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OKUPAVO ROETGEN MIESTĄ VOKIETIJOJE
LONDONAS, rūgs. 13.— 

Nacių komunikatas sakė jų 
jėgos pradėjo smarkiau kau 
tis su rusais prie Raseinių, 
Žagarės, ir Šaukėnų; Lietu
voje.

LONDONAS, rūgs. 13.— 
Pranešta, iš Maskvos, kad 
rusų kariuomenė pasiekė če 
koslovakijos sieną.

MASKVA, rūgs. 13.—Mar 
šąląs Stalinas pranešė, kad 
rusai užėmė Lomža, 20 my
lių į pietus nuo Rytprūsių, 
kuri buvo viena stipriausių 
nacių tvirtovių šiaurinėje 
Lenkijoje.

(Kiek* anksčiau, naciai

Pasitarimo Tikslas - Jėgas Koordinuoti
QUEBEC, rūgs. 13.—Prez. 

Roosevelt sakė Quebec kon
ferencijos tikslas esąs “iš
gauti ką tik galima iš jung
tinių Anglijos ir J.A. Vals
tybių karo pastangų” ir ko
ordinuoti jas “su mūsų są
jungininkų pastang o m i s.” 
Prezidentas minėjo Kiniją 
ir Rusiją.

Prezidento sekr. Early 
sakė Roosevelto pareiškimas 
buvo padarytas atsakymui į 
korespondentų paklausimus 
kaslink Kinijos padėties kon 
ferencijos tarimuose.

Early sakė pasitarimai 
taip sklandžiai vyksta, kad 
konferencija gali iki savai
tės galo baigtis. Jis taipgi 
pranešė, kad jeigu Stalinas

Naciai Bijo Naujo Aliantų Ultimatumo
LONDONAS, rūgs. 13.— 

Pranašaudamas, kad naujas 
sąjungininkų ultimat urnas 
išeis iš Roosevelt-Churchill 
konferencijos Quebece, Ber
lyno radio pranešė Vokieti
jos žmonėms, kad pasidavi
mas dabartiniu laiku duotų 
sąjungininkams pergalę“ per 
užpakalines duris.“

Anot pranešimo, visi Vo
kietijos laikraščiai įspėjo 
žmones, kad pralaimėjimas 
bus “blogesnis negu Versai- 
lles. “

Kiti raportai iš neutralių 
šaltinių sako nacių partija 
susiskaldę į dvi frakcijas—

KALENDORIUS
Rugsėjo 14d.: ftv. Kry

žiaus Paaukštinimas; seno
vės: Zubris ir Giraitė.

Rugsėjo 15d.: 7 Marijos 
Skausmų, Šv. Nikodemas; 
senovės: Virimantas ir Sar- 
tonė. < .

ORAS
Giedra ir šilčiau.

pranešė, kad jie paleido Lom 
ža, “išvengimui rusų prasi
laužimo plačiam fronte.”)

Rusų šarvuočiai ir rumu
nai pėstininkai išėjo iš kal
nų vakarinėj Transylvanijoj 
ir kaujasi su naciais už ge
ležinkelių tinklą einantį iš 
Timisoars, 75 mylias į šiau
rę nuo Zagrebo, Jugoslavi
jos sostinė®.

Rusai smarkiai kaujasi su 
naciais prie Rytprūsių ryti
nės sienos. Vėliausi prane
šimai nieko nesako apie na
cių raportus, kad rusai par
traukė didelius skaičius ka
rių ir patrankų ir pradėjo 
didelę ofensyvą iš Lietuvos 
į Rytprūsių pusę.

būtų dalyvavęs konferenci
joje, ji būtų įvykusi kitur.

Prezidentas ir Ministras 
Pirmininkas pradėjo svarsty 
ti parinkimą viršininko ve
dimui didžiausios ofensyvos 
prieš Japoniją. Kiek supran 
tama, svarstoma net apie 
pervedimą Gen. Eisenhower, 
sąjungininkų vyriausio ko- 
mandieriaus Europoje, įPa- 
cifiko frontą.

Informuoti sluoksniai, ta
čiau, linkę tikėti jog ameri
kietis komandierius bus pa
rinktas iš aukštų admirolų 
ar generolų, kurie sekmin- 
agi veda vajų Pacifike. Dau 
giau minima vardai Gen. 
MacArthur, Adm. King, ir 
Adm. Nimitz.

viena po Hitleriu, Himmle- 
riu, Goebbelsu ir Ribbentro- 
pu, vadinama “Vernichtung 
spartei” arba Sunaikinimo 
partija; kita po Reichsmar- 
šalu Hermann Goeringu, va
dinama “Friedenspartei,” ar 
Taikos Partija.

Amerikiečiai Italijoje 
Artėja Prie Perėjos

ROMA, rūgs. 13.—Penk
to® armijos kariai, kurie 
puola nacių Gotų linijos 
centrą į šiaurryčius nuo 
Florencijos, dasivarė iki 
mylios nuo Futa perėjos, 
kuri yra viena svarbiauslij 
perėjimų per nacių liniją 
šiaurinėje Italijoje.

Sakoma ta perėja stipriau 
šarvuota ir ginama negu 
Cassino; kur įvyko Italijos 
kovų didžiosios grumtynės.

Sąjungininkų štabas sakė 
penktoji armiją, pasiekė Lan 
gnano ir Poggio D’Ella Do- 
gana, penkias ir dvi mylias 
į pietvakarius nuo tos per
ėjos.

IR VftL SUSITIKO GUEBEC MIESTE Naciai Pripažįsta Praradę Poziciją; 
išlaipdinta Ketvirta Amerikos Armija
LONDONAS, rūgs. 13.—Vokiečių radio pripažino, kad 

“amerikiečiai užėmė vakarinės sienos priešakinę pozici
ją,” bet nepasakė, kur Siegfried linija buvo pralaužta.

LIUKSEMBURGO - VOKIETIJOS PASIENYJE, rūgs. 
13.—Amerikos kariai šiandien paleido didelį artilerijos 
baražą į Siegfried liniją, bet vokiečiai neatsakė į tai nė 
vienu šūviu.

SĄJUNGININKŲ ŠTABAS Londone, rūgs. 13.—Šian
dien pranešta, kad šalia Amerikos pirmos, trečios ir sep
tintos armijų Prancūzijoje dabar kovoja ir devintoji ar
mija, kuriai vadovauja Lt. Gen. VVilliam Simpson.

Nepasakyta, kur naujoji armiįja veikia, ir kaip rišosi su 
Prancūzijoje esančiom Amerikos armijom.

Čia atvaizduojama Earl of Athlone, Kanados Generalinis Gubernatorius, Preziden
tas Rooseveltas, Anglijos Ministras Pirmininkas Churchill ir Kanados Ministras Pirmi
ninkas Mackenzie King, kurie suėjo senoj pily prie St. Lawrence upės, Quebec mieste.

(Acme-Draugas Telephoto.)

Rekordinės Atakos 
Ant Vokietijos

* VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rūgs. 13.—Didžiau
sias lėktuvų bombardavi
mas istorijoje šiandien pra
skynė kelią šešioms sąjun
gininkų armijoms ilgam 
fronte, nuo Šveicarijos iki 
Šiaurės jūros.

• Apskaičiuojama, kad lėk
tuvai numeta apie 10 tonų 
bombų kas minutę.

Atakose kol kas dalyvavo 
daugmaž 6,000 lėktuvų.

WPB Mano Naciai iki
Spalių 31 d. Susmuks
LONDONAS, rūgs. 13.—

Iš patikimų šaltinių praneš
ta, kad Amerikos karo pro
dukcijos viršininkai nusta
tė spalių 31 d., kaipo “vė
liausią“ dieną nacių susmu
kimui.

Nuolat Puola Palau, Halmahera Salas
PEARL HARBOR, nigs. 

13.—Adm. Nimitz pranešė, 
kad Amerikos lėktuvnešių 
lėktuvai sekmadieny ataka
vo Palau salą, 600 mylių į 
rytus nuo Davao. Sekančią 
dieną, karo laivai priplaukė 
arčiau ir savo patrankomis 
apšaudė są salą.

Nimitz taipgi sakė, kad 
lėktuvai numetė 120 tonų 
bombų ant japonų pozicijų 
Babelthuap, Leleliu ir An- 
guar salose.

(Nimitz lomunikatas nie
ko nesakė apie lėktuvnešių 
ataką ant centrinių Philip- 
pine salų, kaip .Tokyo radio 
vakar pranešė.)

MacArthur komandos la
kūnai sekmadieny numetė 
202 tonus bombų ant olan
dų Celebes salos, į vakarus

Rumunija Pasirašė 
Paliaubų Sutartį

MASKVA? rūgs. 13.—Ru
munija, buvusi Hitlerio tal
kininkė, kurios kariai dabar 
kaujasi prieš nacius, vakar 
formaliai pasirašė paliaubų 
sutartį su Jungtinėm Tau
tom.

Paliaubų sąlygos kol kas 
nepaskelbtos.

Tokyo Pranešė Apie 
Atakų ant Kurilių

NEW YORKAS, nigs. 13, 
—Tokyo radio sakė 10 Ame 
riko® lėktuvų vakar rytą 
atakavo Kurilių salas, įšiau 
rę nuo Japonijos, o kitas 
dalinys puolė japonų bazę 
Marcus saloje, apie 1,200 
mylių į pietryčius nuo To
kyo, pirmadieny ir antra
dieny. *•”5

nuo Naujos Gvinėjos ir pie
tus nuo Philippinų. Netoli 
Manado, šiaurrytiniam kran
te, bombos išaižė priešo ae
rodromo aikštes ir sudegi
no barakus bei sužalojo pris 
plaukas.

Didelis Liberator lėktuvų 
dalinys atakavo Halmahera 
salą, kur numetė bombas 
ant aerodromų, sandėlių ir 
batarejų. Sukelta daug gai
srų.

Lėktuvai taipgi puolė Ce- 
ram, į pietus nuo Halmahe
ra, kur numetė 126 tonus 
bombų.

Sekmadieny ir pirmadieny 
lakūnai pietvakarių Pacifi
ke nuskandino vieną priešo 
laivą, kitą užvarė ant kran
to ir sunaikino ar sužalojo 
keturis kitus laivus.

...“and that government of

the people, by the people, for

the people, ahall not perish
from the earth.”

Price 3c

—Abraham Lincoln

vot xxvm

VYRIAUSIAS AEF ŠTABAS, rūgs. 13.—Amerikos ka
riai baigė užimti Roetgen miestą, Vokietijoje. Amerikie
čiai greit pralaužė pirmąsias priešo linijas šioje apylin
kėje ir dabar puola pozicijas toliau už miestelio.

Rotegen randasi šešias mylias į rytus nuo Eupen, 
Belgijos pasienio miestelio ir devynias mylias į pietryčius 
nuo Aachen.

Suomijoje Laukiama 
Rusų Taikos Sųlygu

STOKHOLMAS, rūgs. 13. 
—Sužinota, jog Helsinkyje 
laukiama Suomijos Minis
tro Pirmininko Hackzell gri 
žimo iš Maskvos su rusų 
paliaubų sąlygomis.

Švedijos labdaros ir mili- 
tariniai pareigūnai įsteigė 
pabėgėlių stotį prie Hapa- 
randa, kur, tikimasi, subėgs 
apie 100,000 asmenų iš Suo
mijos.

Pagal paliaubų sutartj, 
septynios nacių divizijos 
šiaurinėj Suomijoj turi iki 
penktadienio išsineš d i n t i 
Suomijos ir Švedijos vyriau 
sybės nemano, kad naciai 
suspės tai padaryti ir dėlto 
šiaurinė Suomija gali virsti 
į karo lauką.

KARO BIULETENIAI 
—Amerikos lakūnai ori

nėse kovose Pacifike numu
šė suvirš 200 japonų lėktu
vų

—Amerikiečiai Vokieti jo
je įsilaužė į Aachen prie
miesčius.

....... I "■

fXTRA PRANEŠIMAS
Šiurpulingos Žinios 

iš Tėvynės Lietuvos
Ketvirtame (editorialų) 

įyuslapyje rasite įdėtą ži
nių iš dabartinės padėties 
Lietuvoje. Tos žinios ne
paprastai skandžio®. Jas 
nerskaitę, pasakykite ii 
kitiems ir stokite | darbą 
Lietuvai gelbėti. Sąryšyje 
.vi tomis žiniomis rasite 
Ir redakcijos strainsnį — 
“Lietuvos žmonių kry
žiaus keliai' —kurį taip 
pat perskaitykite.

Nėra vėlesnių žinių .apie 
kitą invazijos dalinį,- kuris 
įsiveržė penkias mylias į Vo
kietijos teritoriją toliau pie 
tuose, į šiaurvakarius nuo 
Trier.

. ...... -i-*■ a ų. • •

Amerikos trečios armijos 
kariai veržiasi pirmyn iš sa
vo pozicijų rytiniam Mosel- 
le upės krante, virš Nancy, 
ir per dvi valandas pasisus- 
tūmėjo aštuonias mylias.

Pėstininkai nakties metu 
atmušė nacių ataką, kuri 
vienoje vietoje įsiskverbė

Septintoji Armija Veržiasi į Belfort
ROMA, rūgs. 13.—Ame

rikos septintos armijos ka
riai pasistūmėjo pirmyn 
prieš staiga sumažėjusią 
opoziciją keturias mylias į 
rytus nuo Vesoul, ir pasiekė 
Dampvalley-les-Colombe, pa 
gal svarbųjį vieškelį 26 my
lias į vakarus nuo Belfort 
perėjos, kuri veda į pietva
karinę Vokietiją.

Kitas dalinys pasivarė še
šias mylias į šiaurę nuo Ve
soul iki Flagy.

Linijos dešiniąjam gale, 
netoli Šveicarijos sienos, 
prancūzai kariai smarkiai

Atkeršydami už Tris,, 
Naciai Sušaudė 230

ROMA, rūgs. 13.—Žinios 
iš Florencijos sako naciai 
užmušė 230 Civitella Dell a, 
Chiana gyventojų už tai, 
kad italai partizanai užmu
šė tris nacius.

Trisdešimts įkaitų, jų tar
pe ' kunigas, buvo suimti 
bažnyčioje birželio 26 d. Jie 
buvo pastatyti prie sienos 

, mokyklos kieme ir kulkos
vydžiu sušaudyti. Netoli 

Į miesto naciai suėmė 21 ber- 
I niuką ir juos sušaudė.

500 jardų į amerikiečių li
nijas.

(Berlyno radio sakė tre
čios armijos kariai persikė
lė per Moselle upę žemiau 
Nancy, ir žygiuoja į Lune- 
ville, 15 mylių į pietryčius.)

Grumtynės tebesitęsia už 
Brest, Boulogne, Calais ir 
Dunkirk uostus. Užimtam 
Le Havre uoste suimtų Ma
cių skaičius pasiekė 8,000. 
Naciai bandė pravesti dvi 
kontratakas prieš amerikie
čius.

imasi su naciais 20 mylių 
rajone tarpe Villersexel ir 
Pont de Roide, 16 mylių į 
pietus nuo Belfort.

Septintoji ir trečioji ar- 
mįjos susijungė prie Chatil- 
lon, ir tuo uždarė pabėgimo 
kelią nacių jėgoms pietinėj 
ir vakarinėj Prancūzijoj.

Manoma toje kišenėje su
gauta apie 20,000 nacių ka
rių,, kurie turės pasiduoti 
arba žūti. Nuo pietinės Pran 
cūzijos invazijos pradžios 
suimta bent 75,000 nacių 
belaisvių.

Reiche 'Pradingo' 
100,000 Darbininkų

NEW YORKAS, rūgs. 13. 
—Kad Gen. Eisenhower at
sišaukimas į svetimšalius 
darbininkus Vokietijoje ne
dirbti naciams davė gerų 
vaisių nurodoma, britų radio 
pranešime, kuris sakė naicai 
pradėjo “ medžioklę suėmi
mui apie 100,000 svetimšalių 
darbininkų,” kurie nepasi
rodė darbubse. Kaip žinoma, 
naciai savo laiku išdeporta- 
vo didelius skaičius Lietu
vos žmonių į Vokietiją pri
verstiniems darbams.
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
NorthSide

Atėjo žinia, kad Prancū- 
Zijoft laukuose žuvo Petras 
Goetia. Liūdime kartu su tė
vu, broliais ir sesutėmis. Jo 
motina tik šeši mėnesiai 
kaip tapo palaidota, josios 
laidotuvėse jis negalėjo da
lyvauti, 'nes buvo pačiame 
kovų sūkuryje. Tesusitinka 
jiedu danguje.

Petras Gustis jau trečias 
iš mūsų kolonijos paguldo 
galvą. Už ką? Tikėkime, kad 
už visų tautų laisvę taigi ir 
už Lietuvos, savo tėvų gim
tąjį kraštą.

Rugsėjo 9 d. pasimirė Juo 
zapaa Macaiti*, 56 metų am> 
žėams- Mirtis užklupo, gali
ma sakytį netikėtai, pasly
do eidamas laiptais, užsiga
vo galvą, nuvežtas į AUeg- 
bany General HospitaJ, ne
atgavęs sąmonės, persisky
rė su šiuo pasauliu.

Panašios rtSirtys mums 
nuolat primena tą tiesą, kad 
nežinome nei dienos nei va
landos. Manome gyvensią 
dar daug metelių, tik žiūrėk 
kažkokia Aukštesnioji Jėga 
mūs gyvenimo siūlą ir nu
traukia. Dažnai neblieka lai
ko jokių sąskaitų bepadary
ti. Pasiliko nuliūdusi mote- 
ria, ištekėjusi duktė Kvede- 
rienė, vedęs sūnus ir kitas 
sūnus. Dėdės Šamo tarnybo
je. Reiškiu užuojautos žodi 
visiems giminėms ir priete- 
liams. Laidotuvės įvyko rug 
sėjo 13 d. iš Dangun žen
gimo bažnyčios Šv. Kazimie
ra kapuose. Šermenysna at
vyko pažįstamų net iš toli
mos Chicagos. šie asmenys 
papuošė karstą dvasinėmis 
gėlėmis, šv. Mišių aukomis: 
Paplauskienė su šeima, Juo
zas Sereikis, Frank Simona, 
Vera Slater ir Jonas, Sta
sys ir Ona Bekniai, taip jau 
Gailiai su Bomblauskais. Y- 
ra išganinga melstis už mi- 
mirušlua. Dievo gailestingu
mo patirs taa, kuria jo ieš
ko.

Bridgeville
Praėjo didžių Dievo ma

lonių dienos. Lauktieji 40 v. 
atlaidai pasislėpė amžinybė
je. Daug sielų pajautė dan
giškojo džiaugsmo dvelkimą. 
Gausingais būriais žmonės 
lankė bažnyčią, ėjo išpažin
ties, artinosi prie Dievo sta
lo. Malonu buvo žiūrėki, kaip 
sekmadienio rytą beveik vi
sa bažnyčia ėjo prie šv. Ko
munijos. Į atlaidus buvo at
vykę šie kunigai: Misiue, 
Kazėnas, Pikutis, Abromai
tis,. Vasiliauskas, Skripkua, 
Lunskis, Girdis, Lubauskaa. 
Pamokslus pasakė: Lunskis, 
Skripkus, Abromaitis ir Fa- 
thęr McCashin iš Burgetta- 
town. Bažnyčios altoriai she 
ndo gėlėse. Nesinorėjo skir
tis su ta džiaugsmo švente 
Taip buvo jauku ir malonu 
skrajoti mintimi po užbur 
tą laimės karaliją.

Parapijos piknikas Labai' 
Day praėjo dideliu pasiseki
mu. Tai buvo tikras para- 
pijonų “reunion”. Visi pa
doriai linksminosi, prisimin
dami jaunų dienų įvykius, 
džiaugsmą ir svajones. Bu 
vo žmonių ir iš kitur: Lie
tuvių Žinių red. S. Gaba- 
liauekas su žmona, Grebliū- 
nų šeima iš Homestead, Pu- 
meriai iš Pittsburgh© ir ki
ti. To gražaus brangių sve
čių gesto mes ilgai nepa
miršime.

Rugsėjo 13 d. antrą va
landą popiet moterystės luo- 
man įstojo Vincas Eidukas 
ir Anus Husarčik. Abu jau
nieji paeina iš Bentleyville, 
kur mūsų klebonas su vir
šum 20 metų darbavosi. Liu
dytojais buvo jaunojo sesuo 
Abba su savo vyru. Ilgiau
sių metų!

Šv, Pranciškaus 
ViemntyM Rėmėju 
seimas

Kviečiame visus į švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų seimą, kuris įvyks Šv. 
Pranciškaus aka d e m i j o j, 
Pittsburgh, Pa., š. m. rug
sėjo mėn. 17 dieną. Seimas 
prasidės šv. Mišiomia, ku
rias laikya kuo. J. Skvip- 
kue, vienuolyno kapelionas, 
rėmėjų, geradarių ir svečių 
intencija. Dvyliktą valandą 
pietūs svečiams, pirmą va
landą registracija, o antrą 
valandą pirmoje sesija. Kum 
E. Butevičiua sesijų metu 
pasakys progai pritaikintą 
prakalbą.

Tikimės sulaukti daug gar 
bingų svečių, kurie savo da
lyvavimu bei auk a padės

mums kai kuriuos vienuoly
no klausimus išrišti, kaip 
tai, naujosios koplyčios sta
tybą. Dabartinė koplytėlė 
buvo statyta tik laikinai; 
atgyveno savo dienas ir šiuo 
metu reikalingos naujo na
melio Dievo garbinimui. Jei
gu neatsiras kliūčių, tuoj po 
karo manome pradėti staty
bą su jūsų finansine pagal
ba.

Mūsų viltis jumyse yra di
delė; nenorime būti apvil
tos dabar. Tad kviečiame 
visus atvykti į seimą, para
ginti savo draugus bei pa
žįstamus ir kartu su mumis 
praleisti keletą dienelių ant 
gražaus kalnelio.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no rėmėjams aukojamos se
kančios ma trina'

X Šv. Mišios ir šv. Komu
nija už gyvus ir mirusius

rėmėjus kiekvieną mėnesį. Pranciškaus vienuolyno sei-
2. Rėmėjų atminimas mal mą dėl įvairių priežasčių

doje kiekvieną dieną. Jūs negalėsite atvažiuoti,
3. Atkalbėjimas dviejų ro- tai nuoširdžiai Jūsų praši- 

žančių savaitėje rėmėjų in- me savo skirtąją seimui au- 
tencija. ,

4. Trylika antradienių no- 
vena į šv. Antaną kartą me
tuose.

5. Paaukojimas šv. Ko
muniją paskirtomis dieno
mis

Amžiniems nariams prie 
viršminėtų maldų seserys 
aukoja:

1. Šv. Mišias Uždūšinėje.
2. Šv. Mišias ir šv. Komu 

niją seserų metinių rekolek- 
ęijų metu.

Jeigu šiais metais į šv. __

ką, linkėjimus bei patari
mus atsiųsti šiuo adresu:

Sfeterg o f St. Francis 
žft. Providence R. D. 10 
Pittsburgh 10, Pa.

-f—

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių

F =
<13) METŲ SUKAKTUVIŲ

■■ąD
25% Nuolaida Ant Vbą Priefckarę Padirbtą Daiktą!

Mūsų pačių padirbti , 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų 
saoas setas 
ar matrasaa 
perdirbtas ir 
padaryt jįjį

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

2202 W. CERMAK RD. ....................TeL CANal 8887
BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas

J

KREIPKITĖS PRIE MOŠŲ ŠIANDIEN
MES PADAROME LANGAM UŽDANGALUS SULYG JŪSŲ 

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

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

S. J. Vondrak, savininkas Telefonas LAFayette 4560

Laimėjimui pirkite U. S. Karo Bonus jr Štampas!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
8868 So. Tahnan Ava.

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

PIRKiTE KARO BONUS!

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Jūsų garantavimas 
OptaaistrleaUr Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti pripžastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių įkarštį, atitai
so trumparegystę k toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus.

Kreivas akys atttaisomoa. 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. 
rak. Seredmnis nuo pietų, o Ne-

dėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys sutaiso
mos be akini* Ktam pigiau Anlp

4712 Sbuth Ashland A v.
TAKOS

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

.2319 WB8T ROOSEVELT ROAD
J

10/000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDAS
• RUSTO

• GEN
• VYNO
• KORD1ALŲ

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINf OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St, City 
SUPERIOB 1462.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
tintae Stotas, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sintus daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
gA.nUA.ftl

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

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

Nedėliotais pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 *

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vaL ryto Iki 8 vaL vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofisą TeL VTRginia 003S 
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

Rugsėjo 11 d. apie trečią 
valandą popiet tapo operuo
ta* kun. A. Karužižkis. Ra
šant šiuos žodžius dar nega
lima buvo žįnoti, kaip ope
racija pavyko, ir kokioj pa
dėtyje ligonis randasi, nes 
dar ne visai buvo atsigavę* 
iš po “iterio”. Ligoninės ra
portas sako “fair”, tegul tas 
“fair* pavirsta į “very 
good”.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregė jimo — (color 
Mindnom). kroipkitšs prie 
Apsiimu išgydyti.

m

Rugsėjo 8 d. ir 10 mūsų 
klebonas važinėjo į 40 va
landų atlaidus Bridgeville, 
Pa., kur Šv. Antano parapi
joj jau 24 metai gražiai dar
buojasi bud. A. Jurgutis. A- 
part mažos parapijos kun. 
Jurgutis dar prižiūri P’gho 
miesto ’ ligoninę Mayview, 
kur randasi visokių paliegė
lių, bepročių ir t.t.

• KRUPNIKO
>' • • " n.-'lG'*' 'į? \ /

Bus Parduodama

SPEOALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCK 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Habted St 
Phone: YARDS 6054

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* 
strumentua. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEffELBY — WATCKMAKER 

— MUSIC 
4218 ARCHER AVENUE
. Ffcom: LATAYETTK 8611

TeL YARds 5921
KENvoed 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadienio Ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

NATHAN
KANTEB

“LletuvlikM
žydukas”

=^1
PASKOLOS DABOMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

RtotybaL BeaMatovhniiL
ant iiEnovų htaimsDav iucosejmvi

TAF«1TE riNANBINlAI NEPRIKLAUSOMU

TACmiTR mflaų įstaigoje. JOsų Indeliai 
rOpesMacal gtobojaral U Ilgi ga,00AM Kp. 
drausti pec raderta Bavinga and Ūmo to*

Corporation. J0aq plnlsal bus graMta 
Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR tTMIAVRIA LIETUVIŲ 
FIVANSINfi IŠTAKIA

KBISTUTO SAVINGS 
TEL.: CALUMET UU

-* 47

O A N AISO C IA T į ŪN
3226 80. HALSTED 81.

1
Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. 
donąjį Kryžių.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsam gyveni
mui Saugokite jas leisdami lto»- 
sa minuoti >s modcrnltklausla 
metodą, kurtą regėjimo mokslas 
Sali suteikti.

M METAI PATYRIMO 
patrinkime akinių, kurio pralall- 

na visų aklų ItcmgtoL

Dr. John 1 Smetona 
Dr. 1 J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lt-tos
Tutefonas: CANAL OSŽ3, OMcago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien l:»O a m. Iki l:>0 p. m. 

Trečiad. ir iadtad. »:*0 a m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
I AKIU GYDYTOJAS 
ityrlmžs
.1 Yi

LIETUVIS AKI 
30 metų pa

TaLi Yarda 1829
Pritaiko Akinius. 

Kreivu AJds 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dlrbtuvš 
>401 SO. HALSTED 8T.

Į Kampas 34th Streot 
Valandos nuo 10 iki <; nuo 6 iki I 

■akmsdianyja pagal sutartį.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

TeL GBOveh» 0U7 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS n 0HIRUBGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7'iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus
2423 West Marųuette Roaa 

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 

2201 W. Cermak Rds.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—& u. v 
Rakma<L, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas nždarytan.
, REZIDENCIJA

3241 Wėst 66th Place 
TeL REPubUe 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. L ZALATORIS A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare.

TeL YARds 3146

DR. V. k SIMKUS

744 Weri 35th Street 
▼nL: 11-13; 3-4; k 6:30-8:30 

HnnsiHmlalą 2-4 ta 6:30-8:30
tvnntndtoniuto ■ 11-12.

Skaninusia 
kurią

duona yra toji,
savo ranko-^^

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMIock 8700
Rez. tol. PROspect 6080 ‘
Jei neatsiliepia, šauk SBEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR GH£RURGA8 

&L5fi 8<l Kedsie Avenue
VALANDOS;

nuo 3—4 ir nuo 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

Ofiso TeL .... visgini* 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien ano 2:00 Bd 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartas.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniato 
VaL: 10-12 ryto, 2-6, 7-9 P. M.

1147 S. Habted St, Chicaga
^Pirmadieniais, Trečiadieniais

Ir Šeštadieniais »

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troa lubos)

Ofhm Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Ree. TeL: MIDway 2880

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

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofleo TeL LAFayette 3210 
■ea. TeL ( BKPubHo 0054

•anktta: KEDzie 2866 

VALANDOS: *
Pirm, Antr., Ketvir. 6 iW 9 vak;

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.
Beštad. 6 vaL iU 9:30 vak. 

Sekmadtoalala pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet Žmogus praranda.
tikėjimą dčl tą kad >
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

"URArnAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

117 No. Dcorborn Street 
TeL RANdolob 6488-M86

HEliF WANTED — VYRAI

Vamzdžių Mašinos 
OPERATORIŲ

—IR—

Abelny Darbininku
Gera pradinė mokestis. Mes jus 
išmokinsim. Pastovūs po karo 
darbai. Atsišaukit tuojau.

Saunders & Company
2509 W. CERMAK RD.

NAKTIMS OFISŲ 
DŽENITORIUS
MAŽIAU 50 METŲ

Moderniškuose Stockyards 
ofisuose.

75c I VALANDA 
5 NAKTYS SAVAITĖJE 

40 V AT .AND V 
11 VAK. IKI 7:80 RYTO 

“Ii” iki durų.

PAŠAUKIT OFISO VEDEJĄ 
YARDS 0240

8 RYTO IKI 4:30 PP.

LIBBY, McNEILL & LIBBY

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

VYRU
BE Patyrimo 

Pasirinkimas Šiftų 
Puiki Mokestis 

Apsauga Po 
Pergalės

MAREMONT
1625 S. Ashland

MELSKITĖS Už TAIKĄ! Pirkite karo bonus.

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 
V AL.: 7 RYTO IKI 8 PP.
AR 3 PP. IKI 11 VAK.

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAU: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO
ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

PATYRUSIŲ 
ŠILT-NAMIUI VYRŲ

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

OAKWOODS OREENHOUSES 
1035 E. 671 h St. — Plaza 1950

REIKIA. Danty. Laboratorijoje 
Pagalbininko. Gera mokestis. Atši- 
šaukit į—Room 1530 — 55 Ea«t 
Washington Street.

HEI.P AYANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 6:80 
vakare Dd 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING room 
PATARNAUTOJŲ.

Uniformos duodama:
Valgis dykaL

Dienos, vakarais ar naktlntaib 
valandomis

. <. Atsišaukit

Illinois
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SEIMININKE — pilno laiko. Kam
barys. Du suaugę. Du hlg-h school 
vaikai. Reikia refereneesi Tel.: — 
ENGlewood 1971 tarp 10 ryto iki 10 
vakare.

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEWATER BEACH APTS. 
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 3500—MR. WALL

OPERATORIŲ
PRIE BLIUZIŲ

FORM FASHION, INC.
# 325 W. ADAMS

' Srd floor

SEELEY 3200

HELP AYANTED — MOTERYS

REIKIA
MOTERŲ

.Moderniškoj kiaušinių daužymo, 
dirbtuvėje.

GERA MOKESTIS 
GEROS VALANDOS

DARBAS SĖDINT

Fulton Egg Products
1019 W. FULTON ST.

REIKIA

MERGINU
• —IK—

MOTERŲ
★ ★

Svarbi Pramone 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

MERGINU — Pakuotoju ir Assem- 
blers. 5 dienos i savaite, geros darbo 
sąlygos. JERYL I.IGHTING OO., 
1445 W. Hubbard St.. CANal 8636.

MERGINŲ IR MOTERŲ

Daužyti kiaušinius. Gera mokes
tis h* bonai. Atsišaukite į

SUPERIOR CANNED EGG CO. 
1500 S. Sangamon St.

i,, i. ■ ■ ■.. ■». ■Į.h.įi.. i ; —
GIRLS - WOMEN

t

Light Factory Work 
Permanent Position With 

Post-War Fu ture 
Old Established Firm 

48 hour week.
Time and one-half over 40 hours.

• Free Life Insurance
• Low Cost Hospitalization
• Vacation With Pay

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

RUP. 6383 — Ask for Mr. Dynn.

MOTERŲ IŠMOKTI
Assembly, drilling ir inspektavimo 
darbus. Dieną ir naktį darbai, po 
karo progos.

UNITED MFG. CO.
6123 N. Western Avė.

TARNAIČIŲ
Pilnam ar daliniam laikui. South 
aide apartmentų viešbutyje. Geros 
darbo sąlygos. Alga $88.70 J mėnesi.

MAYFAIR HOTEL 
5498 Hvde Park Blvd.

_________ PLAZA 1600

TYPISTS
Part time Cashier— 

evenings.

Gatewav Cltv Transfer Co. 
2023 8. Morgan St.

PARDAVIMUI

PARSIDUODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnesnių Informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nutantas, 4686 Ro. Wood Street, ar 
telefonuoklte LAFayette 6068.

PARSTDUODA — Naminiai Rakan
dai. dlnlng room setaą radlo Ir floor 
lempos. Prieinama kaina. Krelpkltšs 
sekančiu adresu: 1818 8. 61 CT„ 
Cicero. III.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 

TeL YARDS 1866. 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

Top w ©r kiti g Go
Wt,B ctpproved »weHtr«»-Sfl<»9 
♦o «as yev baro

erved <t «©«»•»*$*;.••••♦•.•:• ... .
yov

tjfe'ate obiihy.

MAN L W N E E DS 
CHINE S OPERAI 

AND
ARC WELDERS

lf not experienced we will trai

DANLV MACHINE SPECIALTIES, INC.
211)1) SOUTH 52nd \VL\IL ■ CICERO, ULINOIS

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH.
Karo auka. Rugsėjo 2 d. paskirtas tam darbui Bal

žinomo laidotuvių direkto
riaus Stasio Barto šeima ga
vo žinią iš Karo Biuro, kad 
jų sūnus, Lt. Gerald A. Bar
to, žuvo mūšiuose karo fron
te, kur nors Prancūzijoj. 
Prieš kelias dienas šeima 
dar gavo nuo jo laišką, ra
šytą jo gimtadienį, rugp. 8 
d. Kitą dieną jis jau tapo 
užmuštas. Gal jis nujautė 
ką negero, nes tame laiške 
rašė apie jo būsimą užduo
tį ir kad niekai nesirūpintų 
apie jį. Rašė, jei Dievas 
duos, tai išliksiu ir vėl pa
simatysim. Kitam laiške dar 
rašė šiaip: “Ąš žinau, kad 
jums rūpi apie mūsų Kalė
das čionai’. Nesiųskite man 
nieko, aš nieko nereikalau
ju, vien tik dvasinio bukie
to (spiritual buoąuet)”.

Lt. Gerald A. Barto yra 
pirmutinė karo auka iš mū
sų- parapijos. Jis gimė rugp. 
8 d., 1917 m. Pašauktas į 
tarnybą balandžio m. 1941. 
Birželio m. 1943 susituokė 
su Elena Bartninkaite, kuri 
šiuo laiku gyvena pas savo 
motiną, Broadway Av/ 

Baigęs Catholic Central 
High School ir Davenport — 
McLauchlan Institute, sėk
mingai išlaikęs kvotimus į 
Sočiai Security, tuoj buvo

macnanaessmsE^ans
ir ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★

★ For Sale I
★ For Rent I
★ For Help I

. ★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’# Greatest

EKhoanlan Daily Newspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALE AN AD-TAKER 

CLASSIFIED OFFICE

TEL— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** * ** * 4

timore, Md. Vėliau buvo per 
keltas į Detroit, Mich., iš 
kur ir pašauktas į karą.

Iškilmingos, graudingos 
gedulo pamaldos už Lt. Ge
rald A. Barto sielą buvo rug
sėjo 9 d., 9 vai. ryto. Mišias 
laikė prelatas M. Krušas iš 
Chicago. Kun. Albert Ber- 
nott buvo diakonu, o kun. 
Juozas Sakowski — subdia- 
,konu. Vargonus grojo Adol
fas Mondeika, vargoninin
kas iš Cicero, III. Mondeika 
prisiminė, kad tą dieną su
ėjo lygiai 20 metų, kaip pa
liko Grand Rapids ir išvyko 
į Cicero. Nieks negalėjo nei 
manyti, kad jis minės su
kaktį tokiu būdu, t. y. Var
gonais groti jo draugų sū
naus gedulo pamaldose.

Jaunas Barto paliko di
deliam nuliūdime jauną žmo 
ną Eleną, buvusią Bartnin- 
kaitę, ir sūnelį Robert-James 
vos 5 mėnesių amž.; tėvus 
Stasį ir Eleną Barto; 1 bro
lį Berniard; 3 sesutes — Ma- 
rianne, Chicagoje; Rosema- 
rie —»■ Detroit ir Eleną čia 
nais; daugelį kitų giminių 
čionai ir kitur; tetą vienuo
lę seserį M. Rosaliną, kuri, 
nors ir pati liūdėjo, via tik 
ramino šeimą šioj liūdnoj 
valandoj šiais žodžiais: “Die 
vas ir tėvynė jam visuomet 

.buvo pirmenybė; jis ėjo į 
{kovą pasirengęs ginti save 
ideaįus”.

Abiem Barto šeimoms ir 
giminei reiškiam gilios už
uojautos žodį liūdesio valan
doj, netekus brangaus vyro, 
tėvo, sūnaus ir brolio Lt. Ge
rald A. Barto. Lai jam Die
vas suteikią amžiną ramy
bę!

Hull Raportuoja 
Apie Konferenciją

WASHINGTON, rūgs. 12. 
—Valstybės Sekr. Hull pra
nešė grupei senatorių, kad 
pirmoji Dumbarton Oaks 
konferencijos fazė “patenki-

PLATINKITE “DRAUGĄ” nančiai baigta.”

Lt. Stanley Barto su žmona Elena ir sūnum Robert-James

žinios
PAMALDOS UŽ KUN. 
JONĄ NAVICKĄ

Rugsėjo 2 dieną suėjo tre
ji metai nuo kun. Jono Na
vicko mirties. Marianapolio 
kolegijoje pasilieka gyvi ir 
artimi velionies darbai, sie
kimai ir patsai jo asmuo. 
Jo dvasia ir atminimas čia 
gyvena taip stipriai, kad 
sunku betikėti, jog treji me
tai jau praėjo nuo šio ne
nuilstamo lietuvio ir kunigo 
mirties.

Bet gėlėmis apstatytas ka 
pas primena, kad kun. J. 
Navicko jau nėra gyvųjų 
tarpe.

Darbo šventėje, rugsėjo 4 
dieną, Marianapolio koply
čioj buvo atgiedotos iškil
mingos gedulo Mišios už 
kun. J. Navicko sielą. Mi
šias laikė kun. J. Vaškas.

Po Mišių šv. gausus žmo
nių būrelis nuėjo prie velio
nies kapo, kur kun. J. Vai
tekūnas pasakė pamokslą, 
iškeldamas kun. J. Navicko 
darbus tautos ir Dievo tar
nyboje, o generalinis vizita
torius kun. K. Rėklaitis at
giedojo “Libera”.

Į pamaldas buvo atvažia

vusių iš artimesnių vietų 
svečių, tiek kunigų, tiek pa
sauliečių.
Mokslo metų pradžia

Pirmadienį, rugsėjo 11 d, 
Marianapolio kolegijoje bu
vo pradėti nauji mokslo me
tai. Ta proga Marianapolio 
koplyčioje buvo atgiedotos 
iškilmingos Mišios, kurias 
laikė rektorius kun. dr. J. 
Vaškas.

Šiais metais Marianapolio 
kolegija padidėjo mokinių 
skaičiumi: jų yra dvigubai 
daugiau negu pernai. P. T.

Baigta Aptamsinimas 
Manchesler Mieste

MANCHESTER, Anglija, 
rūgs. 13.—Po penkių metų 
aptamsinimo, vakar naktį 
pirmą kartą sužibėjo šio 
miesto šviesos. Tai buvo 
pirmas didesnis Anglijos 
miestas, kur nebeveikia ap
tamsinimo įsakymas.

Maži vaikai dar nebuvo 
nė matę nušviestų gatvių, o 
suaugę išėjo į gatvę pasi
džiaugti.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ” 
DUOKITE JĮ KITIEMS
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Lietuvos žmonių
ŠIURPULINGOS ŽINIOS

keliai

Šiomis dienomis mug pasiekė šiurpulingos žinios. Spė
liojimai apie naują Sovietų okupacinį rėžimą Lietuvoje 
1 įsitvirtina. Gaunami pranešimai per Švediją parodo, 
kad Sovietų užimtuose Lietuvos plotuose eina beatodai- 
linė lietuvių eksterminacija.

Veiklesni lietuviai sušaudomi vietoje, arba mobili
zuojami į Raudoną Armiją, kiti masiniai tremiami 
Rusijon, (vykius pergyvenę liudininkai tvirtina mil
žiniškos žmonių vilkstines pėsčiomis varomos Rytų 
link.

Per visus Lietuvoje užimtus plotus eina kolchozų 
steigimas, kuriuose apgyvendinami dar vokiškojo o- 
kupanto Lietuvon atvaryti runai.

Daug apgyventų vietų liko visiškai be gyventojų. 
Jų tarpe minimi Vilkaviškis, Utena, Šiauliai, Kuršė
nai ir t.t.

Bėga kas gyvas ir kas gali. Daug lietuvių, katas
trofos akivaizdoje, išeities nesurasdami, nusižudė.

Minimos masinės Sovietų suruoštos lietuvių žudy
nės Utenoje, Ukmergėje, Svyriuose ir kitur.

žymesnis skaičius lietuvių pasiekė Švediją. Jų skai
čius kas kart auga, nepaisant kad Švediją pasiekti 
ir nėra lengva; pabėgėlių laivelius’ medžioja tiek ru
sų, tiek vokiečių virš Baltijos (jūros nuolatos skrai
dantieji lėktuvai.

Minimos pavardės kelių Baltijos jūroje žuvusių ge
rai žinomų Lietuvos veikėjų.

Karo veiksmams šią vasarą Lietuvon persimetus, 
vokiečiai suintensyvino žmonių deportavimą Vokie
tijon. Vien per du paskutinius mėnesius papildomai 
Vokietijon išdeportuota apie 2504)00 asmenų.

UŽ KĄ LIETUVIŲ TAUTA NAIKINAMA?

Šios žinios nėra iš piršto išlaužtos. Jos yra gautos iš 
pasitikimų šaltinių. Jas perskaičius, ne vienam ateis į 
galvą klausimas, kodėl taip įžūliai ir žiauriai yra veda
mas lietuvių tautos likvidavimo darbias?

Lietuvių tauta siekia laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo. Lietuvos žmonės niekam blogo nedaro, tik nori 
būti patys savo krašto, savo žemės šeimininkais. Bet 
šitokį jų norą ir nusistatymą užsispyrė sulaužyti Vo
kietijos naciai ir Rusijos bolševikai. Kadangi lietuviai 
atsisakė išsižadėti savo krašto laisvės ir nepriklauso
mybės ir pasiduoti svetimųjų išnaudojimui ir vergijai, 
todėl nuo 1940 m. birželio 15 dienos jie spardomi, mu
šami, kalinami, ištremiami, badu marinami ir kitokiais 
būdais žudomi. Vienu žodžiu, Lietuvos žmonės, norė
dami savo kraštui laisvės ir gerovės, yra verčiami eiti 
baisiais, kruvinais kryžiaus keliais.

PG DVIEJŲ OKUPACIJŲ

1940 m. birželio 15 d. bolševikai ginkluotų jėgų pa
galba okupavo Lietuvą ir tuoj griebėsi persekioti visus 
tuos, kurie tai okupacijai bet kokiu būdu pasipriešino. 
Lietuvių organizacijos pasmaugtos, privatinė nuosavy
bė panaikinta, kalėjimai lietuviais perpildyti, trauki
niai tremtiniais į Sibirą prikemšami.

Nuo 1941 m. brželio mėnesio ligi pat šiol Lietuvos 
žmones persekiojo, terorizavo ir žudė Vokietijos na
ciai. Jie naikino Lietuvą, žudė lietuvius tais pačiais 
tikslais, kaip ir rusų bolševikai. Mat, lietuviai ir na
ciams nepasidavė, ir jiems vergauti nesutiko, bet prieš

juos kovojo ir pogrindžiuose darbavosi dėl laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atsteigūao. Dėl to. 
išvejami iš Lietuvos naciai degė ir dega keršių. šim 
tai tūkstančiai lietuvių krito to baisaus keršto auka.

OKUPANTŲ ŽIAURUMAI TAUTOS NUSISTATYMO 
NEPAKEITĖ

Tačiau, virš paduodamos žinios labai aiškiai kalba, 
kad ir nei bolševikų nei nacių budeliai, siautę Lietu 
voje nuo 1940 m. iki šių dienų, lietuvių tautos troški 
mų nepakeitė, jos valios nesulaužė. Lietuvis geriau 
mirs, bet kitiems nebevergaus.

Su tokiu, tad, lietuvių nusistatymu susitiko antru 
kartu atėję į Lietuvą Rusijos bolševikai. Jie manė, kad 
naciai jau bus išmušę iš lietuvių širdžių troškimą gy 
venti laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, bet surado, 
kad tasai troškimas ir nusistatymas yra dar labiau 
sustiprėjęs. Todėl ir ėmėsi jėga jį laužti. Visas švie 
sesnis lietuvių elementas, kurs labiausiai stovi ant 
kelio bolševikams pasiglemžti Lietuvą, kaip matome 
visokiausiais būdais yra likviduojamas. Tai yra žiau
ru, nežmoniška! Tai visu griežtumu prieštarauja At
lanto Carterio dėsniams ir visiems Amerikos ir jos 
sąjungininkų paskelbtiems karo tikslams.

KAS MUMS DARYTINA?

Ar mes, Amerikos lietuviai, girdėdami apie Lietuvos 
žmonių likvidavimą, sėdėsime sudėję rankas ir tylėsi
me? Aišku, kad ne!

Amerikos Lietuvių Taryba iš savo pusės jau yra pa
dariusi atitinkamų žygių. Jos prašymas gelbėti žudo
mus Lietuvos žmones jau yra pasiekęs Prezidentą Roo- 
seveltą, kuris šiomis dienomis konferuoja su Premieru 
Win stori Churehiliu Kvebeke. Bus padaryta ir daugiau 
panašių darbų ir žygių.

Mes iš savo pusės turime remti Amerikos Lietuvių 
Tarybą ir jos daromus Lietuvai gelbėti žygius. Juk aiš 
kiai matome, kad šiuo skaudžiu ir kritingu lietuvių 
tautos gyvenimo momentu mums reikalinga tampr. 
vienybė. Jei kada tiko patriotingiems lietuviams šūkis 
— visi už vieną, vienas už visus — tai jis tinka da
bar. “Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi”...

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje labai žymiai padidins 
ir šelpimo, problemą. Todėl dabar, tuoj, be jokių išsi- 
kalbinėjimų ir atidėliojimų visur suorganizuokime Ben
drojo Amerikos Lietuvių šelpimo Fondo skyrius ir tap
kime veikiais jų nariais.

Lietuvos žmonės savo gyvenimo pavojingiausiose ir 
skaudžiausiose valandose šaukiasi į mus prašydami pa
ramos ir pašalpos, ištieskime jiems savo gailestingą 
ranką, gelbėkime juos!

Sustiprintomis jėgomis
X Vokiečiams jau tenka ragauti tie patys vaistai, ku

riais jie kitus girdė per keletą metų. Jie buvo įsiveržę 
į svetimus kraštus ir kariavo ne savo žemėj, bet kitų 
tautų turtą naikino, šiandien amerikiečių karo jėgos 
jau k&ujasi Vokietijos teritorijoj. Netrukus jau bus 
prie Rbine upės krantų. Dabar gal supras, kaip jau
čiasi, kuomet didelių armijų susirėmimai eina prie jų 
namų, jų žemėje.

Tenka pažymėti ir tą, kad ir Devintoji Jungtinių 
Valstybių Armija užėmė savo poziciją Prancūzijoj ša
lia Pirmosios, Trečiosios ir Septintosios. Vadinas, da
bar jau keturios Amerikos armijos daužys nacių karo 
mašiną ir maršuos Berlyno link? Ketvirtosios Armijos 
vadu yra gen. W ii liana H. Simpson.

Tai bus didžiausia Amerikos karo jėga, kokia bet 
kada buvo sutraukta į mūšių lanką vienu kartu ir 
vienon maždaug pozicįjąp. šiaip sustiprinta jėga, aiš
ku, pagreitins -pergalės laimėjimą.

Valdžios programa 
kovai su džiova

Federalė valdžia pradėjo 
kovą su džiova. Liepos mė
nesį prezidentas pasirašė po 
nauju Viešos Sveikatos Biu
ro Įstatymu. Ir programa 
prasidės, kada kongresas pa 
skirs reikalingus $10,000,- 
000.

Džiovos Kontroliavimo 
skyrius jau įsteigtas Svei
katos Departamento. Dr. 
Herman F. Hilleboo bus di
rektorius.

Pareigos bus trejopos — 
išvystyti būdus sulaikymui 
gydymui ir kontroliavimui 
džiovos, padėti valstijoms, 
apskričiams, sveikatos dis- 
triktams ir valstijų kitiems 
skyriams; įsteigti ir užlai
kyti būdus sulaikyti, gydy
ti ir kontroliuoti ligą, ypa
tingai kontroliuoti ligos iš
siplėtimą tarp valstijų.

Beveik 60,000 asmenų J. 
Valstijose miršta nuo džio
vos kas met. Viena mirtis 
iš kiekvienos trijų tarpe bal
tųjų gyventojų nuo 20 iki 
34 m. amžiaus yra nuo džio
vos. Ir dar mirtys neparo“ 
do ant kiek liga išsiplėtoju
si. Nes daug žmonių visai 
nežinodami ja serga.

26 iš 48 valstijų neturi 
apmokamų medicinos oficie- 
rių, kuriems prisieitų vesti 
sėkmingą programą, kad 
kontroliuoti džiovą. Tikima, 
kad šis naujas valdžios pa
skyrimas tą aprūpins. Nes 
naujas įstatymas įgalioja 
Sveikatos Biurą kooperuoti 
su valstijų ir teritorijų į 
sveikatos oficieriug surasti 
džiova sergančius ir bandy
ti išnaikinti tą baisią ligą. 
Vėliausi išradimai padės su
sekti kiekvieną džiovos at
sitikimą.

Dr. Hilleboo sako, kad ga
lima sulaikyti džiovą, bet 
kol kas nėra tam tikro vais
to arba “viaccine”, kuris iš
gydytų ligą. Džiova yra se
riale ir ekonominė problema 
kaip ir mediką line, nes ji 
kroniška liga, kuri sulaiko 
darbininkus nuo savo dar
bų ir daugumoj atsitikimų 
prie greitos mirties. FLIS

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Ii Prancllm Kalbos įtverta 
JUOZAS POVILONIS

Ir jiems naciai įgriso
Vienas Amerikos laikraščių korespondentas, įžygia

vęs drauge su amerikiečių kariais į Vokietiją, rašo, 
kad vokiečių liaudis su džiaugsmu amerikiečius pasi
tiko. Iš to galima suprasti, kad ir patiems vokiečiams 
Hitlerio diktatūros jungas yra įkyrėjęs iki gyvo kau
lo. Ir, veik netenka abejoti, kad dauguma Vokietijos 
žmonių žiūrės į žygiuojančias per jų žemes amerikie
čių armijas, kaipo į jų išlaisvintojas. Toks vokiečių 
liaudies nusistatymas (jei jie pasmeiki visame krašte) 
daug pagelbės greičiau padaryti galą Hitlerio siautėji-
mul- . < Uėūsr

-«• • k y '

lapkričio 26 4.
Po gražaus ir sėkmingo dienraščio “Draugo” pikni

ko, pradedama rengtis prie jubiliejinio koncerto, būsin- 
čio lapkričio 26 d. Orchestra Hali, Chicagos vidormies- 
tyje. Programą išpildys garai operos artistė Paulina 
Stoškiūtė, lauri pastaruoju laiku važinėja po tolimus 
pasaulio kraštus dainuodama mūsų kariams įvairiuose 
karo frontuose.
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JOS. F. BUDfilK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILU

Tek CALumet T237 
------------ --------------

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 — ai priei
namas kainas.

REIKALE PASINAUDOKIT

BVDHJKO RADIO VALANDOS:

U’CCTj, 1000 K., NeOeįioa
vakare — S:SO P.M.
VHFO, 1460 K., Kel 
vakare — 7:00 P. M.

Ketocoo

(Tęsinys)

—Danieliau, atrišk mane 
ir grąžink man mano šau
tuvą, aš nenoriu taip mirti!

Yra minučių, kada jau
čiamas tiesos galingumas. 
Jis nebandė apgaudinėti. Aš 
jam grąžinau laisvę ir vietą 
tarp mūsų. Apie 4 valandą, 
pasinaudodamas ra m u m u, 
kuris tęsėsi, jis prišliaužė 
prie manęs:

—Vieną dieną tu man pa
sakei: aš saugosiu tave, 
kaip brolį; na, gerai, broli, 
aš noriu mirti prie tavęs...

—Koks pasikeitimas vyk
sta tavo sieloj?

—Ak, jis ne staigus. Jau 
kelis mėnesius aš kovoju su 
savim, kartais negalėdamas, 
bet dažniau pats nugalėtas. 
Aš tau melavau, kada nei
giau išgelbėjęs tavo gyvybę. 
Tai aš^ nužudžiau priešą, ku
ris į tave taikė. Šis veiks
mas buvo staigia, aš neg a- ’ 
Įėjau jo išsiaiškinti; keistas 
dalykas, nuo to momento aš 
mažiau tave neapkenčiau ir 
nebeturėjau noro tave už
mušti. Tačiau vis dar likau

handitas, kurį tu pažinojai.
Paskui atėjo tos valan

dos, per kurias aš buvau 
surištas. Ak, kokia kova 
manyje virė! Jėga, kuriai aš 
negalėjau atsispirti, skver
bėsi į mane. Aš galvojau 
apie tokį teisingą savo tėvą, 
tokią mylinčią savo motiną, 
apie tavo mažąją Teresę ir 
apie tave, ypač apie tave, 
kurį norėjau pražudyti. Ir 
pamažu kažkoks dalykas, 
kurio aš niekados nepažino
jau, įslinko mano dvasion: 
sąžinės griaužimas!

Aš bandžiau išsivaduoti iš 
šito antplūdžio, bet mano 
pavartotos jėgos buvo vel
tui.

Aš praleidau vieną bai
sios baimės naktį. Ak, bai
mė mirties, kurią tu daug 
kartų manyje pastebėjai, 
buvo toli. Aš norėjau, kad 
kulka padarytų galą šitai 
sunkiai kančiai. Rytą dar 
huvo blogiau. Ir paskui lė
tai nauja banga pilna vil
ties, kurios aš niekuomet 
nepažinojau, atėjo manęs 
raminti, ir ątrprėt Jj;ad į ma
ne tiesėsi pagalbos ranka.

<{f

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

YARDS 1866
Tarp 9:30 iki 10:30 ryto ar nuo 4 iki 5 pp.

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

<r
CHANE COAL COMPANY 

5332 So. Loną Avenue
Telefonas — POBTSMOUTH 9022

W. UBO. LUMP - Sijoti..........$9 g0
STOKER COAL, Ankštos rūšies, £7 45 
t syk plautos, Chemiškai prirengtos _
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PETROLEUM COKE (Course) 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) JĮQ*95

f

STASYS LITWINAS SAKO:
"nnnHTJ Tal Geriausias Laikas Pirkti įy/VO/Ul — VISOKIOS RU6IES NAMAMS
REIKMENIS.” ------------ GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Dury — Waiiboard — Plaster Board— 
Stogams BeUonenys — kauluotų Plytų Išvaizdos Sy- 
dings — Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo —- Malia
vos — Varnišlo — Eanmello — Geležinių Namams Reik
menų (Uardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių Ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWINA8, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5JO vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Tėvų Marijonu 
Bendr. veikine

Bridgeport. — JT. Mari
jonų Bendradarbių 10 sky
riaus skaitlingas sosirinkl- 
mas įvyko nigs. 8 d.

Pirm. A. Vaišvilienė ati
darė susirinkimą malda ir 
pranešė, kad P. Navickienė 
serga ir liūdname stovy. JJ 
gyvena vienų viena. Jos du 
sūnūs už vandenų ir vienas 
ant vandens kare. Ir tai per 
pirm. - aukoja skyriaus pa
rengimui $1.00. Pirm. prašė, 
kad visi ją lankytų nors su
raminimui. Jos adresas 3128 
W. 21st St., Cicero, BL

Mišioms šv. (tradicinėms) 
už gyvus, sergančius ir mi
rusius narius suaukota $5.

Nutarta turėti

nušauti tris kiškius. Ta. pra
moga, bankietas, bus suruoš 
ta Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje spalių 1 d.

Koveepoadentaa

We$l PuUmane 
naujienos

Rugsėjo 6 d. mūsų bažny
čioje pakrikštyta Leo ir 
Chriatine Konatant dukrelė. 
Vardai duota — Mary-Chris 
tina. Kūdikio tėvas maater 
seržantą* Leo Konstant šiuo 
laibu randasi kažkur Pran
cūzijoj karo fronte. Krikš
to tavais buvo Piktuaių Ona 
(motinos sesutė) ir Edvar
das Konstant (tėvo brolis).

Rugsėjo 17 d. ŠŠ. Petro 
ir Povilo parap. bažnyčioje 
per sumą prasidės 40 va), 
atlaidai ir, kaip visuomet, 
baigsis antradienio vakare 
iškilminga procesija.

Kleb. kun. M. švarlis ra
gina visus atlaidų metu lan
kytis skaitlingai bažnyčion. 
Sako bus daug svečių kuni
gu.

Rugsėjo 6 d. parapijos mo 
kykla pradėjo mokslo me
tus. Pirmą dieną užsiregis
travo 88 mokiniai, truputį 
daugiau negu pereitais me
tais. Mokyklą veda ir mo
kytojauju Šv. Kazimiero pen 
kios seselės.

Rugsėjo 6 d. šš. Petro ir 
parengi- Povilo parap. bažnyčioje bu-

mas (buneo) spalių 8 d. Į vo iškilmingas šliūbas Kla-
komisiją apsiėmė M. Oko- 
nis, O. Jackienė ir A. Ma
tui rokas.

Laiškas skaitytas ir vien
balsiai priimtas ir paskirta 
aukų $5.00 šv. Pranciškaus 
Vienuolynui. Rėmėjos šiuo 
laišku kvietė p seimą Pitts- 
burgh, Pa., rugsi. 17 d.

Dv. vadas kun. J. Praus
kis perstatė centro naująjį 
d va s. vadą kun. Antaną Mi
siūną, MIC. Pirm. paprašius 
žodžio, kun. A. Miciūnas pa
tiekė rimtų ir pamokinančių 
minčių ir susirinkimą bai
gus atkalbėjo maldą.

Susirinkimas baigtas links 
ma ir malonia visų narių 
nuotaika. Rašt. J. š.

ros Kiaupaitėa su Kaziu Zu
be. Jaunavedžiai yra baigę 
parapijos mokyklą ir buvo 
pavyzdingi tarpe jaunimo 
Kazys Zube tarnauja U. S 
kariuomenėje lakūnu.

Linkime jaunai porai gra
žaus sugyvenimo.

Praeitą sekmadienį para
pijos salėje įvyko pramogė
lė (bunco) Šv. Pranciškaus 
seselių vienuolyno naudai. 
Tuomi rūpinosi ir daug pa
sidarbavo vietinis Šv. Pran
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 
Dr-jos skyrius. Žmonių bu
vo nemaža. Sako, kad liks 
apie $100.00 pelno. Labai 
gražu! Rap.

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

Susirgo
Kunigas F. G. Dineen, S. 

J., Šv. Ignaco Rymo-Katali- 
kų bažnyčios klebonas, sun
kiai susirgo ir jau trys sa
vaitės kaip yra Šv. Pranciš
kaus ligoninėje, Evanston. 
Jis turi 79 metus amžiaus, 
ir 20 metų klebonavo Šv. Ig
naco parapijoje.

Skaudi nelaimė
John Fyle, 43 metų, 1246 

Nelson str., buvo rastas pa
sikabinęs miegamajam kam
baryje, savo name. Jis pa
naudojo žuklavimo didelį 
šniūrą pasikorimui. Jo žmo
na pasąrkė, kad jis buvo silp
nos sveikatos nuo to laiko, 
kai jis buvo sutrenktas į 
galvą banditų prieš šešis 
metus.

Ačiū, brangiosios 
rėmėjos

Keturi sužeisti
Keturi keleiviai 

.žeisti praeito antradienio 
Bridgeport. ARD 2 sk. ' vakare, kai į pietus einantis 

pirmininkei, O. Kazlauskai
tei, jos vadovaujamai komi-

Western avė. gatvėkaris su
davė trokui į užpakalį, ne

buvo su-ftoli 31-mos gatvės.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

sijai ir visoms rėmėjoms šir-1 
dingai dėkojam už sureng
tą mums “Pantry Shower’ . |

Dar sykį dėkojame vi-1 
siems, kurie kokiu būdu pri- į 
aidėjo prie šios puotos. Gi
liai įvertiname visų gerašir- 
dingumą ir už tai maldau
jam Gerąjį dangaus Tėvą 
atlydinti j-ums savo malone 
ir širdies ramybe. Šie jūs 
gailestingumo darbai teduo
da jums paragauti šioje že 
mėje, kaip saldu yra dar
buotis Viešpačiui.

Šv. Kazimiero seserys 
. Šv. Jurgio parapijoje

PIRKIT TIESIOG IS 

ŽMONIŲ, KURIE PATY3 

ATLIEKA VISĄ DARBĄ

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas: CEDERCREST 6 3 3 5

BE

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus su
sirinkime iškilo mintis su
rengti kun. J. Prunskiui iš
leistuves, o prel. M. L. Kro
sui ir kun. F. Lukošiui var
dinių pagerbtuves.

Galima buvo surengti trys 
skirtingi perengimai, bet ka
dangi dabar visuomeriė yra 
labai įtempta, daug visokių 
parengimų, tad nutarta vi
sos trys iškilmės sujungti į 
vieną.

Prelato vardinės pripuola 
rugsėjo 29; kun. Lukošiaus 
vardinės pripuola, spalių 4, 
o pradžioj spalių mėnesio 
kun. J. Prauskis išvažiuoja 
į Katalikų Universitetą, Wa- 
shington, D. C., gilinti moks 
lūs. Visos tos progos su
puola labai arti viena kitos, 
tad ir nutarta vienu šūviu

VINCENTAS GALECKAS
Gyveno: 3356 South Uowe Avenue, Chicago, Illinois.
Mįrė rūgs. 13d., 1944na., 3:00 vai. ryto, sulaukęs 51 ra. amž. 
Gimęs Lietuvoje. Kįlo iš Vilkaviškio apskr., Lankeliškės 

parap., Padvarhj kaimo. Amerikoje išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime: moterį Uršulę (po tėvais 

Martašiūnaitė); brolį Stanislovą ir brolienę Margaret ir jų 
šeimą; brolienę Petronėlę Galeckienę ir jos šeimą; mirusio 
brolio Jono štkmą; giminaičius — Kun. J. Martis, Vladą ir 
Joną MartišįŪDUs ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

Valionis priklausė prie Šv. Kazimiero AkadetnijOs Rėmėjų 
ir prie Susivienijamo Lietuvių Namų Savininkų Brįdgeporte.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
LfltuanĖca Avė. Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Jurgio por. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Brolis, Brolienės ir Giminės.
L&kL MrefcL: Antanas M. Phillips, tel. YARds 4908.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

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

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO. 

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

(Netoli Grand Aveu)
PHONE: SEELEY 6108

lAtGllU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, {STEIGTAS BAL U, 1933 M.

WHFC - ll» kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

ild 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:30 vaL vakaro.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 7 ild 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
ats s

*

NULIŪDIMO VALANDOJE

. MRY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
RRUZIN FU NE RA L HOME

petnrnavtaiae — Moteris patarnauja.
PHONE 9009 1117 ROOSEVELT STREET

PACHANKIS PAMINKLAI
FETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1889 m.)

a|a

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 
MAUZOLEJA1

ŽENKLAI

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIUUHIlUilUII

H

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SUPBBV1S1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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 b 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKUS WICH, Pres. and Mgr.

" "-4 ■ ■ ■ 0 ' "į ' ė'..........  ■

MYKOLAS P1UAUKAS
(ijrv.: 2049 W. 2»rd Street.
Mirė rusa. 11d., 1944tn., 11

vaJ. vak., uulaukęa paa&a amž.
Gimęs Lietuvoje. Kilo U 

Panevėžio apskr., najnyfaloa 
parap., Yutainių kaimo. Ame
rikoje K<xv«no M melus.

Patiko dideliame nuHOdtme: 
2 puabroUus Jonų, I>lliack& ir 
Boleslovų JeaullonĮ; krlkžto 
•anų Kazimieru BelužJ Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Talp«l Lietuvoje paliko 
giminių ir pažįstamų.

Priklausė prie Ltstuvtų Pi
liečių kliūbo, Baltos žvaigž
dė. kliūbo ir Ksadonoa Ho&ė» 
kliūbo.

Kūnas paMrvotAa E»chawlcz 
koplyčioj.. 214 W. 2Si-J I»!acc.

Laidotu,A. |vyks penktadie
ni. rugnSlo 15-1. Ift koplyčios 
8:30 vai. ryta bu/ atlydėtai! 
I Aužros V»m parap. i. ainy- 
Cių, kurioje jvyks gedulingas 
pamaldos ui i.llonlc etelų. Po 
pamaldų bus nulydėtus 1 Šv. 
Kaslmilero kao.m u.

Nuožlnlžiai kvlečlaoli vUua 
(rimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šio.'ie iabieiuvūse.

Nuliūdę: 1‘ushioHai Ir visos 
kitoM Giminės.

Laid. direktorei: .Aehnwlrs 
Ir Būnai. Tel. GAN ui 25X6.

Štai Mumis 
PMMMjbM
Rekordas:

6i Firma virš 50 m. 
Toa Pačios Šeimos 

Rankose!

tMMIUinilUlllllIUlUUIIIllUlIlUIIIMUHUUI

riBRSOMKLlVBX> VHMOEUALO AT MO AMHTIOHAL OOOT1 
naamocnaa »«4wr prgtsr mchaarb froduotjoicb 

DISTHIBUTORS OP TH1 VAMOCS ■•OJfTKLLO ORAMITH

BŪT U. 8. WAR BONOS WJTH THB SAVING8

JOHN W. PACHANKIS
— THE UTHUANIAN MONUMENT MAN — 

Member <rf the JJthiuuSan Chambar of Commeroe

MODERNI Išvidinė PARODA:
4535 W. Washingten Blvd. OBI* Booth Trny Street 

TeL ESTebrook S64fi Tek REPubiic 4298 
VALANDOS: Kavdiea »-» vi vak.; ėaėtad. ir Bekm. 9-6 vai.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 1 Hermitage 
» Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. Califoruia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose
i Chlcagos Dalyse

Radio Pros WGESProgramai
(1300 k.) 

Pirmadieniais iv Ketvirlad. 
8 vai. vak. /

NARIAI
CUcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų lt Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Uaiym

L BUKAUSKAS
10821 80. MICH1OAN A VE, Fbt)n« PULLMAN 96P

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUAN1CA AVĖ. Pbone YARDS 4808

J. UULEVICIUS
«M8 SO. CAUFORN1O AVĖ. la». ara

P.. J. BIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th 8TRKE8
_______________ Teiephone YARDS 1419

LLZOLP
1646 WEST 4flth R. Pbone YARDS 8781

MAŽEIKA
8818 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—88

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 2Srd PLAOE 
10766 S. MKmGAN AVR

Pbones: CANAL 2618 
COMMODOBE 6766 

PULLMAN 1278
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I DIDŽIAUSIASJVYKIS CHICAGOJE ŠĮ SEKMADIENĮ (TARP LIETUVIŲ). IR PRIE KU RIO SMARKIAI RUOŠIAMĖS, TAI BUS —

i Gim. Šv. P. Marijos Par., Marguette Pk., Didysis Piknikas
SEKMADIENĮ. RUGSĖJO (SEPTEMBER) 17 d.. 1944 m.

Rengėjai smarkiai darbuojasi, kad visus atvykusius į šį pikniką galėtų tin- 
x« karnai priimti ir pavaišinti. Bus gera muzika šokėjams; bus taipgi ir įvairiausių 
Jį}) žaislų. Visiems yra užtikrinta daug malonumo ir pilno pasitenkinimo.

vienas į šį mūsų rengiamų piknikų!

PRASIDĖS PAPRASTU MOŠŲ PIKNIKŲ LAIKU.
Klebonas Kun. Jurgis Paškauskas, parapijos komitetas ir bendrai visi mūsų pa

rapijiečiai nuoširdžiai kviečia visos Chicagos ir apielinkės lietuvius dalyvauti šia
me mūsų paskutiniame šių metų piknike. Visų lauksime!

Tarp malonios gamtos gražumų Prie nuoširdžios jūsų prietelių draugystės!

Svarbus pranešimas

Pilietybės ir anglų kalbos pamokos
YRA GERA PROGA IŠMOKTI ANGLŲ KALBĄ 

UŽSIENYJE GIMUSIEMS

Yra įsteigtos pamokos 
(klasės) pilietybei įsigyti ir 
anglų kalbai išmokti užsie
nyje gimusiems.

Yra klasė 2325 W. 24th 
place antradienio ir trečia
dienio vakare. Klasė (pamo
ka) nuo 7:30 iki 8:30 yra

Klasė St. Bruno’s mokyk
loje, 49th ir Harding avė., 
yra pirmadienį ir trečiadienį 
prieš pietus. Klasė nuo 9:15 
iki 10:15 vai. dėl pilietybės 
ir anglų kalbai, ir klasė nuo 
10:15 iki 11:15 vai. yra ang
lų kalbai, pradedantiems 
anglų kalbą mokytis ir pa-

dėl pilietybės įsigijimo ir žengusiems anglų kalboje.
pradedantiems angliškai mo
kytis, ir jau pažengusiems 
anglų kalboje pamoka (kla
sė) yra nuo 8:30 iki 9:30 tų 
pačių dienų vakarais.

Yra klasė šv. Onos aukš
tesnėje mokykloje, 18th 
place ir Leavitt, antradienį 
ir ketvirtadienį po pietų. 
Klasė nuo 1 iki 2 vai. yra 
dėl tų, kurie yra piliečiai ir 
nori studijuoti anglų kalbą, 
ir klasė nuo 2 iki 3 vai. yra 
dėl pilietybės įsigijimo ir 
pradedantiems angliškai mo

Klasės yra auklėjimo 
boardo žinioje ir nereikia 
mokėti už pamokas.

"Vaikai banditai" su
laikyti Chicagoje

Keturi vaikėzai, vyriau
sias 15 metų, buvo policijos 
sulaikyti klausinėjimui dvi
račio ir automobilio vagys
tėje. Vaikai buvo areštuoti, 
kai jie metė akmenis į na-

kytis. Ten yra speciali laiš- m4- Keturi prisipažino, poli- 
kų rašymo klasė rašyti laiš- cUa pasakė, kad jie pavogė
kus užjūryje esantiems ka
riams, nuo 12:30 iki 1 vai.

Kita popietinė klasė yra 
Gunsaulus mokykloje, 44th 
ir Sacramento, pirmadienį ir 
trečiadienį nuo 12 iki 2 vai. 
Ši klasė yra anglų kalbos 
dėl piliečių, kurie nori tobu
lintis anglų kalboje, ir dėl 
pilietybės ir angliškai pra
dedantiems.

troką. priklausantį kontrak- 
toriui ir nuvyko į Van Buren 
gatvę, kur jie troką paliko 
ir pavogė automobilį. Poli
cija pasakė, kad vyriausio 
amžiaus vaikėzas pavogė du 
automobilius, kai jis buvo 9 
metu amžiaus

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

MASSAGL

Phone Virginia 9493 Moterims Trečiadienį

SOUTH PAULINA 
RUSSIAN TURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanios duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

BE

WHOLESALE
FURNITURE 
' BROKER

Everythlng ln the line of 
Furnltore

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Repreeentatlve

. 8HOWROOM8 IN
MERCHANDISE MAKT
For appotntment eall — 

REPUBI.IO BOSI

MEDŽIOJA NEPAPRASTĄ PIKTADARĮ

Mattoon, Illinois miestelio, gyventojai apsiginklavę sau
goja gatves ir ieško piktadario, kuris naktimis pro at
darus langus įšvirkščia į miegamuosius kambarius tam 
tikro gazo, kuris svaigina ir laikinai paraližuoja žmogų. 
Jau savaitė, kai tas kartojasi ir policija negali sučiupti 
piktadario. (Acme-Draugas telephoto)

Iš teismo salės

Išrišo ginčą dėl medžių šakų
PO TRIJŲ MENESIŲ GINČO BUVO ĮSAKYTA 

NUKIRSTI MEDŽIŲ ŠAKAS

INDIANAPOLIS. — Per 
tris mėnesius du kaimynai 
ginčijos dėl medžio šakų. 
Tai buvo Robert E. Guild ir 
Fred Meyer. Jiems rugsėjo 
12 dieną buvo pasakyta, kad 
kirviai ir piuklai yra vienin
telė priemonė išrišti jų tei
sėtam ginčui.

Guild iškėlė bylą prieš 
Meyer ir jis sakė, kad Me
yer medžio šakos išsikišo 
skersai jų nuosavybės. Me
yer atsikirto tuo pačiu prieš 
savo kaimyną, jis sakė, kad 
ir Guild medžio šakos lenda 
skersai jų nuosavybės.

Teisėjas Emsley Johnson 
Jr. reikalavo, kad jie susi
taikintų be teismo. Kaimy
nai nesutiko. Tada teisėjasū t

įsakė, kad kiekvienas nu
kirstų lendančias šakaš, ir 
vieną medį pašalintų, kuris 
yra jų nuosavybės linijoje.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

$93,630 surinko
Chicagos Have Heart tag 

(ženklelių) dienoje, praeitą 
pirmadienį surinkta $96,630, 
arba $18,000 daugiau negu 
praeitais metais. Apie tai 
pranešė Chicago Have Heart 
labdarybės prezidentas.

* * * 
Susižeidė

Praeitą antradienį du as
menys susižeidė, kai auto
mobilis, kuriame jie važia
vo, paslydo.

* * * 
Apvogė

Iš John Rouseau namo, 
11444 Ashland avė., vagys 
pavogė čemodaną, kuriame 
buvo $800 ir pistoletas.

Įsilaužė
Vagys įąilaužė į gazolino 

stotį, 10567 Indianapolis av., 
ir pavogė kuponų dėl 698 
galonų gazolino.

Grįžta

Kaltina auklėjimą
RIVERHEAD, N. Y.—Mrs. 

J. B. Taylor, žymios giminės 
moteriškė, rugsėjo 12 dieną 
pareiškė, kad ji pavogusi 
brangakmenių iš turtingų 
draugių todėl, kad baigiant 

i mokyklą ji nebuvusi paruoš- 
| ta gyvenimui kaip “pažvelg
ti į pasaulį be pinigų”.

Mrs. Taylor yra kalėjime 
nuo ketvirtadienio, kaltinant 
$37.000 vertės brangakme
nių vagystėje. Sakoma, kad 
ji paėmusi tas brangenybes 
iš trijų žymių Long Island 
šeimininkių.

Nori $3300
LOS ANGELES. — Ro

bert Arden, radio komenta
torius, iškėlė prieš movie 
komedijantą Charlie Chap- 
lin bylą dėl $3,300. Arden 
sako, kad Chaplin skolingas 
jam $1,050 už padėjimą pa
rašyti filmos tekstą “Blue- 
beard” ir $2,250 kaipo ko- 
mission dėl gavimo teisės 
lošti “Shadow ir Substance”.

Lt. John K. Smith, 28 me
tų, bombardierius, kurio 
lėktuvas buvo nušautas va
sario 11 dieną virš Bruns- 
wick, Vokietijoje, yra tarp 
Chicagos vyrų, kurie pasieks 
Jungtines Amerikos Valsty
bes vėlai šį mėnesį, pasikei
čiant belaisviais, Gripsholm 
laivu.

Raeionavimo kalendorius

Svarbu žinoti
Raudonos stampos nuo 

A8 iki Z8 ir nuo A5 iki G5 
(4 knygelėje) geros neribo
tam laikui (10 punktų kiek
viena).
PROCESUOTAS MAISTAS

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki L5 (4 
knygelėje) geros neribotam 
(nenustatytam) laikui (10 
punktų kiekviena).

Mėlyni ženkleliai (tokens) 
baigiasi rugsėjo 30 d.

* * *
kuro’ aliejus

Penktojo periodo kuponai 
geri iki rugsėjo 30 dienos.

♦ * «

GAZOLINAS
12A gazolino kuponai geri 

iki rugsėjo 21 dienos, B3, B4, 
C3 ir C4 kuponai geri pen
kiems galonams kiekvienas 
laike trijų mėnesių nuo iš
davimo datos.

* * *
BATAI

Airplane stampos 1 ir 2 
(3 knygelėje), kiekviena ge
ra nenustatytam laikui.

♦ * *

CUKRUS
Stampos 30, 31, 32 ir 33 

(4knygelėje), kiekviena vge- 
ra penkiems svarams cuk
rui gauti, nenustatytam lai
kui. Cukraus stampa 40 ge
ra 5 svarams kenavimo rei
kalui baigiasi vasario 28 d., 
1945. Extra 20 svarų (tik 10 
svarų, jei toks kiekis buvo 
gautas pirm rugpiūčio 1 d.) 
galima gauti kenavimui su 
spare stamp 37, reikia kreip
tis į vietos racionavimo 
boardą.

J

3a

99 mėty amžiaus
DENVER. — Jerry 

Bliss, kuris išgyveno per 
dvidešimt vieno šios Šalies 
prezidento administravimą, 
iš 31 prezidento, rugsėjo 12 
dieną šventė savo 99 tą gim
tadienį. Ir Bliss pastebėjo, 
kad jei Thomas E. Dewey 
nebus išrinktas prezidentu 
lapkričio mėnesį, jis nebe- 
paiso išgyventi šimtą metų.

Bausmė už juoką
GREAT FALLS, Mont. — 

Daugiau tokių juokų nebe- 
krės. Policijos teisėjas nu
baudė vieną vyrą dešimčia 
dolerių, kad jis iš draugo 
automobilio padangos išleido 
orą.

c. Kiek!
WASHINGTON, D. C. — 

Amerikos armija ir navy 
dabar turi viso 11,800.000 
vyrų ir mčterų, Col. Francis 
V. Keesling pranešė rugsė
jo 12 dieną. Armija turi apie 
8,100,000; ir navy, marine 
corpa Ir coast guard — 3,- 
717,000.
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Nubaudė
Louis Toli, gazolino sto

ties savininkas, 1150 Addi- 
son str., pardavė penkis ga
lonus gazolino ir trūko 10 
uncijų. Jam viena uncija 
kaštavo $5. Teisėjas Francis 
Borrelli nubaudė jį $50.

Naujas susirgimas
Praeitą antradienį buvo 

pranešta, kad Chicagoje įvy
ko dar vienas susirgimas pa
ralyžiumi ir vienas asmuo 
mirė nuo tos ligos.

Nudegė veidą
Mrs. Agnės O’Shea, 38 

metų, 449 N. Avers avė., 
smarkiai nudegė veidą ir 
rankas praeitą antradienį. 
Ji kenavo 5 kvortas daržo
vių, kurios buvo ędėtoa į pe
čių. Kai ji atidarė pečių, 
indai eksplodavo, karštas 
stiklas ir maistas ją apipy
lė.

X Vincą® Galeckas, 3356 
So. Lowe Avė., vakar rytą 
staiga mirė žmonos Uršulės 
akivaizdoje. Velionis iš va
karo buvo smagus, tik naktį 
pasijuto negerai, o rytą trū
ko gyvybės siūlas. Velionis 
buvo šviesus, susipratęs lie
tuvis, rėmęs kiekvieną tau
tos ir katalikų akcijos vei
kimą. Jo žmona Uršulė yra 
pavyzdinga draugijų dar
buotoja ir nuolatinė “Drau
go” korespondentei, DKK na 
rė. Mirties angelui saVo spar 
nais apgaubus Galeckų na
mus, nuoširdžios užuojautos 
reiškiame Velionio žmonai.

X 40 vai. atlaidai Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
bažnyčioje baigės labai iš
kilmingai. Parapijos chorui 
mišparams giedoti į talką 
buvo suvažiavę lietuviai var 
gonininkai, kuriuos po vi
sam art. J. Kudirka pakvie
tė į Piežų butą vaišėms. Vai 
šėse dalyvavo nemažai ir 
vietos vejkėjų.

X Bendro Amer. Lietuvių 
Fondo 6 skyriuje šie nariai 
užsirašė aukų rinkėjais per 
Community and War Fund 
vajų \ N. Klimas, J. Brazaus
kas, J. Čiliauskas, J. Kand- 
rad, J. Simonavičius, T. At- 
roškienė, E. Paulienė, A. 
Rinkienė, F. Mickus, M. Pa- 
keltienė.

X Kun. J. Šaulinskas, Vi
gų šventųjų parapijos kle
bonas, dėkoja savo vikarui 
kun. B. Griniui, komitetui 
ir moterims, ypatingai jau
niems vyrams už jų gražų 
pasidarbavimą parapijos kar 
nivale. Taipgi dėkoja vi
siems, kurie bet kuriuo būdu 
kamivalą rėmė. Viso įeigų 
buvo $3,828.00. Tad pelno 
liks gerokai. '

X Marijona ir Cpl. Pra
nas Piežai susilaukė dukre
lės rugsėjo 8 d. Sakoma, 
vardas būsiąs Paulina. Mo
tina, po tėvais Urbaitė, gu
li Lying-Im-Hospital, prie 
59-tos ir Maryland Avė. 
(Room 306). Cpl. Pranas 
Pieža, žurnalisto Stasio Pie- 
žos brolis, šiuo laiku gavo 
atostogų ir vieši Chicagoje.

X Federacijos apskrities 
susirinkimas yra nukelia
mas į rugsėjo 20 d. (trečia
dienį), o ne į rūgs. 18d., kaip 
vakar buvo pranešta. Susi
rinkimas bus Aušros Vartų 
par. salėj.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.




