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AMERIKIEČIAI KAUJASI VOKIETIJOJE
Rusai Sunaikino Nacių Linijas Prieš 

Rytprūsius, Patrulės Perėjo Sieną
AMERIKIEČIAI ALPIŲ KALNUOSE

NEW YORKAS, rūgs. 11. 
-—Britų radio sakė rusų ka
riuomenė Lietuvoje sunaiki
no vokiečių linijas ir tvir
toves prieš Rytprūsių sieną.

W LONDONAS, rūgs. 11.— 
Rusai kariai, taikydamiesi 
išmušti paskutinį Hitlerio 
partnerį Balkanuose, ver
žiasi gilyn į Vengrijos lau
kus. Vėliausias pranešimas 
sakė rusai pasivarė 18 my
lių į Rumunijos Transylva- 
niją ir užėmė Sfant.ul-Ghe- 
orghe ir Bisoad.

Sąjungininkų ir priešo ra-
• portai nurodo, kad rusų ka

riuomenės praveda ofensy- 
vas nuo Rytprūsių rube- 
žiaus iki Juodosios jūros, 
norėdami pralaužti vokiečių 
rytinę sieną pirm negu pra
eis vasara.

Britų radio sakė rusų pat 
rulės, “persikėlusios per

ROMA, rūgs. 11.—Priešui i 
smkrfetai susirėmus su są-; 
jungininkais Adrijos pakran 
tėję į pietus nuo Rimini,aa Amerikos penktos jėgos se- 
kė nacių pasitraukimą iš 
apylinkės į šiaurę ir Šiaur
vakarius nuo Florencijos ir 
pasiekė Gotų liniją.

Anot štabo pranešimo, ki
ti penktos armijos daliniai 
pasiekė UseUa, 17 mylių į 
šiaurvakarius nuo Florenci

II. 1 Kariai Veržiasi Pirmyn Italijoje

Partizanai Sakosi Suėmė 1,200 Nacių
LONDONAS, rūgs. 11.— 

Maršalo Tito štabas prane
šė iš Jugoslavijos, kad par
tizanai užėmė Surdulica ir 
Ljubgdradje, netoli Pirot ir 
Bulgarijos sienos, ir didelėj 
ofenzyvoj prie Prijedor, apie 
70 mylių pietrytuosna nuo 
Zagrebo, išmušė 950 priešo 
karių ir 1,120 suėmė nelais
vėn.

Tito vakar pareiškė, kad 
jokie sąjungininkų kariai 
nepadeda partizanams Ju
goslavijoje. Sąjungi ninkv 
štabas Ramoje ketvirtadieny 
sakė “Adrijos kariai” daly
vauja bendroje ofensyvoje 
Jugoslavijoje.^

(Mili tariniai autorite t a i

KALENDORIUS
Rugsėjo 12d.: Sv. Marijos 

Vardas; senovės: Diemedis 
ir Mantminė.

Rugsėjo 13d.: ftv. EuJogi- 
jus; senovės: Birmantis ir 
Tolimenė.

ORAS
Giedra ir vėsu. Ryte gali 

būti lietaus.

Kaina So

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

Price 3c

—Abraham Lincoln

Chicago, Illinois, Antradienis, Rugsėjo (September) 12 d., 1944 m. vot xxvm

U. S. Kariai Veržiasi j Siegfried Liniją; 
Orinėse Kovose Numušta BO Lėktuvą

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS Londone, rūgs. 11.—čia 
paleistas oficialus pranešimas, kad Amerikos kariai per
ėjo per sieną ir kaujasi su naciais pačioj Vokietijoj.

Pralaužimas įvyko Trier apylinkėje, apie šešias mylias 
už Lukše m bu rg o sienos.

LONDONAS, rūgs. 11.—Amerikos pirmoji armija šian
dien įsiveržė į priešakines Siegfried linijos pozicijas. Bri
tų šarvuočiai įsilaužė į Olandiją 14 mylių į šiaurę nuo pra
laktos Albert kanalo linijos, ir žygiuoja į nacių linijos 
šiaurinį galą.

Vienoj vietoj amerikiečiai randasi tik šešios mylios nuo 
Vokietijos sienos. Anot raportų, artilerija šaudo į Aaa- 
chen miestą, Vokietijoje.

Įėję į Luksemburgą, amerikiečiai tuoj išlaisvino Lux- 
embrurg, tos kunigaikštijos ©ostinę, prie pat Vokietijos ir 
Saar iapylinkės. :

Amerikos lėktuvams ata

Šešupę, per praeitas 36 va
landas veikia Vokietijos že
mėje.”'

Berlynas sakė rusai para* 
šutistai nusileido Jugoslavi
joje, į pietus nuo Dunojaus 
“Geležinių Vertų” ir randa
si tik 50 mylių nuo jugos
lavų partizanų armijos.

Kiti rusų daliniai skuba 
pietuosna per Bulgariją, kur 
užėmė Burgąs laivyno bazę 
prie Juodosios jūros, ir ža
da varytis iki'pat Graikijos.

Berlyno radio pranešimai 
kalbėjo apie kruvinas kau
tynes pietinėj Lenkijoj, ir 
tvirtino, jog 100,000 rusų 
karių, šarvuočių ir kazokų 
padedami, pradėjo ofensyvą 
prieš Krakovą, per kurį ga
lės veržtis vokiečių Silezi- 
jon. Naciai pripažino, kad 
rusai okupavo jų apleistą 
Krasno, 83 mylias į pietry
čius nuo Krakuvos.

jos Ir dasivarf iki. 30 tny- 
sias į pietus nuo Bologna, 
didžiulio Po klonieg pramo
nės ir susisiekimų centro.

Toliau vakaruose, ameri
kiečiai veržiasi giliau į Pis- 
toia ir užėmė kalnus miesto 
šiaurvakarėje, o 92-tros pės 
tinįnkų divizijos vienetai 
pasiekė Gotų liniją prieZez- 
zero, pusseptintos mylios į 
šiaurryčius nuo Lucca.

Romoje paaiškino, kad Com 
mando daliniai atliko ataką 
Jugoslavijos žemėje, bet vė
liau pasitraukę./

Pradėjo Atakuoti 
Japonus Burnojo

KANDY, Ceilonas, rūgs. 
11. —Keturioliktoji armija 
pradėjo ofensyvą prieš japo
nus Artakan rajone, žemu
tinėje Burmoje. Kariai ata
kuoja strateginę japonų po
ziciją Mayu kalnuose į piet
vakarius nuo Buthedaung, 
apie 60 mylių į šiaurę nuo 
Akyab.

KINIEČIAI BANDO 
IŠSAUGOTI KWflLIN

CHUNGKING, rūgs. 11.— 
Kiniečiai smarkiai kaujasi 
su japonais, kad išgelbėti 
Kvvangsi provincijos sostinę 
Kweilin nuo japonų, kurie 
žygiuoja pagal H u n a n- 
Kwangsi geležinkelį.

Vėliausiu pranešimu, ja
ponai buvo Tungan, 90 my
lių nuo Kweilin.

Amerikiečių patrulė grįžta į savo linijas po susirėmimo su naciais prie Briancon, 
Prancūzijoje. Užpakaly matosi sniegu padengtos Alpės viršūnės. Sąjungininkai pieti
nėj Prancūzijoj skuba į Belfort perėją, per kurią galės veržtis į Pietinę Vokietiją.

Prancūzai Pertvarkė 
De Gaulle Kabinėta

PARYŽIUS, rūgs. 11. — 
Netikėtai vakar pranešta, 
jog Gen. Charles de Gaulle 
laikinoji vyriausybė buvo 
perorganizuota. Reprezenta
cija paskirta pusiau nacio* 
nalinin išlaisviųimo komite
tui Alžyre, ir pusiau Prart 
cūzijos požemio vadams.

Tikimasi, kad kitas per
tvarkymas įvyks kuomet 
visa Prancūzija bus išlais
vinta ir karo belaisviai bus 
grąžinti iš Vokietijos.

De Gaulle pirmininkauja 
naujam kabinetui, į kurį 
įeina du komunistai ir ketu
ri socialistai.

Sako FDR Palengvins 
Algų 'Užšaldymą'

NEW YORKAS, rūgs. 11. 
—Anot vieno korespondento 
pranešimo, “informuoti val
džios sluoksniai”. sakoPrez. 
Rooseveltas padarys nutari
mą palengvinimui Littlė 
Steel formulės algų užšaldy 
mui. Anot žinios, Preziden
to nutarimas bus paremtas 
National War Labor Board 
raportu.

Sakoma Suareštavo 
Kroatų Kvisling?

LONDONAS, rūgs. 11.- 
Jungtinių Tautų radio Alžy 
re sakė Ante Pavelic, kvis- 
lingas Kroatijos diktatorius 
buvo euareštuot&s ir nuga
bentas pas Maršalą Tito. 
Nėra patvirtinimo tam pra
nešimui.

Hull Įspėja Austrus 
Skirtis nuo Naciu

WASHINGTON, rūgs. 11 
—Valstybės Sekr. Hull įspė 
jo Austrijos žmones, kad 
dabar yra laikas jiems at
sisukti prieš Vokietiją, jei
gu nori užtikrinti Austrijos 
nepriklausomybę.

Mano, kad Rusai Stos
Karan Prieš Japonus

MASKVA, rūgs. 11.—Ru
sijos spaudoje dar nebuvo 
pranešta apie greit įvyk
siančią Roosevelt-Churchill 
konferenciją Quebece, bet 
oficialai rodo didelį susido
mėjimą............

Čia esą svetimšaliai ob- 
zervatoriai mano, kad yri 
galimybė, jog Amerikos-An
glį j os-Rusi jos militarinis su 
si jungimas, kuris-dabar plie 
kia vokiečius, galios ir po 
Hitlerio nugalėjimo.

(Kiti politiniai obzerva- 
toriai Washingtone prana
šauja, kad “vieno mėnesio 
bėgyje” Rusija paskelbs ka
rą prieš Japoniją.)

Įspėja Apie Naujas 
Robombų Atakas

LONDONAS, nigs. 11.— 
Nežiūrint valdžios įspėjimų, 
kad robotinių bombų pavo
jus dar nėra praėjęs, apie 
40,000 evakuotų asmenų grį 
Žo Londonan.

Lord Dudley, civilės ap
saugos komisionierius, sakė 
yra galimybė, kad priešas 
gali dar atsiųsti kitokios 
rūšies bombų iš didesnio to
lumo.

Daug grįžusių asmenų bus 
be pastogės, kadangi Lon
done yra suvirš 800,000 ap
griautų namų, kuriuos rei
kės sutaisyti arha atstatyti.

Komitetas Pataria 
Mažinti Mokesčius

WASHINGTON, rūgs. 11. 
—Specialus atstovų rūmu 
komitetas įteikė formalu ra
portą, kuriuo siūlo tuoj po 
karo numažinti taksus, yna- 
tingai mažai uždirbantiems 
darbininkams. Komitetas t* i 
pgi rekomendavo kreditų 
kontrolės, kad išvengti in
fliacijos, kuomet bus pradė
ta išleisti sutaupąs.

FDR-Churchill vėl
Suėjo Ouebec Mieste
QUEBEC, rūgs. 11.—Pre

zidentas Rooseveltas ir An
glijos Ministras Pirmininkas 
Churchill šiandien suėjo ir 
tuoj pradėjo pergalės kon
ferenciją šiame mieste.

Jungtinis jų pranešimas 
sakė Premjeras Stalinas ne
galėjęs dalyvauti konferen
cijoje iš priežasties pradėtų 
rusų kariuomenių ofensyvų.

Prezidento sekre torius 
Early pranešė, kad Prezi
dento kelionė į Pearl Har- 
feor ir Aleutians ir jo kon
ferencijos su Adm. Nimitz 
ir Gen. MacArthur buvoi la
bai reikalingos prieš šiąkon 
ferenciją.

Sveikinantis su Pi*eziden- 
tu, Churchill sakė “Visur 
yra pergalė.”

Laivynui Reikalinga 
Dar 600,000 Vyru

WASHINGTON, rūgs. 11. 
—Laivyno Sekr. Forrestal 
sakė laivynas mano paimti 
dar 600,000 vyrų, kas iki 
ateinančia liepos mėnesio 
padidintų laivyno vyrų skai 
čių iki 3,389,000. Forrestal 
sakė Vokietijos nugalėjimas 
nereikš laivyno mažinimą, 
kadangi karas prieš Japoni
ją reikalaująs, kad laivynas 
augtų.

KARO ETFN’ Al
— Sąjungininkų lėktuvai 

be persto jlmo atakuoja na
cių garnizono likučius I# 
Ęavre mieste.

— Vėliausias pranešimas 
sako amerikiečiai jau. pasi
varė penkias mylias už Vo
kietijos sienos.

—Amerikos subirta r i n a i 
nuskandino devynis japonu 
laivis, jų tarpe tri* karo 
laivus.

—Rusai užėmė 30 kai"”’ 
ir miestelių ) šiaurryčius 
nuo Varšuvos.

kuojant nacių pozicijas ir 
aliejaus varyklas Vokietijo
je, nacių aviacija parodė 
iki šiol didžiausį pasiprieši
nimą. Orinėse kovose ame
rikiečiai numušė 130 vokie
čių lėktuvų. Su vakar dienos 
125 numuštais lėktuvais, a- 
meri k iečiai per dvi dienas 
sunaikino 255 priešo lėktu
vus.
_ Nacių didžiosios patran
kos pagal Moselle upę šau
do į Amerikos trečios armi
jos karius. Aplink užimtą 
Limburgą amerikiečiai ran
da gausiai nusėtus minų 
laukus.

Pranešimas iš britų fron
to sakė britai kariai persi- 

' 1 ---------------

Užėmė Dijon, Pietinėj Prancūzijoj
ROMA, rūgs. 11.—Po 24 

valandų kovos, prancūzai 
kariai pietuose užėmė Dijon, 
150 mylių į pietryčius nuo 
Paryžiaus ir 55 mylias nuo 
Gen. Eisenhower karių šiau 
rinėj Prancūzijoj.

Lt. Gen. Patch septimos 
armijas kariai pasiekė Ve- 
soul priemiesčius, tik 75 
mylias į pietus nuo Nancy, 
kur trečioji armija puola 
Moselle liniją. Varydamiesi

Japonai Pranešė apie Ataką ant Palau
NEW YORKAS, rūgs,. 11. 

—Japonijos namų radio sa
kė apie 350 lėktuvų atliko 
kitą smarkią ataką ant Pa
ku, apie 600 mylių į rytus 
nuo Philippinų. Anot pra
nešimo, kiti daliniai ataka
vo Iwo J ima, Volcano sa'v 
ne šiaurėje, ir Amboiną, 
olandų rytų Indijos salose 
pietuose.

Adm. Nimitz anksčiau j 
pranešė apie lėktuvnešių lėk 
tuvų puolimą ant Palau ir. 
Yap ir karo laivų, fcombar-, 
davimą Palau salos.

Berlyno radio sakė T?kvo 
pranešė, kad , suvirš 1.000 
sąjungininkų lėktuvų ketvir 
tadieny atakavo Palau ir

kėlė per Schelde-Meuse ka
nalą. Per tris dienas prieš 
tai jie smarkiai kovėsi su 
naciais aplink Bourg-Leo- 
pold ir Bechtel, kur suėmė 
12,000 belaisvių ir užmušė 
daug nacių.

Olandijos Premjeras Pie- 
ter Gerbrandy praeitą sa
vaitę sakė britai pasiekė 
Breda, Olandijoje, bet na- 
tomai tai būva patrulės, ku
rios vėliau pasitraukė.

štabas kol kas neskelbia 
trečios armijos veiksmų, bet 
žinoma, kad ji praplečia sa
vo pozicijias pagal Moselle 
upę, ir įsteigė šeštą tokią 
poziciją.

į Vesoul, amerikiečiai užda
rė kišenę ant nacių, kurie 
kovėsi, kad išlaikyti kelių 
tinklą vedantį į Dijon.

Vesuoul randasi 30 mylių 
į vakarus nuo Belfort perė
jos, kur naciai smarkiai prie 
šinasi prancūzams.

Sąjungininkų pranešimas 
vakar vakarą sakė prancū
zai kaujasi prie Blamont 
miestelio, 36 mylics nuo Vo
kietijos sienos.

Yap, ir suvirš 100 lėktų vii 
atakavo penktadieny. Tas 
pats pranešimas sakė 300 
lėktuvų iš lėktuvnešių šeš
tadieny atakavo Mindanao, 
Philippinuose.

Paryžiaus radio sakė To- 
kyo pranešė, kad sąjungi
ninkų lėktuvai šiandien ata
kavo didžiąją Formoaa salą.

Užmušė 2,000 Japonų
GEN. STILWELL STA

BAS Kinijoje, nigs. 11. — 
Gen. Stilwell spėjo, kad per 
trijų mėnesių puolimą japo
nų Sungshan tvirtovės be
veik visas 2,000 japonų gar
nizonas buvo išmuštas.
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(DOMIOS žinios is toliau
Tautinių grupių
iškilmės ir bazaras
SPALIŲ 10 —
LIETUVIŲ DIENA

Baltimore, Md. — Sujudo, 
sukrato Marylando tautinės 
grupės. Rangia milžinišką į- 
vairių tautų parengimą, ku
ris prasidės spalių 8 ir baig
sis 12. Rus didelės iškilmės 
ir haznras. Pelnas to paren
gimo yra skiriamas Garbes 
Sąrašui (Honor Roll), ku
ris bus įrengtas Preston 
Gardens aikštėje. Garbės są
raše tilps vardai visų vyrų 
ir moterų iš šios valstijos 
dalyvavusių šiame kare.

Sekmadienį, spal. 8, Fifth 
Regiment Armory, prasidės 
ceremonijos. Tai bus Mary-
lando cjiena. Lietuvių diena be.

Gubernatorius O’Conor ir 
Raltimorės majoras McKel- 
din proklamacijomis pas
kelbs dienas nuo spalių 8 
iki 12 kaipo Jungtinių Taus 
tų Tautinių Grupių Iškilmių 
ir Bazaro Savaitę, ir pažy
mės dienas, kuriose kokių 
tautų parengimai įvyks.

Tam darbui yra sukurta? 
didelis komitetas iš visuo
menės veikėjų ir 'tautinių 
grupių atstovų. Lietuvių ko
mitetą vadovauja kun. dr. 
Liudas Mendelis ir Baltimo- 
rės Lietuvių Draugijų Ta
rybos pirmininkas, Antanas 
Miceika.

Jiems padeda didelis ko
mitetas, susidedantis iš vi
sų Baltimorės lietuvių drau
gijų ir organizacijų atstovų. 
Viri, be skirtume pažiūrų, 
dirbą šiame dideliame dar

bus spalių 10, toj pačioj A/- 
mory (kurioj bus ir visų ki
tų tautų parengimai). Dily- 
vuu? Lietuvos pasiuntinys, 
pulk. Povilas Žadeikis. Prog
ramą išpildys Šv. Alfonso 
mokyklos vaikučiai ir “Dai
nos’’ choras. Bus paroda Lie 
tuvos audinių, kurie tilps 
lietuviškoj pirkioj, specialiai 
tam tikslui pastatytoj.

Šia proga yra rengiama 
didelė visų tautinių grupių 
spausdinta programa. Joj 
tilps visi parengimo darbai 
ir kiekvienos dalyvaujančios 
tautos istoriniai bruožai.

Jonas Kairys rūpinasi pa
statymu lietuviškos pirkios. 
V. Višinskas vadovauja rin
kime skelbimų į« programą. 
Vyrai ir moters, seni ir jau
ni, visi dirba. Visi yra ragi
nami įsigyti tikietųi šiam pa
rengimui. Kaina. $1.00.

Tegul suaidi mūsų daina. 
Lai išgirsta ją ir tie, kurie 
dar negirdėjo. Lai mūsų dar 
bai ir dainos padeda Ame
rikai ir Jungtinėms Tautoms 
sėkmingai laimėti karą, ir 
lai pagelbsti pasiliuosuoti 
mūsų tėvų žemei, Lietuvai!

Pub. Kom.

PAMALDOS U* *V. TĖVO SEKRETORIŲ

Katalikų Bažnyčios ir valstybės dignitarai (žemiau) 
dalyvauja pamaldose už sielą mirusio kardinolo Luigi 
Maglione, Šv. Tėvo sekretoriaus. Gedulo Mišias Šv. laiko 
Apaštalinis Delegatas Amer. J. V. arkivysk. Amleto Gio- 
vanni Cicognani, Amerikos katalikų šventovėje, Washing- 
tone.. (NCWC-Drwugas)

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH.
Karo auka

Rūgs. 2 d. gauta žinia iš 
Karo Dep’t., kad sūnus gra- 
boriaus Stasio ir Alenos Bar 
to žuvo karo fronte kur tai 
Prancūzijoj.

Lt. Gerald A. Barto buvo 
vedęs Eleną Bartninkaitę.

Platesnių žinių bus suteik
ta kitą savaitę, pagal Barto 
šeimos prašymą. V.M.K.

Metinis mitingas. Rūgs. 
1 d. Vytauto Kareivių dr-ja 
laikė metinį: susirinkimą, ku
riame buvo renkama valdy
ba sekamiems metams. Pa
siliko ta pati, būtent pirm. 
P. Murauskas, v. pirm. Pra
nas Kamsičkas, nrit. rašt. 
John Edkins, fin. rašt. Leo 
Saukas, iždin. Geo. Orent, 
maršalka Cbas. Salatka, li
gonių komisija — T. Sima- 
noviez ir V. Ašmutis; Trus- 
tees — V. Ašmutis, J. Gel- 
wicz, J. Tautkus, J. Slavic
kas, Ant. Martinaitis; iždo 
globėjai: J. Slavickas ir P. 
Radžius.

Vytauto kareiviai iš savo

tarpo turi apie 50 narių jau 
nuolių Dėdės Šamo tarny
boj. Turi įsigijus karo bonų 
už $7,500. Turi savo nuosa:- 
vybę, kurią išnuomuoja ke
lioms šeimynoms, viršuj ir 
apačioj turi gražius kamba
rius narių naudai. Savo na
rius gražiai prižiūri ligoj, o 
mirties atsitikime išmoka 
pomirtinę. I V. M. K-

Netikėta mirtis
NEW YORK. — žemių 

semtuvas (hopper), sverian
tis 10 tonų, ir pripildytas 30 
tonų smėlio, nukrito rugsė- 

1 jo 7 dieną N. Ryan Co., smė
lio ir žvirio kieme, Brook- 
lyne, ir užmušė Simoną Al- 
lessi, 40 metų, iš Brooklyn, 
kuris buvo troke, po žemių 
semtuvu. Gaisrininkai ir po
licija dirbo dvi valandas, kol 
pasiekė Allessi’o lavoną.

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■f pigesnį saoMmtį — be 

PAS

Savings and Loan Assn. of Chicago
2266 W, GERBI AK RD......................... Tek CANal 8887

BKN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas: I i.
rTrp

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

• GIN
• VYNO -
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIpUOR 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

ra-

natban
KANT£R

“LlcttiriSkas
Ordakaa“

CHICAGO IR APYLINKĖSE
Prof. Zvetina lietuvių 
vyry susirinkime
• Brighton Park. — Prof. 
John A. Zvėtina, žymus 
mokslininkas ir LoyoAa uni
versiteto profesorius, pasa
kys kalbą Mos kolonijos šv. 
Vardo draugijos (Hely 
Name Sodiety) masiniame 
susirinkime N. P. P. šv. sa
lėje, sekmadienį, 3 vai. po- 
pie, rugsėjo 17. 
z Tokį pranešimą vakar pa
darė kun. Stasys Valeckas, 
kapelionas šios kolonijos šv. 
Vardo draugijos. Kun. Va
luck&s sakė:

“Tai didelė garbė mums 
Šios parapijos vyrams gau
ti savo susirinkime prof. 
Zvetiną. Jis yra pasižymė
jęs savo mokslu ir aktyvu
mu šv. Vardo draugijoj. Te
atvyksta kiekvienas šios pa 
rapijos vyra® į susirinkimą.

Į šį masinį susirinkimą 
prašomi visi vyrai — vedę, 
ir nevedę, jauni ir seni. Y- 
pač kviečiami šios parapijos 
profesijonalai, biznieriai ir 
draugijų veikėjai. Žodžiu sa
kant, kiekvienas vyras ge
ros valios teateina į šį vyrų 
susirinkimą. $

Taipgi kalbėtoju bus An
tanas Kaminskas, pirminin
kas Šv. Vardo draugijos Mar

(Nukelta į 3 pusi.)

senecr'Beitddti ir platinkite dienraštį *Draugq".
fra II

P,A SKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai, Remontavimol, Refinansavimui— 
ANT LENGVU MĖNESINIŲ IMO&AJIMVI

TAPKITE FlNJLNSINUt NEPMKLAV80MI

TAUPYKITE mfllų (Maltoje. Jflmj indėliai 
rtpeMintai Klohojant> n<t 0,666.65 afr- 
draiutl per l’edcral Savlng* and Loan In- 
•uranre Corporation. pinigai
temokami jonu ant

SENIAUSIA ny ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
PINANSlNfi IŠTAIGA 

— 47 Stotai SekuasM PttaraAttao! _ /

KEISTUTO SAVINOS AND 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M.

A SS 0 C1 A T I ON 
. j .fc RO. HALSTED 8T.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEKIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu Ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

806 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Didžiausia Lietuviu 
Jeweiry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius Bedus, Rašomas Plunks
nas ir Į vairius
kitoktda auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

didelį 
Ir gerą pasi
rinkimą Miudk&ližkų Imtum Man-

kadų daiktų.

Taipgi taisome Laikrodžius, 
Laikrodėlius, Bedus, Rašomas 
Plunksnas, Ir Muzikalius In
strumentus. Paab—adoklte!

JOHN A. KASS
9EWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO
4216 ARCHER AVENUE

Phone: LAFAYETTE 8817

f Būkit Malonūs 
SAVO AKINSI

c
Tik rimą pora ak ų Ūsam eyvenl- 
mm. EaflioKlte Jas imdami Me»- 
zkmlnuotl ja* modernteklaaria 
metodą, kartą regSjtmo mokalaa 
rali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurte prašali

na Tise aktų (tempimą.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OPTOMETRISTAI
1861 So. Ashland Avenne 

Kampas lS-toe
Trie/onas: GAMAL OMS, Ūlilinge

OFISO VALANDOS: ’
KksSten »:IO A m. Iki t:IO p. m.

TreClad. Ir leitad. t:10 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

-J

DR. G. SERNER
umm ahv en>mwu

25 metų patyrimas
TsLiYards 1829

Pritaiko Akiniu*, 
Kreivas Akis 

Btateo.
Ofiso te Akinių DteMuvt 
9401 EO. HALSTED St. 

Kampas 84th 8tmt
Valandos nuelOM4;aue6iM6 

Sekmadienyje pagal sutartį.

'TkL: Yards
Prita

k

1VOIK STUOIO
1945 West 75"’ Street

, l'H« \h I \K t Y LITE 2 I

PIRKTrE KARO BONUS!

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237- - - - A- - - -
Užlaikome didelę krau

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

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

RMKALE PASINAUDOKIT

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — »:30 P. M.
WRF0, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Bes. 6958 So. Talmaa Aro.

DR. STRIKOl'IS - - - - - - - - - - -
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland A venom 

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

NedėHomis pagal sutartį 
Office TeL YARds 4787 
Našių TeL PROspect 1996

M. TAMS 2246

DR. C. VEZatS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Ai 
arti 47th Street

VaL: ano 9 vai. ryto Ori 8 vaL vak.

orm ra
ReaMeneljce K: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trrčiadlentete pagal sutartį

ra YARds am
tęs.: KENveed 5167.

DR. A. J. 6ERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-8; nuo 6:50-8:80

Trečiadienio Ir Šečtadlenlo vakarais 
Ofisas yra uždarytai

Aukok mvo kraują rašote- 
tiems kariams per A. Rnn- 
donąj| Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2iki4irnuo7iki9 
Treėiad. ir Nedėlkanis susitarus 
2423 West Marųuette Roaa 

TeL CANal 6122

DR. BIE21S ‘
gydytojas ir chirurgas 

2201 W. Cermak Rd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v, 4/^ 

Treflad. ir Šeštadienis
ofisas uždarytas.

Ržjfli 1 /ENCLIA
8241 W«nt 66th Plaoe 

, TeL REPublte 7868

TeL CANal 6257
Re*. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZA1AT0RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 6 Rd 9 vaL Vytare.

TeL YARds 8146

dr. v. a. Šimkus

744 Weet SStii Stroet 4^ 
11-12; 2-4; te 6:808:80

te 6:868:30 
-12.

Skaniausia 
nn^

duona yra toji. 
tanko

LIETUVIAI DAKTARAI
I6L HEMlocb 8760 
MM. tel. PROspect 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

615fi So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

uuo 2—4 ir nuo 7—6 kasdien, 
ižsMriant trečted. te *

Ofiso Tel. ..., VIRgtnia 1886

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

Eaedlen nes 260 M 8:00 vnL 
Ttefind. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Ooort, Cicere 
Antradieniais, Eebdrtadteidate 

Ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-0, 7-0 P. IL

6147 8. Halsted St, Chicage 
Pirmadieniais, Trečiadieniais

te ieitadlenlais >

DR. CHARLES SEGAL
Gydytojas ir chirurgas 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofise Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea. TeL: m>way 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikijflb 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. va]^ 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofise TeL LAFayette 8210 

/Rea. TeL ' REPubUc 0654
Jdgn TTeeteiHepĮema 
Raukite: KEttete 2868

VALANDOS:
Pirm, Antr^ Ketvir. 6 Iki 6 vak.;

Penktad. 8:30 fld 0:30 vak. 
iežtad. 6 vaL fld 0:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą d& Uų kad > nafaraa-

'tte
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CLASSIFIED AND
HEIJ* WANTED — MOTERYS HEIjP WANTED — MOTERYSI “DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS
•♦DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISTNG DEPARTMENT 

117 No. Dcarborn Street 
TeL RANdolob HU-M8I

HELP WANTED — VYRAI

PEČKURYS
PRIŽIŲRfiTI BOILERIUS

------ ir------

HANDY MAN
PATAISYTI MAŠINAS 

GERA MOKESTIS 

WESTERN
CLEANERS & DYERS 
-6409 W. Lake Street 

KLAUSKIT MR. KOZLOWSKI

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelnų Darbininku
Gera pradinė mokestis. Mes jus 
išmok insim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

HEIjP ■ WANTED — MOTERYS

ŠEIMININKE — pilno laiko. Kam
barys. Du suaugę. Du high achool 
vaikai. Reikia referencea Tel.: — 
ENGlewood 1971 tarp 10 ryto iki 10 
vakare.

REIKALINGA—MERGINA AR MO
TERIS prie namų darbo arba Virčja 
Dievo Apvaizdos parapijos kleboni
joje. Del platesnių žinių pašaukit 
CANAL 1504 arba asmeniškai atsi- 
lankykit odrcuū 717 WEST I8th ST.

DVIEJŲ PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

Prie pakavimo frankfurtera (dešre
lių ) dešrų dirbtuvėje. Atuišaukit J—

J. R. MARHOEFER & SONS
3172 S. Ashland Avė.

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

BDGEWATER BEACH APJS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MR. WALL

OPERATORIŲ
• PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC. 
325 W. ADAMS 

3rd floor
■ ............... ■ ' I I ■" —III I I ■

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

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te
isimės mano meilę. —

Shakespeare

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi “Drau
ge”.

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
V AL.: 7 RYTO IKI 3 PP.

AR 3 PP. IKI 11 V AK.

DELTA-ST AR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAU.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MF6. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 8:50 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ *

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsišaukit

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflaan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Geri Darbai Gerai Apmokami 
Prie Vadovaujančios Kompanijos 

VYRAMS

HAND TOOL GRINDERS 
(Tool room)

RANKINIŲ TROKERIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

ŠLAVĖJŲ
PAPR. DARBININKŲ

STOCK MOVERS 
TURRET LATHE OPERATORIŲ 

GEAR TOOTH GRINDERS 
MAŠINŲ PATAISYTOJŲ

60 Vai. Darbo Savaitė — 70 Vai. 

Mokestis —10% Naktimis Bonai.

Puikios Darbo Sąlygos. 

Naujos Dirbtuvės ir įrengimai.

FOOTE BROS.
GEAR & MACHINE CORP. 
5219 S. WESTERN BLVD.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ! 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

C8a rasite tokį darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

SEELEY 3200

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

★ LENGVI SAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ SIETAI
★ LAIKAS IR PUSE VIRS * 

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO
★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS
Puikus restaranas naujame dirbtuvės 

budinke. Patogi transportacija. 
—TAIPGI—

DALINIO LAIKO DARBININKŲ 
PASIRINKIT SAVO DARBO

VALANDAS

I. H. Stone & Sons
4200 W. 42nd PLACE 

________ VIRGINIA 3300________

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
• į

Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 V AK.
4 PP. — 12:30 RYTO

5 naktis į savaitę prie machine 
ir bench darbų. Mažų dalių.

MINREAPOLIS
HONEYWEI1

4737 W. Division

MERGINŲ 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVŲ 
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA 
ATSIŠAUKIT

MERKLĘ-ĘORFF 
GEAR CO.

213 N. Morgan St..

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town ot T .ak e kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją. 
Nutautas, 4#36 So. Woo<l Street, ar 
telefonuokite LAFayette 0008.

PARSIDUODA — Naminiai Rakan
dai, dining room setaa, radio ir floor 
lempos. Prieinama kaina. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 1818 S. 51 CT., 
Cicero, III.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

TeL VARDS 1866. 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47lh St.

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★
★ For Sale I
★ For RentI
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results I 

ADVERTISE
In America** Greatest

□thuanian Daily Nevrspaper 
— ESTABLISHKD 1909 — 
CALE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE

— BANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANIAN 

AD VERTISING MEDIUM

*********

PAŽEISTAS MILŽINAS KRINTA ŽEMYN

Vienas Amerikos bomberių, Liber.ator tipo, numušęs keletą japonų lėktuvų, pala 
priešo pažeistas krinta žemyn, ši nepaprasta nuotrauka padaryta iš kito bomberio. 
(Acme-Draugas telephoto) . «

SVEIKATA,
BRANGUS TURTAS

Balo D R. RACKUS 
4204 Archer Avenue, Chlcago

ŠIRDIES LIGOS RŪŠYS
Daktarams dažniausia ten 

ka atpažinti ir gydyti dve
jopos rūšies širdies ligų: (1) 
Organiškoji rūšis, ir (2) 
Funkcijinė rūšis.

1. Organiškoji širdies li
gos rūšis. Su tokia silpna 
širdžia žmogus gali užsigim- 
ti, arba gali jo širdis suges
ti vėliau kada nors po užgi
mimo. Tai yra tokios rū
šies padėtis, kad patsai or
ganas, pati širdis yra suga
dinta kur nors; ar tai šir
dies raumenys, ar kraują-

HEI.P WANTEl7 — "MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

.Moderniškoj kiaušinių daužy/no. 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT

Fulton Egg Products
• 1019 W. FULTON ST.

' REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ
★ ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų i savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

Neteko $149
Mrs. Gertrude Reimer, ci

garų pardavėja, 8 So. Michi- 
gan avė., skaitė pinigus, ir 
du vyrai įėjo nusipirkti ciga- 
riečių pakelio. Vienas vyras 
padavė kvoterį už cigarietes. 
Moteriškė nusigrįžo paduoti 
grąžos. Kai ji atsisuko ir 
norėjo paduoti grąžą, du vy
rai jau buvo išėję. Bet taip 
pat neberado $149.

gyslės, kurios maitina šir
dies raumenis, ar tai vidu
jinė širdies plėvė, ar tai vir
šutinė apdanga (maišelis) y- 
ra sužalota.

Kas užsigema su ligota 
širdimi, tai tokią ligą gali 
perduoti savo vaikams; žo
džiu, tokia širdies liga yra 
paveldėjama iš tėvo. Yra ži
nomas istoriškas faktas, kad 
Napoleonas turėjo širdies li
gą nuo pat užgimimo, ir Jo 
skaitlingieji vaikai, beveik 
visi užgimė su “Napoleoniš 
ka” širdimi.

O jei žmogus vėliau gau
na organiškąją širdies ligą 
tai tas atsitinka sekančiose 
yra priežastimi apie 20 nuoš. 
eilėse. Aštrusis reumatizmas 
visų organiškųjų širdies li
gų. Aštrusis reumatizmas 
dažniausia užklumpa jaunuo

klius pirm 25 metų amžiaus; 
o tai reumatinė infekcija su
simeta į pačią širdį nuo pū
vančių dantų, ar nuo blogų 
tonsilų, ar nuo fokalės in
fekcijos kur nors kitur. Ar- 
teriosklerozas (sukietėjimas 
kraujo gyslų) yra priežasti
mi apie 40 nuoš. visų orga
niškųjų širdies ligų. Arte- 
riosklerozą gauna žmonės 
virš 50 metų amžiaus jei 
neišmano kaip save užlaiky
ti. Sifilis yra apie 15 nuoš. 
priežastimi visų organiškųjų 
širdies ligų.

Jei žmogus užgema su šir 
dies liga, tai niekas nekal
tas. Bet jei širdies ligą gau
nama vėliau kada nors gy
venime, tai čia yra kaltė, ar 
ba tėvų, arba netikusios san
tvarkos, arba paties indivi
do. Širdies ligos galima daž
niausiai išvengti... Po laiko, 
kaltink nekaltink, — niekas 
negelbės. Bet pasimokinti 
niekad nėra pervėlu.

Apie funkcijinę širdies li
gos rūšį aptarsime kitą sy
kį.

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Klausia V. ž : — “Girdė
jau, kad jei iš nosies krau 
jas bėga tam kurs turi aukš
tą kraujo spaudimą, tai yra 
labai gerai, tai tą žmogų ne
ištiks paralyžius. Ar tiesa? 
Aš turiu aukštą kraujo spau 
dimą ir t.t.”

Rakielos Suaižė 
Italų Laivą 'Rez'

ROMA, rūgs. 9. — Did
žiulis italų keleivinis laivas 
Rex, 123 rakietinių šovinių 
suaižytas, guli ant šono 
Trieste uoste, bedegąs ir 
matomai vokiečių inžinierių 
apleistas.

Britų lėktuvai dviem at
vejais vakar jį atakavo ii 
padegė. Naciai matomai no
rėjo jį nuskandinti uosto 
žiočiuose.

Atsakymas V. Ž.: — Da
linai tiesa. Bet jei žmogui 
perdažnai kraujo nuteką, ir 
jei randasi antrinė anemija, 
tai jo sveikatai gali pakenk
ti.

GERA BIZNIO PROGA
PARSIDUODA — Gerai įsteigta Šaldytuvų, Skalbiamų Maši
nų, Dulkių Valytuvų Pataisymo Dirbtuvė, pilnai įrengta pris
kiriant ir troką. Gera proga Lietuviškai kalbančiam žmogui'. 
Gross įeigos $600 į savaitę. Įstaiga randasi Lietuvių ir Lenkų 
apgyventam krašte — Town of Lake. Nori parduoti iš prie- 
žastiep ligos. Parsiduoda tiktai CASH sąlygomis. Del plates
nių informacijų pašaukit—

YAR D S 1866
Tarp 9:30 iki 10:30 ryto ar nuo 4 iki 5 pp.

" ------------------------------ ---------------

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!

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

's

Mūsd pačių padirbti graiūs
PARLOR SETAI — su 
springsais, 
arba jūsų 
senas setas 
ar matrssas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip naujas. .

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

tilo WE8I ROOSEVELT BOAO

CHICAGOJE
(Atkelta iš 2 pusi.) 

ąuette Park kolonijoj. Jis 
papasakos kaip jų draugija 
veikia ir turi virš 500 na
rių, vien vyrų.

Manoma, kad Brighton 
Park yra daugiau vyrų kaip 
Marąuette Park. Tadgi Bri
ghton Parkas turėtų turėti 
didesnį skaičių vyrų. Ir tu
rės, nes tuo reikalu darbuo
jasi parapijos klebonas kun. 
A. Briška ir jo vikarai: Jo
nas Stankevičius, Vytautas 
Mykolaitis ir Valuckas.

Pirmieji įsirašę ir atnau
jinę narystes Šv. Vardo drau 
gijon bus klebonas su vika
rais. Paseks juos parapijos 
varg., art. Justas Kudirka. 
Po jo įsirašys Petras Žiobe- 
ris, zakristijonas.

Tarpe veikėjų, kurie pa
sižadėjo atvykti į yyrų, ma
sinį susirinkimą yra teisė
jas Jonas T. Zūris, šios ko
lonijos parapijietis.

Vyrai, nepasiduokim! Vi
si į vyrų bendrą frontą! Vi
si būkim vyrų susirinkime!

S. P.

Apaštalaujant
Seselėms japonėms apaš

talaujant, japonų kempėje 
Manzanar, Calif., 16 japo
nų priėmė krikštą

Platinkite dienraštį “Drau
gą”.

Studlo Ooncb

£

X
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28S4 South OaUay Avė.
Published Daily, except Sundaya,

,, . by the t
•.UTHUANIAN CATHOUC PRESS SOCIETY

A member of the Catbolic Presą Aaaociatton '
$6.00 per year outaide of Chicago; >7.00 per year ta Chicago 
Cicero; 3c pfcr'eopy.

Adverttatag ta “Draugas” krings best results. '

♦ .DRAUGAS
Beina kasdien, tfckyrus
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Metama /................. ................................ ......... „...........
Pusei meti .....................    4>w
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tVienam menesiui ..............................................   ,75
Jungtinfce Valstybėse, ne Chicagoje:
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Pusei metų  ........ . ................................ . 350
Titais mėnesiams ........................ ................ 1.75
Dviem menesiams ...........................t........................... ’’’ 1,25
Vienam menesiui ........................................į............... .75

............. Užsieniuose: ,
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Trims mėnesiams ........................... ...................................'. 2.50
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- Entered as seoąnd-Class llatter March 31, 1916 at Chicago, I1L 
LJnder the Act of March S, 1879.
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Tautos budelių atstovo balsas
MASKVOS PROPAGANDA

Maskvos propagandininkai jau, matyt, mėgina pasi
kinkyti ir Associated Press, didžiąją Amerikos spau
dos agentūrą, savo melagystėms skleisti.

Praėjusio sekmadienio pavakary kai kurie Chicagos 
d enraščiai įdėjo tos agentūros Maskvoje žinią apie 
ta,i<-kad: im'? * š * ■" •

1. Mečislovas Gedvilas, “Sovietinės” Lietuvos “pre- 
m eras”, padaręs pareiškimą, būk tai “sovietinės Lie
ti vos respublikos” užsienių reikalų komisariatas siek
siąs sustiprinti ryšius su Jungtinėmis Valstybėmis, kur 
gyveną 1,000,000 lietuvių arba visų pasaulio lietu
vių ketvirtoji dalis.

2. Būsią grąžinta 75,000 valstiečių žemė, karią vo
kiečiai buvo apgyvenę okupacijos metu. Būsiąs nusta
tytas penkių metų planas krašto elektrifikacijai.

3. Gedvilas manąs, kad ir Klaipėdos kraštas bus at
gautas. , , , >. .. , j

• -. *• 1 I
ši Associated Press prisiųstoji iš Maskvos žinia, tai 

bolševikiškos propagandos padarinys.
Pirmoje vietoje Lietuvos žmonės nepripažino ir ne

pripažins Maskvoje suorganizuotos “sovietinės lietu
ve 3 respublikos”. Jie neklausys nė M. Gedvilos balso, 
nea jie premieru jo nerinko. Tą “činą” jam davė ne 
Lietuvos žmonės, bet Stalinas.

19 K) M. SMURTO PASEKME

Visi puikiai atsimename “sovietinės Lietuvos” or-> 
ganizavimo istoriją 1040 m. šia proga ją trumpai pa
kartosime :

1940 m. birželio 15 d. stipriai ginkluota raudonoji 
armija įsiveržė į Lietuvą ir ją okupavo. Išardžius vai- 
stybčs aparatą, jo vieton pastatė Justą Paleckį, M. Ged
vilą ir kitus, kurie ne lietuvių tautos valią vykdė, bet 
Maskvos imperialistinius įsakymus tenkino. Maskva 
likvidavo Lietuvoje ne tik politines partijas, bet kul
tūrines, religines ir net labdaros organizacijas. Spau
dos laisvė, susirinkimų ir visokios kitokios laisvės bu
vo prismaugtos tuoj, kaip tik raudonarmiečiai Lietu
von įžygiavo. Kai jau kraštas buvo militariniai oku
puotas, kai gyventojams rankos surištos ir burnos už
darytos, tuomet Maskvos dekretu buvo paskelbti <lrin" 
kinai.” Kandidatais į “seimo atstovus” galėjo būti tik 
komunistai ir tik Maskvos užgirti žmonės. Nors kito 
kandidatų sąrašo ir nebuvo, viavien žmonės policinė
mis priemonėmis buvo verčiami “balsuoti”. Tokiu biau- 
riu, smurtišku būdu “išrinktas” “seimas” nutarė pri
jungti Lietuvą prie Sovietų Rusijos.

KĄ JIS ATSTOVAUJA?
* Taigi, Paleckių, Gedvilų ir Sniečkų) rankomis buvo 

prismaugta Lietuvos nepriklausomybė. Jų rankos yra 
' aptaškytos išžudytų Lietuvos kunigų ir pasauliečių 

krauju. Ant jų sąžinės guli badu ir šalčiu išmarinti 
Sibiro tundrose Lietuvos tremtiniai — ją tūkstančiai.

Taigi, “premieras” Gedvilą atstovauja ne Lietuvos 
žmones, bet atstovauja lietuvių tautos budelius, žudi
kus.

Šiam mūsų tautos budelių atstovui tik su Mizaramis.
Bimbomis ir Andriuliais dera ieškoti ryšių, bet jau ne 
su garbinga Jungtinių Valstybių vyriausybe, kuri Mask
vos kruvinosios komedijos Baltijos valstybėse nepri
pažino ir, reikia manyti, neprtpažUns. Lietuvos žmonėm

turi čia savo atstovą ministro P. Žadeikio asmenyje. 
Jis čia turi pilnas ministro teises. Todėl Gedvilą “tene- 
siklapatija” siųsti į Ameriką Lietuvos budelių atstovą.

LIETUVOS ŽMONIŲ IR AMERIKIEČIŲ
NUSISTATYMAS

Kaip Lietuvos žmonių milžiniška dauguma atmetė ir 
atmeta Maskvos “globą”, taip ir Amerikos lietuvių 09 
nuošimčiai visu griežtumu protestavo, protestuoja ir 
protestuos prieš Stalino užsimojimus Lietuvą pasiglemž
ti. Mes solidarizuojame ir solidarizuosime su Lietuvos 
žmonių troškimu ir nusistatymu atsteigti laisvą, ne
priklausomą ir demokratinę Lietuvos respubliką. 

KLAIPfcD ALIETUV AI, BET LIETUVA RUSUAI

Nieks netikėk Gedvilos žodžiams, kad Lietuvos val
stiečiai bus aprūpinami žeme. 1940-1941 m. parodė, kad 
“sovietinė valdžia” atiminėjo iš ūkininkų žemes, jas 
“suvalstybino” ir daugybę ūkininkų išgrūdo į Sibirą. 
Sovietai jokios privatinės nuosavybės nepripažįsta, to
dėl ir Gedvilo pažadai — tai aiški apgavystė.

Dėl Klaipėdos krašto ateities galima tiek pasakyti: 
gerai, kad Gedvilą nori jį sujungti su Lietuva. Bet 
kas iš tokio sujungimo, jei Stalinas visą Lietuvą nori 
pasisavinti. Kas išėjo iš Vilniaus grąžinimo 1999 m., 
kuomet bolševikai visą Lietuvą okupavo ir smurtiš
kai ją prie Rusijos jungė.

★

RooseveHo-ChercHHio pasitarimas
Winston Churchill, Didžiosios Britanijos premieras 

sekmadienį atvyko į Kanadą. Šiomis dienomis jisai 
konferuos Kvebeke ©u Prezidentu Rooseveltu.

Šiai konferencijai priduodama daug reikšmės.

Pranešama, kad Kvebeke bus iy karo ekspertai. To
dėl neabejojama, kad tame pasikalbėjime karo eigos 
dalykai užims svarbią vietą. Bus tartasi dėl paskuti
niųjų ir lemiamųjų karo žygių prieš Vokietiją ir taip 
pat dėl karo su Japonija.

Kiek vėliau, kaip pranešama, į Kvebeką vyks sekre-

Įvairios žinios
Lietuvoje mirė 
kun. Jul. Gronskis

(LKFSB) Mus pasiekė ži
nios, kad Lietuvoje mirė bu
vęs Pašušvio klebonas kun. 
Julijonas Gronskis. Gimęs 
jisai buvo 1877 m. balandžio 
6 d., kunigu įšventintas 1903 
m., Pašušvio klebonu paskir
tas 1939 metais. Anksčiau 
jisai priklausė vienai Rusi
jos diecezijai, bet atvykęs į 
Lietuvą ilgesniam laikui ap
sigyveno Kauno diecezijoje 
ir buvo Krakių dekanato 
vicedekanas. Gal būt, pasku
tiniu metu jisai buvo per
keltas į Krekės, nes prane
šime apie mirtį sakoma, ve
lionis iš Krakių. Pašušvio 
parapija nemaža, apie 2,500 
parapijiečių. Visų Šventųjų 
titulu bažnyčia buvo čia pa
statyta jau 1533 metais, vė
liau kun. Straš^vičius nau
jai bažnyčią atstatė 1798 
metais.

Vokiečiu Generolas
Sako Vos Kinge Mirė
SU BRITŲ 2-ja ARMIJA 

Belgijoje, rūgs. 9. — Britų 
.suimtas nacių generolas pa
tvirtino nuolat girdimus 
gandus būk Feldmaršalas
Guenther von Kluge, vokie- 

torius Cordelį Huil ir anglų užsienių reikalų ministras komandierius vakaruc-
Anthony Eden. Iš t© galima numanyti, kad Kvebeko se yra mįręS įr Feldmarša- 
pasikelbėjrnae bus liečiami ir tarptautiniai politikos
reikalai, kurių yra daug ir kurie su kiekviena diena 
v» labiau susikomphkueja.

Labai yra gera, kad šiuo lemiančiu mementu tariasi 
vyrai, nuo kurių daugiausiai pareis pokarinės pasau
lio rekonstrukcijos pasisekimai. Ar šis baisus konflik
tas baigsis ir karo laimėjimu ir pilna sąjungininkų per
gale ir taip pat taikos laimėjimu, tai daugiausiai pa
reis nuo Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos 
vadovybių.

Iš Roosevelto-Ghurchillio pasikalbėjimo pasaulis lauks 
užtikrinimo, kad atstatant karo apgriautą pasaulį, vi
su griežtumu bus laikomasi Atlanto Čarterio dėsnių.

Nuolaidumo pasekmės
Mūsų anos dienos teigimą, kad Sovietų Rusijos karo 

žygiai Balkanuose gali iššaukti nepasitenkinimą angluo
se, patvirtina žurnalistas David Sentner.

Iš seniau jau buvo aišku, kad tarp Anglijos ir So
vietų Rusijos eina lenktynės Europoje. Ir viena ir kita 
nori laimėti daugiau plotų savo įtakos sferoms plėsti.

Kai raudonarmiečiai pasuko į * Balkanus ir žengia 
Viduržemių link, anglų politinėse sferose tai sukelią 
neramumu. Labai yra opus Dardanelių klausimas. Dar
dančiai visus per šimtmečius viliojo. Rasų įsigalėji
mas Jugoslavijoj anglams taip jau būtų nepakeliui.

Anglai Sovietų Rusijai ligšiol yra padarę daug nuo
laidų. Dabar lyg jau ir pradeda aiškėti, kad truputį 
per daug nueita. Anglosaksų nuolaidumu Rusijos bol
ševikai naudojasi. Ar ne laikas būtų padaryti galas 
šiai nuolaidžiai politikai?

Liekną Šalpos tortas
Ar jąu esi Bendro Lietuvių šelpimo Fondo nariu? 

Jei ne, paklausk savo apylinkės lietuvių veikėjų, kodėl 
jie nesiima darbo suorganizuoti šio nepaprastai svar
baus fondo skyrių. O kodėl patsai nesiimi iniciatyvos? 
Juk Lietuvos žmonių ir tremtinių Šelpimas visiems ly
giai turi rūpėti. Fondo reikalais rašykite — United 
Lithuanian Relief Fund of America, 19 West 44 Street, 
New York, N. Y.

Katalikę kouisraudja
Rugsėjo 12-14 dd. Chicagoje įvyks National Catholic 

EJvidence konferencija. Be kitų žymių asmenybių, šioj 
konferencijoj laikys paskaitas — J. E. alki vyskupas 
Samuel A. Stritch, J. E. vyskupas Edwin V. O’Hara ir 
J. E. vyskupas John F. NoD. Kaip paskaitos, taip ir 
pati konferencija yra labai svarbios. Reikia manyti, 
kad ir lietuviu kataliku veikėjai jomis pasinaudos.

las Erwin Rommel 
sunkiai sužeistas.

esąs

Nukentėję kare
0TTAWA, Ont. — Prane

šama, kad nuo karo pra
džios iki liepos 31 dienos 
Kanados armija visuose ka
ro ‘frontuose turėjo 33,239 
karius nukentėjusių sąraše. 
Apie tai pranešė apsigynimo 
departamentas rugsėjo 8 
dieną. Į tą skaičių įeina 
9,501 miręs, 287 manoma 
mirę, 1,308 dingę, 3,800 pa
tekę nelaisvėn ir 18,343 su
žeisti.

Nėra geresnės pasiuntiny
bės už katalikiškos spaudos 
darbuotojų misiją. (Pijus 
XI)

Šimonių priežodis sako: 
uždaryk langą nuo saulės, 
o atidarysi duris daktarui.

Priežodžiai
Be dvylekio nėr nei proto. 
Balta diena šeimynos ne-

migina. t
Bėda bėdą veja, vargas

vargą remia.
Bėda kojas taiso, bėda

proto randa.
Benorėdamas kepalo, nu

stosi ir riekės.

I - " T’
*N«« of you boyt to (taute

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancūzų Kalbos KvertS 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinyą)

Enguerrand negalėjo su
silaikyti; bėgo ašaros...

Jis save nugalėjo, paskui 
ramus ir tylus, kaip kiek- 
kienas žmogus, kuris matuo 
ja, ką mirtis jam sugrąži
no, tarė:

—Tu man pasakei, kalbė
damas apie Maksą, kad jis 
leidosi į prapultį. Ar tu jį 
matei ką darant?

—Aš esu dar per silpnas, 
kad galėčiau jums viską pa
sakyti, ką jūsų širdis trokš
tų žinoti. Bet šiomis dieno
mis paruošiau laišką kuni
gai Darmont. Jis turėjo šį 
vakarą būti išsiųstas. Štai 
jis. Aš prašiau kunigą, kad 
jis tuojau sutikęs jums pra
neštų, kaip mirė jūsų sūnus. 
Imkite, p. Enguerrand, ar 
norite paskaityti?

# ♦ >
Pasilenkę vienas prie ki

bo, Enguerrandas ir jo žmo
na pradėjo skaityti Danie
liaus laišką, primenantį bai
sų įvykį, kurį motina toli 
būdama išgyveno:

KLEBONE,
Teresės noras išsipildė; 

štai aš esu prie jos ligoni
nėj, jos slaugomas ir lepi
namas. Tikrai sužeistas ga
na rimtai, bet dabar jau pa
vojus praėjo. Po penkioli
kos dienų išeisiu. Aš jums 
papasakosiu kiek smulkiau 
apie keleto paskutinių dienų 
įvykius.

Šiandien apie Maksą. Aš 
norėčiau, kad jūs galėtumėt

tuojau pamatyti jo tėvus ir 
jiems papasakoti aplinky
bes, kuriose jų sūnus rado 
garbingą mirtį.

O, jūs ne be reikalo mane 
prašėte pasirūpinti, kad jį 
paskirtų į mano būrį I—

Enguerrandas sustojo skai 
tyti:

—Kaip? tu prašei, nežiū
rint jo padarytos gėdos, kad 
Maksą priimtų pas tave!

—Taip. Būtų sunku jums 
išaiškinti, ypač jums, pone, 
kuris neturite tikėjimo ir 
negalite tikėti tuo pačiu į 
gailestingumą, kodėl aš iš
klausiau kunig Darmont 
prašymą.

Enguerrandas valandėlę 
susimąstė ir pusbalsiu barė:

—Iš tikrųjų, nuostabus 
yra šitas meilės mokslas, 
kurį jums skelbia jo kuni
gai...

Ir toliau skaitė:
... Aš išpildžiau man jūsų 

patikėtą pareigą, kaip gali
ma geriau. Aš saugojau jį, 
kiap savo tikrąjį brolį.

Šituo momentu ponios 
Enguerrand VėiČtaš taip pa
sikeitė, jog Teresė, pastebė
jusi, kreipės į ją:

—Ponia, jūs jaučiatės pa
vargusi, ar nenorėtumėt ši
tą laišką atidėti kitam kar
tui?
- —Ne, niek;o... tai praeinąs 
silpnumas... Štai, jau ir bai
gėsi.

Ir kreipėsi į savo vyrą:
—Mano drauge, skaityk 

toliau... (Bus daugiau)

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

CRANE COAL COMPANY
5392 So. Long Avenue

Telefenaa — POBTSMOUTH 9022
W. VMG. LUMP — Sijoti.......... <Q OQ
STOKIS COAL, AukStos rūšies, $745
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP..................CĮĮ £5
PKTBOLEUM OOKE (Course). .g Į2*50

.35PETROLEUM OOKE (Pilė Bnn)

STASYS LITWINAS SAKO:

$10.

& 1) & "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
1/ADAlI — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS.99 •

GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Iasulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wailboard — Plaster Board— 
Stogams BeUoneays — Insniuotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dtags — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo —- Malia
vos — Varnišio —- Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt. 1

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LūMBER CO.
J0.19 S. HALSTED 8T. TEL. V1CTOBY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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Communily and War fund rinkliatos Susirinkimai Marųuette Park. — Liet. 
Vyčių 112 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 13 d., tuojau 
po pamaldų, parapijos, mo
kykloj. (Valdyba kviečia at
silankyti visus senus Airius, 
seniau priklausiusius ir no
rinčius įsirašyti į šią lietu
višką katalikišką jaunimo 
organizaciją, Valdyba

susirinkimas įvyks 'mejų 3 skyr., taipgi Marija- 
13 d., 7 vai. vilk. Po nų Bendr. 8 skyr. Visi na- 

sus-mo įvyks Šv. riai malonėkite atsilankyti 
aus Vienuolyno Rė- ir naujų narių atsivesti.

West Side. — Moterų Są- 
goe 55 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
rūgs. 13 d., 8 vai., parapijos 
salėj. Visos narės prašomos 
atsilankyti. Yra daug svar
bių reiklių svarstymui.

Valdyba

Šiais metais Chicagos lie
tuviai pirmu syk dalyvaus 
oficialiai Gommunity and 
War Fund vajuje. To vn- 
jaus konspektas yra štai 
koks:

Vajaus lalkaek Vajos pra
sidės 2 dieną spalių (Octo- 
ber), tęsis per visą spalių 
mėnesį ir dalį lapkričio mė
nesio.

Tikslas. Surinkti arti try
likos milijonų dolerių Chl- 
cagoje ir apylinkėje (Cook, 
Dupage ir Lake Coumties), 
prašalinti daugybę rajų, au
kų prašymų, tag days, ir t.

bendram (National Warl 
fondui, ir gaus iš jo savo 
(Bendram Lietuvių) fondui 
prideramą sumą.

Reikalinga, vyrų ir mote
rų aukų rinkėjų jviairiose 
miesto dalyse. .

Rinkėjai darbuosis tik sa
vo gyvenamoj apylinkėje, 
Community and War Fund 
jiems paskirtęj teritorijoj.

Vyrams bus paskirta po 
dešimti biznių aplankyt.

Moterims bus paskirta po į 
dvidešimts-penkias šeimas 
aplankyt.

C and W Fand rinkdavos 
konspektas

Nebus tautybių paskirsty
mų. Kaip vyrai, taip mote
rys privalės dirbti tam tik
rose teritorijose. Pav., rink
liavą darys piskirtose jiems 
Šeimose ar bizniuose, ar tai 
bfltų lietuvių, ar Čekų, ar 
airių, ar kitokių tautybių 
šeimos ar bizniai.

Užsiregistruot ir informa
cijas gaut galima pas Bend
ro Amerikos Lietuvių Fondo 
skyrių pirmininkus:

Bridgeport — A. Budria 
939 W. 33rd St.

Brighton Pfcrk — N. Kli
mas, 4516 S. Califorhia Avė.

.Cicero —- A. Zakaras, 1616 
S. 49 Avė., Cicero. ' 

Marųuette Park — F. Ci- 
Žauskhs, 5753 B. Artesiatt 
Avė.

North Side — V. Daugir 
dienė, 1615 N. Wood St. 
ar Community and Wai 
Fund Lietuvių skyriaus pir
mininkę J. Daužvardienę, 
6400 S. Sacramento Avė.

ir pas komisijas, kurios 
yra organizuojamo® ir ka
rių vardai ir adresai bus pa
skelbti vėliau.

22 d. rugsėjo, 7:30 vai. 
vakare, Dariaus-Girėno salė-

Clcero. — Lietuvių Im- 
provement Pol. klubo susi
rinkimas bus šiandie, rug
sėjo 12 d. 8 vai. vakarė, 
Liuoeybės Svetainėj. Malonė
kit visi klūbiečiai atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų 
išspręsti. Atsiveskit ir kai
mynus prisirašyti.

A. Tumavich, rast.

PIRKIT TIESIOG IS 

ŽMONIŲ, KURIE PATY3 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Cicero. — Sakių apskri
ties klubo svarbus susirin
kimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 13 d., 8 vai. vak., Sta
naičių name, 1602 S. 50th 
Ct. Prašomi visi nariai lai 
ku ateiti. Turime daug svar 
bių reikalų svarstymui. Be 
to išgirsite raportą iš buvu
sio klubo pikniko. Po susi
rinkimo bus vaišės. Valdyba

Bridgeport Lietuvių Ta- 
vernininkų susirinkimas bus 
šiandien, rugsėjo 12-tą, San
daros svetainėj, 840 W. 33rd 
St., 2 vai. popiet. Prašomi 
visi asociacijos nariai imti

Town of Lake. — Labda 
rių Sąjungos 1 kuopos mė

Tiesiog Ten, Kur Rusas 
Sustoja

Telefonassuteikti ‘Kongresui ar kitam 
oficialiau tribunolui “doku- 
mentalinį įrodymą, ” kuris 
nuima nuo jo atsakomybę 
už nepasiruošimą prieš pa- 
salingą japonų Pearl Har- 
bor ataką.

Harness pakartojo repub- 
likcnų reikalavimus, kad 
teisybė apie tą ataką būtų 
atskleista pirm lapkričio 7 
d. rinkimų Gen. Short ir 
Adm. Kimmel greitu teisi
mu. •

(TIAPGUTIJ'Pinigų pųskirstymas trims 
pagrindiniams tikriems:

1. Chioagos ir apylinkė? 
labdaringoms įstaigoms, 
draugijoms, prieglaudoms.

2. U. S. A. karo tarnybos 
paramai:

a) ŪSO — palinksminimui 
U. S. A. karo jėgų Ameri
koje ir visose pasaulio da
lyse.

b) Sušfeipimui kart be
laisvių maistu, vaistais, knv 
gomis ir t»V

c) Užlaikymui jūrinin
kams poilsio bei sveikatos 
centrų ir klubų.

3. Karo nuvargintiems 16 
tautų žmonėms, jų tarpe lie
tuviams, kuriems tik šių me
tų pabaigai (spalių, lapkri
čio ir gruodžio mėnesiams) 
yra paskirta $135,000. 

Vajaus planas Chicagoje;

1. Fabrikuose, didesnėse 
darbo įstaigose, darbininkai 
bus prašomi aukoti * dalį al
gos Community and. War 
Fondui.

2. Mažesnėse biznio įstai 
gose — aukų rinkėjai lan
kysis prašyt bei išrinkt au* 
kas.

3. Namuose — akredituo
tos aukų rinkėjos lankysis 
į namus aukų prašyti.

4. Organizacijos bus pra
šomos teikti aukas IŠ iždo 
arba pelną iš parengimų.

5. Didžiųjų biznių, Stato 
beanių aukotojų aukos nu
matomos kituose plano pa
skirstymuose. x

Lietuviai dalyvauja vaju 
je darbininkais-rinkėjais, as 
meninėmis Ir organizacijų 
aukomis. Lietuviai yra va
jaus dalininkai. Jie duos

Vargdienių Seserų Gildos 
svartrus susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 13 d. 
Aušros Vartų parap. mokyk
los kambary 7:30 vai. vak 
Nuoširdžiai kviečiu narius 
kuo skaitlingiausiai susirink 
ti ir pasitarti. Valdyba

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAJKRAflTlR ĮSTEIGTAS BAL. u, 1933 M.

SEKMADIENIAIS — nuo 1

^iki 2 vai. popiet
I KITOMIS DIENOMIS — aac 
' 9:30 vai. vakare.

EKTRA PROGRAMAS Peak 
tadleniais nuo 7 Ud 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, HL

Telefonas — GROvehill 2242

je, 4416 So. Western Avė 
bus informacinis susirinki
mas, kur bus suteikta pil
nos informacijos ir nurody
mai. Į šį susirinkimą kvie
čiami darbuotojai, aukų rin
kėj,ai-jos, draugijų atstovai 
ir visi suinteresuoti artėjan
čiu vajumi.

Lietuvių pareiga remti va 
jų, dalyvauti jame, užsira
šyti rinkėjais kuo skaitlin
giausiai, aiškinti vajaus tiks i 
lūs ir svarbą lietuvių daly 
vumo jame; draugi joms-or 
ganizacijoms paskirti stam
bias iždo aukas ir paraginti 
narius dalyvauti vajuje.

įrūdykime, jog mes rūpi-« 
narnės savais patriotingais, I 
labdaringais reikalais — 100 
nuoš.

Juzė Daužvardienė,
Community and War Fund
Lietuvių skyr. pirmininkė i

Nori Pearl Harbor <*1" ,wu,m nc
t > im i • KANDY, Ceilonas, rūgs
Teismo Pltm RinkimiĮ 10. — Penktoji indėnų div 
WASHINGTON, rūgs. 11. zija, lėktuvų ir artilerijo 

—Atstovas Fcrrest A. Har- padedama, pralaužė stipru 
nes (Rep., Ind.) saka jis tu- japonų pozicijas ir pasivai 
rįs patikimų žinių, kad*Maj. i pirmyn dvi mylias pagal 
Gen. Short yra pasiruošę3 Tiddim kelią. NULIŪDIMO VALANDOJE 

Kreipkitės į-

ANTHONY B. PETKUS
JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINO

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PAIKUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICĖRO 2109

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

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

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDEft U. 8. GOVERNMENT SUPERVISION

. STANDARD 
ššFEDERAL 
ĮSAVINGS
ii AND
— LOAN ASSOCIATION 
_ OF CHICAGO

i. Virginia 1141
WICH, Pres. and Mgr.

GART. INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną ii NaktjNARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

PETER TROOST MONUMENT COMPANY 
(įsteigta 1689 m.)

MMHRMmminiimiiiiiiifMiiiSHnnMMi
Mes Turime 

Koplyčias 
Visose Miesto

Dalyaa

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
Meniški, Vertingi 

PAMINKLAI 
mausolejai 

tENKLAl
L. BUKAUSKAS

10821 SO. MICH3GAN AVĖ. Phone PULLMAN 3661
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Phone <309

štai MumisJURGIS KEWEZA

4635-07 S. Hermitage 
Avenne

Yards 1741-2

tTyv : 8186 S. Trumbuli Avė.
Mirė rūgs. l(»d„ l»«4m., 8

Vai. sidsukįs perta
amžiaus.

Gimta Uetuvojs. Amerikoje 
Mgyvsno litus metus.

Paliko dtuellame ntflRMhtne: 
4 .tinus — Jurg| ,r., Eouls, 
Joną Ir Jwo«T)ų; t dukters— 
Marle Johnson, Tlllle K ugi y ir 
Antotnette fedwards: broli Pe
trą; ir daug anūkų ir proanū
ky.

Kflnas paftarvotae ttecvar & 
Sons koplyčioje, 6218 S. Ked- 
str Avė. LAtantUV«M Įvyks tlT- 
čiadlen). rugsėjo lld. 14 ko
plyčia * vai. ryto u«s atly
dėta. i St. Oall's par. bažny
čia (86th tr SU. K.Me Avė ), 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionio Siela PU pa
maldų bus nulydėtas 1 8t. Ma
ry*. kapine..

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*, draugus Ir važ|stamiM 
dalyvauti Mos. laidotuvėse.
_ Pinllfldy:— Minai, Ihikterya. 
Rudis. AnMtai. Proanfikal Ir 
vkoa kitos Giminė*.

Laidotuvių direktoriai Bec- 
var & Sgna, tel. PRO. 8810,

Rekordas:
ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!

J. LIULEVICIUS
«M8 SO. OAUFOBN1A A VE. P

P. J. RIDIKAS

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Laiayelte 0727BOT U & WAR B0ND8 W1TH THE SAVINOS
kAttOOtis nu&

JOHN W. PACHANKIS
— TOT UTHtJANLiN 1IONU1IENT MAN — 

Martber tį <9a Uthuaaiaa C*»<«wh—■ of Commoroe

MAŽEIKA EVANAU
3319 UTUANICA AVĖ. Phone TARPS

LACHAWICZ m SUNAI
1914 WBBT TOrd PLACE Phenea: CA1
167M K MKHIGAN AV& OOMMOD4

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

MODlHtNl Iivldin* PARODA: MaKDONCOJAt
1386 W. Washlngton Rlvd. 5919 South Troy Bteeet 

TsL RSTebrook 3646 Tek REPubUo 4298 
VALANDOS! lTf«1 w M V. v*k.| tolted. fr fldaa. M VaL

Radio Programai WGES 
(IMK) k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
S vai. vak.

1
M



LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
*

Pasižymėjęs lietuvis
Sgt. Anthony J. Dedins- 

kas, 1524 So. 49th Court, 
Cicero, III., buvo apdovano
tas Silver Oak-Leaf Cluster 
ir dviem bronzos Oak-Leafv
Clusters. rugpiūčio 29 d., 
1944 m., Bolling Field, D. C. 
Col. Robert W. C. Wimsatt, 
Bolling Field komandos ofi- 
ceris, įteikė Sgt. Dadinskui 
pasižymėjimo ženklus už ne
paprastą drąsą ir sumanu
mą kovoje, atliekant ketu
riasdešimt misijų su bombe- 
rįu prieš japonus ir japonų 
laikomų salų bazes Pacifike.

cagoje,, III. Jis 1931 metais 
su tėvais išvyko į Lietuvą ir 
ten gyveno keturis metus. 
Buvo veiklus Pavasarininkų 
Sąjungos narys. Grįžęs į A- 
meriką įsirašė į Ciceros L. 
Vyčių kuopą ir dainavo L. 
Vyčių Chore. Jo tėvas yra 
Lietuvoje.

Sgt. Dedinskas, prieš iš
vykdamas į Dėdės Šamo ka
riuomenę, gyveno pas sesu
tę, ad'resu 1524 So. 49 et. Jo 
sesutė irgi yra buvusi Lie
tuvoje ir lankė konservato
rijos mokyklą, dabar ji yra 
ištekėjusi, ir vadinasi Mrs. 
Tillis Griggs.

Sužeisti kariai kovos 
- laukuose

DrarotAms dkaotas, cktoado, tocinots

KARE ŽUVĘ KAPELIONAI

Prie ilgos eilės iki šiol žuvusių kare kari uomenės kapelionų, pastaruoju laiku prisi
dėję dar šie: kun. A. J. Conway žuvęs Guam saloje, kun. P. Bonerr — Prancūzijoj ir 
kun. Ignas Martenovvski — Normandijoj. Pastarasis buvo parašutninkas. (NCWC- 
Draugas) - <' . ..

Iš Kinijos gyvenimo v

Vyskupas susitiko su generolu
KINIJOS GENEROLAS CHIANG KAI-SHEK PRAŠO 

DAUGIAU KATALIKŲ MISIJONORIŲ

SGT. ANTHONY J. 
DEDINSKAS

Sgt. Anthony J. Dedins
kas jau pirmiau buvo apdo
vanotas oro medaliu, kai ėjo 
pareigas Russell salose.

Sgt. Dedinskas gimė 1916 
metais, spalių 7 dieną, Chi-

Karo departamentas pra
eitą pirmadienį pranešė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių sužeistųjų kareivių karo 
frontuose sąrašą, kuriame 
pažymėta, kad 76 vyrai ųs 
Chicagos ir jos apylinkės 
yra sužeistųjų skaičiuje.

Sužeistųjų karo fronte ka
rių skaičiuje yra pvt. Stan
ley J. Akramas, jo motina 
Mrs. Dora Akramas gyvena 
Waukegane, 537 Lincoln.

Banketas
Akademijos Rėmėjų Drau

gijos Centras rengia banke
tą sidabrinio jubiliejaus už
baigimui, lapkričio 19 d., 
1944 m., Šv. Kazimiero Aka
demijos salėje. Bankete bus 
specialiai pagerbti amžinie
ji nariai. Centras prašo vi
sų kitų organizacijų tą die
ną parengimų neruošti.

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PDK1TŲ

VARTOJAMAS NAUJAS PLAST10 NA- 
TMKIOLAA MATUBALM SVM . 
SPALVOS SAMTV

IfUM Velvatone.^. 
$12.50

IKI $39.50 UI KIEKVIENĄ
NMtta>a««<a. ak«al«. NatnraMa 
▼M. N»bl<nluu VtMj Mly UaeoiM daob| 
plaltM. Permatoma* oryMa) ol*ar plaltM.

tik U

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE 00. 

1TM S. SaSUsad tad SI SCoa. MSI

Neturėjimas nykščio - 
nuvedė kalėįiman

TERRE HAUTE, Ind. — 
Earl Mose Tate, 67 metų, 
kuris pabėgo nesenai iš 
kauntės kalėjimo, McAUis- 
ter, Okla., praeito sekmadie
nio vakare buvo kalėjime 
todėl, kad jo dešinios ran
kos nykštys yra dingęs.

Tate įėjo čia į Masonic 
Temple praeitą sekmadienį, 
ir ištiesė savo ranką, kad 
broliškai pasveikintų Sam 
C. Crandall’ą, sargą. Sargas 
atsiminė, kad prieš keturis 
metus be nykščio žmogus 
buvo atėjęs į šventyklą 
(temple), ir vėliau dingo ne
maža suma čekių. Crandall 
pašaukė policiją.

Ne savo name, bet
jis sako, kad savo

Stock Yardų policija pra
eitą sekmadienį areštavo 
Joseph Kriglestein, 48 me
tų, 522 W. 44th pi., kai jis 
buvo sučiuptas Charles Har- 
ding name, 500 W. 44th pi. 
Harding pareiškė policijai, 
kad jis rado Kriglestein sto
vintį netoli atdaro lango, su 
kiek pinigų vienoje rankoje 
ir Harding’o laikrodžiu kito
je rankoje. Harding įsibrio- 
vėlį sučiupo, ir laikė kol po
licija atvyko. Kriglestein pa
neigė, kad jis bandė vogti ir 
įtikinėjo, kad jis buvo savo 
name.

• * *

CHUNGKING, Kinija. — 
Kinijos generolas Chiang- 
Kai-Shek yra labai dėkingas 
Amerikos katalikamsr kurie 
gelbsti Kinijai. Kinijos ge
nerolas susitiko su vysku
pu James E. Walsh Mary- 
knoll vyresniuoju, kuris da
bar lanko misijas Knijoje; 
ir generolas Chiang Kai- 
Shek prašė, kad vyskupas 
Walsh pareikštų padėką, ir 
perduotų sveikinimus Jungt. 
Amerikos Valstybių katali
kams.

Kinijos generolas Chiang 
Kai-Shek pakvietė daugiau 
amerikiečių katalikų misijo- 
norių Kinijon po karo.

Vyskupas Walsh atsilan

kė pas generolą Chiang Kai- 
Shek’ą. Generolas klausė 
apie vyskupą Paul Yu-pin, 
kuris dabar yra Jungt. Ame
rikos Valstybėse. Vyskupas 
Walsh pasakė generolui, kad 
vyskupas Yu-pin padarė di- 
dilį įspūdį Jungt. Amerikos 
Valstybėse ir daug pagelbė
jo Kinijos reikalams.

u I 1U A MtaA. M* I M A
KALBAMA II n-11 Via K ai Žuvo

m> W 2#th St. tad FL taw. MOS 
SO N. Dearborn Hm. SOS, Sta SS4S 
TldarmUaeu *Bl. »—4. Aatr*Al*n| •» 

T«Mvtrta41«M ua I Ud f.

Pranešama, kad Meksiko
je dėl potvynio žuvo dai
giau kaip šimtas asmenų.

Pavogė degtinę
Iš Pioner Palm Garden ta- 

verno, 1609 N. Pulaski, va
gys paėmė devynias dėžes 
whisky, už $268 vertės.

* •» *
Iš namų

Išėjo ir dingo
PAYNESyiLLE, Minn.— 

Praeitą antradienį išėjo iš 
mokyklos šešių metų vaikas 
ir jis dingo. Jis ėjo iš mo
kyklos namo ne ta krypti
mi. Vaikas į mokyklą buvo 
atėjęs pirmą dieną ir moky
tojas irgi į miestelį buvo 
atvykęs naujai. Vaikas dar 
buvo ieškomas praeitą sek
madienį palei Paynesvilje^ 
miškuotą apylinkę. Ketvir
tadienį po pietų buvo užda
rytas penkiom valandom 
miestelis, kad 1,379 gyven
tojai galėtų dalyvauti vaiko 
ieškojime.

Pirmoji bažnyčia
Šv. Ephremo bažnyčia, 

Oakdale ir Seminary avs., 
pirmoji katalikų bažnyčia 
chaldejų apeigų šioje šalyje, 
buvo pašventinta praeitą 
sekmadienį. Šventinimo ap
eigas atliko Msgr. George J. 
Casey, Chicagos arkivysku
pijos general-vikaras. Šv. 
mišias asyrų kalba atnašavo 
klebonas kunigas Francip 
Thomay.

Ką pasakoja grįžęs t
diplomatas

*
Nesenai iš nacių koncent

racijos stovyklos grįžęs 
Amerikos diplomatas Tho- 
mag Kernan rašo, kad Vo
kietijoje bažnyčios yra pil
nos tikinčiųjų, kurie gausiai 
eina prie šv. Sakramentų. 
Jis buvęs tuo vokiečių reli
gingumu sužavėtas.

Ta pačia proga tenka pri- j- 
minti, kad vokiečių katalikai 
yra nusistatę prieš nacius ir 
kovoja už žmogaus sąžinės 
laisvę.

Antradienis, rūgs. I£rl944

Nuginklavo
Anthony Schullo, 34 metų, 

1238 Congress str., Joliete 
paroliuotas kalinys, buvo 
smarkiai apdaužytas praeitą 
pirmadienį, kai jis ir du ki
ti vyrai bandė “holdapą” 
padaryti bilijardu kamba
ryje, 2211 Grand avė. Kai 
Schullo ištraukė revolverį, 
prie jo pribėgo aštuoni žai
dėjai ir jį nuginklavo.

Antrą kartą
Trys- vyrai įsilaužė į 

Standard Oil Kompanijos 
ofisą, 1350 So. Leavitt str., 
praeitą sekmadienį, ir grą- 
sino sargą. Nebuvo bandyta 
atidaryti seifo, * bet vyrai 
rausės popieriuose ir ‘stal
čiuje. Tas pats ofisas rugsė
jo 2 dieną buvo apiplėštas 
keturių vyrų.

/ mus

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Fnrnltare

Fsctory Repreeentnttve

8HOWROOM8 IN 
MERGHANDI8E MAKT
For sppotntment eaO — 

REPUBIJO ROSI

Iš John Movotney namo, 
2332 Trumbull avė., pavog
ta rankinis laikrodis, už $5 
vertės.

* ♦ •
Apiplėšė gatvėje >

Trys vagys priėjo prie 
Jose Chavez Moreno, sudavė 
jam į žandą ir atėmė iš jo 
$70 ir už $60 čekių. Tai įvy
ko Van Buren ir Sangamon 
gatvėse.

Mirė išradėjas
Mirė Alexander Hughes, 

71 metų amžiaus, elektrinio 
pečiaus išradėjas, ir Edison 
General Electric - Appliance 
Co., Ine., vedėjas. Jis mirė 
Šv. Luko ligoninėje praeitą 
šeštadienį.

Nauji daktarai
Šiom dienom apie 340 

Northwestern universiteto 
studentų gaus dantistų ir 
dakarų laipsnius.

Įdomus įvykis
DAYTONA BEACH, Fla.—

C. E. Jackson, First Chris- 
tian bažnyčios pastorius 
(ministeris), vieną rytą per
skaitė šv. Rašto ištrauką ir 
užvožė Bibliją, ir jis susirin
kusiems tarė: “Kalbėkite sa
vo kalba". Rašomoji medžia
ga buvo parūpinta ir kiek
vienas atėjęs į maldos na
mus buvo paprašytas, kad 
parašytų per 15 minučių 
laišką užjūryje esančiam ka
riui.

Aukokite savo kraują per 
A. R. Kryžių sužeistiems ka
riams.

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 iž importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr|
DISTRIBUTOB

< or

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W« Cermak RcL Tel. Monroe 0808

O.w.«.
'AMBROSE M LITE UAL-Ml MCE D-HE READ 
IN THE PAPERS THAT THE CAR SHARINS 
SOAL IS Si PEOPLE PER CAR T

Potvynis ligoninėje
NEW YORK. — Praeitą 

sekmadienį sprogo didžio
sios linijos vandens vamz
dys, ir per 16 valandų išbė
go milijonai galonų vandens. 
Išsiveržęs vanduo Recon- 
struction ligoninėje, medici
niškų įrankių ir vaistų at
sargų patalpose, sukėlė ma
žiausiai $100,000 nuostolių. 
Vandens išsiveržimas įvyko 
36 colių didžiajame vamz
dyje, ir pribėgo į tris base- 
mentus 40 pėdų vandens.

Rado sumuštą
Abram Moskovitz, 60 me

tų, senų daiktų pirklys, bu
vo rastas sumuštas iki be 
sąmonės jo kieme, 2032 Fe- 
deral, kur jis turėjo biznį 
per 20 metų. Greičiausia, 
kad jam tapo sulaužytas pa
kaušis. Jo padėtis praeitą 
pirmadienį buvo labai kritiš
koje padėtyje.

$10,000 nuostoliu
Jukes ir Shafer Ine. dirb

tuvėje, 401 N. Leavitt str., 
praeitą sekmadienį po pietų 
kilo gaisras, ir sakoma, kad 
ugnis sukėlė $10,000 nuosto
lių.

X Nekalto Pras. šv. P. Ma 
rijos lietuvių parapijos baž
nyčioje šiandien vakare bus 
iškilmingi 40 valandų miš
parai. Pamokslą sakys kun.
K. Barauskas, “Draugo" re
dakcijos narys.

X Kastas Kazanauskos, 
vestsaidietis jaunuolis, bu
vęs nuoširdus jaunimo —
L. Vyčių veikėjas, buvo par
vykęs namo trumpų atosto
gų ir aplaųkė visus savo 
draugus. Jis • randasi Ft. 
Bragg, N. Carolina.ą

X Šv. Antano parapijos 
piknikas Vytauto parke su
traukė ne tik cicerięčius, bet 
ir daugelį Chicago lietuvių. 
Visiems buvo malonu šiltą 
rudens dieną praleisti po at
viru dangum.

X Albertas ir Pranciška 
Kuduliai, žymūs Roselando 
darbuotojai, kilnių užsimo
jimų rėmėjai, atostogauja 
Wisconsino valstybėje. Ku- 
duliai yra ilgamečiai taver- 
no biznieriai.

X Elena širvinskienė, ži
noma Brighton Park veikė
ja, ruošias vykti į Pitts- 
burgh, Pa., kad dalyvauti 
šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų Draugijos seime, ku 
ris įvyks rugsėjo 17 d.

X J. ir Z. Rudminai, 3337 
S. Morgan St., švenčių pro
ga aplankė savo sūnų, tar
naujantį karo laivyne ir šiuo 
metu esantį Great Lakęs, sto 
ty. Džiaugias pamatę jį nau
joj gražioj uniformoj.

X Pvt. Joe Topkinas, či- 
kagietis kareivis, kurs da
bar randasi Anglijoj, yra 
rinkėjas senų knygų. Rašo, 
kad Anglijoj vienam mies
telyj radęs senų knygų iš 
1600 metų. Pirma proga ža
da parsiųsti namo.

1 X S. D. Lachawicz, se
niausias iš lietuvių laidotu
vių direktorius, lahai sma
giai jaučias po atostogų, ku
rias sykiu su žmona pralei
do Fox Lake. Jam atosto
gaujant žymieji West Side 
pynaklininkai buvo pasigedę 
didelio pynaklio entuziasto.

X Kun. A. Linkus, Šv. 
Kryžiaus parapijos klebonas, 
su parapijos komitetu Šau
niai pagerbė parapijos pik
nikų ir karnivalo darbuoto
jus. Rugsėjo 11 d. jiems bu
vo iškelta puota. Pažymėti
na, kad karnivalas gryno pel 
no parapijai davė $7.522.75

X Ieškomas Vinoent M. 
Rinks. Giminaitis iš Euro
pos prašo pagalbos surasti 
Vincentą M. Rinks. Jei kas 
žino, kur šis asmuo gyvena, 
prašomas pranešti Foreign 
Inųuiry Service, American 
Red Cross, 616 So. Michigan 
Avė., Chicago, UI. Telefonas* 
Harrison 5910.

X Albertas Riaubiški s se 
nų West Side gyventojų sū
nūs, yra parvykęs namo dvy
likai dienų poilsio. Jis ran
dasi Camp Hanna, Čalif. 

SKAITYKITE “DRAUGĄ"




