kuo p to , Susiv ien ijim o 
B ro lių  ir  Seserų  d raug ijos, iš 
18-ton kolon ijos, ir  p rie  L ie
tuv o s K are iv ių  d r-jos, Cicero, 
jll.

K ū n a s  p a š a rv o ta i  Jo h n  F ,- 
E u d e ik io  koplyčio je, 4605 So, 
H erm itąg e  Avė. L a id o tu v ės  į- 
vyks šeštad., sp a lio  7d.. 1944. 
Iš  koplyčios » vai. ry to  bus 
a tly d ė ta s  į gy. K ryž iaus parap. 
bažnyčią, k u rio je  įvyku g e d u 
lingos pam aldos už velionio  
s ie lą . P o  p am ald ų  b u s  nu ly - i 
dėtas J gv. K azim iero  kąp ines.

N uoširdžiai k v ieč iam e v isus 
gim ines, d rau g u s  ir  p až įstam us 
d a ly v au ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:—  MotorU, Duktė, 
Kūnai., žen tas, Anūkai. Pus- 
sesei-ū ir  k itos Giminės.

lą id o lu v ių  direktorliiM —» 
John  F. JSudėikJs, YA It. 1741.

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

P B B SO N A U Z B D  MBMORIALfl AT NO ADDITIONAL COflTI 
PARTIOULAK P E O P L E  P R E F E R  PACHANKIS PRODCOTION8 

DI8TRIBUTO R8 OF THE FAMOUS MONTELLO GRANITE  
Mo«t B eautlfo l—Afoet B n dorliig— Strongest— B est Ib  Thfl WorldL 

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
K R EIPK ITfiS  P R IE  —

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Lithuanian CHiamher of Commerce

MODERNI I i  vidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W.‘Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 TeL REPubUc 4298 
VALANDOS; EAsdieų 9-9 v. vak.; SeitacL ir Sekm. 9-8 vaL ,

k r e ip k it ė s  PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ,

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

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas i i  mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 527 N. WESTEBN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6103

GABI, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

kiečių mišrus- choras. Kai-j ją narį. Labai girtinas pa- 
bes kun. K. Barauskas. siryžimas.

Pradžia 6 vai. vak. Įžan- Visi nariai pasiėmė po 10: 
ga 50c. V. Tūbelienė | bilietų “bingo”, kuris ren-

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitąge 
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.

f T l A R G l I T I T
DS LIETUVIŲ K 
STEIGTAS BAL.

WHFC -1459 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai, popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. W estėm Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehili 2242

VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1938 M.

PIRKIT TIESIOG IS 
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St Casimir Monumenf 
Company

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

Sustoja

CEDERCREST 6 3 3 5Telefonas:

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western A ve., Chicago
Telefonas GROvehili 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ii 
Jfisjl finansiškam stoviai prieinamai.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų ir  Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
DnljM

J. MULEVIČIUS
4348 SO. CALIFOBNIA AVĖ._______ Phone LAF. 3571

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

Seiepiione YARDS 1419

’ L J. ZOLP
1646 YVJEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS U 3S—M

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WESl 23rd PLAGB 
10756 S. MIGHIGAN AVH.

Phones: CANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PUJLLMAN 1270

L  BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3S07 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908



DlSNRA«rI3 bRAUGAS, CHICAGO, TEEINOIS

Arti mirties

' Sidabriniai sparnai išeglbėjo gyvybę
LĖKTUVO NAVIGATORIUI PATAIKĖ ŠOVINIO DA

LIS, BET JĄ SULAIKĖ PRIE MARŠKINIŲ PRI
SEGTI SIDABRINIAI SPARNAI. — DABAR JO 
DIDŽIAUSIA BRANGENYBĖ.

AMERIKIEČIAI GRIAUNA NAZIŲ TVIRTOVES I Į§ p a š to  oflSO

Keistas karo gyvenimas. 
Daugelį kareivių, nežiūrint 
ir sunkiausių šarvų ir ap
saugos, rodos kaip tyčia pa
taiko kad ir mažiausia kul
ka ir atima jiems gyvybę. 
Kiti gi kartais išlieka gyvi 
dėl to, kad pasitaikė turėti 
su savim kokį nors dalykė
lį, kuris mirtį laikinai nu
varė.

Taip ir buvo Lt. Edwin 
Harris, 20 m., 2838 Adams 
st. Jei ne dėl jo sidabrinių 
navigatoriaus sparnų, tai jis 
šiandien vargiai ar būtų gy
vas.

Iki šiai dienai Lt. Harris 
teko dalyvauti jau 38 skri
dimuose virš priešo žemės. 
Iš visų tų skridimų. Lt. Har
ris ypač nepamirš vieno. Jis 
pats prisipažino, jog tą  kar
tą kinkos jam tikrai drebė
jo. *

Sykį Lt. Harris lėktuvo 
įgulai buvo skirta bombar
duoti nacių aliejaus laukus

kur nors Vokietijoje. Iš 
anksto buvo žinota, jog ta 
vieta bus stipriai apstatyta 
priešlėktuvinėm kanuolėm. 
Ir kaip tik lėktuvai pasiro
dė nurodytoj apielinkėj, na
ciai kaip iš pragaro paleido 
ugnį.

Harris pasakoja, jog at
rodė, kad visas dangūs bu
vo pilnas sprogstančių šovi
nių. .Tik staiga vienas šo
vinių pataikė Lt. Harris lėk-

Amprikna Pirmoji Armija be paliovos sunkiomis ka- 
nuolėmis daužo vokiečių Siegfried liniją ir jau yra pra- 
silaužus šiaurėje nuo Aachen. Tuo pačiu metu Britų Ant-

tuvą. Supyškėjo langas, iš- roji Armija vokiečius triuškina rytinėj Olandijoj.
griauta įrankiai. Vienas ________________________________________________
vinio šmotelis pataikė Lt. [jg karo fronto
Harris kairiajam šone, per- 1 
ėjo per storus drabužius, 
bet sustojo kai pataikė si
dabro sparnelius, kuriuos jis 
turėjo prisisegęs prie marš
kinių netoli širdies.

Lt. Harris pareiškė, jog 
šrapnelis jį gerokai sukratė.
Bet tai palyginamai maža 
kaina atpirkti gyvybę. Da
bar tie sidabro sparneliai 
tai jo brangiausias turtas.

2,429 kareiviai nesurandami

Pašto ofisas jau seniai 
žmonių prašo, kad jie siųs

to artinasi Kalėdos, paštas 
žymiai pakilo ir pakils. To
dėl darbas pašte dar labiau-darni laiškus ir siuntinius 

prie adreso pridėtų ir zonų I pasunkės, 
numerius, kadangi tas labai i Pašto ofisas kreipiasi į 
žymiai pagreitina laiškų ir visus žmones, kad jie su- 
siuntinių išskirstymą ir iš- prastų šį reikalą ir padėtų

Penktadienis, spalių 6, 1944

Siųsdami laiškus, siuntinius, prie 
adreso pridėkite ir zono numerį

TAIP VISAD DARYKITE, YPAČ PER ŠVENTES 
TAI PASKUBINS PAŠTO IŠSIUNTINĖJIMĄ. 
PASITEIRAUKITE PAŠTO OFISE.

Uždraudė kalbėtis su pašto išnešioto
ju, tai sustreikavo 4 merginos

DARBDAVIS UŽTRENKĖ LANGĄ PAŠTO IŠNEŠIOTO
JUI. — MERGINOS TVIRTINA, JOG FABRIKE BŪ
TA PELIUKIŲ, TARAKONŲ, NEŠVAROS.

Būna visokių priežasčių, 
dėl kurių darbininkai palie
ka savo darbus ir paskelbia 
streikus. Bet šis streikas, 
kuris įvyko anądien Dia
mond Tool dirbtuvėje, 939 
E.' 41st st., tai ir juokingas 
ir tragingas, kadangi dėl to
kių menkniekių trukdomas 
karo reikalams būtinas dar
bas.
UŽTRENKĖ LANGĄ

6 merginos 
anądien sukilo ir paliko sa
vo darbus, kadangi darbda- 
vis priėjęs užtrenkė langą, 
kad darbininkės nesikalbėtų 
su patraukiančiu pašto iš
nešiotoju. Dirbtuvės savi
ninkas, Sheldon Booth tvir
tina, jog jaunas pašto išne
šiotojas kelis sykius per 
dieną praeidavęs pro fabri
ką ir per atdarą langą šne
kučiuodavosi su merginom,

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022 
W. VIRO, LUMP — Sijoti. . . . . . $g*gQ
STOKEB COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos 
BLACK BAND LUMP. . . . . . . . . .  < g Į Į#2 5

1 PETROLEUM COKE (Course> • • J J 2 ^ 5 0  
PETROLEUM COKE (Pfle Bun) J Į O ^ 9 5

ir dėl to darbas buvo truk
domas. Diamond Tool dirb
tuvės dirba karo reikalams 
svarbius įrankius. Booth pa
reiškė, jog jis senai tėmijo 
šią betvarkę, ir kada nie
kas kitas negelbėjo, jis tu
rėjęs taip pasielgti.
JOS KITAIP SAKO

71 IŠ CHICAGOS

Karo departamentas išlei
do sąrašą pavardžių 2,429 
kareivių, kurie nesurandami 
Europos ir Viduržemio jū
ros karo frontuose. 71 yra 
chicagietis.

Nesurandamų chicagiečių 
kareivių tarpe pažymėti ls t  
Lt. George Kuzelka, kurio 
žmona, Mrs. E. Kuzelka, gy
vena 5621 W. Cermak rd.. 
Cicero; ls t  Lt. Harry Leng
venis, kurio žmona, Doris, 
gyvena 4942 W. Walton st.; 
Pvt. Edvvard Usis, kurio tė
vas, Frank, gyvena adresu 
1224 S. 48th et., Cicero.

Karo departamentas taip
gi paskelbė pavardes 2,030 
karių, sužeistų .įvairiuose 
frontuose. Iš tų 45 yra iš 
Chicagos. Jų tarpe randasi

ls t  Lt. Edvvard Limperis, 
kurio motina, Eva, gyvena 
4741 N. Washtenaw avė.; 
Pfc. Thomas Kulas, kurio 
žmona. Anna, gyvena 1208 
Euclid avė.

Kovos iki mirčiai
LONDONAS. — čia gau

tas Berlyno radio praneši
mas, kuriuo propagandos 
ministeris Goebbels priminė 
vokiečiams, jog “alijantai 
yra pradėję pilną frontą 
prieš Vokietiją, ir dėl to mes 
esame pasiryžę kovoti iki 
pat mirčiai”. Goebbels pa
reiškė, jog alijantai norį bū
tinai baigti karą prieš žie
mą ir prieš būsimus rinki
mus.

siuntimą.

Tiesa, daugelis žmonių tuo 
prašymu pasinaudojo ir laiš
kuose ir  siuntiniuose pažy
mėjo savo ir adresuojamų 

I asmenų zonų numerius. Ypač 
i biznieriai, gerai suprasdami 
kaip greičiau jųjų paštas iš
leis, jei jis bus kaip reikiant 
adresuotas, labai artimai 

i bendradarbiauja šiame rei
kale.

Tačiau dar yra daug žmo
nių, kurie po senovei siun
čia laiškus ir siuntinius be 
zonų numerių. Svarbu vi
siems gerai įsitėmyti, jog 
bendrai visur yra darbinin
kų stoka. Tas pats ir pašte. 
Negaunama tiek pagelbos,

šį didelį darbą palengvinti. 
O kiekvienas gali jį labai žy
miai palengvinti, jei siųsda
mas laiškus ar siuntinius, 
prie adreso pažymėtų zono 
numerį.

Jei kartais > kas nežinotų 
savo prietelių ar kitų žmo
nių zono numerių Chicagoje, 
parašykite ant popieros lak
što tų asmenų vardus ir ad-

X Helmer Zaura, U. S. 
karys, vykdamas iš Indijos 
namo į Madison, Nebr., po
ilsio, trims dienoms buvo 
sustojęs Chicagoj (West 
Side) pas gimines Zaurus. 
Jis yra lėktuvų- mechani
kas ir  dalyvavęs daugelyje 
kelionių pristatant kariuo
menei maisto ir  reikmenų. 
Pasakoja, kad vieną sykį 
iškilus aukštai, lėktuvo in- 
žinai užšalo. Iššokus iš 
transporto įgula parašytais 
nusileido į tokias džiungles, 
kad per tris dienas klajojo 
kol, pagalios, buvo surasti. 
Papasakojo visą eilę įdomių 
ir šiurpių pergyvenimų.

X Kun. K.
resus ir pasiųskite Post- dienr. “Draugo’:
mastei’, Room 409, Main 
Post Office, 433 West Vau 
Buren st., Chicago. 7, I1L, ir 
jums bus pasiųsta tų asme
nų zonų numeriai.

Visi, ateityje, siųsdami 
laiškus ir siuntinius ir prie 
išeinamo ir prie savo adreso

kiek ištikrųjų reikia. O prie pridėkite zono numerius.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

Barauskas,
redakcijos

Merginos, tačiau, kitaip 
visą dalyką aiškina. Jos 
tvirtina, jog pačto išnešioto-

priežasties numušęs 10 nuoš. 
jųjų algos.
TAIP UŽSIBAIGĖ

darbininkės i jas nieko bendro neturėjo 
šiame reikale, bet visai ki
tos priežastys vertė jas dar
bą palikti. Jos įrodinėjo, jog 
dirbtuvėje jos mačiusios 
lakstinėjant nemaža peliu
kių. Sako, yra ir tarakonų. 
Prie to, dirbtuvėje buvo tiek 
daug dulkių ir nešvaros, 
jog toliau neįmanoma dirb
ti. Pagaliau, jos pareiškė, 
jog savininkas be jokios

Savininkas atsakė, jog jis 
numušęs merginoms algas, 
bet jig tai padaręs War La-, 
bor board’o nurodymais. O 
dėl minėtų priežasčių, jis 
užsispyręs tvirtino, jog dar
bininkės metusios darbą už 
tai, kad uždrausta joms kal
bėtis su gražiuoju pašto iš
nešiotoju.

Merginos ir išandien dar 
negrįžo darban. Booth sako 
jų ir nebenorrįs. Pašto virši
ninkas padaręs išklausinėji
mą, dirbtuvės apielinkei pa- 
skyrė kitą pašto išnešioto
ją, idant toliau nepasikar
totų tokių nemalonumų.

Testamentas “
JERSEY CITY. — Perei

tą mėnesį mirė vienas buvęs 
geležinkelio patarnautojas ir 
savo testamente prašo, kad 
“garsus gydytojas aštriu 
įraikių perdurtų mano širdį 
kad nebūtų viešai skelbiama 
apie mano mirtį, kad nebū
čiau viešai pašarvotas, kad 
nebūtų jokių viešų laidotu- 

/vių, jokių gėlių ir raudoji
mų.” Dėl to negalima minė
ti ne jo vardo.

Mažiau cigaretų
Valdžia praneša, jog atei

nančiais mėnesiais cigaretų 
padėtis šioj šalyj būsianti 
gerokai prastesnė, kadangi 
vis daugiau cigaretų perka
ma karių reikalams. Stovis 
tačiau nėra taip prastas, 
kad prisieitų cigaretus skir
styti.

Naciai sulaikė laivą 
"Gripsholm"

WASHINGTON. — Val
džia šiomis dienomis prane
šė, jog ‘‘Gripsholm” laivui 
grįžtant šion šalin su sužeis
tais kariais ir grąžinamais 
piliečiais, jį netoli Norvegi
jos kranto sustabdė naciai 
ir iš laivo pasiėmė du įgu
los vyru, vieną Amerikos 
pilietį, Robert Kelly, gimu
sį Phila., Pa., ir kurio moti
na gyvena Texas valstijoje. 1 
ir danietį, Eric Hansen. Val
stybės departamentas dėl 
šio pasielgimo pasiuntė Vo
kietijai aštrų protestą.

narys, kalbės No. Side BA 
LF 4 skyriaus ruošiamam 
vakare, kuris įvyks spalių 
22 d., parapijos salėj. Ži
nomi No. Side veikėjai Tū
beliai, kurie šiuo ^netu la
bai daug darbuojasi B ALF 
skyriui auginti, sako, kad 
šis skyrius jau turi 54 na
rius. Tai bent N. Side!

X Gimimo Švč. Panelės 
parapijos mokykla rugsėjo 
20 d. pradėjus karo bonų 
vajų tą  pačią dieną nupir
ko kariuomenei “ jeep,’’ ku
ris buvo paradai mokyklos 
kieme vaikai buvo. su juo 
nufotografuoti. Paveikslas 
tilps “New World.” Dabar 
Ambulance.” Mokyklos vir- 
daro vajų nupirkimui “Field 
šininbė yra sesuo Evange
listą.

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

ant Pirmų Morgičių
aft pigesnį naofffmtį — be komisine 

PAS

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

CERMAK RD. . . . . . . . . . .  Tel. CANal 888*3
BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”. 

i>> " ■

Airporto rekordas
Šįmet per pirmus devynis 

mėnesius Chicagos Munici- 
pal airporte padaryta nau
jas trafiko rekordas. Patar
nauta 39,194 lėktuvams 
(pernai 30,939); keleivių bū
ta1 647.025 (pernai 494,965), 
o pašto išgabenta 12.0338,- 
362 sv. (pernai 8,919,257 
sv.).

Raudona vėliava
Nežinomi studentai aną 

dieną Chicagos universiteto 
sode ant aukšto stiebo iškė
lė Sovietų Rusijos respubli
kos vėliavą ir paskui tyčia 
nupiovė virvę. Visą dieną 
niekais nebuvo galima prie 
vėliavos prieiti ir jos nuim
ti. Tiktai vakare pavyko 
sargams vargais negalais 
vėliavą pasiekti ir ją nu
imti.

Naciai P, Amerikon
LONDONAS. — Vokiečių 

“Tautinis Komitetas”, kurį 
sudaro belaisviai vokiečių 
karininkai, per Maskvos ra
dio pranešė, jog aukšti na
cių pareigūnai, submarinų 
pagelba, dumia Pietų Ame
rikon. Komitetas ragina sub
marinų įguloms pabėgėlius 
vokiečius gabenti į Britų ar
ba Prancūzų uostus.

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS! 
Apart suknelių čia rasite taipgi

Kalėjimai!
Lester Higgins, 46 

4327 Kenmore avė., nubaus
tas dviejų metų kalėjimo, o 
jo sūnus, Clarence, 27 m., 
946 Irving Park rd., 10 me
tų kalėjimo, už tai, kad' na
mie dirbo gazolino kuponus. 
Apart kuponų, tėvas ir sū
nus buvo jau pasidarę reika-

m.,
Tėvas laikė Mišias už 

žuvusį sūnų
AKRON, Ohio. — Rev. 

Milan Hranilovich, Byzan- 
tų apeigų parapijos klebo
nas, aną dieną atlaikė Mi
šias už savo sūnų, T. Sgt. 
Ferdinand, kuris žuvo karo 
fronte Prancūzijoje. Rev.

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 
‘eloth’ kotai — parsiduoda nužemintomis kainomis. 

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

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

Mrs. K. P. Driubak ir Dūkto —- savininkės

lingus įtaisymus dirbti' $20 Milan turi dar keturis sūnus 
vertės popierinius pinigus, [tarnyboje.

N am ų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

X Pranas Cicienas, 4945 
S. Halsted St., vardadienio 
proga gavo daug sveikini
mų nuo skaitlingų draugų, 
atvykusį! palinkėti jam il- 
gaųsių metų ir stiprios 
sveikatos ,taip ir jo žmonai 
Benetai, kuri yra plačiai ži
noma veikėja ir laikraščių 

'bendradarbė (DKK narė).
X Kun. Bruno Grinius, 

Visų Šventųjų parapijos vi
karas, šiandie švenčia var
dadienį. Ta proga gruopš- 
tam asistentui ir daugelio 
draugijų labai uoliam dva
sias vadui klebonas rengia 
pagerbtuves. Parapijonai 
taipgi gausiai žada prisidė
ti prie šio pagerbimo.

X Marijona Dočkus, 120 
W. 107 St., spalių 4 d. iš 
Karo Departamento gavo 
pranešimą, kare Prancūzi
joj žuvo jos sūnus Raymon- 
das. M. Dočkienė yra naš
lė. Dideliu rūpesčiu išaugi
no aštuonis vaikus, iš kurių 
trys tarnauja kariuomenėj.

X Pranas Pumputis, mūs 
veikėjas ir žymus narys 
Darius-Girėnas poste, save 
vardadienio proga (išvaka
rėse ir varduvių vakarą) 
turėjo surprizų. Sveikino jį 
giminės ir skaitlingi drau
gai.

X “Draugo0 administra
cijoj jau pradėta skirstyti 
ir dėti į dėžutes kalėdiniai 
pasveikinimai (kortelės) su 
naujais lietuvių ir anglų 
kalba tekstais. Atvirutės 
labai gražios.


