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

■—Abraham Lincoln
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ANAPUS REINO UPĖS
Amerikiečiai Baigė Užimt Anguar Salą 
- Visa Organizuota Opozicija Baigėsi

PEARL HARBOR, rūgs tačiau salos centre ir vaka-
20.—Adm. Nimitz pranešė, 
kad organizuota japonų opo 
zicija Angraar saloje baigė
si antradienio popiety, ir 
amerikiečiai dabar vaido vi
są tą salą Palau salyne.

Smarkiai ginamoj Pepe
liu saloj, marinai užėmė 
svarbųjį aerodromą ir valdo 
didesnę dalį rytinio kranto,

rinėj pusėj japonai labai 
priešinasi.

Vienas pranešimas sakė 
japonų opozicija nesudaro 
perdidelę problemą, ir karo 
laivai jau nebešaudo į japo
nų pozicijas.

Nė vienas priešo lėktuvas 
negali prasiveržti pro Ame
rikos lėktuvų apsaugą virš 
Pepeliu salos.

PARAŠUTISTA1 IR BRITAI SUJUNGĖ SAVO JĖGAS

CAN 1 Ū Moostricht

LiHe '•\BELGIUM Li«0« 
FRANCE ‘

Naciai Gins Kelius Einančius i Berlyną; 
Sako Pats Hitleris Perėmė Komanda
LONDONAS, rūgs. 20.—Britų tankai perėjo per žemu

tinę Reiną prie Nijmegen, Olandijoje, ir važiuoja į šiaurę, 
Arnheim link. Šį* pranešimą! padarė oficiali olandų radio 
stotis.

Lėktuvai vėl Atakuoja Philippinų Salas
GENERALINIS ŠTABAS 

N. Gvinėjoj, rūgs. 20.—Gen. 
MacArthur pranešimas nu
rodė, kad Morotai salos ae
rodromas jau naudojamas 
Amerikos bcmberių, kurie 
sukėlė gaisrus Buayan aero
dromuose ir prieplaukose. 
Buayan yra ta dalis Minda- 
nao, kuri randasi arčiausiai 
Morotai.

MacArthur raportas sakė

Mitchell lėktuvai atliko ata
ką. Tie lėktuvai nusileidžia 
iki medžių viršūnių ir meto
diškai sunaikina numatytus 
taikinius.

Japonų susirūpinimas dėl 
pavojaus iš Morotai pusės 
nurodomas tame, kad jų 
lėktuvai trečią kartą nevy
kusiai bandė nakties metu 
pulti amerikiečius toje sa
loje.
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• St. Quentin 
Amieni •

J

M.

MCZltrtS • LUXE

Atrodo, jog Rusai Greit Užims Rygą
MASKVA, rūgs. 20.—Di

delė rusų ofensyvą Pabal- 
tyje stumia nacius atgal Lat 
vijoje. R i.įsai gręsia Rygai 
ir atrodo, kad jie labai greit 
užims Latvijos sostinę.

Manoma šis rusų spaudi
mas nurodo jų rudens ofen- 
syvos eigą.

Raportai iš fronto sakė 
rusų priešakiniai daliniai ir 
šarvuočiai jau prasiveržė 
pro nacių linijas aplink Ry
gą. Oficialus pranešimas sa

kė lieka šešios mylios iki 
Rygos.

Per keturias dienas rusai 
užėmė apie 3,000 apgyventų 
vietų. Jų dabartinė ofensy- 
va žada greitu laiku išvary
ti nacius iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos.

Estijos-Latvijos pasieny
je, Gen. Maslennikovo armi
ja užėmė Valga, 60 mylių į 
rytus nuo Rygos įlankos, ir 
grąsina atkirsti vokiečių 
armiją Estijoje nuo armijos 
Latvijoje.

(lenkė Gotų Liniją Šešių Mylių Fronte
ROMA, rūgs. 20.— Penk

tos armijos amerikiečiai ka
riai pralaužė nacių Gotų li
niją šešių mylių fronte j 
šiaurę nuo Florencijos, ir 
pasivarė iki trijų mylių nuo 
svarbaus Firenzuola susisie
kimo centro.

Abiejose pralaužimo pusė 
se amerikiečiai, britai indė
nai ir braziliečiai kariai va
rosi pirmyn prieš stiprią 
opoziciją.

Penktos armijos daliniai, 
verždamiesi pirmyn tik jar
dais, ir smarkiai kaudamie-

KALENDORIUS
Rugsėjo 21d.: Šv. Matas, 

apaštalas; senovės: Mantvi- 
las ir Visekintė.

Rugsėjo 22d.: šv. Tomas 
iš Vitanovos,- šv. Kristofo
ras; senovės: Vyrmantas ir 
Mantautė.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta.

si su naciais, užėmė svarbų 
kalną, iš kur dabar grąsina 
visai nacių linijai toj apy
linkėj. Kariai užsikopė be
veik stačiom sienom ir iš
krapštė nacius iš gerai įs
teigtų pozicijų.

Danai Baigė Sukilimą, 
Bet Vis Streikuoja

STOKHOLMAS, rūgs/20. 
— Vėliausi pranešimai iš 
Copenhageno sako riaušės 
ir betvarkė, kurios kilo va
kar, kuomet danai protes
tavo prieš jų valdžios rūmų 
užėmimą, iki vakaro apsis
tojo.

Laisvos Danijos spaudos 
biuras sakė Laisvos Dani
jos Taryba prašė visų danų 
sustoti mušusis, bet tę3ti 
bendrąjį streiką iki ketvir
tadienio, . kaipo protestą 
prieš Danijos policijos likvi
davimą.

>ČoMenz
.'Fronkfurt

Sąjungininkų parašutistų armijos daliniai ir britų antroji armija sujungė savo jėgas į 
šiaurę nuo Eindhoven, ir žygiuoja pirmyn į Siegfried linijos šiaurinį galą. Rodyklės nu
rodo galimas sąjungininkų ofensyvas ir jųobjektus. (Acme-Draugas Telephoto.)

■/■ ■ va ■ va ■Kiniečiai Ruošiasi 
Kweiltn Gynimui

CHUNGKING, rūgs. 20.— 
P. H. Chang, Kinijos kabi
neto. narys, kalbėdamas apie 
japonų bandymą perkirsti 
Kiniją pusiau, sakė “nega
lima užginčyti, kad milita
rinė padėtis Kinijoje yra la
bai rimta.”

Jis pridūrė, tačiau, kad 
atitinkamai ruošiamasi gin
ti Kweilin, Kwangsi provin
cijos tvirtovę.

Vėliausias pranešimas sa
kė japonai randasi 40 mylių 
į šiaurryčius nuo Kweilin, 
kur amerikiečiai nesenai iš
sprogdinę savo aerodromą.

Tokyo Praneša Apie 
Atakas ant Palau

NEW YORKAS, rūgs. 20. 
—Tokyo radio sakė apie 200 
Amerikos lėktuvų smarkiai 
atakavo Koror salą, Palau 
salyno centre, ir 30 Libera- 
tor lėktuvų puolė Chichi, 
Bonin salyne, apie 600 my
lių į pietus nuo Tokyo.

KARO BIULETENIAI
—Atakoje aut japonų, ki

niečiai sunaikino 90 priešo 
laivelių ir suvirš 90 sunkve
žimių.

—Amerikiečiai vis dar 
kaujasi su naciais Aachen 
mieste. Nepatvirtintas ra i 

portas sakė jie užėmė Stos- 
bergą. šešias mylias už Aa 
chen.

—750 Amerikos lėktuvų 
iš Italijos atakavo taikinius 
Čekoslovakijoj:, Auntrltjojc 
ir Vengrijoje.

—Nacių radio sakė vokie
čiai nepaleis šiaurinę Suomi
ją be kovos.

BRITAI PAREIŠKIA 
, BAIMĖ ML’V-2’

LONDONAS, rūgs. 20.— 
Nacių Propagandos Minis
tras Goebbelsiš naujo pa
reiškė, kad nacių slaptasis 
ginklas “V-2” esąs paruoš
tas, ir intimavo, kad jis tuoj 
bus vartojamas prieš sąjun
gininkus. London Standard 
rašė, kad “ ‘V-2’ nėra pra
simanymas ir gali sudaryti 
tikrą pavojų Anglijos žmj- 
nems. ”

Vakar kalbėta, kad Hitle-♦
ris aplankęs vakarinį fron
tą ir prašęs savo karių lai
kytis dar 10 dienų, kuomet 
bus pradėta vartoti naujas 

Į slaptas ginklas.

Naciai Nori Išsaugoti 
Karininkus 3-iam Karui

NEW YORKAS, rūgs. 20. 
—Vokiečių aukštoji koman
da ragina naciškų palinki
mų generolus išgelbėti save 
ir savo pagelbininkus, kad 
būtų iš ko sudaryti bran
duolį) armijai trečiam pasai 
liniam karui.

New York Herald-Tribu- 
ne korespondentas rakė tac 
suokalbis susektas suimtuo
se slaptuose nacių dokumen 
tuose.

Laivai Blokaduoja 
Nacius Crete Saloje

ROMA, rūgs. 20.—Sąjun
gininkų laivai blokaduoja 
Crete salą, Viduržemy, kad 
neduoti ten esančiam nacių 
garnizonui progos pabėgti.

Lėktuvai kartas nuo karto 
puola nacių pozicijas ten, 
ir iki šiol sunaikino bent 50 
priešo sunkvežimių ir radio 
stotį.

Atakavo Geležinkelius 
Prie Vakarinės Sienos
LONDONAS, rūgs. 20.— 

Tęsdami vajų sudaužymui 
geležinkelių centrų, kuriais 
naciai pristato karius ir reik 
menis savo vakarines sienos 
gynimui, britų didieji lėktu
vai vakar naktį atakavo 
Miunčeną-Gladbachą ir Rei- 
dotą, tuoj už Siegfried lini
jos, į; šiaurę nuo Aacheno.

Penki lėktuvai negrįžo iš 
atakos.

Britų Mosąuito lėktuyai 
tuo pat metu puolė priešo 
traukinius ir sunkvežimius 
giliau Reiche. Berlynas pra
nešė apie ataką ant Buda- 

J pešto, kurią atliko lėktuvai 
I iš Viduržemio.
|------------------

Dewey Automobilis
Beveik Susidaužė

PORTLAND, Ore., rūgs. 
20.—Gub. Dewey, supurty
tas traukinio nelaimėje prie 
Castle Rock, Washington, 
buvo antrą kartą vakar su
krėstas, kuomet automobi
lis, kuriuo jis važiavo į 
Portlandą staiga pasuko ša
lin, kad išvengti susidūrimo 
su dideliu sunkvežimiu ne
toli Vancouver, Wash.

Sąjungininkai Suėmė 
457,346 Nacius Karius

VYRIAUSIAS AEF STA
BAS, rūgs. 20. — Oficialus 
sąjungininkų štabo praneši
mas sakė Gen. Eisenhower 
komandos penkios armijos 
nuo išlaipdinimo Normandi
joje birželio 6 d. suėmė 457,- 
346 nacius.

Į šią skaitlinę neįeina 
Breste suimti naciai, ir Bou- 
logne suimamieji.

4,

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, rūgs. 20.—Naciai kariai 
skubiai pasitraukia atgal skers Reiną, kad ginti vieške
lius vedančius į Berlyną. Nacių radio pranešimai pripaži
no, kad sąjungininkų atakos rytinėj Olandijoįj ir prieš 
Siegfried liniją sudaro ‘ lemiantį veiksnį,” kuris gali nu
lemti Vokietijos likimą.

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, rūgs. 20.—Feldmaršalas 
Montgomery tiki, jog Adolfas Hitleris pats perėmė mili- 
tarinę vadovybę vakaruose. Kalbėdamas į 15-tą škotų pės
tininkų diviziją Belgijoje, jis sakė “sąjungininkai turėtų 
būti labai dėkingi, kad Hitleris užėmė vyriausio koman- 
dieriaus pareigas, nes tas reiškia, kad priešui vadovauja 
pamišėlis.”

Gen. Eisenhower štabas, tačiau, reiškia abejonę dėl tų 
neaiškių, nepatvirtintų raportų. Ekspertai mano Hitleris 
galėjęs aplankyti vakarinį frontą, bet abejojo, kad jis bū
tų perėmęs komandą. Jie sako jeigu tai būtų tiesa, tai tas 
būtų buvę iškilmingai pranešta Vokietijoje.

LONDONAS, rūgs. 20.—Sąjungininkų lėktuvai ir sklan- 
dytuvai ketvirtą dieną iš eilės pristato daugiau karių ir 
reikmenų Olandijoje. Kiti sąjungininkų daliniai jau ran
dasi prie pat Reino.

Britų antrai armijai susi
jungus su parašutįstais prie 
Nijmegen, vokiečiai vakari
nėj Olandijoj beveik visiškai 
sugauti.

Iš Nijmegen ir į rytus nuo 
Aachen, Vokietijoje, kur A- 
merikos artilerija šaudo į 
Duren, sąjungininkai randasi 
55 mylios nuo Essen, Krupp 
karo pabūklų fabrikų cen
tro.

Amerikos pirmoji armija 
laiko savo pralaužimus Sieg 
fried linijoje, nežiūrint di
delių nacių tankų ir pėsti
ninkų atakų. Vienas kores
pondentas sakė amerikiečiai 
išmušė 36 priešo tankus ir 
atmušė pakartotinas priešo 
atakas.

Amerikiečiai sutiko didelį 
pasipriešinimą Nancy-Metz

linijoje ir prie Belfort per
ėjos pietuose. Du amerikie
čių daliniai visvien pasistū
mėjo suvirs 20 mylių už 
Nancy, į Strassburgo pusę.

Britų radio sakė ameri
kiečiai laiko beveik ištisą 
96 mylių ilgio frontą Vo
kietijoje, nuo Aacheno iki 
Trier. Anot jų pranešimo, 
amerikiečiai randasi dvylika 
ir pusę mylių gilumoje Vo
kietijoje.

Amerikiečiams laim ėjus 
didelį Brest uostą, Britani
jos pusiausalyje, kanadie
čiai veržiasi į Boulogne uos
tą prie kanalo. Nepatvirtin
tas Alžyro radio pranešimas 
sakė nacių garnizonas Bou
logne pasidavė.

Rusų Kariuomenė įžygiavo Suomijon
STOKHOLMAS, rūgs. 20. 

—Rusai kariai šiandien įėjo 
į Suomiją. Raportai iš Het- 
ki sakė suomiai jau iškelia
mi iš Porkkala srities, ku
ri buvo išnuomuota Rusijai 
50 metų kaipo laivyno bazė

Rusų kontrolės komisija 
vakar naktį netikėtai atvy
ko į Helsinki ir perėmė vie-

Legionieriai Išrinko 
Naują Komandieriiį

CHICAGO, rūgs. 20. — 
Amerikos Legiono seimas iš 
rinko Edward Sheiberling, 
New Yorko advokatą, nau
juoju nacionaliniu kcman- 
dierių.

ną viešbutį sostinės centre.
Sakoma visas laivų trafi- 

kas tarp Švedijos-Suomijos 
sustabdytas ir išvykimas iš
Suomijos griežtai kontro
liuojamas.

STOKHOLMAS, rūgs. 20. 
—Suomija nutraukė ryšius 
su Vengrija, Kroatija ir 
Slovakija.

j DIDELIS GAISRAS 
BALDŲ SANDĖLYJE

CHICAGO, rūgs. 20. — 
Trylika ugniagesių apalpo 
nuo dūmų ir dujų begeai- 
nant didelį gaisrą Wiebo1dt 
krautuvių baldų sandėly ant 
North Ogden av.
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1$ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO
Zinių-žinelės

Juozui Stanevičiui, jo gim 
tadienio proga, rūgs. 14 d. 
būrelis draugų: Medoniai,

progos gražiai lietuvius rek
lamuoja.

Juozas Karaška Onai Bak 
šaitei įteikė sužieduotuvių

Žukauskai, Grybai, Savickie ; žiedeli ir greitoj ateityje su 
nė, Kazlauskai, SamK.in.qa įr ^urs šeimyninį gyvenimą. 
Šimoniai, nuvykę į namus
pasveikino ir palinkėjo veik
liam darbuotojui sveikatos, 
kad ir toliau darbuotus vi
same veikime. Su linkėji
mais įteikta ir dovanėlė.

Juozas Stanevičius dar
buojasi Sv. Jurgio parapi
joj; eina komiteto nario pa
reigas. Jo sūnus Lt. Jonas 
Stanevičius tarnauja Air 
Corps, dabar randasi Lon
done. Kitas* sūnus klierikas 
Volteris Cincinnati semina
rijoj.

Algirdas Grybas su tė
vais dalyvavo šioj pramo
gėlėj. Kadangi ir jo gimta
dienis pripuolė tą pačią die
ną, ir jau 18-tus metus bai
gė, tad ir jam dalyviai su
dėjo linkėjimų. Prieš gim
tadienį jis liuosnoriai įstojo 
į U. S. Navy. Todėl daugiau
siai linkėta laimingos tar
nybos ir sugrįžti atgal. Gir
tinas Algirdo gestas: nors 
nelengva lietuviškai kalbėti, 
bet savo padėką pasakė lie
tuviškai.

Geros laimės į naująjį gy
venimą!

Detroito Lietuvių Karei
vių Rėmėjų didžiulis pikni
kas rūgs. 24 d., Beech Nut 
Gnove, žada būti nepapras
tas. Kiek teko nugirsti, vi
si biznieriai rengiasi daly
vauti; net teisėjas J. P. U- 
vick specialiai atvyks ir pa
darys pranešimą per garsia
kalbį. Taipgi bus patiekta 
įvairių žinių iš kareivių at- 
sižymėjimų karo lauke. To- 
dėlgi .prašome geraširdžių 
lietuvių šiame piknike daly
vauti. Bus visko pakanka
mai. Kareiviams įžanga dy
kai. Koresp.

Elzbieta PauTazienė Mote
rų Sąjungos centro pirm. ir 
direktorė United Lithuanian 
Relief Fund of America, de
da pastangų, kad tas fondas 
Detroite pradėtų darbuotę. 
Be abejonės, detroitiečiai 
rems direktorės pastangas, 
susikurs skyrius ar kitokioj 
fermoj bus tas fondas vyk
domas. Smagu pažymėti, 
kad ilgametė veikėja Elz
bieta Paurazienė turi plačią 
pažintį) su svetimtaučiais ir 
anglų laikraščiais, kuriuose 
prie kiekvienos svarbesnės

Svečiuose pas 
Toronto lietuvius

Pirma savaitė rugsėjo te
ko praleisti Toronte, Kana
doje. Prieš kiek metų tas 
miestas gerai buvo žinomas 
ir nemažai draugų radosi.

Iš tikrųjų, Toronto mies
tas kaip buvo, taip ir yra 
— gražus, švarus, pasipuo
šęs daugeliu naujų namų.

Per dešimtį metų daug kas 
pasikeitė lietuvių gyvenime. 
Jaunimas (iš jaunesnės kar
tos) suaugęs. Kiti vedę, šei
mynas auklėja. Daugelis lie
tuvių įsigiję nuosavus na
mus, biznius, kaip Grubevi 
čiai (mėsos krautuvę), Mi
kola j ūna i (kepyklą). Dauge
lis torontiečių skanią jo duo- 

I ną valgo. Ir t.t.

Bet Kanadoje pragyvenimas 
daug pigesnis, negu g. Ame
rikoje.

Kanadiečiai lahai mėgsta 
atvykti į Ameriką; jei ne
apsigyventi, tai nors pasi
svečiuoti.

Veikimas lietuvių tarpe 
eina pagal sroves. Gyvuoja 
Sv. Jono parapija, kur kle
bonauja airis kunigas. Pa
rapija skolų neturi. Klebo
nija graži. Koks būtų To
ronto lietuviams džiaugs
mas, kad susilauktų lietu
vio kunigo. Toronto lietuvių 
kolonija graži, daug pasitu
rinčių; daugelis jų jau po 
karo- iš Lietuvos atvykę.

Prie parapijos gyvuoja ke 
lėtas draugijų, ypač lietuvy
bę palaiko gv. Jono pašal
pos draugystė. Taip pat lie
tuvybės žibintuvą paliko 
žiemos laiku lietuvių kalbos 
vaikučių mokyklėlė, kurioj 
mokytojauja mok. S. Bal
čiūnas. i

’ ■ ’ ''H 4
Vaišingumo pas Toronto 

lietuvius netrūksta. Per vi-
• t *. *

są savaitę nebuvo galima 
visų aplankyti. Kiek buvo 
pakvietimų! Nuoširdus ačiū: 
S. Balčiūnui, Grubevičiams,

Dabartiniu laiku Kanado
je visi dirba. Uždarbiai daug 
mažesni, negu g. Amerikoje.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DOVI
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

DĖVIMI OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
BUPERIOR 1462.

KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

UŽSAKYMO — IR PRITAIKOM FIRANKOM LAZDAS. MES 
NUMIERUOJAM IR UZKABINAM TAVERNOMS, NAMAMS 
IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS. “CASH AND CARRY”. U

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

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

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

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PAKLOK SETAI — su 
sprtagsais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrosas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

Miš WKST ROOSEVELT ROAD

ŽINIOS Iš GRANO RAPIDS, MICH.
A. a. Lt. Gerald šeima ir giminė šiuomi nori 

ištarti padėkos žodį visiems, 
kurie taip skaitlingai daly-A. Barto

Likusi jauna našlė Elena ™™ gedU'° ^n’aldo8e
Barto (buvusi Bartninkaitė) 
su mažu sūneliu Robert 
James, laidotuvių direkto
riaus Stasio ir Elenos Barto

Pilkauskams, Čirūnams, Mar 
geliams, Žaliaduoniams, Ja 
rušiūnams, A. Augučiui, A 
Urbanavičiui, P. M. Motejū- 
nams, Yurčiams, A. Mocke
vičiui, P. Kairiui, kuris yra 
veiklus jaunuolis parapijo 
je, ir Nepriklausomos Lie
tuvos Taryboje eina pirmi
ninko pareigas.

Vakacijų įspūdžiai mumy
se pasiliks ilgainiui.

Lauksime torontiečių at
silankant į Dėdės Simo lais
vąją žemelę. Draugiškai —

Juozas ir Delfiną Cress

kytose rūgs. 9 d. intencija 
kare žuvusio vyro, tėvo, sū
naus ir brolio Lt. Gerald A. 
Barto. Dėkoja visiems už 
šv. Mišių aukas, už gėlių vai-

Tel. YARds 4641

J. RIMDZUS, D. C.
CHIROPRAKTORIUS 

19 Metų Patyrimo
4649 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Optometricaily Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1375

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjlmo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
C2

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

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

GIN
VYNO
KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHAN
KANTF.R

“LtetuvlAkas
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

- LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

, nikus, už dvasinius bukie
tus. Dėkoja taipgi seselėms 

. vienuolėms už jų maldas ii 
dalyvavimą pamaldose; ii 
visiems, kurie nors kokiu 
būdu prisidėjo prie šių grau 
dingų iškilmių, raminant 
mūs skaudžiai suspaustas 
širdis. Ypatinga padėka pri

klauso pralotui M. Krušui 
Chicag-o ir vargonininkui A. 
Mondeikai iš Cicero. Dėko
jame kun. Juozui Lipkui, Al- 
bert Bernott ir Joseph Sa- 
kovvski, kurie buvo diakonu 
ir subdiakonu šv. Mišiose 
prelato M. L. Krušo. Jie ne- 

(Nukelta į 3 pusi.) 4

GRAŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
VISIEMS JAUNAVEDŽIAMS!

PUIKIŲ SUKNELIŲ PRIEINAMOMS KAINOMS!
Apart suknelių čia rasite taipgi 

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

Didžiausia Lietuviu. 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman
tinius žiedus, Rašomas Plunks
nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

1 — MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO rKIMS!

Tik vien* pora. ak ų >lsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lJeg- 
zaminuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kurią regSjlmo mokslas 
gali sutelkti.

Sfl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 052S, Ohlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:10 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiad. ir fiefitad. 9:S0 a. na
iki 7:00 p. m.

DR. G.'SERNER

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės 
— tai mūsų specialybė.

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

ATEIKITE IR PATYS PAMATYKITE ŠIANDIEN!

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP^ 

1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588
M r s. K. P. Dziubak ir Duktė — savininkės

J?

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

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

Bes. TeL GROvehffll 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAI 

2423 West Marųuette R<4f
OFISO VALANDOS 

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

TeL Y ARda 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

Ofise TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL Y ARda 5921 
«a: KENveed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflno vaL: ano 1-3; nuo 6:30-8:30

Trečiadienio ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHTRURG/A

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
lėkimui, Trečiad- fa* šeštadienio

wkarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATOR®
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL Y ARda 3146

DR. Y. A. SIMKUS^
■nYTOJAS B CBBURO 9 
- B MCMTOB PRITAIKO

744 Wwrt S5th Street 
VaL: 11-12; 8-4; Ir 6:30-8:30 

PtrmsdfanislB 2-4 kr 6:30-8:30
šventadieniais—11-12.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
25 metų patyrimas

'TeLt Yards 1829
Pritaiko Akinlua 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso ir Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

Kampas 34th Street „ 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki t 
^Sekmadienyjsja^jiutartt^

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

Skaniausia duona yra 
kurią uždirbame savo 
mia.

toji.

LIETUVIAI DAKTARAI
'TeL: Yi

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šank SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

Statybai Remontavimul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Progą Dabartinėms 
NuoSimčlo Ratoma

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mūsų Įstaigoje. Jūsų Indeliai 
rūpestingai globojami ir Ilgi 85,000 00 ap
drausti per Federal Savings and Iioan In- 
anranre Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Umokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo PatarnavimoI —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 . Jos. M. Mozeris. Sec’y.

Žemoms

ASSOCIATI O'N 
3226 SO. HALSTED ST.

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Ori 8:00 vaL 
Trefiad. Ir Sekra. tik snsitartua.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 8. 49th Conrt, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

fa* Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-8, 7-9 P. M.

1147 S. Halsted St, Chleage 
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

ir šeštadieniais <

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: Y ARda 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Res. Tel. KEPublic 0051
Jeigu neatsiliepia —
Šauk KKDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1-3 vai. pnpiet

Ir nuo 6 Iki 9 vai. val;;u«'.
Trečiadienio vakarais ir taipgi

, Sekmadieniais pagal sutarti.

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pas^ 
kia. — Vydūną*
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CLASSIFIED AND "HELP
*■ t

WANTED"

n
“D R A E G O” I 
DARBŲ SKYRIUS ||

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dearbon Street 
TeL RANdolob M88-8488

HELP WANTED — VYRAI

DŽENITORIŲ — dienomis, malonios 
darbo sąlygos. 48 valandos. įtaikąs 
Ir pu-ič virš 40 vai.

TABLET & TICKF.T CO..
1021 West Adams Street

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METU

. Moderniškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
lt VAK. IKI 7:30 RYTO 

“L” iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDfiJĄ 
YARDS 0240 

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY
SEAL PRESSMEN ir Pagelbinlnkų. 
Malonios darbo sąlygos. 48 valan
dos. Bailias ir pusė virš 40 valandų. 

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street >

Reikia
DETAIL DRAFTSMEN

Speed Lathe, Drill Press, Punch 
Press Operatorių. 

Automatic Screw Machine 
Set-up Vyro.

Pracision Lens PoKshers, As- 
semblers. Abelnu Mašinistų, Sheet 
Metai Darbininkų, Stock Room 
Klerkų ir Paprastų Darbininkų.

De Vry Corp.
1111 ARMITAGE AVĖ.
f -r □-u- - - -r-

HEEP WANTED — MOTERY8

REIKIA MOTERŲ 
PRIE

ABELNU DIRBTUVES 
DARBŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
„ PASTOVŪS DARBAI

Gera proga įsidirbti, gera mokestis
SVARBOS KARO DARBAI

ZANGERLE & PETERSON 
2164 ęiybourn Avė.

MOTERIS reikalingą apvalyti Den- 
tisto ofisą kas trečiadieni. Gera 
mokestis. DR. Ii. M. HOCH, 481(1 
W. CERMAK RD., Cicero, III.

Platinkite “Draugą”.

MERGINU IR MOTERŲ
17 iki 55 Metų Amžiaus
ŠVARUS DIRBTUVES DARBAI

PATYRIMO NEREIKIA. PRADINE MOKESTIS 60c J VAL.
SU 5 CENTŲ PAKĖLIMU PABAIGOJE 6 SAVAIČIŲ.

5 CENTAI PREMIJOS BONAI ANTRAM ŠIFTE
GEROS DARBO SĄLYGOS -r- APMOKAMI POILSIO LAIKAI. 
DYKAI LIGONINES PRIEŽIŪRA IR GYVYBES APDRAUDA 
ATSIŠAUKIT EMPLAYMENT OFISAN 8 RYTO IKI 4:30 PP.

CASPERS TIN PLATE CO. 4100 W. 42 PL.

PERTAISYMUI DARBININKIŲ
Patyrusių Prie Geresnių Dresių

PENKIOS DIENOS Į SAVAITĘ 
LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS 

DARBAI NUOLATINIAI

POWELL'S
700 N. Michigan Avė.

TURRET LATHE OPERATORIŲ
IR INSPEKTORKŲ

PATYRIMAS NUSPRĘS MOKESTĮ 
VAL.: 1 RYTO IKI 8 PP.

AR 3 PP. IKI 11 VAK.___
DELTA-ST AR ELECTRIC CO?

2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

HELP WANTED — MOTERYS

MERGINU — lengviems dirbtuvšs 
darbams. Malonios darbo sąlygos. 48 
valandco. Laikau Ir puse virš 40 
valandų.

TABLET & TICKET CO.,
1021 West Adams Street

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION. INC. 
325 W. ADAMS

3r<j floor ,

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenings. „
Gatewav Cltv Transfer Co. 

2023 S. Morgan St.

STENOGRAfHER — pleasant work- 
ing condttlons — 5 day week. Good 
starting salary.

TABLET & TICKET CO.,
1021 We»t Adams Street

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare 0d 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsUaoktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterimis 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MERGINŲ
Prie Machine shop ir Asaembly dar
bų. Įaigykit po karo darbą dabar, 
Jei turit mekaniškų gabumų ir Jei 
esat gabios, greitos ir taisyklingos. 
Mes tokių norim, švari dirbtuvS, pui
kios darbo sąlygos, gera mokestis.

Mclntosh Electric Corp. 
283-38 N. CALIFORNIA

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

HELP WANTED — MOTERYS

PULLMAN
AIRCRAFT

Reikia

MOTERŲ
Nuo 18 iki 55 metų amžiaus 

lavintis prie

AIRCRAFT
ASSEMBLY

DARBŲ
Visoms, kurios kvalifikuos 
užmokestis laike mokinimo

Patyrimo Nereikia♦ «■
Abelnas pamokos laikotarpis 

viena savaitė

*100% KARO DARBAI 
*GERA MOKESTIS 
★6 DIENU SAVAITE

Pujki Transportacija
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
NUO 8 IKI 4 KASDIEN

Atsineškit pilietybės prirodymus
MATYKIT MBS. GLEASON

PULLMAN
STANDARD
AIRCRAFT

900 E. 103rd St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
D8I svarbių priežasčių pasiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai }:— Stefaniją 
Nu tau tau, 4636 So. Wood Street, ar I 
telefonuokltc LAFayette 6008.

PARSIDUODA — DU PURINTŲ 
PLUNKSNŲ R LANKĖTAI (kal

ti ros. Atsišaukite po 6-toa vai. va
kare sekančiu adresu: 3614 West
2fitb St., — antrame aukšte.

PARSIDUODA •— 1 kitehen sink, 1 
lavatory stink, 1 day-bed, 1 slate 
laundry tub ir 1 fuel oll drum (60 
gal. dydžio). Kreipkitčs dčl Infor
macijų ) —
“DRAUGAS", 2334 So. Oakley Avė., 
Chlcago, m.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorlas, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.

★ ★ ★★ ★ ★ir ★ ★

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

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest 

□thoanlan Daily Newspaper 

— E8TABIJSHED 1909 —
CAED AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LTTHUANTAN 

ADVERTISINO MEDIUM

*********

žmogus gali tapti Žmogu
mi tik per auklėjimą. — Kan
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
NorthSide

Rugsėjo 17 d. tapo pakriks 
tytas John Stanley, sūnelis 
kareivėlio John Eberle ir 
Jennie Pliskošky. Krikštan 
atnešė Joseph Leone ir He- 
len Pliskosky. Po krikštynų 
visa šeima išvyko Kalifor- 
nijon, kur tėvas tarnauja 
laivyne.

Rugsėjo 17 d. po pirmųjų 
šv. Mišių smsirinko tretinin
kės ir kitos moterys pasi
kalbėti apie seserų rėmėjų 
seimą, jame dalyvavimą ir 
paramą r koplyčios fondui. 
Pasidarbavus Makštutienei, 
Masadulskienei sukelta apie 
pusantro šimto dolerių ir 
seimo laiku įteikta seserims., 
North Side duosnių žmonių 
niekuomet netrūko, tik trū
ko paraginimo ir nurodymo 
aukoms gerų tikslų.

Beje, seserų rėmėjų sei
mas įvyko rugsėjo 17 d. Ap
vaizdos kalnelyje. Iš North 
Side seime dalyvavo apie 
desėtkas moterų su savo kle 
bonu. Šias moterėles suti
kau seime: Makštutienę, Ku- 
ncienę, Razminienę, Dremei- 
kienę, Masadulskienę, Piva- 
ronienę, čefcanauskienę, Šar- 
pianskienę, A. Herman ir 
Ramanauskienę. O gal dar 
vienos-kitos ir nepatėmijau. 
Apie 50 delegatų suvažiavo 
kalnelin ir įplaukų vienuo
lyno naudai paskelbta $1,- 
700.00. Chicaga, kaip kas 
metai, buvo gėrai atstovau
jama ir ne tik pinigų krūvą 
įteikė seimui, bet ir davė sei
mui pirmininkę Snarskienę, 
kuri labai sklandžiai iškal
bingai vedė seimą. Seimo 
metu principalę kalbą pasa
kė kun. E. Bulevičius. Šis 
jaunuolis kalba labai nuo
sekliai, liuosai, suprantamai 
ir labai gražią lietuvišką kai 
bą vartoja. Bravo, kun. Ed
vardai !

Be to dar buvo pakviesti 
tarti žodį svečiai: kun. J. 
Misius, kun. A. Jurgutis ir 
S. Gabaliauskas. Kun. J. 
Skripkui suteikus palaimi
nimą, seimas užsibaigė šeš
tą valandą.

Iš nutarimų gal svarbiau
sias buvo tai auginti" koply
čios fondą, kad, karui pa
sibaigus, galima būtų pra
dėti statybą. Kreiptis prie 
visų klebonų, kad padarytų 
vieną rinkliavą bažnyčioj 
tam tikslui, geresnių pasek
mių delei patartina paga- ( 
minti vokelius ir išdalinti 
žmonėms. Kun. Skripkus ap
siėmė apvažiuoti kolonijas 
gelbstint tai rinkliavai, jei, 
žinoma, klebonai jį pakvies, 
šeštą valandą prasidėjo ban 
kietas/ Vienatinis*ba^kietas, 
kur nebuvo prakalbų, bet už 
tai buvo gražių dainų, šokių, 
solo ir smuiko solo ir sočiai 
buvo valgyti. Visi buvo pa
tenkinti.

Rimtas uždavinys 
moksleiviams

VVashington. — John W. 
Studebaker, Jungtinių Val
stybių Švietimo komisijonie- 
rius, kreipiasi į Amerikos 
jaunimą šiais žodžiais: “Leis 
kitę man jums duoti rimtą 
uždavinį, kurį mes, ameri
kiečiai, turėsime išspręsti. 
Mūsų tauta, pasiekusi didy
bės savo žmonių gabumų la
vinimu, šiandieną mokslo 
srityje yra labai nusmuku
si. Kolegijose labai sumažė
jo vyrų etudentų skaičius, 
o aukštesniųjų mokyklų 
moksleiviai sumažėjo visu 
milijonu, nes jaunuoliai, vie
toje mokyklų, susirado sau 
kitų, pelningesnių užsiėmi 
mų.’ ’

J. W. Studebaker toliau 
stato klausimą ir atsako: 
“Ar jūs norite, kad jūsų 
tėvynė būtų galinga ir tur
tinga karui pasibaigus f Ši 
šalis sugebės vadovauti pa
sauliui tik tada, kai jos pi
liečiai bus visapusiškai iš
silavinę.”

Mokykla, anot J. W. Stu
debaker, esanti tinkamiau
sia vieta išsilavinimui įgy
ti, todėl jis ragina visus 
berniukus ir mergaites šį 
rugsėjį sugrįžti ir tęsti moks 
lą toliau.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ!

Taupykite poka
riniam metui

VVashington. — Ekonomi
nės Stabilizacijos Įstaiga pa 
taria sistematingai taupyti, 
norint susilaukti laiminges 
nio rytojaus ir išvengti in
fliacijos pavojaus pokari
niais laikais.

Ekonominės Stabilizacijos 
Įstaiga leidžia pasirinkti į- 
vairias taupymo priemones: 
taupyti perkant karo bonus, 
laikant pinigus banke, išsi
imant apdraudos polisą ar 
kitaip. Taip sutaupyti pini
gai sudarys lėšas, karui pra
ūžus, įsigyti namus ar nau
jus namų rakandus, ar auto
mobilį, leisti vaikus į- aukš
tąjį mokslą, ar duos gali 
mybę sugrįžusiems vetera
nams įsikurti naujame biz
nyje.

Ekonominės Stabilizacijos 
Įstaigos nuomone, šiais lai
kais nėra jokių sunkumų 
taupmenoms sudaryti, ne3
dabar trūksta daugelio pre- iš Karo Biuro, kad jos bro
kių, kurių tikriausiai po ka
ro bus ir bU3 geresnės rū
šies ir pigesne kaina, negu 
šiais laikais pardavinėjamos.

Ekonominė Stabilizacijos ^jau kelintas mėnuo, kaip 
Įstaiga pataria gerai supla- i serga. Randasi namuose.
nuoti šeimos biudžetą, nes 
tik žinant savo išlaidas ir 
pajamas, galima lėngvai nu
statyti, kiek reikia atidėti 
taupmenoms.

Todėl ‘visi raginami vesti 
užrašus savo išlaidų ir pa
jamų, kad jų pagalba būtų 
galima daugiau sutaupyt. 
pokariniam metui.

Pirkite karo bonus.

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morąičių
PAfl

MUTUAL FEDER AL
Savin# and Loan Assn. of Chicago
2M2 W. CERMAK RD..........................Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKA8, Ra*tinink*»

Iš Grand Rapids
(Atkelta iš 2 pusi.) 

tikėtai buvo pasukę link 
Grand Rapids ir, sužinoję 
apie pamaldas, mielu noru 
apsiėmė dalyvauti. Ačiū vi- 
riems.

Dėkingi — jaunoji Barto 
šeima ir Stasio ir Alenos

Barto šeima.

40 vai. atlaidai. Praeitą 
savaitę mūs bažnyčioje bu
vo 40 vai. atlaidai. Paste
bėta, kad šiose pamaldose 
dalyvavo veik visi buvusie
ji kunigai asistentai, būtent 
kun. J. Winikaitis, dabar 
Mancelonoj, Mich.; kun. H. 
Kolenda, armijos kapelionas, 
kurs yra parvykęs kelioms 
dienoms paviešėti pas gimi
nes. Už kelių dienų bus iš
siųstas į užjūrį. Buvo dar 
keli kiti kunigai, tarp jų 
ir kun. Wm. Savage iš De- 
troit, Mich.

Sužeistas. Praeitą savaitę 
Mrs. Geo. Lucas gavo žinią

lis Pfc. Petras Lukas (Luk- 
šis) sužeistas rugp. 25 d., 
Mondeikai iš Cicero. Jie ne- 
nas Barštis nuo Quarry Av.

Atsižymėjo. Albina Kam- 
sickaitė, WAVES būdama 
Hunter’s College, parašė dai 
ną, už kurią jos kompanija 
gavo “placąue”. Jos kompa
nija taipgi gavo Navy E už 
geriausią pasirodymą. Da
bar Albina pasiųsta į Cedar 
Ralis, Iowa, siekti jeoman 
laipsnio. Jos brolis A-C John 
Kamsickas šiuo laiku yra 
Athens, Georgia. V. M. K.
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Rimto dėmesio verti įvykiai
ŠELPIMO REIKALAI

Gyvename tokiais laikais, kokių pasaulio istorijoj nė
ra. buvę. Lietuvių tauta taip pat dar niekuomet nėra 
buvusi taip skaudžioj ir pavojingoj padėtyje, kokioj 
ji atsidūrė šiomis dienomis. Lietuvius naikina ne vie
nas priešas okupantas, bet du ir tai vienu kartu, lyg 
susitarę.

Būtume nelietuviai, jei mes neatsižvelgtume į šią 
liūdną Lietuvos žmonių būklę.

Pirmoje vietoje mums tenka skubiai, rimtai ir vie
ningai susirūpinti Lietuvos žmonių šelpimo tinkamu*
suorganizavimu, nes toji šelpimo problema susidaro 
milžiniško didumo ir gerokai komplikuota.

Galime džiaugtis, kad laiku susiorganizavo Bendras 
Amerikos Lietuvių Šelpimo Fondas (United Lithuanian 
Relief Fund of America), kuris gavo savo veiklai vi
sus reikalingus valdžias leidimus, priimtas į National 
War Fund (Tautinį Karo Fondą) ir šiandien jau yra 
visai susitvarkęs veikti plačiu mastu.

ŠALPOS SUSIRINKIMAS
Kadangi visas fondo veikimas yra koordinuojamas 

su Presidents War Relief Control Boardu ir National 
War Fondu, todėl jis ir turės eiti neiškrypstant iš tų 
ribų, kurios yra nustatytos visiems valdžios pripažin
tiems fondams.

. Spalių mėn. visame krašte eis didžioji NWF rink
liava, kurioj ir mes, lietuviai, aktyviai dalyvausime. 
Kaip mes, chicagiečiai joj darbuosimės, paaiškės bflsi.- 
mąjį penktadienį, rugsėjo 22 d., Dariaus-Girėno salėj, 
kur Community and War Fund atstovai padarys išsa
mius pranešimus. Mūsų darbas ir aukos per šį vajų 
arba rinkliavą bus labai tampriai surištas su Lietuvos 
šelpimu, nes bendrasis lietuvių šelpimo fondas, kaipo 
N. W. F. narys, gaus jam paskirtą rinkliavos dalį, kuri 
bus sunaudota nuo karo nukentėjusiems lietuviams su
šelpti.

Penktadienio susirinkime turi bfeti visi lietuvių vei
kėjai, organizacijų ir draugijų atstovai ir BALF sky
rių valdybos. Reikalas yra didelis ir svarbus.

ATSILIEPKIME Į KANKINAMŲ ŽMONIŲ ŠAUKSMĄ

Kalbant apie šelpimą, mums reikia suprasti, kokias 
baisias kančias turi kentėti Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų žmonės.

Šią savaitę LAIC gavo iš Švedijos radiogramą, ku
rioj tos baisenybės yra atpasakojamos. Žmonių kan
čias didina nacių nežiųoniškas elgesys. Jie paleidžia 
iš kalėjimų bolševikus, o jų vieton sodina lietuvių, lat
vių ir estų patriotus. Pranešama, kad naciai, tardy
dami patriotus, naudoja šitokius kankinimo metodus:

Elektros vielos’ vainikas uždedamas ant liudininko 
kaklo ir paleidžiama srovė, kuri ii&aukia kraujoplūdį 
iš nosies ir gerklės ir kankinamąjį visiškai apsvaigina. 
Kankinamam atsigavus, žvakės liepsna deginami jo 

pirštai.
Tai viena iš baisiųjų kankinimo priemonių. Bet na

ciai tokių priemonių, ir dar žiauresnių, turi ir dau
giau. Jų turi ir bolševikai ir jas naudoja,
SEKMADIENJ PATRIOTŲ BANKIETAS

Ir vokiečiai naciai ir rusai bolševikai baisiomis ir 
nežmoniškomis kančiomis kankina Lietuvos žmones 
& va rb įausta i dėl to, kad jie griežtai atsisako būti nacių
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ir bolševikų vergais. Jie nenori būti išnaikinti. Jie nori 
gyventi. Jie nori gyventi kaipo lietuviai. Jie nori gy
venti toj žemėj, kuri jiems priklauso, bet ne naciams 
ir ne rusams. Jie nori gyventi savo krašte, Lietuvoj. 
Jie nori gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu.

Tą Lietuvos žmonių troškimą naciai ir bolševikai 
nori panaikinti, iš jų širdžių jį išrauti.

Tačiau, nepaisant kaip jie bus kankinami, savo' ide- 
al° siekti laisvos, nepriklausomos ir demokratinės 
valstybės atsteigimo Lietuvos žmonės neišsižadės. Tą 
mes turime gerai žinoti. Ir mes, Amerikos lietuviai, 
skaudžiai nusidėtume ir savo tėvų kraštui ir net Die
vui, jei nacių ir bolševikų žudomų savo tautiečių ne- 
gelbėtume, neužstotume, jei laisvę ir nepriklausomybę 
atgauti jiems nepadėtume.

Busimąjį sekmadienį, rugsėjo 24 d. Evergreen Country 
Club patalpose bus Chicagos lietuvių patriotų bankie- 
tas, kurį rengia Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius 
Chicagoj. Bankieto metu bus nušviesta plačiau Lietu
vos padėtis ir ieškoma kelių, kuriais eidami galėtume 
vieningiau ir stipriau padėti kraujuose ir ašarose skan
dinamai Lietuvai išsigelbėti ir įžengti per skausmus 
į garbę — į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.

APŽVALGA

Edvvard W. Beattie, žino
mas United Press karo ko
respondentas, patekęs į vo
kiečių nelaisvę Prancūzijoj, 
manoma, bus išsiųstas kur 
nors į Vokietiją. (Acme- 
Draugas telephoto)

Didėja WAC ir WAVE 
skaičius

Karo Informacijos Įstaiga 
praneša, kad žymiai yra pa
didėjęs įsirašančiųjų skai
čius į WACS ir WAVES, o 
SPARS ir Marinų kvota jau 
beveik visa išpildyta. SPARS 
duoda pirmenybę įvairioms 
specialistėms, bet Marinės 
priima moteris vyrams pa
vaduoti.

Karo Departamento pra
nešimu, birželio 1 d. Moterų 
Armijos Korpuse buvo 73,- 
435 aktyvioje tarnyboje, o 
liepos 1 d. jų skaičius padi
dėjo net 3,500, kas sudarė 
77,000 moterų pajėgą.

WAVES aktyvioje tarny
boje yra daugiau kaip 85,- 
000 moterų, Laivyno Depar
tamento pranešimu.

Kas mėnesį į WACS ir 
WAVES įsirašo po 4,000 mo 
terų apytikriai.

Moterų Rezervas, U. S. 
Coast Guard (SPARS pra
neša, turįs karininkių apie' 
1,000 ir aktyvioje tarnybo
je 8,500; pilna kvota susi
dedanti iš 10,000 moterų 
personalo. Dabartiniu metu 
pabrėžiamas reikalas lavin 
ti specialistes, kaip pharma- 
cist’s matės, radijo techni
kes, virėjas ir kepėjas. Ma
rinų Korpuso Moterų Rezer
vas praneša, kad jo 19,000 
narių kvota jau išpildyta ir

Knyga apie Pabalfę ir Rusiją
1940 M. PLEBISCITAS” — SMURTO AKTAS

Neseniai pasirodė knygelė, kurioj yra ginamos Bal
tijos valstybės. Ją išleido Frederick J. Libby, “Na
tional Council for the Prevention of War” narys ir 
veikėjas, Šion knygelėn jis sudėjo Vašingtone pasa
kytų per radiją kalbų sutrauką. Vienoje knygelės vie
toje autorius taip sako:

“ Rusija reikalauja Baltijos valstybių, pasiremda
ma 1940 m. birželio mėn. laikytu plebiscitu. Bet to
kio plebiscito ten nebuvo. Ten buvo tokio tipo rin
kimai, kuri jos mes jungiame su Hitleriu, nes tuo 
metu jis buvo jos talkininkas. Tik vieną kandidatui 
sąrašą tebuvo leista išstatyti. Rinkimai įvyko tuo
met, kuomet tie kraštai buvo okupuoti raudonosios 
armijos — po aiškiausio sulaužymo nepuolimo sutar
čių. Rinkimų programa reikalavo tik ‘draugingumo’ 
ir — pavyzdžiui Estijai — glaudžios sąjungos tarp 
Estijos respublikos ir USSR. Račiau, nespėjo tie to
talitariniai rinkimai užsibaigti, kaip tuoj buvo su
organizuotos komunistų demonstracijos, reikalaujant 
prisijungimo prie USSR, ir trys guminės antspaudos 
(rubber-stamps) parlamentai tuoj susirinko ir priė
mė rezoliuciją, reikalaujančią priėmimo.

“Sumner Meiles, tuo metu ėjęs Valstybės Sekre
toriaus pareigas, šį prievartos prijungimą atsisakė 
pripažinti ir 1940 m. liepos' 23 d. pasakė: ‘Jungtinių 
Valstybių žmonės priešinasi grobuoniškiems veiki
mams... Jungtinės Valstybės ir toliau laikysis tokių 
principų”.

GROBUONIŠKUMAS — VIENINTELIS 
ARGUMENTAS

Be kitko p. Libby pabrėžia, kad tas grobuoniškumo 
aktas — tai vienintelis Rusijos pagrindas savo preten- 
sijoms rodyti prie Baltijos valstybių. Taip pat auto
rius pasako ir tai, kad Rusija, atsisakydama pripa
žinti “teisę žmonėms laisvai išreikšti savo norus”, ųu- 
sideda Atlanto čarterio dėsniams po kuriu ji yra pa- 
simšUMi. z _

Savo reikalavimams pasigrobti Baltijos valstybes pa
teisinti Sovietų Rusija dar du “argumentus naudojan
ti: a) kadaise šios teritorijos buvusios caro valdomos 
ir b) jų konfiskavimas reikalingas jų sienų apsaugai. 
BEVERČIAI ARGUMENTAI

Pirmas ‘‘argumentas” neturi jokios vertės. Juo pa
siremiant, Anglija, Prancūzija ir Ispanija turėtų teisės 
reikalauti grąžinti joms šiaurės Ameriką.

Be vertės yra antras argumentas. Juo pasiremiant, 
bet kuri valstybė, praplėtusi savo sienas, galėtų rei
kalauti naujų žemių naujoms* sienoms apsaugoti. Tai 
duoda pagrindo agresijai, sukeliančiai tarptautinius 
konfliktus, karus.

Šios p. Libby knygelės recenziją parašė ir įtakingas 
katalikų savaitraštis “The Register”, padarydamas to
kią pastabą:

“Jei taika nebus pastatyta ant moralinių principų, ji 
neišsilaikys. Kiekviena tauta, didelė ar maža, turi teisę 
prie nuomavau# integrtteto.”..

Tikrai yra džiugu, kad ir žymūs kitataučiai užstoja 
Pabaltės tautų teises į laisvę ir nepriklausomybę.

naturale išvaizda
Naujų VELVATONE 
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PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų kalbos išvertė .
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
Ji spaudė Teresės rankas 

ir kalbėjo:
—Tačiau, kad jis neatei

tų... Tu matai... aną dieną, 
aš norėjau jį pabučiuoti... 
ir paskui... ne, aš nebuvau 
to verta. Ir pasakyk, kad 
jis—mano pirmasis sūnus... 
Jis, kurį aš atstūmiau..., 
kuris išgelbėjo savo brolį.. 
kuris buvo žuvęs...

Enguerrandae, Danielius 
ir Teresė žiūrėjo į kits kitą 
...Ką jie girdėjo?

—... Ne... ne... tegu jis ne
ateina!... reikėtų, kad aš ke
liais eičiau... Ak! taip., 
brangioji mažyte, padaryk 
jį laimingą.., Maksai... Mak
sai... ar esi tu čia?

—Pas Švenč. Panelę!
—Ak! taip, pas Švenč. 

Panelę... Žiūrėk, aš atmečiau

viena klasė, susidedanti iš 
320 asmenų, ką tik pradėjo 
mokslą. Netrukus bus suda
rytos dar dvi panašaus dy
džio klasės. Po to bus suda
romos mažesnės klasės tik 
trūkstamoms vietoms užpil
dyti-

Dievą... Mano tėvai buvo 
kalti... jei tu žinotum, ko
kioje aplinkumoje... atskir
ta aš gyvenau... Ir paskui, 
jis yra kaltas... jis... su sa
vo laikraščiu... nei Dievo... 
nei kliūčių... aš stebėjaus jo 
gabumais, jo drąsa... ir at
mečiau Dievą... Ir tada dau
giau nieko tarp manęs ir 
blogybės... Šitame pasauly
je, kur slankioja vilkai, ap
sirengę veidmainyste... Ak, 
taip... jis yra kaltas... kai
tas... Bet tu žinai... nesakyk 
jam... jis turėtų didelį skau
smą galvodamas, kad jis 
buvo... mano puolimo ruošė
jas... prieš mane pažinda
mas... Ne, ne... nesakyk jam 
... matai, kad jis yra jaut
rus... jis tikėjoi, kad Dievą 
galima pašalinti... Ne, nesa
kyk jam... jis yra geras... 
toks geras... ir žmonės, ku
riuos jis norėjo iškelti... jį 
išdavė... .ir paskui... mes tu
rėjome pakęsti tiek kančios 
...drauge... Ak! aš tavernai 
dauju... mano mažyte... ne
pasakyk jam, kad Danielius
yra mano sūnus... 

(Daugiau bus)

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

4192 Archer Avė.Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Prea. and Mgr.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739
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Stogams Reikmenys Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos —- Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Plelsterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

k aau • IU A 
K AI.RAMI UITI

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. HAI.STED ST. TEK VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Chicagiečiai nepa
mirškite masinio 
mitingo

Jau mūsų skaitytoji! i bus 
pastebėję spaudoje, kad su 
pradžia spalio mėnesio pra
sidės didžiulis vajus Natio
nal War Fund, kuri Chica- 
goje vadinami Community 
and War Fund. Šis vajus 
eina visoje Amerikoje. Ja
me dalyvauja ir lietuviai. 
Chicagiečiai tenepamiršta, 
kad penktadienį, rugsėjo 22 
d., vakare, Dariaus-Girėno 
salėj įvyksta masinis lietu
vių mitingas. Tai bus di
džiulis prisirengimas prie 
minėto vajaus.

Šiame susirinkime kviečia
mi dalyvauti visi veikėjai, 
draugijų valdybos ir visi ge
ros valios lietuviai. Vajaus 
tikslai jau buvo išdėstyti 
mūsų spaudoje. Susirinkime 
dar daugiau paaiškins mums 
lietuviai ir svetimtaučiai kai 
betoj ai. Tad užpildykime Da 
riaus-Girėno salę ir kas kuo 
galime prisidėkime prie va
jaus darbo. Mūsų didelė pa
reiga prisidėti, nes šis fon
das skiria didelę sumą pini
gų ir Lietuvos žmonių šel
pimui. ' E. S

3 nauji susirgimai 
paralyžiaus liga

Praeitą antradienį buvo 
pranešta, kad Chicagoje vie
nas naujas susirgimas įvyko 
paralyžiaus liga ir du susir
gimai minima’ liga* kauntėje. 
Šiais metais mieste buvo 104 
susirgimai paralyžiumi, pen
kios mirtys ir 60 susirgimų 
ta liga kauntėje, kur buvo 
3 mirtys. Praeitais metais 
tuo pačiu periodu mieste bu
vo 713 susirgimų, 68 mirtys, 
ir 104 susirgimai paralyžiu
mi kauntėje, kur įvyko 5 
mirtys.

Naujos aukos buvo 3 me
tų amžiaus vaikas, Chica- 
gos mieste, 13 metų mergai
tė, iš Evanston, ir 14 metų 
mergaitė, iš Wilmette.

"Turėsim didžiausi 
Sv. Vardo draugijos 
skyriy!"
TAI TOKS OBALSIS ŠIOS 
KOLONIJOS VYRŲ

Brighton Park. — Nors 
lietus lijo, bet skaitlingai 
susirinko vyrų į šv. Vardo 
dr-jos (Holy Name Society) 
kuopos susirinkimą praeitą 
sekmadienį. Kuopa atgaivin
ta su 60 narių, kurie žadė
jo sekančiam susirinkime pa 
dvigubinti narių skaičių.

Į susirinkimą atvyko biz
nierių, profesionalų, darbi
ninkų, jaunimo ir tėvų su 
vaikais. Susirinkimą atida
rė malda kun. Stasys Valuc- 
kas ir perstatė kleboną kun. 
Ant. Brišką ir vikarą kun. 
Vytautą Mykolaiti kalbėti.

Savo kalboj klebonas pa
gyrė vyrų užsimojimus, sa
kydamas:

“Jūsų gražūs tikslai yra 
užginami. Džiaugiuosi, kad 
renkatės, vyrai, į vieną šei
myninį; būrį — jūsų dvasinį 
gyvenimą.”

Jis taipgi prisiminė Lie
tuvą, kuri šiandie kenčia 
nacių ir sovietų, okupaciją 
ir ragino visus į bendrą dar
bą Lietuvos gelbėjimui.

Po muzikai inės programos 
į susirinkusius prabilo sve
čias, prof. John A. Zvetina 
iš Loyola universiteto, ku
ris labai vaizdžiai išaiškino 
tikslus Šv. Vardo draugijos, 
pabrėždamas:

“Kad atlikti visas šios 
draugijos užduotis, reikia 
būti vyru su pilnu pasiryži
mu. Yra trys šios draugijos 
užduotys: 1. malda, 2 moks
las ir 3. katalikiškoji akci
ja. Šv. Vardo draugija, į- 
steigta šv. Dominikono try
liktam šimtmetyje, yra daug 
nuveikusi Bažnyčiai. Šios 
draugijos nariai stoja į pa-1 
galbą klebonui bažnyčios ge
rovei.”

Kitas kalbėtojas, Antanas 
Kaminskas, pirmininkas Šv.

Vardo draugijos, paaiškino 
apie sėkmingą veikimą drau
gijos Marųuette Park. Sakė, 
virš du šimtai vyrų kas mė
nesį eina prie šv. Komunijos.

Kadangi Kaminskas yra 
žinomas dainininkas, tad 
klebono iššauktas padainuo
ti. Sykiu su juo padainavo 
asistoje ir visi vyrai. Prog
ramoj taipgi dainavo artin
tas Justas Kudirka, parapi 
jos vargonininkas, akompa
nuojant Onai Piežienei.

Valdybon išrinkta šie: St. 
Pieža, pirmininkas ; Kilkis ir 
dr. Antanas Dikselis, vice 
pirmininkai; Valskis, rašti
ninkas; Kazy3 Jonaitis, iž
dininkas; Rapolas Milašius 
maršalka.

Kitas susirinkimas ir ko
munija įvyks spalių 15 u. 
Nariai eis procesijoj prie 
komunijos aštuntą valandą 
Mišiose. Po Mišių įvyks su
sirinkimas ir pusryčiai.

Raporteris

Marijonų seminarijoje
Dešimtasis jubil i e j i n i e 

mokslo metas prasidėjo iš 
kilmingomis pamaldomis šeš 
tadienio, rugsėjo 16 — ryte 
Sekmadienyje buvo sušauk
tas pirmasis Misijų Kuopos 
susirinkimas.

Kun. S. Sapiys, MIC., ku
ris neseniai buvo apdovano
tas aukštu Katalikų Studen 
tų Minijos Organizacijos Ce 
ntro Riterio Laipsniu, atida 
rė susirinkimą malda.

Atitinkamomis ceremoni
jomis, naujais nariais buvo 
priimti sekantieji: P. Kran 
cevičius, J. Ūsas, J. Paulai- 
tis, A. Navikevičius, J. Na- 
dzeika, V. Kamarauskas, W. 
Ulrich, A. Kelpšas, K. Rei 
nys. Narių skaičius šį(met 
žymiai padidėjo.

Kun. V. Parulis, MIC. per 
davė kapeliono kapitono A 
Švedo, MIC. linkėjimus kuo
pos nariams. Kap. Švedas 
po ilgos tarnybos rytų froir 
to laukuose dabar ilsisi ka
riuomenės stovykloje, Ft. 
Devens, Mass?

Sekantiems metams išrink 
ta ši valdyba: pirm. J. Mali

nauskas, MIC., vice pirm. A 
Cepanis, MIC., sekr. V. Bra 
zauskas, MIC., ižd. S. Dam 
brauskas, MIC. Naujasis pii 
mininkas užimdamas savo 
vietą pažadėjo daug pasi
darbuoti.

Linkime naujai valdybai 
.pasisekimo naujose pareigo
se ir sėkmingos darbuotės.

Narys

SKAITYKITE “DRAUGĄ” 
PIRKITE KARO BONUS!

Žuvo marinas
2nd Lt. Frank Joseph Ka

li nauski, 20 metų, marinas, 
tapo užmuštas sekmadienį 
lėktuvo susidaužime, netoli 
laivyno oro bazės, Jackson- 
ville, Fla. Jo tėvai gyvena 

;6053 So. Kostner avė.

Sutriuškino
Walter Miller, 44 metų, 

3260 Maypole avė., praeitą

BOLESLOVAS MOŽEIKA
Gyveno adresu: 315 So. Westem Avė., Chicago, Illinois.
Mfcrė Rūgs. 19d., 1944m., 11:00 valandą vakare, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Tytavienių miesto. Amerikoje iš

gyveno 39 'metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Marijoną (po tėvais 

Bartauskaitė); sūnų Leo ir marčią Friedą; švogerius Juoza
pą Bartauską įr šeimą, ir Kazimierą Bartauską ir šeimą; švo- 
gerką Ameliją Ramenšienę ir jos šeimą; brolienę Eleną Ma
žeikienę ir jos sūnus Vaclovą, Izidorių, Juozapą ir Pranciš
kų (U. S. Army) ir dukterį Adelę; sesers sūnų Alfonse Mo- 
žeiką (U. S. Army); ir daug kĮitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionis priklausė prie Keistučio Pašelpos kliūbo, Palai
mintos Lietuvos draugijos ir prie Miraculous Medai Society.

Kūnas pašarvotas namuoee, 315 So. Western Avenue. Lai
dotuvės įvyks šeštadienį, Rugsėjo 23d. Iš namų 10:00 vai. 
ryto bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris, Sūnus, Marti, Švogeriai, Švogerka, 
Brolienė, Brolvaikai, Sesers Sūraus ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktoriai — Lachawicz jr Sūnai, CAN. 2515.

antradienį mirė Šv. Luko li
goninėje nuo sužeidimų, ku
riuos gavo, kai 2,700 svarų 
dėžė nukrito ant jo Union

stotyje, kur Miller dirbo kai- 
po platformos vyras.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

IT1ARGIJTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC -10 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. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas —- GROvehill 2242

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

Sf. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCRĘST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

Svarbiose pareigose
Anna Stankifltė, gyvenan

ti 13614 Stoepel, ilgus me
tus dirbo valdžios ofise. 
Prieš kelias savaites jai pa
vesta Detroit-Windsor tune
lio inspektorės pareigos.

A. Stankiūtė (angliškai 
rašosi Stankus) yra veikėjos 
Helen Rauby sesutė. Jos du 
broliai tarnauja U. S. tar
nyboj, kur užima svarbias 
vietas. Vėliau parašysime ir 
apie jos brolius.

Sveikiname Anna StankusI
naujose pareigose.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

IIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
ŽENKLAI iŠ

i r'*-- .M

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios šeimos 

Rankose!

. t. -i

Pasikabino
Thomas Patrick Daley, 50 

metų, kuris neturėjo pasto
vaus adreso, pasikabino pra
eitą antradienį savo celėje, 
E. Chicago avė. stotyje, po 
pusės valandos, kai buvo iš
kelta jam kaltinimas ne
tvarkingame elgesyje.

Gyvenimo nuoboduliu ser
ga tik nuobodūs žmonės. E-
merson.

iiiimniniiiiiiiiiiHiiiiitiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiii

FERJ9ONAJJIZED MHMORLAUI AT NO ADDITIOHAL OOSTI 
PARTICTULAR PBOPTjBS FRBFKR PACHANKIS PIODCOTIOMI 

DieTKIJBUTORS OF THD PAMOUS SSONTEUbO ORANITB

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS 
KREUTKITM PBŪB —

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member of the Llthuanlan Chamber of Oommeree

MODERNI Išvidini PARODA: REZIDENCIJA:
4636 W. Washlngton Blvd. 6919 South Troy Street

TeL ESTebrook 3646 Tel. REPubUe 4298 
VALANDOS: Kasdien 99 ▼. vak.; šeštad. Ir Sekm. 9-6 vai.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

kreipkitės prie mis 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ IM 
PASIRINKIMUI. &

Geriausio Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui musų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas ir Ditbtuvė:

VENETIAN
etai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio WGESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto
Dalyse

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ.___________Phone TARPS 4908

J. MULEVIČIUS
80. CAUTOBNIA AVĖ._______ fhow LAK. S611

P. J. RIDIKAS
8364 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________Telephone TARPS 1419

L J. ZOLP
1646 MEST 46th ST._____________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 MEST 23rd PLACE 
10766 S. MICIUGAN AVĖ.

Phones: GAN AL 2616 
GOMMODORE 6768 

PULUiAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHMAN AVĖ. Phone PIILLMAN 8081
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Wisconsin kunigas

Apdovanotas indijonų medaliu
PIRMAS 16 INDIJONŲ GENTfiS CHIPPEWA TAPĘS 

KATALIKŲ KUNIGU. JIS BUS PAGERBTAS PENK
TADIENĮ. JAM BUS ĮTEIKTAS MEDALIS.

Kunigui Philip Gordon, 
Šv. Patriko bažnyčios kle
bonui, Centuria, VVisc.. buvo 
paskirta 1944 metų Indian 
Council Fire medalis už pa
sižymėjimą. Jis yra vienin
telis katalikų kunigas iš in
dijonų Chippewa gentės. 
Williard W. Beatty, indijonų 
reikalų ofiso auklėjimo di
rektorius įteiks medalį per 
iškilmes, kurios įvyks penk
tadienį, amerikiečių indijo
nų dienoje.

Kunigas Gordon gimė ma
žame Wisconsin mieste. Jis 
yra kilęs iš Hole-in-the-day, 
pasižymėjusios figūros Min
nesota istorijoje.

Jis lankė viešas mokyk
las ir kolegijas Amerikoje 
ir studijavo Amerikos kole
gijoje Romoje ir Innsbruck 
universitete. Jis buvo įšvęs
tas į kunigus Jėzaus Širdies 
katedroje, Superior, Wisc., 
1913 metais, ir įžengė į ka
talikų universitetą VVashing- 
tone, D. C. . 

Patiko batai, jis juos 
pavogė

Jaunas vyras įėjo į Fa- 
ther ir Son batų krautuvę, 
1611 Howard. Jis labai rū
pestingai išbandė tris poras 
batų, viena pora batų jąm 
patiko. Paskui jis ištraukė 
ginklą ir privertė krautuvės 
vedėją, kad jis duotų jam 
$26 iš pinigų registerio. Jau
nas vyras gavo batus ir pa
grobė $26.

I 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- 
partmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BUDRIKO RADIO VALANDOS:

WCFL, 1000 K., NedSIioo 
vakare _ #:«O P. M.
WHBO, 1450 K.. Ketvego 
v*k*fe — 7:OO/P. M.

Kunigas Gordon kalba ke
liomis kalbomis ir jis gavo 
teisių daktaro laipsnį. Jis 
yra trečias iš Chippewa gen
ties gavęs Indian Council 
Fire pasižymėjimą, kuris 
įsteigtas 1933 metais.

Žmogžudystės

BAISUS DALYKAS
Užmuštas kirviu

NEW YORK. — Mrs. Gol- 
dier Steinberg, 31 metų, iš 
Jackson Heights, buvo kal
tinama rugsėjo 18 dieną 
žmogžudystėje po to, kai ji 
papasakojo policijai anks
čiau, kad ji sudavė, savo 8 
metų sūnui David į galvą su 
jo skautišku kirveliu, ir pas
kui jo kūną įmerkė į vonią, 
kur buvo vandens. Ji todėl 
taip įvykdžiusi, kad vaikas 
atsisakė eiti į lovą. Vaiko 
kūnas buvo rastas prausyk
los kambaryje, jų aparta
mente.

Edward Potter, distrikto 
tardytojo- padėjėjas, pakar
tojo Mrs. Steniberg žodžius, 
kuriai® Mrs. Steniberg pa
reiškė, kad David buvo sū
nus mokytojo, kuris atsisa
kė ją vesti. Vaikas buvo 
drausmės problema ir daž
nų ginčų priežastimi tarp 
jos ir jos vyro Harry, ji pa
sakė.

NELAIMES...
Du vyrai tapo užmušti ir 

du kiti sunkiai sužeisti anks
ti praeito trečiadienio ryte, 
kai jų automobilis susidau
žė su gatvėkariu, einančiu į 
šiaurę. Nelaimė įvyko prie
šakyje 3729 N. Western.

Gatvėkaryje buvo 25 ke
leiviai. Nei motoro valdyto
jas, nei keleiviai nebuvo su
žeisti. ’’WT

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘'Drauge”.

VVOLK STIUIO
1945 W«l 35* Street

AUS M> PHOTOGRAl’HV 

IdUEST POSSIBI.E PKKtS

l’IIONE I. O A N EI I E .: I ?

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng tn the line of 

Fnmlture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fnetory RepreeentotlTe

8HOWROOM8 IN 
MERCHANDISE MAKT

Fer appotntment eall — 
REPUBLIO 8081

ROBOTINIŲ BOMBŲ BAZE

Netoli Waten, Prancūzijoj, eidami pirmyn sąjungininkai užėjo šį milžinišką pastatą, 
iš kurio, tikima, buvo leidžiamos į Angliją vokiečių robotinės bombos. Pastatas gero
kai apgriautas puolimų iš oro. (Acme-Drau gas telephoto)

Vaizdas iš karo fronto

Panaudojo karišką psichologiją
KARO HEROJUS EIDAVO PĖSČIAS KETURIAS MAI- 

LES Į MOKYKLĄ. APIE TAI PAREIŠKĖ JO BROLIS

Lt. Samuel Magill, iš Ash- 
tabuda, Ohio, sugalvojo ka
rišką psichologiją, kad pa
siduotų 20,000 patekusių na
cių į žabangas pietinėje 
Prancūzijoje, rugsėjo 10 die
ną. ' H

Lt. Magill įsakė oro misi
jai sukinėtis virš vokiečių 
apylinkės, prie Chateauneuf- 
surcher, kaip prancūzų ofi- 
cieriai nuvyko pasakyti vo
kiečių generolui, kad jis pa

Didelis skausmas šeimoje

Paskendo du vaikai duobėje
DVIDEŠIMT VAIKŲ MATE, KAI DU PASKENDO. 
VIENAS PRANEŠĖ APIE SKAUDŽIĄ NELAIMĘ

Du vaikai, vienas 9 metų, 
kitas 7 metų amžiaus, pa
skendo 8 pėdų gilumo duo
bėje, setoli Highland parko, 
praeitą antradienį, kai dvi
dešimt kiti vaikai stebėjo ir 
pabėgb iš nelaimės vietos. 
Aukos buvo Thomas ir Law- 
rence Cash, vieninteliai sū
nūs Mr. ir Mrs. Malcolm 
Cash, 650 Bobo Link road, 
Highland Park. Jie žaidė 
ant laivelio (raft), keletas 
jardų nuo kranto, kai mini
mi vaikai paslydo ir įkrito į 
vandenį. Kiti vaikai, kurie

Keisti atsitikimai

Pasitaiko ir tokių dalykų!
GAVO GERĄ ŠVARŲ VYRĄ PER LAIKRAŠČIO 

SKELBIMĄ
BEDFORD, Ind. — Želia 

L. Clark, .69 metų, našlė su 
dvejais vaikais, davė Bed- 
ford laikraštyje skelbimą, 
kad norinti gauti gerą, šva
rų vyrą, kuris negeria ir 
gauna pensiją. Praeitą ant
radienį (rugsėjo 20 d.) ji iš
tekėjo už William Jacobs,
71 metų amžiaus, našlio, ku
ris turi tris vaikus.

• * •

Vargšas vagis!
SALT LAKE CITY, Utah. 

— šiomis dienomis buvo iš
gręžtas ir apvogta# saldai
nių krautuvės seifas. Vagis 
paliko raštelį, kuriame buvo 
parašyta: “Aš esu sunkiai 
dirbantis vagis. Man reikėjo 
dvi valanda# dirbti”.

siduotų arba bus pradėta 
naikinančios atakos iš oro.

Policininkas Frank Ma
gill, iš Jefferson Park sto
ties, leitenanto Samuel bro
lis, rugsėjo 20 dieną, pareiš
kė, kad jo brolis leitenantas 
Samuel eidavo keturias mai- 
les į dieną pėsčias, kai lan
kė aukštesnę mokyklą, 
Kingsville, Ohio. Kai jis bu
vo vaikas, gyveno Chicago- 
je, ir lankė pradžios mokyk
lą, jo brolis pareiškė.

braidžiojo, žuvavo ir plau
kiojo, pabėgo į savo namus. 
Tačiau vienas iš vaikų pra
nešė apie nelaimę viršinin
kui, kuris prižiūri vaikus, 
pštamaujančiug prie golfo. 
Po pusvalandžio vėliau lavo
nai buvo atrasti.

Highland parko ugnege- 
sių departamento gelbėjimo 
sųuadas bandė atgaivinti 
vaikus, bet nepasisekė.

Didelis skausmas apėmė 
motinos ir tėvo širdį, nete
kus dviejų sūnų.

Skaudi nelaimė
Frank Roti, 30 metų, 211 

W. 23rd str., praeito antra
dienio vakare buvo sulaiky
tas Pekin Inn policijos ry
šium! su mirtinu peršovimu 
Louis Hernendez, 26 metų, 
geležinkelio darbininko, ku
ris gyveno Princeton ir Ar
cher avės., fronte 2254 Prin
ceton avė. Roti pasakė, kad
Hernendez ištraukė peilį, kai, 
jis bandė įsikišti į ginčą, ku
ris ėjo tarp Hėrnendez’o ir 
negro, ir kad ji# šovė į jį ap
sigindamas save.

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

Susirinkimas
Šiandien (rugsėjo 21d.) 3 

vai. po pietų šv. Kryžiaus 
lietuvių parapijos bažnyčios 
klebonijoje įvyksta kunigų 
susirinkimas svarbiems rei
kalams aptarti. Visi kviečia
mi dalyvauti. Apie tai pra
nešė kun. klebonas A. Lin
kus.

* *

Dingo ~ *
Paul Anderson, 6731 

Euclid avė., pranešė polici
jai, kad iš jo namo dingo 
moteriškas siutas, vyriškas 
laikrodis ir aukso spilkutė, 
viso už $120, taip pat dingo
iš jo namo ir tarnaitė.

* * *

Šūkis: prašau!
Bendruomenės ir karo 

fondo (The Community ir 
War Fund) vajus prasideda 
spalių 2 dieną, norima sukel
ti $12,980,000. Šio vajaus
šūkis: “prašau”!

* * *
4

Nei tarnaitės, •
nei laikrodžio

Mrs. May Vehon, 1763 E. 
55th str., pranešė policijai
praeitą antradienį, kad neg- įMissouri Pacific keleivinio
rė tarnaitė pirmą dieną din-
go, kai ji atvyko darbui, ir tilto, krito 25 pėdas į Osage
taip pat dingo iš jos namo upę, rugsėjo 19 dieną, 
laikrodis, už $650 vertės. vbuvo lengvai sužeistas.

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadieni
SOUTH PAULINA 

MISSIĄN TURKISH BATUS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos.

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vantos duoda didžiausią kraujo cirku-jj 

llaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

1657 West 45th St. Kampas S. Paulina St.j
A. F. CZESNA, Savininkas

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonq Avenue

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

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP.....................$11.25
PETROLEUM COKE (Conrse). -<JĮ250 
PETROLEUM COKE (Ple Ros) $ĮQ*95

MIRTIS SIAUČIA

Širdies atakos
Emery Iliff, 55 metų, 1742 

W. 95th str., mirė praeitą 
antradienį nuo širdies ata
kos. širdies ataka jį ištiko 

‘Paul H. Davis ir Co, ofise, 
(10 S. La Šalie str., kur jis 
dirbo kaipo broker — sales- 
man. 1 SWW'

* * *
Herman Kitzelman, 62 

metų, 11325 Bell avė., Acros 
Wire ir Iron darbų savinin
kas, mirė nuo širdies atakos 
praeitą antradienį savo ofi
se, 5914 Lowe avė.* * ♦

ST. LOUIS, Mo. — R. Pal- 
mer McElroy, 53 metų, First 
National banko vice-prezi- 
dentas, buvo rastas miręs 
savo automobilyje, rugsėjo 
19 dieną, miesto gatvėje. 
Banko pareigūnai pasakė, 
kad jis mirė iš naturalės 
priežasties, kai jis važiavo 
darban.

Nutarė sėdėti 
kambariuose

Eina kalbos, kad valdžia 
norinti Pershing viešbutį, 
6400 Cottage Grove avė., pa
versti į išskirstymo punktą 
dėl paleistų negrų kareivių 
ir sailorų. Bet viešbučio gy
ventojai —r nuomuotojai ne
nori kraustytis iš viešbučio. 
Nuomuotojai praeito antra
dienio vakare nutarė, kad 
juos jėga tik galės iškraus
tyti.

Pershing viešbučio nuo- 
muotojų draugijos, kuriai 
vadovauja O. T. Shelton, su
sirinkimas įvyko viešbučio 
prieškambaryje (lobby), Vi
si viešbučio residentai, dau
giau kaip šimtas, pasirašė, 
kad jie sėdės savo kamba
riuose, jei valdžia bandys 
juos iškraustyti spalių 1 die
ną. Vadinasi bus sėdėjimo 
streikas.

Laimingas!
JEFFERSON CITY, Mo.— 

Adam Schubert, paliestas

traukinio ir nutrenktas nuo

&

Ketvirtad., rūgs. 21, 1944

/ mus
X Daniel Janušauskas, sū 

nūs muziko ir dainininkės 
B. ir M. Janušauskų, išbu
vęs trylika mėnesių Angli
joj, dabar pranešė, kad yra 
fronte Prancūzijoj.

X Pvt. Pranas Riveris, iš 
Rockford, III., rugsėjo 15 d. 
vedė Priscilla North, Jack- 
sonville, Fla. Prano tėvai y- 
ra Labai nuoširdūs “Drau
go” skaitytojai ir kun. K. 
Juozaičio parapijonai.

X Agnietė Gilienė, žino
ma Bridgeporto geradarė, 
dviems Kolumbijos respub
likoje, Pietų Amerikoj, dir
bantiems lietuviams salezie
čiams kunigams įtaisė po 
gražų rankinį laikrodėlį.

X Uršulė Kedzevičienė,
dr. J. W. Kadzewick motina
šeštadienį besiprausdama pa
slydo ir įsilaužė šonkauli.
Gydoma namuose 2449 W
69 St. Ji yra ilgametė są-
jungietė ir Moterų Są-gos
67 kp. vice pirmininkė.•

X Petras ir Cecilija Pau 
ražai, sūnus ir duktė Brigh- 
ton Park biznierių Paura zų, 
labai įsitikinę, kad mokslas 
ir siekimas pašaukimo yra 
didžiausia žmogaus laimė. 
Dėlto Petras Lanko arkivys
kupijos seminariją, o Cecili
ja — katalikišką kolegiją.

X Feliksas Stungevičius 
yra Urugvajaus respublikos 
(Pietų Amerikoj) vice kon
sulas Chicagoj. Jo tėvai, žy
mūs Montevideo gyventojai, 
pastaromis dienomis buvo 
nuvykę į Buenos Aires, Ar- 
gentinoj.

X Adašiūnai, vieni žy
miausių Brighton Park gy
ventojų, buvo suruošę vai
šės savo vienturės dukters 
mokslo tęsimo Chicago uni
versitete proga. Tikrai gabi 
studentė. Be to, turi gerą 
balsą ir gerai išsilavinus mu 
zikoje. Vienturis Adašiūnų 
sūnus yra miręs. Adašiūnie- 
nė yra teta detroitiečio Sta
sio Paurazo.

X Lietuvių Universiteto 
klubas vienas pirmųjų sto
jo talkon lietuviškam dar
bui — Community and War 
Fund vajuje. Klubo nariai 
pasisiūlė atlikti specializuo
tą darbą: Community and 
War Fund centralinėje raš
tinėje jie paskirs pora va
karų ofiso darbams; suriš
tiems su lietuvių reikalais, 
k. a. laiškų adresavimui pra
nešimų spaudai rašymu.

X E. Samienė, Bendro Lie 
tuvių Fondo direktorė, daug 
laiko pašvenčia verbavimui 
darbininkų lankyti mažus 
biznius ir rezidencijas per 
Community and War Fund 
vajų. Moterų Sąjungos 20

^kuopos susirinkime, jos pa-
sidarbavimu, sekančios už
siregistravo: H. Statkienė, 
Remenčienė, Jakaitienė, Pau 
razienė, Junokienė, Gedmi
nienė, Klapatauskienė, šir- 
vinskienė Paukštienė, Svir- 
mickienė, H. Blrvinskaitė.

Pirkite pa# tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “Drauge.“




