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J.A.V. KARIAI VERŽIASI GILYN I VOKIETIJA
Rusai Ruošiasi Rytprūsių Invazijai; 

Patrulės Kelis Kart Perėjo Sieną
MASKVA, rūgs. 12.—Ru

sų kariuomenės daliniai rug 
piūčio 17 d. pasiekė Šešupę, 
apie 40 mylių į pietvaka
rius nuo Kauno. Nuo tos 
dienos rusų patrulės persi
kelia per Šešupę ir įeina j 
Rytprūsius, atakuoja rastus 
nacius ir surinkę reikalin
gas informacijas, grįžta į 
Lietuvą.

Po sutemos sekmadieny 
rusai ir vėl persikėlė per 
Šešupę ir apšaudė nacių sar
gybinius, kurių 16 užmušė. 
Prieš rytą rusai kariai pasi
traukė.

Vėliausi pranešimai nuro
do, jog rusai koncentruoja 
savo jėgas didelei ofensyvai 
Prūsuose.

Dvidešimt vieną mylią nuo 
pietinio Rytprūsių rube- 
žiaus, rusų tankų ir pėsti-, 
ninku bangos atakuoja Lom 
ža. Vakar rusai toj apylin
kėj užėmė suvirš 30 apgy
ventų vietų.

Nieko nepranešta apie ko
vas Varšuvos apylinkėje, 75 
mylias į pietvakarius nuo 
Lomžos, kur naciai sakėsi 
atmušę rusų ofensyvą prieš 
Pragą.

ROOSEVELT IR CHURCHILL SUĖJO DEŠIMTĄ KARTĄ Pranešė, kad Puls Reiną ir Rūrą; 
Pralaužė Sieną Dviejose Vietose

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, rūgs. 12.—Amerikos šar
vuočiai jau pasivarė nuo astuonių iki 10 mylių gilyn į Vo
kietiją.

Gen. Eisenhower įspėjo Reino ir Rūro gyventojus, kad 
tos apylinkės bus smarkiai atakuojamos, ir patarė jiems 
išsikelti kitur.

Lėktuvai Išsklaidė Japonų Konvojų
KANDY, Ceilonas, rūgs. 

12.—Britų Beaufighter lėk
tuvai atakavo japonų preki
nių laivų konvojų Andaman 
jūroje, ir po 23 valandų iš
sklaidė priešo laivus į visas 
puses. Spėjama tie laivai 
plaukė Burmos link.

Lėktuvai attiko 21 ataką. 
Priešo konvojus susidėjo iš 
apie 15 laivų. VlsPbritų lėk
tuvai saugiai grįžo.

Lėktuvai iš lėktuvnešių 
numušė arba sužalojo 68 
priešo lėktuvus. Anot pra
nešimo, mūsų lėktuvai nu
kentėjo tik mažus nuosto
lius.

Prez. Rooseveltas nuvažiavo į Quebec dešimtam\ suėjimui su Ministru Pirmininku 
Churchill karo metu, kuris atvyko valandą po Roosevelto. Churchill perėjo per keturis 
geležinkelių bėgius, kur FDR laukė jo dideliam atidaram automobily. Abu atrodė 
linksmi. ' (Acme-Draugas Telephoto.)

Sunaikino 89 Japonu 
laivus, 68 Lėktuvus

PEARL HARBOR, rūgs 
12.—Adm. William F, Hal- 
sey trečiasis laivynas praei
tą penktadienį sudavė japo
nams labai didelį smūgį.

Amerikos karo laivų pat
rankos sunaikino arba suža
lojo bent 89 priešo laivus.

Lėktuvai Atakavo 
Du japonu laivus

GEN. MacARTttUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, rūgs. 12. 
—Gen. MacArthur koman
dos lėktuvai, sekdami Adm. 
Halsey laivų ataką ant Phi- 
lippinų, atakavo du » 7,000 
tonų japonų laivus prie Min 
danao salos.

Kiti MacArthur lėktuvų 
daliniai atakavo japonų po
zicijas ir aerodromus nuo 
Philippinų iki Naujos Bri
tanijos, pietvakarių Pacifi- 
ke.

Japonai Įsiveržė 
į Kwangsi Miesl?

CHUNGKING, rūgs. 12.— 
Gen. Stilwell štabas antrą 
dieną iš eilės pranešė, kad 
Amerikos lėktuvai atakavo 
japonų pozicijas Chuanhsi- 
en apylinkėje. Iš to daroma 
išvadų, kad japonų daliniai 
iš Hunan įsiveržė į Kwang- 
si.

Gen. Chennault koman
dos lėktuvai taipgi puolė 
priešo pozicijas į šiaurę nuo 
Canton, apšaudė jų vežimus 
Yunnan provincijoje, ir ata
kavo išlaipdinimo laivelius 
Wenchow rajone, 225 my
lias į pietus nuo Shanghai.

KALENDORIUS
Rugsėjo 13d.: ftv. Eulogi- 

jus; senovės: Birmantis ir 
Polimenė.

Rugsėjo 14d.: ftv. Kry
žiaus Paaukštinimas; seno- 
zės: Zubris ir Giratė.

ORAS
Giedra, šilčiau.

John L. Lewis Išėjo * 
Prieš Prez. Roosevelfų

CINCINNATI, rūgs. 12.— 
John L. Lewis, United Mine 
Workers unijos pirmininkas 
prezidentas, pareiškė pirmai 
unijos seimo sesijai, kad 
Prez. Rooseveltas “viešai 
spyrė kiekvienam angliaka
siui į veidą’ ’ per praeitų me
tų ginčą dėl algų pakėlimo, 
tuo lyg ragindamas unijos 
narius nebalsuoti už Roose- 
veltą.

Lewis sakė Rooseveltas •
pasmerkė angliakasių uniją 
po to, kaip unija buvo nu
tarusi atšaukti streiką ir 
sakė jeigu Rooseveltas bus 
lapkrity išrinktas, angliaka 
šiai gali tikėtis to paties 
ateinantį balandį, kuomet 
sutartys ir vėl išsibaigs.

Išbando Kačių Gotų 
Linijos Pozicijas

ROMA, rūgs. 12.—Ameri
kos penktoji ir britų aštun
toji armijos spaudžia nacių 
Gotų linijos pozicijas Itali
joje keliose vietose. Pirm to 
sąjungininkai kariai pasivar 
rė pirmyn nuo dviejų iki 
trijų mylių per aukštuosius 
kalnus virš Florencijos.

Adrijos rajone, kur len
kai, britai ir kanadiečiai ka
riai suvirš savaitę kaujasi 
su naciais netoli nuo Rimi
ni, tebevyksta aršios kovos

Vienas penktos arini j 09 
dalinys randasi 35 mylios 
nuo Bologna, Po klony. Kiti 
Gen. Clark komandos kariai 
baigia apvalyti Pistoia ir 
Prato, it žygiuoja šiaurry- 
tuosna.

FDR ir Churchill Paruošia Planus 
Didelei Ofensyvai prieš Japonus

QUEBEC, rūgs. 12. — 
Prez. Rooseveltas ir Min. 
Pirm. Churchill šį rytą laikė 
pirmą formalų Quebec kon
ferencijos suėjimą, sudary
ti planus strategijai greitam 
Japonijos nugalėjimui.

Dienos metu jie suėjo su 
savo štabų viršininkais — 
aukštaisiais karininkais, ku- i
rie paruošia planus kovai: 
prieš ašies valstybes.

Prezidento sekretorius Ear-. 
ly sakė vakar dienos trumpi

Sako Graikai Valdo 
Savo Krašto Centrų

NEW YORKAS, rūgs. 12. 
—Britų radio sakė jų Cairo 
korespondentas pra nešęs,

PIRKITE KARO BONUS!

KARO BIULETENI*'
—Amerikos trečios ir sep 

tintos armijų kariai išmuša 
20,000 sugautų nacių.

— Sąjungininkų lėktuvai 
smarkiai atakuoja nacių po
zicijas tuoj už linijų.

pasikalbėjimai buvo tik ben
dri.

Early buvo paklaustas ar 
delegatai iš Kinijos buvo 
kviesti konferencijom Jis 
sakė, kad jis negirdėjęs, kad 
kiniečiai buvę kviesti.

Rytinio pasitarimo tikslas 
buvo suformuliuoti bendrus 
objektus ir ofensyvas Paci- 
fike. Popietiniai pasitarimai 
su štabų viršininkais buvo 
tam, kad tuoj imtis žygių 
nustatyti planų smulkme
nas.

Dar Vienas Amerikos 
Submarinas Pradingo
WASHINGTON, rūgs. 12. 

— Laivynas pranešė, kad 
Amerikos 1,475 tonų sub-Atakavo Aliejaus

Centrus Vokietijoje jog “graikų patriotų jėgos marinas “Gudgeon” akai-
LONDONAS, rūgs. 12— dabar wlWo via» centrinę 

Suvirš 1,000 Amerikos ir kad 4,0'000
lių bomberių šiandien ata
kavo kelis nacių aliejaus 
centrus centrinėj ir rytinėj 
Vokietijoj. Mažesnieji lėk
tuvai orinėse kovose numu
šė 70 nacių lėktuvų.

Vyriausias štabas sakė 
didelės lėktuvų atakos nuo 
gegužės 1 d. paifaikino 61 
nuošimtį vokiečių aliejaus 
produkcijos.

Apie 500 Amerikos lėktu
vų iš Italijos puolė Wasser- 
berg fabriką prie Ulm, kur 
naciai statė slaptus Messer 
schmidtt-262 lėktuvus. Jie 
taipgi atakavo aerodromą 
prie Lechfeld.

—Gen. Patton kariai Jstel 
gė naujas pozicijas rytiniam 
Moselle krante, šį kartą ) 
pietus nuo Metz.

*— Amerikos karo laivai 
trečiadieny bombardavo Pa- 
lau. Lėktuvai beveik kasdie
ną atakuoja tą japonų salą

rai ginkluotų graikų puola 
pasitraukiančius nacius.

Anot pranešimo, apie 100, 
000 graikų rezervų laukia 
atakuoti, kuomet naciai oa- 
sieks jų rajoną.

Pasak raporto, graikai 
vartoja kaikuriag iš nacių 
paimtas reikmenis, bet dau
gumoje vartoja ginklus ir 
amuniciją, kuriuos britų 
lėktuvai jiems pristatė.

Maine Republikonai 
Laimėjo Rinkimus

AUGUSTA, Me., rūgs. 12. 
—Maine valstybės republi
konai skaitė jų kandidatų 
laimėjimus ' kaipo ženklą 
lapkričio mėnesy įvyksian
čių rinkimų rezultatų.

Republikor.ų kandid a t a i 
gavo tris ir keturis kartus 
daugiau balau negu CIO uni
jos remiami demokratai.

tomas dingusiu. Savo laiku 
jis buvo nuskandinęs 19 ja
ponų laivų.

Submarino įgulą sudarė 
apie 65 vyrai.

4 ‘Gudgeon’ ’ buvo 
Amerikos submarinas 
gęs šio karo metu.

29-tas 
din-

Lakūnai Sunaikino 
Robombų Traukinį

BRITŲ FRONTE Belgi
joje, rūgs. 12.—Tuoj po pie
tų rūgs. 1 d. skvadronas 
Typhoon lėktuvų užpuolė 
nacių traukinį iš 40 vagonų, 
kiekvienam kurių buvo trys 
robotinės bombos. Ataka į- 
vyko prie Ceschulen stoties, 
netoli Albert kanalo.

Numušę traukinį nub bė
gių, lėktuvai tuomet ataka
vo kiekvieną vagoną atski
rai. Sprogimai buvę labai 
dideli ir girdimi net už tri
jų mylių. Jėga iškasė duo
bes 50-60 pėdų gilumo.

NEW YORKAS, rūgs. 12.—NBC korespondentas iš “ne
toli Belgijos-Vokietijos sienos,” sakė “beveik netikėtini 
raportai” gaunami iš pirmos armijos fronto. Pasak jo, 
amerikiečiai kariai, žygiuodami “per neišvardintą mies
telį Trier link buvo vokiečių civilių sutikti su didelėm ova
cijom, vietoj su opozicija.” - '

LONDONAS, rūgs. 12.—
Du amerikiečių daliniai, ku
rie įsilaužė Vokietijon dvie
jose vietose, šiandien ver 
žiasi arčiau Siegfried linijos.

Vienas pirmos armijos 
šarvuočių dalinys pere j c 
Vokietijos sieną iš Belgijos,
Eupen miesto apylinkėje.

Kitas vienetas, veikiau
siai trečios armijos, sako
ma pasiekęs Our upę, kuri 
skiria, Vokietiją ir Luksem- 
burgą, ir aiškiai mato Sieg
fried liniją.

gė” Vokietijon, randasi 10 
mylių žemiau Aachen mies
to Vokietijoje. Be Eupen, 
amerikiečiai taipgi užėmė 
Malmedy, 15 mylių į pietus, 
o šiaurėje okupavo Port 
Eben Emael.

Trečioji armija visusmar 
kurnu atakuoja nacių apsi
gynimo linijas Moselle klo
ny. Raportas iš fronto sakė 
vokiečiai buvo priversti pa
sitraukti iš savo pozicijų
upės rytiniam krante, tarpe 

Eupen, Belgijos miestas, | Pont-a-Mousson iki virš Nan 
kurį Hitleris 1940 m. “įjun- Į cy.

Naciai Pietinėj Prancūzijoj Sugauti
ROMA, rūgs. 12.—Ameri

kos septintoji armija, kuri 
susijungė su Gen. Patton 
trečiąja armija, šiandien 
laimėjo naujas pozicijas, 
tuo perkirsdama arba grą- 
sindama perkirsti pabėgimo 
kelius nacių jėgoms pietinėj 
Prancūzijoj.

Dasįmušę iki Vesoul su
sisiekimų centro pakraščių. 
32 mylias į vakarus nuo 
Belfort perėjos, amerikie
čiai pasiekė Port-sur-Saone 
kaimą, penkias mylias į

šiaurryčius. Priešo opozici
ja į šiaurę nuo Vesoul vis 
dar didelė.

Prancūzai kariai, pasiva
rę 14 mylių į šiaurę nuo už
imto Dijon, iki Is-sur-Tille. 
užėmė St. Seine-l’Abbaye, 
Val-Suzon ir Courtivron. 
Rytuose jie užėmė Orvillo 
ir Champlitte.

Fronte tarp Gray ir Ves
oul amerikiečiai pasivarė 
pirmyn į šiaurę nuo Saone 
upės.

Britai Suėmė 5,000 Nacių Le Havre
SU KANADIEČIŲ PIR-i 

MĄJA ARMIJA, rūgs. 12.—Į 
Vokiečių garnizonas Le Hav | 
re uoste Šiandien pasidavė 
Kanados pirmos armijos 
britams kariams. Nacių ko- 
mandierius buvo sužeistas 
ir jo pavaduotojas atliko 
formalų pasidavimą.

Le ' Havre uostas buvo 
smarkiai lėktuvų ir britų 
karių puolamas per pasta

rąsias dienas.
Tas uostas Labai ■ reikalin

gas sąjungininkams maisto 
ir reikmenų pristatymui 
Prancūzijon, ypatingai da
bar, rudens audroms artė
jant.

Le Havre buvo saugomas 
fortifikacijų, blokadų ir auk 
štų sienų bei 5,000 nacių 
karių, kurie dabar suimti 
nelaisvėn.

Naciai Išsprogdina 
Sandėlius Egi joje

ANKARA, rūgs. 12.—lur 
kijoa laikraščiai rašo, kad 
naciai išsprogdina amunici
jos ir gazolinos sandėlius 
Egijos salose, matomai pa- 
siruošdami pasitraukimui.

Raportas iš Izmir (Smyr- 
nos) sakė graikų motoriniai 
laivai laisvai plaukioja tarp 
Samoa salų ir Turkijos.

Pavarė Japonus iš
Mayu Kalnų Burmoje
KANDY, Ceilonas, rūgs. 

12.—Po keturių dienų dide
lių grumtynių, Gurkha ka
riai pavarė japonus iš stra
teginių pozicijų Mayu kal
nuose, į pietvakarius nuo 
Buthidaung, žemutinėje Bur 
moję, ir atmušė japonų ban
dymus atsiimti tas pozici
jas.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Spring Vaiky, UI.,

Ir vėl mirė (rugpiūčio 221 
senas gyventojas Ignotas 
Bitsutąs, kilęs ii Kauno ap. 
Patiko žmoną ir suaugusius 
vaikus. *

Praeitą sykį rašant žinu
tes įvyko klaidų. Vietoje 
Sadd, turėjo būt Ladd, o vie
toj Saugalis, turėjo būti 
Laugalis.

Rugpiūčio 25 •d. mirė Juo- 
Saigauskaa, 60 metų, ki

lęs ii Panevėžio apskrities 
Paliko žmoną ir suaugusius
vaikus; visi vedę.

Rugsėjo 17 d. bažnyčioje 
bus kolekta Peoria diecezi
jose našlaičių palaikymui.

Rugsėjo 6 d. mirė One 
Smardakienė, 59 metų amž 
PaUko vedusias dukteris, ku
rios gyvena Chicagoj.

Anglių kasykla No. 3 ne
atsidarys, nes negalėjo at
mokėti bonų, pagal valsty
bės tiesas.

Rugsėjo 3 d. buvo Sv. 0- 
nos parapijos b&zar&s. Pel
no liko apie trys šimtai do
lerių. Laimai gerai.

Oglesby miestelyje bus 
statoma nauja bažnyčia. Sfc3 
;ybos administratorium Pe
oria vyskupas Joseph Shor- 
nan paskyrė mūs kleboną, 
kun. W. Kvvinn (Kvecinską).

A. P.

ITGIUOJA JAU BE JOKIO IŠDIDUMO Argentinos lietuvio 
piešinys

(LKFSB) Argentinor 
moksleivių žurnalas ‘ ‘Figu- 
ritas ’ ’ savo 389 numerio vir
šelį papuošė jauno lietuvio 
moksleivio-dailininko Jose 
Zalneravičiaus pieštu pa

veikslu. Paveiksle pavaizduo 
tas žalias laukas, kuriame 
prie gėlių, už medžio pasi
slėpęs vaikas lietuvišku bū
du bando sugauti paukštį.

KAS NAUJO ARGENTINOJE
Kaip gyvena Ar
gentinos lietuviai

(LKFSB) Lietuvos min. 
dr. K. Graužinis, kiek ap
linkybės leidžia, visokiais 
būdais stengtasi paremti 
Lietuvos laisvės reikalą. Jis 
buvo priimtas pas Argenti
nos Užsienio Reikalų minis- 
terį, kuris pažadėjo paremti 
lietuvių kovas dėl gimtosios 
žemės laisvės.

— Pianistas ir chorvedis 
Ignas Andrijauskas pradėjo 
profesoriauti garsioje kon
servatorijoje Fracasi, kurią 
jis pats savu laiku baigė.

—- Beriseo lietuvis Leonas 
Ivoškevičiua, Argentinoje gi 
męs ir augęs, baigė La Pla
to® univeraiteto inžinerijos 
skyrių, gavo valdžios pas
kyrimą ir su savo viršinin
ku išvažiavo į Neuųuen, ruoš 
ti planus atidarymui naujų 
žibalo versmių.

— Laimutė Graužinytė. 
Lietuvos ministeųo dr. K. 
Graužinio duktė, laimėjo pir 
mą premiją tarp mažesnių 
klasių moksleivių už rašinį 
taikos klausimu.

— Alfonsas Blažiūnas, a- 
pie <0 m. amžiaus, pasku
tiniu rastu sirguliavęs ir, 
matyt, įpuolęs į desperaci
ją šoko nuo Bokos tilto, ke- 
liasdešimts jardų (50 met
rų) aukštumos. Ištrauktas 
U vandens be žado ir su dau 
geliu žaizdų nuvežtas į ligo
ninę. .

— Susivienijimas Lietu
vių Argentinoje per 30 sa
vo gyvavimo metų narių pa
šaipoms ligoje ir mirusių 
narių šeimoms išmokėjo 19,- 
654.50 pezų.

— Argentinoje yra lietu
vių, mėgstančių vaidinimo 
■seną, šią vasarą jie statė 
“Moterų Kerštas’*.

— Šią vasarą peilio smū
giu krūtinėn nusižudė Ado
mas Jurgilas, 53 m, Argen
tinoj išgyvenęs 15 m.

— Argentinos lietuvių šo
kėjų grupė mokinasi klum 
pakojį, suktinį, noriu miege 
ir kitus lietuviškus šokius.

— Dienraštis “EI Mnndo” 
įsidėjo paveikslą Sigito Šiau 
čMno, kurs komercijos mo
kykloje laimėjo už .pasižy
mėjimą mokslu aukso meda
li-

— Markas Luckis puikiai 
atstovauja lietuvių vardą 
lošdamas Club Argentino de 
Ajedrez čempionate, kuria
me dalyvauja užsienio ir Ar
gentinos eeAmatų meiste
riai.

— Ignas Doveika^ Suble- 
me fabriko darbo vedėjas 
buvo atvykęs į Buenos Al 
rea.

— John Limbą, Šiaurinė
je Amerikoje gimęs lietu
vis, gyvenantis su savo tė
veliais Floridoje, dabartiniu 
laiku dalyvauja Bs. Aires 
Luna Parko vykstančiose 
dviratininkų varžybose, kai
po vienas iš pernykščių me
tų nugalėtojų.

— Leonas Sruoga, kaip 
ir jo du jaunesnieji broliai 
kas kart labiau garsėja kai
po Argentinos irklavimo 
sporto nugalėtojai.

— Buvusi kinematografo 
Elite savininkė, Anastazija 
Žemaitienė nupirko Cine Flc 
rida, Espana 1550, Florida, 
FCCA. (UT. 741-0662).

Karo pradžioje vokiečių pėstininkų kariuomenė buvo labai imponuojanti savo išdi
džiu maršavimu. Tokiu sutartinu batais trempimu ji prieš keturis metus įėjo į Paryžių. 
Tai buvo triumfo dienos, šioje nuotraukoje tie patys vokiečiai, pajutę amerikiečių jė
gą, traukiasi iš Paryžiaus. Eina jau be jokio “gooae step”. (Acme-Draugas telephoto)

Argentinos lietuvis 
pakviestas biblio 
tekos

(LKFSB) Inž. agronomas 
Juozas Butkevičius kviečia
mas užimti Argentinos že
mės ūkio ministerijos tyri
mo ūkio bibliotekos vedėjo 
vietą. ■ v

PIRKITE KARO BONUS!

Beriseo. — Atvyko cirko 
artistas Aleksas Rangia, ku
ris pasirodys Ukrainiečių Ba
lione 10. 6. 44, mindaugie- 
čių parengime, kur bus su
vaidinta komedija — Mote
rims neišsimeluosi.

Bertsso. — Bruno Šlekai
tis, Swifto fabriko mekani- 
kas, laike darbo tapo su
žeistas mašinos į dešinę ko
ją. Gydomas La Pfatos sa
natorijoj.* ' . * .

Vietinė spauda rašo, kad 
buvo suimtas Antanas Šklė
rių būk už prik’ausimą prie 
vietinių komunistų. Ištar 
džius paleistas;

.,.,1

Praktiškos pamokos 
Argentinos lietuviu 
mokykloj

(LKFSB) šv. Kazimiero 
seserų vedama Aušros Var
tų lietuviškoji pradžios mo
kykla šiemet turi vaikų dar
želį ir keturias klases. Po 
pietų yra specialūs kursai 
berniukams ir mergaitėms 
pamokoms paruošti, užduo-

tąjį namie darbą atlikti ir 
įvairių rankdarbių pasimo
kyti. Paaugusioms mergai
tėms (nežiūrint amžiaus me
tų) yra siuvimo pamokos 
kasdieną po pietų nuo 2 iki 
4 valandų.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DERVI
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva j'DE VINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir b« 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesatepantls — Ne nudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOE 1462.

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

‘ 'l

BUDIUK.O RADIO VALANDOS:
WCPL. 1000 K., NedOtoa 
vakare — S:80 P. M.
WHPO, 1400 K.. Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

PASKOLOS
DAROMOS

cmt Pirmų Morgičių
•#š»

— to

Nebūk vergu, bet viespa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi pasie-*
kia. — Vydūnas

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. OEBMAK RD. .............. Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Rašttafokas

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

• DEGTINES
• BRANDfiS
• RUM’O

NATHAN
KANTBR

‘Metavtikae
Žydukas”

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEM1S KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQ U O R 

STORE
3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

i ■ į i v * f jų:* j

T, .• ■ Vi? ■ udMt ».

Statybai, RemontavhnuL Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESINIŲ UMOKEJIMU1

NucšlmClo ’

TAPKITE'FINANSINIAI NKPRJKEAHHOMIt

TAOMYKITB m«eq trtal«oie. J«sq Indeliai 
rapaettasR stokojami Ir Ilgi tš/MO-M ap- 
drau<«tl per Federal Havtnfn and Loan la-

JAmi ptototo tms greitai

KEI8TUTO SAVINOS AND 
TEL.: CALUMET <118 loa. M. >

SENIAUSIA IK IVMIAVMA UUETUVIŲ 
FINANSOrC IŠTAIGA

, 41 Metai SelrmlMo Patamarknol —

A S S O C I A T I O N 
> 8226 SO. HALSTED ST.

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Mugi kai iėirų Instrumen
tų, Muzik&Uškų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
JEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENIU 
Phone: LAFAYETTE 8617

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų Ūmia ryvenl- 
mnl. Saugokite Jas leisdami Ueg- 
aamlnuotl Jaa moderniškiausia 
metodą, kuria regšjlmo mokslas 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime aklnlq, kurie prašali

na vlag akly {tempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

* OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Telefonai CANAL 0&3S, Ohioago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien Š:»0 a m. Iki l:B0 p. na 

TrsClad. Ir leštad. »:!• a. m. 
iki T:šš p. m.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR STRIKOL'IS 6958 8*' T*ta“*
™.j.j.siMnnB

OFISO VALANDOS: GYDYTOJAS I t CHIRURGĄ*
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 0FI8° VALANDOS

Nedėliomis pagal sutarti
Offloe Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 ,

TeL YARds 2246

DR. C. YEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: ano 9 vaL ryto iki 8 vaL vak.
Treėladtoiį pagal sutarti.

Odes TeL VIRglDia MM 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921 
.: KENwoed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso v«L: ano 1-8; nuo 6:30-8 JO 
766 W«t SStii 8tree*

Trefiladlenlo Ir šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytu

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Trečlad. ir Nedėliomis susitarus 
2428 West Marųuette Boad 

ToL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2261 W. Cennak Rd. 
Valandos: 1—8 popiet ir 7—8 v. 
■akrai r,, Trečiad. Ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
TeL REPnbUc 7868

TeL CANal 0257
Rea. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6690 S. Artesian Avė 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p 

6 iki B vaL vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. JIMKUS

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'TeLi Yards 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akla

Ofiso Ir Akinių Dlrhtuvl 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Bslonadienyje pagal sutarti.

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

- ai AKUOTO PRITAIKO w
744 Wesž 85th Street “ 

VU.: 11-11; 84; to 6:306:36 
Bnasdlsntats >4 b* 6:30-8 M

Btentadleahds—11-12.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia yra toji. 
ivo ranko

mis.

LIETUVIAI DAKTARAI ♦

Tel. HEMIock 8700
Res. tol. PROspect 6660
Jei neatsiUepla, šauk SEEley 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Aveane 
VALANDOS:

nuo 2—4 Ir nuo 7—9 kasdien, 
Išskiriant treiiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... VIRglnla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 Iki 8:06 vaL 
TrefiadL tr Bakm. tik susitartus.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS ’

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

Ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
8147 S. Halsted St, CMcege 

Ptnnadisaiaia, TreSadtoniala
Ir šeštadieniais •

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofise Telefonas: YARds 6554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8 □O vai. vaJ^B 
Sekmas, nuo 10 iki 12 vai. dieną.'*'

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TsL LAFayntto 8816 
Bes. TsL I BEPoMlo 0054

Jeigu Naataflispiasaa— 
toakito: KEDsle 2868

J VALANDOS:
Plrna, Antių Ketvlr. 6 Iki 9 valtW 

Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak. 
ieitad. 0 vaL Ori 0:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana gyvenimui
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikšįimą dšl kad jo

r#
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED" \ PAGERBIAMAS KINIJOS VYRIAUSYBĖS VICE PREMIERAS DR. H H. KUNG

1 “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HEI.P WANTED — MOTERYS HELP AVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Daubom Street 
TeL RANdolvh MM M8I

HELP WANTED — VYRAI

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelnij Darbininku
Gera Dradinė mokestis. Mes jus 
išmokinsim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METŲ

Modemiškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 VALANDŲ 
11 VAK. IKI 7:30 RYTO

“L” iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDĖJĄ 
YARDS 0240

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY

REIKIA VYRŲ PRIE ABELNŲ 
PIENINES DARBŲ. ATSIŠAU
KIT Į: 1910 S. ASHLAND AVĖ.

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:30 
vakare Iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgia dykai.
Dienos, vakarais ar nakttnBmta 

valandomis 
AtsHauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Bmployment Oflsnn Moterims 

Street floor

809 W. WASHIN(lTON ST. 
CHICAGO

REIKIA
MOTERŲ

.Moderniškoj kiaušinių daužymo, 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT

Fulton Egg Products
1019 W. FULTON ST.

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 
4 PP. —

9 VAK. 
12:80 RYTO

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

MtNNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

HELP VVANTED — MOTERYS

ŠEIMININKE — pilno laiko. Kam
barys. Du suaugę. Du higb school 
vaikai. Reikia referencea Tel.: — 
ENGlcwood 1971 tarp 10 ryto iki 10 
vakare.

ŠVEITĖJU — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEWATER BEACH APTS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MK. WALL• i

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC.
325 W. ADAMS 

Srd floor
—— ■■ ■ !■ I

Paragink savo pažįsta- i 
mus, kaimynas ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikrąštį “Draugą”.

Geri Darbai Gerai Apmokami 
Prie Vadovaujančios Kompanijos 

VYRAMS

HAND TOOL GRINDERS 
(Tool Room)

RANKINIŲ TROKERIŲ 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

ŠLAVĖJŲ
PAPR. DARBININKŲ

STOCK MOlfERS 
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. YVESTERN BLVD.

Merginų - Moterų
LENGVIEMS DIRBTUVES 

DARBAMS
Pastovūs Darbai 

Su Po Karo Ateičia 
Senai įsteigto.) Firmoje 
48 valandos į savaitę. 

Laikas ir pusė virš 40 valandų.
PYKAI GYVYBftS APDRAVDA 

:: ŽEMOS KAINOS HOSPITALI-
ZACMA

:: APMOKAMOS ATOSTOGOS

James H. Rhodes Co.
157 W. Hubbard St.

SVP. 6383 — Klauskit Mr. Lynn.

MERGINŲ Pakuotojų ir Assem- 
blers. 5 dienos i aavaite. srercn darbo 
sąlygos. .TERYL LIGHTING OO., 
1445 W. Hubbard St., CANal 8636.

MERGINŲ IR MOTERŲ
Daužyti kiaušinius. Gera mokes

tis ir bonai. Atsišaukite j

SUPERIOR CANNED EGG CO. 
1500 S. Sangamon St.

PARDAVIMUI

Moters nuoširdumas, o ne 
jos veido grožio išraiška te- 
laimės mano meilę. — *

Shakespeare

Pirkite pas tuos biznierius, 
kurie skelbiasi “ Drauge.” 

MELSKITĖS Už TAIKĄ!

DffiDEl ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

Čia rasite tok) darbą, kur) 
norite ir pajėgsite dirbti.

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

TURRET LATHE OPERATORIŲ 
IR INSPEKTORKŲ

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

AR 3 PP. IKI 11 VAK.

DELTA-ST AR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ KI 8 RYTO

ATSMAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PARSIDUODA NAMAS
DS1 svarbių priežasčių parsiduoda 
narna., Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai ):— Stefaniją 
Nutautas. 4636 So. Woo<l Street, ar 
telefonnokitc LAFayette 6098.

PARSIDUODA — Naminiai Rakan
dai. dining room setas, cadio ir floor 
lempos. Prieinama kaina. Kreipkitšs 
sekančiu adresu: 1818 S. 51 CT., 
Cicero, III.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 

TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

Aukšti Katalikų Bažnyčios vadai, inimant Apaštalinį Delegatą Amer. Jungtinėms 
Valstybėms .arkiv. Amleto Giovanni Cicognani, ir U. S. valdžios nariai pagerbė Ameri
kon atvykusį Kinijos vyriausybės vice premierą. Viršui iš kairės į dešinę: Pašto sekre
torius F. C. Walker; dr. H. H. Kung; arkiv. A. G. Cicognani; dr. Wei Tao^Ming, Kini
jos ambasadorius Amer. Jungt. Valstybėms Žemiau: vysk. Paul Yu Pin, Apaštalinis 
Delegatas Kinijoj; kongresm. J. McCormack iš Mass.; kun. E. Walsh ir generolas Shang 
Chen, militaris Kinijos atstovas Amerikoj. (NCWC-Draugas)

Mokslininkai pataria studentams 
mažiau datų istorijos kursuose

Moksleiviai, kurie skun
džiasi, kada jiems reikia iš
mokti įvairių istorinių įvy
kių vardus ir datas, kuriuos 
vistiek jie labai greitai už
miršta, randa pritarimą tau 
tos mokslininkuose.

Committee on American 
History rekomenduoja iš
braukti iš istorijos kursų 
vardus ir datas nesvarbių 
įvykių. *•

Pradžios mokyklų moks
leiviams jie rekomenduoja 
tik dešiųit AfeĮį ir vardų, 
kuriuos studentai privalo ži
noti. Datos ir įvykiai yra 
sekami:

1492 — Columbo atradi- 
mas Amerikos.

1519 — Magellano kelione 
aplink pasaulį.

1607 — įsteigimas James* 
town, Virginijoj (pirma bal
tųjų kolonija Amerikoj).

1620 — pilgrimų atvyki
mas į Plymouthą.

1763 — Paryžiaus sutar- 
tis, kuri baigė prancūzų ir 
indėnų karą.

1776 — Nepriklausomybės 
Deklaracija.

1789 — Jurgio Washing- 
tono pirmoji inauguracija.

1803 — nupirkimas Loui- 
sianos valstybės nuo pran
cūzų.

1819 — įgijimas Floridos 
nuo ispanų.

Pefruičio knyga 
ispaniškai

(LKFSB) Įspūdinga pik. 
J. Petraičio (dabar jau mi
ręs) knyga apie pergyveni
mus bolševikų kalėjimuose, 
apie baisų gabenimą į Rusi
jos gilumą apie masinį poli
tinių kalinių šaudymą 
(“Kaip jie mus sušaudė”) 
užsieniui pritaikytoje laido
je išversta į ispanų kalbą.

•Bus spausdinama Buenos 
Aires dienraštyje “EI Pueb- 
lo”, o vėliau bus išleista at
skira knyga.

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

ADVERTISE
In Amerlc&’s Greatest

Clthnanlan Daily Neropaper 
— E8TABLISHED 1900 — 

CAEE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING UTHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

*********

REIKIA
MERGINU

—IR—
MOTERŲ

★ ★
Svarbi Pramonė 

PATYRIMO NEREIKIA 
Pastovūs Darbai 

Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas Ir pusė viri 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

1848 — įgijimas Meksikos 
teritorijų.

Apie garsius žmones moks 
leiviai turi susipažinti, kuo
mi sekami asmenys atsižy
mėjo: Daniel Boone, Sam 
Houston, Fernandez De Se
to ir septyniolika kitų, ku-. 
rių vardai svarbūs Ameri
kos istorijoj.

“Junior” aukštesnio moks 
lo mokyklų moksleiviai turi* 
žinoti sekamas dtas —

1775 — Ręvoliucijos Ka- 
ro pradžia. .

1787 — priėmimas Suv. 
Valstijų Konstitucijos.

1789 — Washingtono pir
moji inauguracija.

1793 — Eli Whitney išra
dimas bevilnės valymo ma
šinos.

1812 — pradžia antro ka
ro su Anglija.

1820 — Missouri kompro
misas.

1884 — pirmas sėkmin
gas vartojimas telegrafo.

1860-1865 — Civilis ka
ras.

1869 — užbaigimas pir
mo transkontinentinio gelž- 
kelio.

Kuomi Clara Barton atsi
žymėjo (įsteigė Raudonąjį 
Kryžių), Charles Goodyear, 
Nathan Hale ir dvidešimt 
kitų.

Aukštesnio mokslo moki
niai turi žinoti. 12 datų.

1612 — susirinkimas pir- 
I mo legislatyvio Amerikoje.

1649 — priėmimas įfTole- 
ration Act”, Maryland val
stijoj, kuris davė didžiausią 
laipsnį tikėjimams laisvės 
Amerikoj.

1765 — pravedimas 
“Stamp Act”, kuris priver
tė Amerikos kolonistus kilti 
prieš Angliją.

1817 — sutartis tarp Ka
nados ir Suv. Valstijų, kad 
nereikia apsaugoti bendrų1 
rubežių.

1825 — paskelbimas Mon- 
roe doktrinos.

1857 — Dred ScOtt nu
sprendimas.

1887 — įsteigimas Inter
state Commerce Komisijos

1898 — pradžia ispanų- 
Amerikos karo.

j 1914-1918 — pirmas Pa- 
1 saulinis Karas.

1920 — pravedimas Wo- 
men Suffrage Amendment. 

1933 — New Deal pradžia. 
1939 — dabartinio Pasau

linio Karo pradžia.
Aukštesnio mokslo moki

niai turi daugiausia vardų 
atsiminti — net 43.

Samuel Gompers (darbo 
vadas ir pirmas prezidentas 
American Federation of La- 
bor), Stephen A. Douglas,

..... ...

Daug simpatijų
(LKFSB) Išleidus ispanų 

kalba knygą apie Lietuvą. 
“Lituania entre fuego eru- 
zado”, įžymūs argentiniečiai 
atsiuntė sveikinimus auto
riui, tarp jų buvo gauti laiš • 
kai iš ambasadoriaus prof. 
Ruiz Moreno, garsaus rašy
tojo Manuel GalveĄ publi
cisto Saiaci Couto ir dauge
lio kitų Lietuvos draugų. 
Knygos keli šimtai egzemp
liorių jau išsiuntinėta diplo
matams, aukštesniems par 
reįgūnams, bibliotekoms ir 
universitetams.

diplomatas ir Abrahomo Lin 
colno oponentas; Francis 
Parkman, istorikas kuris ap
rašė prancūzus Amerikoj ir 
jų santykius su indėnais.

Flis

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
žasties ligos. Parsiduoda Ijktai CASH sąlygomis. Del plates
nių informacijų pašaukit—

YARDS 1866
Tarp 9:30 iki 10:30 ryto ar nuo 4 iki 5 pp.
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KREIPKITĖS PRIE MŪSŲ ŠIANDIEN

MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JOSU 
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!

%

z?

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieft-karę Padirbtų Daiktų!

Stndln Oonch
Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsals,
arba Jūsų 
senas setas 
ar ma trasas 
perdirbtas* 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Telefoną* SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

MIS WEST BOOSEVBLT BOAD

*
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0 kur Stalinas?
KVEBEKO PASITARIMAS

/ A4 •
Vis tik būtų daug drąsiau žiūrėti į pokarinio pa- 

. šaulio ateitj, jei Kvebeko pasikalbėjime be Prezidento 
Rooeevelto, Premiero Cburchillio dalyvautų ir Sovietų 
Rusijos bei Kinijos atstovai, nes mums dažnai yra kai* 
b'ma, kad nuo šių keturių (ne nuo dviejų) didžiųjų 
valstybių labiausiai pareis pasaulio rekonstrukcija ir 
pastovios taikos užtikrinimas.

Neramu yra skaityti spaudoje pranešimai, kad, gir
di, diktatorius Stalinas tiek esąs užimtas karo reika
lais, kad į Kvebeko konferenciją (i kurią buvo užkvies
tas) neturįs laiko atvykti.

Stalinas nėra kariškis. Karą veda generolai. Stalino 
pasišalinimas iš Maskvos savaitei ar kitai, karo eigos 
nepakeis. Apie karo laimėjimus viename ar kitame 
fronte gali paskelbti Maskvoje ir kas kitas. Bet jam, 
Stalinui, rodos, turėtų būti žinoma, kad sąjungininkai 
siekia laimėti ne tik mūšius su vokiečiais ir japonais, 
bet taip pat ir taiką. Kad taiką laimėti, reikia valsty
bių vadams konferuoti, planuoti ir vieningai veikti. Sta
linui, matyt, pokarinė rekonstrukcija ir taikos reikalai 
yri antraeiliu dalyku, kuomet turėtų būti pačiu pirmuo
ju.

JĖGOS POLITIKA IR TAIKA

Ne be reikalo, todėl, atsiranda įtarinėjimų, kad Mask
va kalbės apie taiką tik tuomet, kuomet jos “ įtakos 
sferos” plotai padidės, kuomet raudonoji vėliava ple
vėsuos visoj Babaltėj, Lenkijoj, Balkanuose ir žymioje 
Vokietijos dalyje1. Tokie reiškiniai sukelia rimtos ko
mės, kad ne tuo keliu pasukama eiti prie taikos. ***

Kai galingieji siekia būti dar galingesni, kai tarp 
galingųjų eina lenktynės dėl įtakos sferų praplėtimo, 
tai ar galima net ir svajoti apie pastovią taiką ir tuo 
labiau teisingą taiką.

SEKU. HULL PAREIŠKIMAS

Praėjusiųjų metų pabaigoje sekretorius Cordell Hull, 
grįžęs iš Maskvos konferencijos, darė U. S. kongresui 
pk tų pranešimą apie planuojamą tarptautinę taikos 
organizaciją ir savo pranešime kaip tik labai stipriai 
pasisakė prieš jėgos politiką, prieš įtakų sferas, nes 
tai duoda pagrindą tarptautiniams ginčams ir karams.

Aišku, kad taip. •

Siekiant atsteigti pastovią ir teisingą taiką, didžiosios 
valstybės turi sustoti lenktyniauti. Jos turi veikti išvien. 
Be to, visos taiką mylinčios tautos, ar jos didelės ar 
mažos, ar galingos ar silpnos, turi įeiti į tarptautinę 
taikos organizaciją lygiomis teisėmis.

DIDELE ROOSEVELTO4HSRCHILLIO 
ATSAKOMYBĖ

Stalino nedalyvavimas Kvebeko pasitarime duoda 
progos įtarti, kad jis yra linkęs laužyti ir Atlanto 
Čarterio dėsnius ir net Maskvos ir Teherano konferen
cijų nutarimus.

Reikia, dėl to, manyti, kad Prezidentas Rooseveltan 
Ir Premieras ChurchUl iš to padarys atitinkamas iš
vadas ir suras būdus užbėgti už akių visiems reiški
niams, stojantiems ant kelio pastoviai ir teisingai tai
kai atstatyti. Juk mūsų vyrai tam tikslui savo kraują 
lieja ir galvas guldo. ~____________ ____
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Amerikiečiai vokiečių žemėje
JIE BUVO PIRMIEJI PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancflay Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

Vakarykšti diena Jungtinių Tautų karo istorijoj yra 
pažymėtina. Amerikiečių pirmosios armijos vienetai 
įsiveržė į Vokietiją ir jau kariauja vokiečių teritorijoj. 
Vadinas, amerikiečiai pirmieji prasimušė Vokietijon ir 
pirmieji visa savo jėga smogė į Siegfriedo liniją.

Vokiečiai ligšiol kariavo svetimose žemėse. Jie ko
vėsi Baltijos kraštuose, Lenkijoj, dideliuose Rusijos 
plotuose, Italijoj, Prancūzijoj, Balkanuose. Savo karo 
reikalams jie naudojo okupuotų kraštų turtą ir žmo
nes. Jiems nebuvo svarbu, kiek tie kraštai bus alinai, 
kinti, kiek miestų ir sodybų sugriauta, kiek vietos gy
ventojų išžudyta. Tai buvo ne jų. Tai buvo svetima. 

KAS RŪPĖJO IR RUPI HITLERIUI

Bet dabar jau kitas lapas šio karo istorijoj yra ver
čiamas. Vokiečiams tenka jau savoj žemėj gintis. Karo 
ugnis jų pačių turtą lies. Suprantama, kad vokiečiams 
rūpi, kad jų kraštas kuo mažiausiai būtų suardytas. 
Bet ar tai rūpi Hitleriui ir jo kruvinai nacių Saikai?

Esame tikri, kad Hitleriui nerūpi nė vokiečių tau
tos likimas. Tegriūna Vokietijos miestai, tepleška ka
ro gaisruose jos sodybos, težūna vokiečių vyrai mū
šiuose ir civiliniai žmonės težudomi, . bile tik jis dar 
ilgiau galėtų pagyventi, paviešpatauti ir dar daugiau 
nekaltų žmonių krauju pasisotinti.

Jei naciams bent kiek rūpėtų vokiečių krašto ir žmo
nių gerovė, jie bent dabar mestų ginklus, kad neuž
traukti žmonėms dar didesnių nelaimių ir skausmų. 
Bet Hitleris to nepadarys, nes pats šėtonas jam liepia 
griauti, žudyti iki paskutiniųjų.

Bet, kartą amerikiečių armijų jėgos įžengė į Vokie
tijos žemę, yra vilties, kad jau visai netrukus bus pa
darytas galas Hitlerio siautėjimui ir pati vokiečių tau
ta išlaisvinta iš jo kruvinos priespaudos.

Browderis, Hillman ir CIO
MAT, KAS SUSIRŪPINO

Ar žinote, kas “labai rimtai rūpinasi” Jungtinių 
Valstybių likimu?

Ar nujaučiate, kas sielojasi prezidento rinkimais?
Tuo “susirūpinusiu” žmogum yfa L. Prūseika-Vaba

las.
Tas pats Prūseika-Vabalas, kuris (drauge su savo 

bosu Earl Browderiu) 1918 m. tiek “rūpinosi” Ameri
kos gerove ir tiek ją “gynė”, kad “draf^ board” jokiu 
būdu negalėjo surasti jo adreso ir pasiųsti jam pakvie
timą kariuomenėn stoti.

Tokiu būdu “apgynęs“ Ameriką, dabar jis “susirū
pino“ jos prezidento rinkimais. Bet tikrai būtų įdo
mu žinoti, kuriame 11-to wardo pricinkte Vabalas bal
suoja?

Šias Prūseikos “patriotizmo“ ypatybes iškelti davė •------------------------
progos jo “mandras“ straipsnis, tilpęs jo redaguoja- Mjrg VillHBUS kfclŠtO 
mame melų ir šmeižtų dienraštyje. Tame straipsnyje 
šis “politikas“ ir “patriotas” stengiasi sukritikuoti kUTHQdS 

mūsų dienraščio ir kitų laikraščių padarytas pastabas 
dėl Earl Browderio ir Sidney Hillmano tempimo ant 
komunistiško kurpalio gausingos, darbininkams reika
lingos ir naudingos unijos — CIO.

Juo labiau Prūseika ir Co. gins Browderio ir Hill
mano politinę akciją darbininkų unijose, tuo bus ryš
kiau, kad tiem dviem ponam ištikrųjų rūpi griauti šio 
krašto demokratinę santvarką ir, panaudojant unijas, 
eiti prie įsteigimo komunistiškos diktatūros.

1
DARBININKAI TURI APSISAUGOTI

*
Darbininkai turėtų apsižiūrėti ir apsisaugoti. Kad „ 

Browderiui nerūpi Jungtinių Valstybių ateitis, mes mė
tome iš jo praeities darbų. Jam rūpi išimtinai Sovietų 
Rusija ir Rusijoj esamos bolševikiškos sistemos įve
dimas Amerikoje, prie kurios darbininkai jokių teisių 
neturi. Jie yra valstybės vergai. Jiems ne tik streikuoti 
draudžiama, bet ir skųstis nevalia. Browderis, norė
damas įvesti komunistų diktatūrą Amerikoje, yra pik
tas darbo žmonių priešas. O kaip apie Hillmaną? šis 
vyras kas kart labiau pasiduoda Browderio įtakai ir 
dėl to pasidaro komunistų siekimų įrankiu. 

DARBININKAI ŽINOS KAIP PASIELGTI

Mes esame vis tik įsitikinę, kad Amerikos darbinin
kai nepasiduos Browderio-HiUmano politinei diktatū
rai. Nors po doleri iš jų ir iškolektuos, tačiau atėjus 
rinkimų dienai, jie baisuos turėdami galvoj Amerikos, 
bet ne Rusijos gerovę, darbininkų, bet ne Browderio- 
Hillmano būklę.

Lietuviai darbininkai, kurie ypač aukštai vertina 
pilietinę laisvę ir privilegijas, taip jau nepasiduos tem
pimui į komunizmo būčį, nepaisant kiek juos Prūseika! 
ir kiti Stalino-Browderio agentai agituos. Už kurią 
partiją ir už kuriuos kandidatus jie balsuos, tai jų 
reikalas. Jiems nepadiktuos nei Prūseikos, nei Brow- 
deris, nei unijų vadai. _____

Žinios iš Lietuvos
Lietuvoje mirė \ 
prel. Byla

(LKFSB) Iš Lietuvos mus 
pasiekė žinia, kad mirė prel. 
Juozapas Byla, buvęs Kau
no arkivyskupijos kancleris 
ir kapitulos kanauninkas. 
Amžiaus buvo 73 metų, ki
lęs iš Kažemėkų kaimo, Jur
barko valsč., Raseinių aps
krities. Baigęs Kauno kuni
gų seminariją buvo įšven
tintas kunigu 1894 metais 
ir buvo paskirtas katedros 
vikaru, kurį laiką buvo Šen. 
Varnių parapijos adminis
tratoriumi, vėliau vėl buvo 
paskirtas prie Kauno kated
ros. Turėjo stiprų, išlavin
tą balsą, apie 12 metų buvo 
giedojimo mokytoju kunigų 
seminarijoje. Didžiojo Karo 
metu buvo per trejus metus 
klebonu Naujoje ^Žagarėje, 
o vėliau buvo perkeltas vėl 
prie Kauno katedros ir drau
ge dirbo arkivyskupijos kan 
celiarijoje. Šis karas jį už
klupo esant kanauninku Kau 
no kapituloje. Pranešime ji
sai tituluojamas prelatu. 
Gal būt gavo paaukštinimą 
šio karo metu.

r,

Mirė Paberžės 
klebonas kunigas 
Veblauskas

(LKFSB) Lietuvoje mirė 
kun. Ignas Veblauskas, Šv. 
P. M. Aplankymo parapijos 
klebonas Paberžėje, Kėdai
nių dekanate. Kun. Veblaus
kas buvo 60 m. amžiaus, ku
nigu įšventintas 1904 m. į 
Paberžę paskirtas klebonu 
1984 metais. Paberžės para
pija turėjo virš 1,000 tikin
čiųjų, pirma bažnyčia buvo 
pastatyta 1787 m., tai su
degus kitą medinę atstatė 
fundatorius šilingas.

(Tęsinys)

... Viename iš savo laiškų 
aš jums pranešiau, kadMak 
so neapykanta man neatro
dė sumažėjusi...

Danielius pakilo;
—Atsiprašau, p. Enguer- 

randai, aš neatsimenu ką 
parašęs; matote, turėjau tai 
nutylėti.

—Kodėl, mano drauge ? 
ar mes neturime ištisai pa
žinti mūsų skausmą? Tuo
met atlyžis bus didesnis.

—Tiesa, skaitykite.
... Ir šita neapykanta pa

sireiškė dviem nutarimais: 
mane nužudyti arba pabėg
ti...

Pabėgti! Jis negalėjo to 
padaryti. Jis žinojo, kad aš 
laikysiu savo pažadą, prie 
mažiausio bandymo pabėgti 
suvarysiu jam kulką į gal
vą! Mane nužudyt — būtų 
reik j ę labai palankių aplin
kybių. Ačiū Dievui, tokios 
aplinkybės niekados nepasi
taikė. Dar geriau; aš jau 
pranešiau labai keistą įvjfaį,
per kurį jis išgelbėjo mano ja išsibaigė, ir aš numačiau 
gyvybę. Kitomis dienomis momentą, kada *tekš ne iš- 
taip pat jis kovojo su tikra sigelbėti, bet žūti.

gijonierių, vadovaujami lei
tenanto Marchetti, užsida
rėme Šaujo forte. Gegužės 
22 dieną buvome galutinai 
apsupti; 23 ten turėjome at
remti puolimą po puolimo. 
Prieš dvyliktą Marchetti ir 
du seržantai Kolherg ir Mar- 
shall buvo nušauti Prieš 
aštuonetą dienų pakeltas 
seržantu, aš perėmiau vado
vavimą likusių mūsų vyrų, 
kurių buvo vos apie dvide
šimt.

Aš maniau, kad Šitoje be 
galo pavojingoje, netgi be
viltiškoje padėtyje Maksas 
gali pasijusti karžygiu. Bet 
du kartus 24 dieną jis ban
dė susisiekti su mus apsu
pančiais priešais. Nenorėda
mas duoti įsakymo jį sušau
dyti, aš liepiau jį surišti ir 
pririšti vidury forto.

Taip praleidau naktį iš 24 
į 25. Mes vis dar laikėmės. 
25 dienos rytas buvo ramus, 
bet buvo jaučiama, kad le
miamoji minutė ateina. Ve- j 
liau apie dvyliktą, puolimas 
vėl prasidėjo. Mūsų munici-

drąsa. Bet retkarčiais iškil
davo jo netvarkingas būdas.

Pagaliau atėjo šitos die
nos, kada, kovodami už že
mę pėdą’ po pėdos, galutinai 
pasitraukėme. Su sauja le-

'' ' ~ j, ' <(/ f.*? ?_ ' '
gabenamus į Indiją, šį kraš
tą jisai pasiekė 1942 m. bal. 
15 d. ir dabar globoja apie 
600 vaikų-tremtinių.

Kartkartėmis aš vis ste
bėjau Maksą, ir man atro- 
dė, kad kažkas jame vyko; ™ 
jo žvilgsnis nebuvo tas pats. 
Apie 3 valandą priešas pa
sitraukė gana toli nuo su
tvirtinimų. Maksas man da
vė ženklą ir tokiu balsu, ko
kio aš iš jo niekados negir
dėjau, tarė:

(Pabaiga bus)

(LKFSB) Gauta žinių, kad 
mirė kun. Benediktas Kria- 
taponis iš Adutiškio, ši pa
rapija yra Švenčionių aps
krity. Kitados tai buvo dide
lis Kiškų dvaras. Pirmą baž
nyčią čia įkūrė 1608 m. Vil
niaus vyskupas Stanislovas 
Kiška, vėliau 1826 m. kan. 
Civinskis čia išmūrijo nau
ją bažnyčią. Miestelis yra 
už keliolikos mailių (30 km.) 
nuo gelžkelio, j rytus nuo 
Švenčionių.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERIAS

Kun. Pluta apie savo 
pergyvenimus Rusijoj

(LKFSB) Indijoje yra ap
sigyvenęs kun. Pluta, kurs, 
sprendžiant ii pavardės, ga
lėtų būti lietuvių kilmės. Iš 
lenkų valdytų plotų jisai 
1940 m. buvo išvežtas į Ru
siją. Viename laiške kun. 
Pluta aprašo, kad bolševi
kai JI buvo nusmerkę mir
čiai, bet vėliau tą sprendi
mą pakeitė 10 metų sunkių
jų darbų miškuose, kur ji
sai baisiose sąlygose pralei
do 8 mėnesius. Lenkams su 
rusais 1241 m. padarius su
tartį, kun. Pluta buvo iš
leistas ir priskirtas lydėti 
vaikus iš Rusijos ištrėmimo

10546 S. Artesian, CED. 1739

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRG. LUMP — Sijoti...........gQ
STOKUS COAL, Aukštos rūšies,
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP...................$11 25
PETBOLEUM 00KB (Coorse). .<Į2*50 
PETROLEUM OOKE (Pfle Rnn) <|JĮQ*95

STASYS LITWINAS SAKO:
ARSI) Tai Geriausias Laikas Pirkti

— VISOKIOS RŪŠIES namams 
REIKMENIS.” ------------- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų. — Wallboard — Piaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuhiotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varniški — Ensmelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio •— Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
SOS# S. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1273 

VALANDOS: Nuo 7-tol vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Remia A. L. T. Chicago 
skyriaus bankietą

Susibarusios bu Grybiene, 
parkyrėme dieną aplankyti 
lietuvius biznierius ir pro
fesionalus tikslu pakviesti i 
A. L. Tarybos Chicagos aky 
riaus bankietą, kuris įvyks 
rugsėjo 24 d., Evergreen 
Golfo klube.

Pirmiausia užėjome pas 
Metropolitan State Banko j 
savininką J. Brenzą. Trum- į 
pai pasikalbėję dienos klau
simais, pasiūlėme hankieto 
bilietą. Nors nusiskundė, 
kad pats negalės dalyvauti, 
bet bilietą įsigijo parodyda
mas tarybai pritarimą. Iš 
ten užsukome į Mutual Fe- 
deral Savings and Loan As- 
sociation pas Ben. J. Kaza
ne,uską.

— Ar žinote ką nors apie 
neseniai soorganizuątą A. L. 
T. Chicagos skyrių? — pa
klausėme besikalbėdamos.

— Taip, skaitau iš laik
raščių ir paklojo penkinę už 
bilietus sau ir žmonai. Pa
dėkojusios, traukėme pas 
Roosevelt Fumiture savinin
kus. Sutikę Bertulį, pasakė
me tikslą. Jis paklojęs pen
kinę, pastatė sąlygą, kad 
bankiete ant jo stalo turi 
būti ir silkės, nes lai mė
giamiausias jo valgis.

Užsukome pas brighton- 
parkietį laikrodininką J. 
Kass. Jis pavyzdingas biz
nierius ir kilnių, patriotinių 
darbų rėmėjas, kur tik koks 
geram tikslui parengimas ar 
susirinkimas, ten jį su žmo
na matysi. Tad čia tik rei
kėjo pasakyti ko atėjome 
tuojau penkinė ant stalo 
Padėkojome. Nedėkokite, 
Čia ne dėl jūsų, čia visų pa
reiga ir bendras reikalas — 
pareiškė abu su žmona.

Grįžtant, Standard Fede- 
ral Savings and Loan Asso- 
ciation namo laikrodis išmu
šė 11 vai. primindamas, kad 
čia gyvena apsukrus, stip
riai pasiturintis bankinin
kas J. Mackevičius. Jis stam 
biomis aukomis remia lietu
viškus reikalus, vėl paklojo 
penkinę už bilietus sau ir 
žmonai. Fotografui Precin- 
Prečinauskui pasiūlydamos 
bilietą, primenam, kad už 
šį bilietą bus galima ne tik 
skaniai pavalgyti, bet bus 
ir išsigerti.

— Tas tai nesvarbu, svar
bu pats tikslas — ir tuojau 
įsigijo bilietą.

Kepyklos savininkas Bal
nis visuomet remiąs gerus 
darbus taip pat įsigijo bi
lietus sau ir žmonai.

P. Vaicekauskienė 4507 S 
California Avė. entuziastiš
kai pareiškė — duok šen 
man, mano dukrai ir savo 
draugėms įduosiu ir tuojau 
paklojo visą tuziną dolerių 
už 5 bilietus.

Su Domkiūte nuvykome 
pas Dariaus-Girėno legijo- 
nierius. Dr. Nares klausia 
— kiek norite bilietų į A. 
L. T. bankietą f

— Mes jums norime pa
siūlyti — nustebome. Ir tik
rai sužinojome, kad dakta
ras sėkmingai platina bilie
tus legijonierių tarpe.

Kitose kolonijose vėl kiti 
platina bilietus ir sako, kad 
sekasi gerai. Mūsų visuome
nė taip pat turėtų remti sa
vus biznierius ir profesiona
lus, kurie remia mūsų tau
tos ir visuomenės reikalus.

Laisvutė

Susitaikė
Mrs. Elizabeth Ritter, 36 

metų, iš Hillsidę, kuri turė
jo du vyrus per keturis mė
nesius, teismas jai paskyrė 
šešių mėnesių išbandymą 
(probation). Su ja teisme 
buvo tikras jos vyras Royal 
Ritter, 40 metų, kuris pa
reiškė, kad jis dovanoja sa
vo žmonai, kad ji buvo ište
kėjusi už William McLaugh- 
lin, 63 metų, 1501 St. Char
les rd., Maywood, kovo 27 
d. Mrs. Ritter, kuri turi du 
vaikus, apgaudinėdavo abu 
vyrus, pasiaiškindama, kad 
ji dirbanti karo fabrike, kai 
ji nebūdavo pas juos.

MYKOLAS PILIACKAS
Gyv.: 2849 W. 2»rd Strwt. 
Mirė rūgs. 11d., l»44tn., 11 

vai. vok., .miaukęs puafij a.m2.
Gimęs Uetuvoje. Kilo Ii 

Panevėžio apakr., Maraygoloa 
parap., Yutainių kaimo. Ame
rikoje iėgyveno 98 melus.

Paliko dideliame įtuiiadlme: 
2 pusbrolius Joną Piliačką ir 
Boleslovą Jesultonj; krikfito 
sūnų Kasimi erą BeluftJ ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Taipgi sietuvoje pairko 
giminių Ir pažįstamų.

Priklausė prie Lietuvių Pi
liečiu kliabo. Baltos Žvaigž
dės kiiabo ir Rsudonou Rėžė, 
kliūbo.

Kūnas paėarvotss I.achawlcz
koplyčioje. 214 W. JZrd Placv.

Laidotu, ės |vyks penktadie
ni, rugsėio 15d. .1* koplyčios
8:80 vai. vyto bu* atlydėtas 
i Aufiros Var ų parap. bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už telkinio sielą. Po 
pamaldų bus >iuly<M*us J ftv. 
Kazlmlloro kantini.

Nuotlrdžtal kviečiam; visus 
gimines, draugus Ir paž|s1amus 
dalyvauti ėtone lahtotuvčae 

Sulindę: 1*uslnoli*l ir viso* 
kitas Gknlaėa.

Laiid. direktoriai: .Achawtc« 
ir Sūnui, Yel. CANul 2511.

OFICIALIAI PASKELBĖ

John Bricker, Ohio val
stybės gubernatorius, savo 
kalboje French Liek'e,, ofi
cialiai pareiškė priimąs res
publikonų partijos kandida
tūrą į vice prezidentus. 
(Acme-Draugas telephoto)

Pametė piniginę
John Kavanaugh, 216 N. 

Summit str., Wheaton, pra
nešė policijai, kad jis pame
tė savo piniginę, kurioje bu
vo $70 ir vertingi popieriai. 
Tai įvyko netoli Clark ir 
Huron gatvių.

Nukentėjo vyras
Ray Tyson, 28 metų, 1319 

Adams str., darbininkas, bu
vo nuvežtas į kauntės ligo
ninę su nudegintu veidu, 
krutinę ir rankomis, kai jo 
žmona išmetė ant jo kavos 
puoduką.

Laivyne nuostoliai
Laivyno departamentas 

rugsėjo 8 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (navy, marine 
corpa ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
81 jūrininkas mirė, 540 buvo 
sužeisti ir 14 dingę.

SKAITYKITE “DRAUGĄ” Skelbkite^ “Drauge”.

GARY. INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.
I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TBOOST MONUMENT COMPANY 

(Įsteigta 1889 m.)

iniiiiiiiiniiiiiiiiiiHHiiiniiiuiHHiiiHiniiun

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI
CENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

fii Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos

Rankose! .

PBRRONAJJZKD MBMOR1AJLS AT 90 ADDrriONAJ. COOT! 
ABHCCUB rKOPUE nUBVSBK PAOHAMUB FBODDCTIONS 
DISTKIBUTORS OF TH» FAKOUB MONTEUZ) ORANITB

BUY U. a. WAR BONDS WITH THE SAVINOS 
KBEmiTSS PBDB —

JOHN W. PACHANKIS
—THE LITHUAN1AN MONUMENT MAN- 

oS the Utkosariaa Chasrinr ef

MODERNI UvMtnl PARODA: REZTOBNCIJA:
4585 W. Washlngton Blv<L 5019 South Troy Street

TeL ESTebrook 8645 TeL REPubUe 4208
VALANDOS: Kasdien 9-9 V. vak.; šeitad. Ir Sakm. 9-4 vaL

Susirinkimai
Marųuette Park. — Bend

ro (Lietuvių Šelpimo 5 sky
rius šaukia susirinkimą ket
virtadienį, rūgs. 14 d. vaka
re po pamaldų, parap. sve
tainėje. Prašome kuo dau
giausiai atsilankyti be skir
tumo pažiūrų, nes šis dar
bas yra bendras visų lietu
vių darbas. Malonėkite .ak ai t 
Ii ugrai susirinkti, kadangi tu 
rime tinkamai susiorgani
zuoti bei prisirengti prie 
bendros rinkliavos, kuri į- 
vyks spalių mėnesį. Taipgi 
šiame susirinkime išgirsite 
vėliausių žinių, kas dedasi 
dabar Lietuvoj, kurias pa
tieki Liet. Tarybos pirm. L. 
Šimutis. F. J. čižauskas

Vargdienių Seserų Gildos

nariai rugsėjo 13 d., 7:30 Jarke
vai. vakare rinksis į Auš
ros Vartų parap. mokyklos 
salę svariam susirinkimui.
Malonėkite kuo skaitlingiau
siai dalyvauti ir laiku.

Valdyba

George Mirek, 44 metų, 
1321 Cullerton str., sargas, 
mirė nuo širdies atakos pra

* t n

eitą pirmadienį Werner 
Transportation kompanijoje, 
2101 Throop str..

PIRKITE KARO BONUS’

Draugystės Palaimintos 
Lietuvos mėnesinis susirin
kimas įvyks trečiadienį, rug 
sėjo 13 d., 7:30 vai. vakare, 
Chicago Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai prašomi lai
ku atsilankyti.

LuciUe Dagis, rast.

Gaisras miške
SF.ATTLE, Wash. — Pra

eito pirmadienio naktį Wa- 
shington valstijos miškuose 
gaisras sukėlė didelių rūpes
čių. Buvo pranešta per die
ną 20 naujų gaisrų.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

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

Didysis Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ifi mūsų gražių MONUMENT CO. 

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

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIAINO 

PĄTARNAVTMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. 8. GOVERNMENT SUPEBVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OP CHICAGO

4192 Archer Avė. - Virginia 1141
JU8TIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

a v——

~ SENIAUSIOS IR MODfRNBKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 

Avenue
Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Pros WGESProgramai
(1390 k.) 

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

y 1«K u

PIRKIT TIESIOG IS

ŽMONIŲ, KURIE PATYS 

ATLIEKA VIS£ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

M r t '

iflARCUTIZ
VTHiNINTttLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. U, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS - nuo 1 

iki 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nno 7 iki 8 v. v.

JIB
r

jir
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242 
■■■ ■■ B -3-.....-...........9---------S..... ... -

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Ave<, Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
finansiškam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų b Naktj

Mes Tolime 
Koplyčias

Visose Mieste 
Dalys.

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 960

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4005

I. UULEVICIUS
80 CALIFORNIA AVĖ. PI

P. J. RIDIKAS
8854 0O HALSTED ST.

IMepkene YARDS 141*
710 W. lgth BTREn

L J. ZOLP
1046 48th T.____ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8010 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS

LACHAWICZ m SUNA1
8*14 WE8T 28rd PLACB 
10756 R MICHIGAN AVĖ.

Phoaee: CANAL 2515 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN . b
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Atidaro nauja bučernę Ciceroje
Iš biznierių gyvenimo

Jonas Masiliūnas g-mė Ci
ceroje ir ten pat baigė šv. 
Antano parapijos pradžios 
mokyklą. Aukštesniąją John 
Marshall mokyklą baigė Chi- 
cagoje. Užbaigęs aukštesnią
ją mokyklą (high school), 
dirbo kartu su savo tėvu 
Mykolu Masiliunu bučernė- 
je. 1940 metais mirus jo tė
veliui, Jonas neapleido šios 
biznio šakos ir visą laiką se
kė bučernės biznį, šią vasa
rą Jonas aplankė Michigan 
valstijoje esančius lietuvius 
ūkininkus, iš kurių tiesiogi
niai gaus savo bučernei 
maisto produktus. Čia daug 
pagelbėjo jam jo dėdė Kazi
mieras Barauskas, kuris 
prie Ludington, Michigan, 
turi įsigijęs jau gana senai 
nemažą ūkį ir jį kartu su sa
vo sūnum Stanislovu pavyz
dingai tvarko.

JONAS MASILIŪNAS, 
bučernės savininkas

naujai atidaromos Ciceroje
Jono Masiliūno bučernė 

randasi šiuo adresu: 1543 S. 
50th Avė-, Ciceroje (netoli 
Šv. Antano parapijos bažny
čios). Didysis atidarymas 
(Grand Opening)'įvyks rug
sėjo 14, 15 ir 16 dieną.

Jono Masiliūno du broliai: 
Mykolas ir Vincentas jau 
antri matai yra karo tarny
boje. Mykolas yra Air Corps 
dalyje ir šiuo laiku yra kur 
nors Indijoje, o Vincentas 
yra U. S. Marine dalyje ir 
šiuo laiku dar yra Californi- 
joje. ' ; < 'v'*

Laivyno nuostoliai I
Laivyno departamentas 

rugsėjo 11 dieną paskelbė 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių jūrininkų (sailorų, ma
rinų ir coast guard) sąrašą, 
kuriame pažymėta, kad 82 
jūrininkai mirė, 317 buvo 
sužeista ir 13 dingę.

Sužeistųjų jūrininkų skai
čiuje yra Oorporal, U. S. M. 
C. R., Steve Casimir Kielma, 
jo sesuo Mrs. Sophie Ber- 
ger gyvena 1953 W. 13th st.; 
prlvate lst dass, U. S. M. 
C. R., Ernest C. Kukla. jo 
motina Mrs. Nellie Kukla 
gyvena 1859 N. Winnebago 
st.; ir private lst dass, U. S. 
M. C. R. James F. Patui a, jo 
tėvai Mr. ir Mrs. Stanley Pa- 
tula gyvena 3847 W. 47th 
str.

Mrs. Elida Tate. 54 metų, 
1635 Morse avė., praeitą pir
madienį mirė nuo širdies
Atakos.

Jon^s gyvena Ciceroje 
kartu su savo motina (ku
rios pavardė po tėvais Ba
rauskaitė) ir sesute Marijo
na, kuri pagelbės Jonui biz
nio reikaluose. Taip pat bu- 
čemėje darbuosis kartu ir 
Jonas Barauskas — jo dėdė, 
kuris ilgą laiką turėjo savo 
bučernę Gary, Indiana.

Reikią, tikėtis, kad bučer- 
nė vadovaujama prityrusių 
asmenų, turės gerą pasiseki
mą tarpe Cicero lietuvių, ko 
mes nuoširdžiai jaunam biz
nieriui ir linkime. —Kor.

Mergaitė prarijo dėdės 
guziką

PORTLAIįD, Me. — Mar- 
garet Hildreth, 6 metų am
žiaus, Maine’s gubernato
riaus Horace A. Hildreth 
giminaitė, prarijo vieną sa
vo dėdės kompanijos guziką 
(button) su spilkute, rugsė
jo 11 dieną.

Mergaitė buvo nugabenta 
į ligoninę, kur gydytojai pa
sakė, kad padėtis nėra labai 
rimta.

Užpuolikas sumušė 
mergaitę, 19 metu
Miss Terry Preetorius, 19 

metų, 821 Forest avė., Evan- 
ston, moterų rūbų krautuvės 
tarnautoja, buvo sumušta 
negro, praeito pirmadienio 
vakare. Negras ją sučiupo 
netoli Kedzie ir Chicago 
gat., priemiestyje, kai ji grį
žo namo. Negras sudavė jai 
su lazda per galvą, mergai
tė suriko, ir užpuolikas pa
bėgo. Keleiviai ją nugabeno 
į St. Francis ligoninę.

Nauji susirgimai
Laike 24 valandų, praeitą 

pirmadienį iki pietų, buvo 
pranešta, kad pastebėta vie
nas naujas susirgimas para
lyžiumi Chicagoje, ir trys su
sirgimai paralyžiumi kaun- 
tėje, už miesto ribų. Prane
šimai rodo, kad šiais metais 
buvo 92 susirgimai jnraly- 
ž;i r*i ir 3 mirtys mieste, Ir 
50 susirgimų ir dvi mirtys 
kauntėje.

Atvyko
Į New Yorką atvyko Ki

nijos generolo Chiang Kai- 
shek žmona. Ji atvyko į 
Jungt. Amerikos Valstybes 
gydytis.

B3E

IŠVYKO SUNKIAM DARBUI

Dvidešimts jaunų, pasiruošusių sunkiam darbui Dieviškojo žodžio kongreg. vienuo
lių iš Techny, III., nusifotografavę prieš iš vyksiant į New Guinea atstatyti karo su
griautas ir sunaikintas misijas. (NCWC-D rąu^as)

Susižeidė

59 metų amžiaus žmovus. 
Jis vadinasi Richard Mann, 
152 W. Chestnut str., nukri
to 25 pėdas ir susižeidė. Bu
vo nugabentas į ligoninę.

* * *

Apvogė
Iš Jerry Rogers namo,

1760 E. 71st str., vagys paė
mė žiedų ir laikrodžių už
$813 ir $115.

♦ « ♦

Pametė žiedą
Mrs. Gertrude Borem,

5433 University avė., prane
šė policijai praeitą pirma
dienį, kad ji pametė deiman
tinį ir rūbinį žiedą, kuris tu
ri $800 vertės.

* • •

Nesusivaldė
v

James McGinnis, 48 me
tų, 3791 Archer avė., buvo 
patrauktas teisman. Jis šo
vė ir sužeidė savo žmoną, 
kad ji dar nebuvo paruošusi
pietų, kai jis grįžo namo.

* * *

Atvyko motina
Dės Plaines gatvės polici

ja praeitą pirmadienį rado 
du negriukus vaikus, abu tu
ri apie 4 metus amžiaus, 
Racine avė. ir . Adams str. 
apylinkėje. Vaikai žinojo tik 
tiek, kad jų vardai Tim ir 
Tom. Policininkai vaikus 
pavaišino ice cream ir sal
dainiais. Po pusvalandžio į 
policijos stotį vaikų motina 
atvyko.

$

WHOLESALE
FURN1TURE

BROKER
Everythtag ta the ttne of 

Fnrnitare

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
F acto ry Repreeentetfve

RHOWftOOM8 IN
MERCHABTDISE MART
For appotatment csll — 

REPUBLIO 8061

Karo frontuose

2,237 amerikiečiai kariai sužeisti
120 VYRAI SUŽEISTI Iš ILLINOIS VALSTIJOS; 
103 Iš MICHIGAN. SUŽEISTŲJŲ KARIŲ SKAIČIU
JE YRA LIETUVIŲ.

Karo departamentas rug
sėjo 11 dieną pranešė 2,237 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardes, kurie 
buvo sužeisti Azijos, Centro 
Pacifiko, Europos ir Vidur
žemio apylinkių karo fron
tuose. Sužeistųjų karių skai
čiuje 120 vyrų yra iš Illinois 
valstijos.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje iš Indiana 
valstijos yra 48 vyrai; iš 
Iowa — 36; iš Michigan — 
103; iš Wisconsin — 45.

Policija sučiupo vyrą

Po keturių holdapų
* į J • _ i ‘

POLICIJA HOLDAPERI VIJOS, PAŠfetl PAŠOVĖ 
Į RANKĄ

Herman Hacker, 30 metų,
3413 Le Moyne str., buvo pa
šautas į kairiąją ranką pra
eitą pirmadienį. Jį pašovė 
policininkas Harold Wilk po 
vijimosi. Policininkas mini
mą vyrą pradėjo vytis Els- 
ton avė., netoli Bryn Mawr 
avė., ir vijimasis baigės 
prie 6700 Milwaukee avė.

Hacker prie Division str. 
ir Sacramento blvd. paprašė, 
kad jį William Wood, 1410 
Bryn Mawr avė., pavežtų. 
Prie Wabansia ir Hermitage 
avės. jis Wood’ą išmetė iš 
automobilio ir nuvažiavo sa
vo keliu. Prie 4554 Monti- 
cello avė. Hacker sulaikė

Iš lakūnų gyvenimo

Nepaprastas atstikimas
Seržantas Orland Mar- 

chini, 24 metų, 2445 Green- 
view avė., pareiškė praeito 
Dirmadienio vakare, kad jis 
ir kiti. Flying Fortress Įgu
los nariai ėjo kaip ant kiau
šiniu po to, kai jie sugrįžo 
iš užpuolimo virš Lenkijos.

Nacių kovos lėktuvas, taip 
ils atrodė, paleido 20 mm. 
šovinį į atsarginį gazolino 
tanką ir lėktuvo snarna. Bet 
šovinvs neišsprogdino lėktu
vo. Pilotas atsargiai nusi
leido ir įgulos nariai išėjo 
ant pirštų galų. Pagalbos 
vvrai išėmė šovinį ir išgel
bėjo lėktuvą.
J Marchini yra atlikęs 32 
misijas ' ir laimėjo dis-

Sužeistųjų skaičiuje yra 
pvt. Eugene P. Terlecki, jo 
motina Mrs. Stella Terlecki 
gyvena 4114 So. Rockwell 
str., Chicago; 2d lt. Victor 
J. Jagmin, jo motina Eula- 
lia M. Danilowicz gyvena 
501 N. Olive str., South 
Bend, Corp. Robert Dugas, 
jo motina Theresa M. Dugas 
gyvena 2988 E. Grand blvd., 
Detroit, 2nd lt. John Walas, 
jo motina Apolonia M. Wal- 
las gyvena 13204 Moran st., 
Detroit.

pieno iš vežioto ją ir gavo 
$10. Kai Mrs. Mina Keren 
išlipo iš savo automobilio 
prie namų,' 5411 Bernard 
str., Hacker ištraukė iš jos 
racionavimo knygeles ir 50 
centų, ir paskui jis bandė 
užstartuoti jos automobilį, 
bet nepavykd, — policija pa
sakė. •

Paskutinis jo holdapas 
buvo prie Strong str. ir La- 
ramie avė., kur jis paėmė 
$25 iš Theodore Drogro- 
szewskio, ,45 N. Damen avė., 
kepyklos troko vairuotojo. 
Vėliau policija Hackerį pa
šovė ir jį sučiupo.

tinguiehed kryžių. Jis grįžo 
aplankyti savo seserį Mrs. 
Josephine Wolos.

Pakliuvo
Shakespeare avė. policija 

praeitą pirmadienį sulaikė 
du jaunus vyrus, kurie nu
rodė dar tris kitus, dėl like
rio trokų sulaikymų ir api
plėšimų, nuo gegužės mėne
sio.

Dėtektyvas Al. Doppke 
pareiškė, kad Mitchell Tete- 
la, 24 metų, 1630 W. Chica
go, ir Anthony Logona. 19 
metų, 1817 Haddon, prisipa
žino prie nusikaltimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Trečiadienis, rūgs. 13, 1944j

Begeriant taverne

Vienas tapo užmuštas su kede
TARP TRIJŲ VYRŲ KILO GINČAS. PASKUI VIENAS 

LAIKE, O KITAS SUDAVĖ SU KEDE

Fred Johannsen, 50 metų,
3059 Waren blvd., darbinin
kas, buvo užmuštas su kede 
taverne, 3108 Madison str., 
praeitą pirmadienį po pietų.
Jį užmušė du vyrai, su ku
riais jis gėrė. Mrs. Mary 
Vantresco, 2839 Harrison 
str., patarnautoja, pasakė 
Warren avė. policijai, kad 
ginčas išsivystė tarp trijų 
vyrų ir vienas Johannsen’o 
kompanijonas laikė jį, kai 
kitas sudavė jam su kede, 
paskui abu pabėgo.

Vėliau policija areštavo 
Alfred Junąuerą, 49 metų,
3157 Warren blvd., klausinė
jimui. Jis pareiškė, kad po 
pietų nebuvo taverne, tačiau 
policija sako, kad Mrs. Van
tresco pažino jį kaipo vieną 
iš i dviejų vyrų, kurie su 
Johannsen’u gėrė. Policija 
ieškojo antrąjį vyrą.

Policijos rekordai rodo, 
kad Johannsen buvo nuteis
tas dviem metams į kalėji
mą už vagystę, 1931 metais, 
gruodžio mėnesį.

Nelaimė maudantis
Gunnar Sjoblom, 34 metų, 

1309 Thorndale avė., kon- 
traktorius, mirė praeitą pir
madienį Šv. Teresės ligoni
nėje, Waukegan, nuo kaklo 
sulaužimo, kurį gavo sekma
dienio ryte, kai jis šoko į 
negilų vandenį maudytis 
(jis darė nuo kranto pasinė
rimą), Round ežere, netoli 
Waukegan.

W a'nrimHat HMrffc Iti 
*fcwl** W«"*tw4«ilw»'4hlwn»»r

Įsilaužė vagys
Vagys įsilaužė į Standard 

Oil kompanijos fabriką, 901 
W. 115th str. Jie įsilaužė į 
vieną seifą ir kitą seifą išsi
nešė, sekmadienio naktį. 
Apie tai buvo pranešta Mor
gan Park policijai, praeitą 
pirmadienį. Vagys išlaužė 
cementą, ir išnešė seifą, ku
ris buvo paslėptas. Dingo 
gazolino kuponų dėl 12,354 
galonų ir $1,800 pinigais ir 
čekiais.

Padirbo altorių
Arthur Kruse, 17 metų, 

364 N. Cicero avė., nukentė
jęs nuo paralyžiaus, pastatė 
altorių dėl savo draugų, 
esančių karo tarnyboje. Jis 
yra vežimėlio kedėje nuo 
vaikystės dienų. Krause ne
galėdamas dalyvauti karo 

{frontuose, jis kareivių gar
bei pastatė altorių.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

X Draugijų ir organiza
cijų atstovai, prašomi dė
mesio! Federacijos Chicago 
apskrities susirinkimas šį 
vakarą neįvyks. Susirinki
mas nukeliamas į rugsėjo 
18-tą dieną.

X Į Chicago iš Argenti
nos atvyksta Rosario uni
versiteto profesorius dr. Di 
Meio su savo žmona Vera 
Jasikevičiūte. Dr. Di Meio 
čia gilins mokslą, o žmona, 
sakoma, paviešės pas savo 
tėvus.

X Adomas Zalatorius, pla 
čiai žinomas fotografas, tu
rįs savo studiją adresu 2006 
W. Cermak Rd., negalėda
mas atvykti į “Draugo” pik 
niką, dienraščio palaikymui 
aukojo $5.00. (j

X Mr. ir Mrs. Jonas Ka- 
zanauskas praėjusį sekma
dienį minėjo sidabrinį vedy
bų jubiliejų. Ilgiausių me
tų! Jubiliatai yra plačiai ži
nomi lietuvių tarpe veikė
jai.

X Pranciška Rainienė, 
1858 W. 14th St., sunkiai 
susirgo ir po operacijos gu
li gt. Mary ligoninėj, 1120 
No. Leavitt St., 347 kamba
ryje. Pažįstami yra prašo
mi ligonę aplankyti.

X Komiteto Olis for Judge 
piknikas praeitą sekmadie
nį Arms parke sutraukė tūkS 
tančius žmonių. Tas rodo, 
kad Chicago lietuviai pasi
ryžę išrinkti dar vieną lie
tuvį teisėją. Taip ir turi 
būti. Busimuos rinkimuos 
visi lietuviai piliečiai' turi 
balsuoti už Olį.

X Darins-Glrėnas Moterų 
klubo narės pasižadėjo rem
ti Community and War Fund 
vajų aukomis darbu. Į rin
kėjas jau įsirašei: M. Dan- 
tienė, N. Klimienė, Auna 
Schultz ir V. Bernotienė. 
Pirm. O. Biežienė yra Com
munity and W,ar Fund Lie
tuvių Skyriaus Moterų Ko
miteto narė.
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X Kun. J. Prauskis yra 

pakviestas į Rockford, III., 
kalbėti Lietuvių Dienoj, ku
rią rockfordiečiai ruošia a- 
teimantį sekmadienį, šį' ru
denį kun. J. Prunskis išvyks
ta į Katalikų Universitetą, 
Washingtone, studijoms.

X S. A. Kasmauskas iš 
Town of Lake dabar ran
dasi Havaii salose. Jis yra 
Seabee batalione, kuris pri
stato reikmenis.! karo fron
tą. Seabee batalionai atlie
ka labai svarbias kare pa
reigas.

X Dale Vaikutis, žinoma 
Sodalicijos veikėja, metinia
me Nekalto Prasidėjimo Pa 
nelės Šv. Sodalicijos susi
rinkime išrinkta pirminin
ke.




