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KARIUOMENĖ PIRMIAUSIAI PALEIS TĖVUS
Nugalėjus Hitlerį Mažins Armijų; 

Paleis Užsieny Tarnavusius ir Tėvus
WASHINGTON, rūgs. 6. 

—Karo Departamentas pas
kelbė oficialius planus dali
nai armijos demobilizacijai 
po Vokietijos nugalėjimo. 
Pagal planą, pirmieji kariai 
grįžti namo bus mažamečičų 
vaikų tėvai ir tie kariai, ku
rie ilgesnį laiką ištarnavo 
užjūry.

Z

Įspėta, tačiau, kad karių 
pargabenimas iš Europos 
gali užtrukti, nes laivai bus 
reikalingi nuvežimui milio- 
nų karių Pacifiko frontan,

galutinam Japonijos nugalė
jimui.

Pabrėžti ir tas, kad pla
nas išdirbtas tik po apklau
sinėjimo pačių karių,, kurie 
pareiškę daugmaž tokį pa
geidavimą.

Departamentas sakė visi 
vyrai, kurie bus reikalingi 
Pacifiko fronte, bus laikomi 
kariuomenėje. Nereikalingie 
ji vyrai bus paskirstomi į 
paskirstymo punktus, iš kur 
bus skiriami karinei tarny
bai kur reikalinga, arba pa
leidžiami į civilį gyvenimą.

BRITAI IŠLAISVINO ANTVERPĄ — PATTON ŠARVUOČIAI VOKIETIJOJE
MILĖS g

ENGLAND

’tames R

Abbeville
Le Tre^rtA^ie„ 

So/nme

Amerikos Tankai Įsilaužė Vokietijon; 
Tuoj Prasidės Kova už Vokietiją

NEW YORKAS, rigs. 6 
—Britų, nulio citavo neofi
cialius raportus, kurie sakė 
sąjungininkų! jėgos šiaurinėj 
ir pietinėj Prancūzijoj susi
jungė.

Rusai Užėmė Nacių Ostroleka Tvirtovę
LONDONAS, rūgs. 6. — 

Maršalas Stalinas šiandien 
pranešė, kad rusai užėmė 
Ostroleka, nacių tvirtovę 
prie Narevo upės, 60 mylių 
į šiaurryčius nuo Varšuvos,. 
Ostroleka randasi 26 mylios 
į pietus nuo Rytprūsių pie
tinės sienos; jos geležinke-

stcgę, Varšuvą ir Siedlicę. 
Rusų daliniai, kurie užė

mė Craiova pietvakarinėj 
Rumunijoj, veržiasi arčiau 
Jugoslavijos ir susijungimo 
su Maršalo Tito kariuomene. 
Toks susijungimas atkirstų 
priešo jėgas Bulgarijoje, 
pietinėj Jugoslavijoj, Grai-

DiePPe
Le Havre

t. Mifciel

Retfiei

Britai kariai išlaisvino Antverpą ir, sakoma, perėjo per Breda ir veržiasi gilyn į Olan
diją. Gen. Patton armija persikėlė per Mos eile upę ir kaujasi su naciais tarpe Metz ir 
Nancy. Kanadiečiai dasivarė iki dvi mylias nuo Boulogne, prie Dover pratakos. Gen. 
Eisenhovver sakė sąjungininkai kaujasi su naciais Luksemburgo kunigaikštijoje.

(Acme-Draugas Telephoto.)

liai eina į Rytprūsius, Balt- kijoj ir Egi jos salose.

Laimėjo Svarbų Kalnų Adrijos Krante
ROMA, rūgs. 6.—Posmar te amerikiečiai užėmė Luc- 

ca, 10 mylių į šiaurryčius 
nuoi Pisa.

Britai sutiko didelę opo
ziciją į šiaurę nuo Florenci
jos, bet veržiasi pirmyn kal
nuose netoli to miesto.

Kanadiečių ofensyva, pra
dėta dvi naktis atgal, pasie
kė punktą pusantros mylios 
nuo Marano upės.

kių kautynių žemiau Rimini, 
britų aštuntos armijos dali
niai užėmė svarbų kalną 
tarpe Coriano miesto ir 
Adrijos jūros, bet pats Co- 
riano tebėra nacių rankose. 
Patrulės įsiveržė į tą mies
tą, bet didesnės jėgos nega
lėjo įsilaužti.

Šiauriniam Italijos kran-

Bulgarai Prašo
Paliaubų iš Rusu

LONDONAS, migs. 6. — 
Bulgarija šiandien prašė 
Rusijos dėl paliaubų, tik ke
lias valandas po to, kaip 
Rusija paskelbė jai karą. 
Pranešimai iš Cairo sakė 
laukiama bendros taikos su 
J. A. Valstybėmis, Anglija 
ir Rusija.

Nacių radio iš Oslo pra
nešė, kad rusai įžengė į Bul 
gariją, bet nėra jokio pat
virtinimo tam raportui.

JAPONAI UŽĖMĖ 
KIYANG MIESTĄ

CHUNGKINCį rūgs. 6. — 
Gen. Stilvvell štabas prane
šė, kad Amerikos lėktuvai 
smarkiai atakavo Kiyang, 
svarbią kiniečių poziciją, 
kuri saugojo kelią į Ling- 
ling aerodromą. Iš to daro
ma išvadų, kad japonai tą 
centrą užėmė.

Yunnan fronte japonai vis 
dar bando padėti savo gar

Vokiečių 'Taikos 
Misija' Lisabonoje

• LONDONAS, rūgs.-6. — 
Nepatvirtintas pranešimas 
iš Madrido sakė Franz von 
Papen, buvęs Vokietijos am 
basadorius Turkijai, Dr. 
Walter Funk, ekonomijos 
ministras ir du kiti vokie
čiai, “Julius” ir “Curtius,” 
lėktuvu atvyko Lisabonan 
ieškodami prieglaudos Por
tugalijoje nacių viršinin
kams “kol vyks bandymai 

su

LONDONAS, rūgs. 6. — 
Amerikos trečios armijos 
daliniai tvirtai įsisteigė ana 
pus Moselle upės ir ruošiasi 
dideliam puolimui ant Hit
lerio vakarinės sienos. Šar
vuočių patrulės sekmadieny 
perėjo per Vokietijos sieną, 
bet vėliau grįžo.

Gen. Eisenhower pareiš
kė, kad kova už Vokietiją 
tuoj prasidės. Transliuoda
mas instrukcijas svetimša
liams darbininkams Vokie
tijoje kaip padėti sąjungi
ninkams, jis liepė jiems rin
kti informacijas ir saugoti 
sąjungininkams reikalingas 
pozicijas ir dalykus.

Vienas štabo karininkas 
sakė nacių Siegfrįed linija 
nėra nė kiek stipresnė už

Atlanto sieną ir bus pra
laužta. Vienintelis klausi
mas, anot jo, yra kur pra
laužimas įvyks—o tas yra 
vokiečių rūpestis.

Kol kas nepranešama kas 
vyksta trečios armijos fron
te.

Nuo invazijos pradžios są 
jungininkai suėmė suvirš 
205,000 nacių belaisvių. O- 
ficialiai spėjama, kad 50,- 
000 nacių dabar sugauta Pas 
de Calais pakrantėje, ir 
5,000 Le Havre uoste.

Štabas patvirtino žinią, 
kad britų antroji armija va
rosi per Olandiją, bet nepa
sakė kur, ir nepatvirtino 
Paryžiaus radio, raporto, būk 
britai jau mato Rotterdamo 
uostą, 50 mylių į šiaurę nuo 
Antverpo.

Amerikos pirmoji armija 
išlaisvino Namur miestą 
Belgijoje, prie Meuse irSam 
bre upių suėjimo. Namur 
yra 32 mylios nuo Liege ir 
55 mylios nuo Aacheno, Vo
kietijoje.

Artinasi Prie Burgundijos Sostinės

Nuskandino B Japonų Karių Laivų
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rūgs. 
6.—Gen. MacArthur prane
šė, kad Amerikos lėktuvai 
sekmadieny ir pirmadieny 
nuskandino ar visai sužalo
jo 13 laivų, kurie, vežė ja
ponus karius pagal Menado 
krantą, olandų Celebes saly
ne.

Naktinės patrulės sunai
kino 1,000 tonų prekinį lai

vą ir paliko 4,000 tonų laivą 
beskęstantį prie Halmahera 
salos. Šioje apylinkėje taip
gi sunaikinta šeši maži pre
kiniai laivai ir 13 kareivinių 
laivelių.

Davao įlankoje naktiniai 
patrulių lėktuvai nuskandi
no 1,000 tonų laivą, o prie 
Amboina kitas toks laivas 
buvo pavarytas ant kranto.

laivynas Nemažės,
Bet Didės: Forrestal

WASHINGTON, rūgs. 6. 
—Laivyno sekretorius For
restal sakė nebus laivyno 
demobilizacijos Vokietiją nu

nizonams Lingling ir Mang- 
shih miestuose, bet kiniečiai1 užvesti taikos derybas 
tebelaiko viršų. sąjungininkais.”

Dingo Submarinas su
Adm. Kimrnel Sūnum
WASHINGTON, rūgs. 6. 

—Laivynas pranešė, kad 
1,525 tonų submarinas U.S.

galėjus. Anot jo, “atvirkš-,s- Robal° kuri laiką jau ne- 
člai, laivynas auga ir augs. pasirodė savo bazėje ir akai
Laivynas negali demobili
zuotis kol Japonija nebus 
nugalėta.’ ’

Forrestal sakė Vokietijos 
nugalėjimas uždės naujas 
pareigas ant laivyno. Viena 
jų bus nugabenimas vyrui it 
reikmenų iš Europos į Paci- 
fiką, kovai prieš Japoniją.

Sekretorius pareiškė, kad 
laivynas drauge su armija 
studijavo demobilizaciją ir 
dabar stebės armijos daliną 
demobilizaciją.

tomas dingusiu. Jo koman 
dierius buvo Lt. Cmdr. Man- 
ning M. Kimrnel, 31 metų, 
sūnus Rear Adm. Kimrnel, 
kuris buvo Pacifiko laivyno 
viršininkas Pearl . Harbort
atakos metu.

Suomijos Delegacija Sąjungininkai Duoda 
Vyksta į Maskva Čekoslovakams Ginklu

HELSINKI, rūgs. 6.—Sep LONDONAS, rūgs. 6. — 
tyni suomiai taikos delega- Čekoslovakijos Užsienių Mil
tai šį vakarą vyks Maskvon, nistras Masaryk pranešė, I
Premjeras Hantti Hackzell kad Čekoslovakijos požemio Q JftpOniĮ AdlUirOldl 
yra delegacijos pirmininkas. J armija ir Slovakai patrio- 

■ tai, kurie kariauja prieš na- 
KALENDORIUS Į cius, ūbieji gavo ginklų ir 

Rugsėjo 7d.: ftv. Regina;! reikmenų iš sąjungininkų.
senovės: Bartis ir Reda. 

Rugsėjo 8d.: ftv. P. Mari
jos Gimimas; senovės: Ge
rutis ir Daugelė.

Manoma tie dalykai buvo 
jiems pristatyti lėktuvais.

Čekai ir slovakai laiko 
pozicijas pagal geležinke
lius, kuriais naciai tikisi

Žuvo Atakos Metu
LONDONAS, rūgs. 6. — 

Tokyo radio sakė japonų 
vice admirolas ir penki rear 
admirolai buvo nesenai

Naciai Karininkai 
Pabėga Ispanijon

PARYŽIUS, rūgs. 6 —Iš 
Ispanijos gauti raportai sa
ko nemažas skaičius aukštų 
vokiečių karininkų pabėgo 
į Ispaniją. Gan patikimi ra
portai iš Berlyno sako Vo
kietijoje kasdien įvyksta 
apie 45 nugalabijimai už 
“krašto išdavystę.” Naciai

Užginčija Žinią, kad 
Naciai Ieško Taikos

LONDONAS, rūgs. 6. — 
Informuoti sluoksniai sako 
“nėra jokio pagrindo” pa
kartotiniems gandams, kad 
Vokietija bandanti užvesti 
taikos derybas. Anot jų, ne
bus jokių pradinių derybų 
ar slaptų pasikalbėjimų su 
naciais.

Aliantai Naciams: 
'Meskite Ginklus'

NEW YORKAS, rūgs. 6. 
—Britų radio šiandien tran
sliavo sąjungininkų atsišau
kimą į nacių karininkus 
liepti kariams sustoti karia
vus ir kariams mesti gin
klus.

ROMA, rūgs. 6. — Pran
cūzai kariai, vydami nacius 
iš pietinės Prancūzijos, arti
nasi prie Dijon, senosios 
Burgundijos sostinės).

Anksčiau, prancūzai ma
tomai be opozicijos užėmė 
Chalon-Sur-Saone, susisieki
mo centrą 37 mylias žemiau 
Dijon. Vieškeliai iš Chalon 
eina į centrinę Prancūziją 
ir pietvakarinę Vokietiją.

Amerikiečiai okupavo St 
Germain-du-Plain kaimą tai 
pe Chalon ir Šveicarijos ru- 
bežiaus.

Vokiečių radio eakė Gen 
Patch septintoji armija at
naujinusi ofensyvą prieš kai 
nų perėjas Prancūzijos-Ita 
lijos pasienyje. Trys didel 
Italijos pramonės centrai— 
Milan, Turin ir Genoa—ran
dasi nuo 42 iki 95 mylių nuc 

i Prancūzijos sienos.

Neskelbs Slaptų FDR-Churchill Raštų
VVASHINGTON, rūgs. 6. 

—State Departamentas ma
no nekreipti atydos į prašy
mą paskelbti slaptų raštų 
tarp Prez. Roose velto ir Mi
nistro Pirmininko Churchill 
pobūdį.

Mrs. A. H. P. Kent darė 
tą prašymą. Ji yra motina 
Tyler Kent, buvusio Ameri- 

i kos Ambasados Londone 
patarnautojo, kuris nuteis
tas septynis metus kalėti už

Nelson ir Hurley 
Pasiekė Chungkingą

, • , , CHUNGKING, rūgs. 6 —
taipgi imui labai griežtųKar0 dukcijog t bo8

_______  žy«n) prieS 1“tį‘k’» ^"VlvirSininkM Donald M. Nei-
-priešo veiksmų” užmušti kuri ‘“J* -IK““®** »»-,.» ir Maj 

. ti-mcių požeminę organiza- 
® ciją visam Reiche.Yokosuka laivyno 

apylinkėje. Nepranešta ar
ORAS

Giedra. Truputį šilčiau.
patraukti savo kariuomenę jie žuvo iš priežasties lėktu-
iš Rumunijos. vų ar laivų atakos. PIRKITE KARO BONUS!

Gen. Patrick 
Hurley lėktuvu atvyko Chun 
gkingan. Kartu su jais at
skrido Gen. Josenh W. Stil- 
well.

perdavimą naciams tų slap 
tų raštų turinių.

Ponia Kent sakė Depar 
tamento raportas apie j oi 
sūnaus suareštavimą ir nu 
teisimą nepasakė tų rašti 
pobūdžio ir tuo būdu ne pa 
rodė ar buvo slaptas prieš 
karinis susitarimas “be Se 
nato pritarimo” tarp Roose 
velto ir Churchillo, kuome 
pastarasis) buvo laivyno vir 
šininkas Chamberlain vy 
riausybėje.

KARO RtULETFNIAI • Naciai Sako Kariaus
—Paryžiaus radio sakė ■■ ■ r\ L I* ’ *

kanadiečiai įsiveržė į Calais. j «Kl ru SK LI Tl F11U J11
NEW YORKAS. rūgs. 6.

—Vengrija oficialiai pas
kelbė karą prieš Rumuniją. . , . „ .,savo pareiškimą, kad Vokie-

—Rusai pasiekė Rumuni- tija bus ginami! “fanatišku 
jos-Jugoslavijos sieną. pasiryžimu,” ir sakė “jeigu

—Manoma, kad rusai gali britai ir amerikiečiai flgre- 
bandyti įsiveržti į Rytprū- šoriai įžengs į Vokietiją ne
siūs iš pietų pusės. bus to kaimo nei namo nei

—Laivyno lėktuvai pirmą lauko nei kalno iš kurio jie 
kartą atakavo Marcus salą.'nesutiks pasipriešinimą.”

—Berlyno radio pakartojo
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PITTSBURGH LIETUVIŲ ŽINIOS
North Side

Rugpiūčio 31 d. moterys
tės luoman įstojo Joseph

to. Kitose bažnyčiose vaikai 
varžosi, Įniko sau už garbę 
Mišioms tarnauti, o pas mus 
nei su bizūnu vaikų negali-

Lindenfelser su Elizabeth, xaa bažnyčion atvaryti. Taip 
Wislick. Liudytojais buvo į ilgiau negali tęstis, 
jaunojo brolis ir sesuo Ralph
ir Rita. Jaunasai yra karei
viu ir tuojau po vestuvių iš
vyko savo stovyklom Lin
kiu laimės jaunai porelei.

Reikia pripažinti, kad mū
sų parapija ir, be abejo, ir 
kitos parapijos prisiima vis 
daugiau ir daugiau svetimo 
elemento ir beveik patampi 
mišriomis parapijomis. Lie-

Esplen
Iš priežasties 10 metų su

kaktuvių, kai vyrai žaidžia 
mushboll, šįmet tam žaidi
me bus kur kas įdomiau. 
Žais vyrai ir moterys.

Žaidimas įvyks Šv. Vin
cento De Paul mokyklos 
aikštėje, rūgs. 10 d., 3 vai. 
popiet. Suteikusieji $1.50 do-

tųvybės tvirtovės pamažu1 vaną gaus viską dykai, bū- 
silpsta, nepajėgdamas jokiu tent užkandžio, gėrimo ir
būdu atsispirti galingai a- 
merįkonįzmo bangai. Daug 
lietuvių patys įviairiųi-įvai
riausių priežasčių dėlei pa
meta lietuviškas parapijas, 
išsiblaško po visokius kam
pus, pasipuošia svetimomis 
plunksnomis, na ir šaukia, 
kad lietuvybė Amerikoje 
miršta, rengia piknikus, pa
rašus renka, mitinguoja ir 
t.t. Ką tu,broleli, benuveik
si, beišliksi gyvas pasitrau
kęs nuo tvirtovės arba ją 
apgriovęs. Tavo darbas tik 
bizneliu kvepia.

muzikos.
Atėjusieji turės progos 

linksmioj nuotaikoj praleisti 
laiką.

Sekretorė Ann šimelis

Rugsėjo 3 d. pakrikštyta 
Rųth, Edmundą Storolis ir 
Ruth Noreikiūtės dukrelė. 
Krikštan atnešė Norbertas 
ir Albina Onaičiaį iš Esplen. 
Linkiu Rūtai laimingai aug
ti ir sulaukti savo tėvelio 
Edmundo Storolio, kuris v- 
ra leitenantu bombardieriu 
patekusiu nelaisvėn pas vo
kiečius.

Bridgeville
Praeitą savaitę įvyko, mū

sų bažnyčios “house clean- 
ing”. Numazgota altoriai, 
sėdynės, nušveista liktoriai, 
išdulkinti rūbai ir t.t. Pana
šūs apsivalymai būna pas 
mus pora sykių metuose. 
Jauku ir malonu dabar mū
sų bažnytėlėje. Tą sunkų dar 
bą atliko šios parapijos mo
terys ir mergaitės: šarkie- 
nė, Pomerienė, Saratvey, Ži- 
montienė, Čebatorienė, Fox, 
Tkach, Ona ir Alena Kaspu
tytės. Ačiū už paklausymą 
ir gražiai atliktą darbą. Per 
40 vai. atlaidus, rūgs. 8, 9 
ir 10 d., susirinkę į savo 
švarią bažnytėlę už jus pa
simelsime.

Praeitą sekmadienį teko 
atlankyti kun. A. Karužiškį 
Šv. Juozapo ligoninėje. Kun 

sunkiai serga. Vi-

Kun. Karužiškis dar tebe- 
siranda Šv. Juozapo ligoni
nėje ir jo liga pasirodė rim-į Antanas 
tesnė ir pavojingesnė negu dariuose išaugo gumbas — 
iš karto buvo manyta, šio- tumor. šią savaitę bus pa-
mis dienomis bus padaryta 
jam operacija ir prašalintas 
tumoris iš vidurių. Melski
mės, kad kun. Antanas pa
sveiktų ir savo gabia plunks
na dar padirbėtų mūsų laik
raštijoj.

daryta operacija.

Šiluvos Astuonių Dienu Atlaidai Prasideda saąalūj, padėkojusi už visų metų 
k gražias, prietaliuęuą ši*-

JĮoselmid, Stanislava Zakarienė, 
A. Astrauskienę, Anelė Daukšie-

dis atpasakojo seimo dalyviams nė, Mr. ir Mas. Anton JSenedetta, 
būtiną reikalą didinti margai-Į 6-to ąjtyr-, Brighton Park,

Akademiją, ir auginti sta- Mr. ir Mre. A. Praeit), Juozapas 
tykai fondą. Toliau jseijną »*ei-( įr Ona Kąkeimi, M. ir Mrs. A. 
kilia Kun. J, Paškauskus, 4‘Drąu- Lubinai. Jonas ir Ąpąlionija Ar
go” red. L. Šimutis, kun. J. monai, Jedvyga Staponkaitė, Alex 
Dambrauskas, K. Sriubienė nuo ir Antanina Erčius. Iš 8-to skyr.,
Moterų Sąj. apsk. ir Labd. Sąj. 
Centro. E. Samienė, nuo Pede- 
wmijos Apakr. B. Nenartoųia pus 
T'P. Marijonų Apskr. O. Žylieni 
ųųe Šv, Teregės dr. iš PrigkUm 
Park, J- Mikoteinis, S, Cibulskis 
ir ABJ) skyrių pirmininkas su 
dovanomis: I—J. Čepulienė, 2— 
O. Kazlauskaitė, i—V. Daugir? 
dienė, 4—O. Genienė, 5—T. Sku- 
činskįsftė, b—E. Rudienė, 7—M, 
giftksvįčienė, 8—J. Urbienė, 9—
L. Šeputienė, 10—B. Jurkštien-3, 
13—J. Kįyęrienč, 21—0. Jųrgu- 
tienė, 22—B. Juraitienė, 27 —
M. Metkauskienė, 28—kuų, Čes- 
na. (raštu) Akademijos Aluąi- 
niečių—E. Prosevičiūtė, Skyrius 
iš A kad.—P. Norbutaitė ir šv. 
Kryžiaus ir Loretta Ligoninių 
Slaugių Klubai.

Amžinieji Nariai 
(Įmokėję po $100.00 arba do/j 

įou/kėję)
25-tame ARD Seime gauta šie 

amžinieji nariai; iš 4-to skyriaus,

Marųuette Park, Adv. ir Mrs. .1. 
Grish, Barbara Strodumskienė, 
Viktoras ir Bronė Butkai, Juo
zapas įr Elzbieta Ogentai, Elz
bieta Kundienė, Ona Prosevičie- 
nė, M. Koleainskienė, B. Neįtar
toms, Žukauskienė. Iš 9-to skyr., 
Cicero, III., Motiejus Dambraus
kas, N.N., K. Gasiūnas. Iš 10-to 
skyr., WesLSide, Veronika Juse- 
vičienė, Agota Skrickienė. Iš 13- 
to akyr., Chie-ago Heights, III , 
Juozapa Zarankaitė, Rupertas 
Leliuga, U.S. Navy. Iš 21 skyr, 
Ind. Harbor, Jonas ir Juozą pa 
Gumųlauskai, Ona Rišminskienė. 
22-to skyr., Gary, Ind., Kazimie
ras Nakųtis, S. Brazauskas.

(Daugiau bus)

Nuoširdumas yra toji auk 
ginė graudis, kuria bet ko
kia draugija bei draugai yra 
jungiami vienybėn. — Goe- 
the.

AMKBK08 UBTOVIC DAKCSBU DSAUGVOS KARLU

Šįmet pas mus darbuosis 
trys seserys Pranciškietės: 
Antana, Judita ir Julianna. 
Darbo atsiras, jei tik tėvai 
nepamirš savo pareigų link 
savo vaikų. Keistoka, kad 
pas mus kunigas dažnai lai
ko šv. Mišias be ministran-

Didžiausia lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodama Laikrodžius, 
rodėUua, Auksiniu* ir Deiman
tinius Žiedus, Rašomas Plunks
nas ir įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
ui PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NE8 OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga- 
rancija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

VYIEBOLDTS-GOLPBI.ATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantla

800 N. Clark St., City 
8UPERIOR 1462.

Gimimo šv. Panelės Marijos parapijoj, Marąuette Parka, Chicagoja — 6812 So. Washtenaw Avė., 
rugsėjo 8-tą dieną prasideda Šiluvos, astuonių dienų, atlaidai. Pinui Mišparai su pamokslu ir procesija 
bus rugsėjo 7d. Atlaidai baigsis rugsėjo 15d. vėl su procesija. Per visas 8 dienas šv. Mišios bus laiko
mos sekančiose valandose — 6:00, 6:30, 7:00, 8:00 ir suma su pamokslu 9-tą vai. Mišparai 7:30 vai. va
kare. Per visas dienas pamokslus sakys Tėvas Gabrielius, pasijonistąs.

Į Šiluvos atlaidus žmonės važiuoja ne tik iš visos Chicagos ir apieUnkės miestų, bet ir iš toli
mesnių miestų. Atvažiuoja sveikatos ieškodami pas Šiluvos Šv. p. Mariją, stebuklais šlovingą, kuri Lie
tuvoje Šiluvos miestely apsireiškė 1412m., ant akmens verkianti su savo S&neliu. Tame laike visoj Že
maitijoj buvo belikę tik 7 kunigai, nes Kalvynai buvo bebaigtą Lietuvoj naikinti Katalikų Bažnyčią. Po 
apsireiškimo, Kalvynai smarkiai pradėjo nykti ir Katalikų Bažnyčia vėl sustiprėjo. Žmonių maldos į 
Šiluvos Mariją paveikė į žmonių širdis ir jie vėl sugrįžo prie tikrojo tikėjimo.

Per šiuos atlaidus visos maldos bus aukojamos Marijai už visus lietuvius kareivius, kurių vardus 
žmonės surašys ant popierėlių ir bažnyčioj įmes į dėžutę. Tie visi vardai bus padėti ant Marijos alto
riaus. Per 8 dienas melsdamies į stebuklais šlovingą Mariją, daug malonių išprašysime sau, savo bran
giems asmenims ir kentančiai Lietuvai Taigi nuoširdžiai kviečiu visus gausiai lankyti šiuos atlaidus.

KUN. J. A. PAŠKAUBKAS, Klebonus

Valdžia įspėja trokų vai
ruotojus, kad jie pastatę tro 
ką užgesytų inžiną. Jei sto
vinčio troko inžinas eina, 
tas reiškia, kad bereikalin
gai eikvojamas gazolinas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metą praktikavimas 
Juzą garantavimas

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

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

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

pirma.
4712 South Ashland Av.

/Phone YARDS 1373

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blkidness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu _ '

toofiMncaBaa

ŠVENTO KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU 
DRAUGIJOS XXV SEIMO PROTOKOLAS

Dvidešimt-penktąs ARD Sei
mas įvyko gegužės 28, 1944, Ma
rijos Gimimo Parap. • Salėj, Chi- 
cagto, Illinois.

Seimas pradėtas iškilmingąi, 
šv. Mišiomis 9:30 vai. ryte, sese
rų koplyčioj, kurias eelebravo 
draugijos kapelionas, kun. B. 
Urba ir pasakė pamokslą.

10 45 vai. rytą gerb. Centro 
pirm,, Antanina Nausėdienė, ati
darė Jubiliejini Seimą nuošir
džia sveikinimo kalba. Maldą u,t 
kalbėjo gerb. kun, B. Urba.

Prezldijumo rinkimą#
Seimo veuėja vienbalsiui iš

rinkta — Antanina Nausėdienė 
Pagelbininkės — Ona Reikaus- 
kienė, Sofia Bartkaitė. Į sekre
toriatą—Vera Galnaitė, Emilija 
ProsevkSūtė, Julia Urbienė.

Rezoliucijų knmisijou: kun. B, 
Urba, E. Jurkštienė, Mary Ru
dis, J. Rudytė.

Mandattų komisijos: E. Andre- 
Ijūnicnė, 0. Gylienė, S. Gudinai- 
tė, S. Jurgaitį, K. Garunkaitė.

Knygų revizijos komisijom M. 
Šdicnė, V. Paukštienė, S. Malas.

Ženklelius prisegti—E. Pautie
nė, E. Rudienė.

Tvarkdariai—-O. Kazlauskaitė,
M. Dambrauskas-

Sveikinimai
Seimą, sveikino gerb. kun. B. 

Urba, draugijos kapelionas, M. 
Dambrauskas ir visa eilė jaunuo
lių iš parapijinių mokyklų, su 
dovanomis.

.nwiT

DR. STRIKOl'IS
PMYSICTAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland A venos 

OFISO VALANDOS:
*•» 2 įM 4 Ir wo 6 iki 8 vai. vak, 

Nedėliomis pagal sutartį
Otttoe Tek YABds 4767 
Namą Tel PROspeot 1930M. TARds 2246

DR. €. VEŽKIS
DANTISTAS

4646 So. Ashland A voros 
arti 4Ttt Strcri

Wi amo 9 vai. ryta |d 8 vaL

Kesldeneljm Tel.: BEVevty MM

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

<157 Archer Ąvenye
<! 1—8 ir 8—8:90 P. M.

M. YABds om 
•esi: HNvsriRytinė sesija uždaryta 12:10

P.M. per vedėją, A. Nauačdieną, HD A I RFDTA^H
maldą atkalbėjo kun. B. Urba. , T*

A n tro U Kari m. OY>YWAS IR OOTUBfiAS
antroji Bosija, m—. -i. u,___ a aop-ęo

2-rą vai. popiet, seimo vedėja, p. .
A. Nausėdienė atidarė popietinę ^66 ^9966
sesiją, maldą atkalbėjo kun? B., TrHIMbmls Ir šaštMLeaie vakarais 
Ųrt,a> Į Oflsaą yra uždarytas.

Seka Sveikinimai I Aukok savo kraajn saioi^
I skaitlingą seimą nuoširdžiai M

tiems.ksdamf per A. Rao-kalbėjo Vienuolijos Generąlė Vir
šininkė gerb. Motina M. Juozapa. 
Pasveikinusi nuo savęs ir visų

0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ft CHIRURGAS

OFISO VALANDOS <
Nuo 2 iki 4 ir nuo T iki 9 vakare 
Tračiai ir Nerišliomis susitarus
^428 We»t Mayųuette Roadno .. ....... !■ ssi. so-iei ss

CAN»| 6122

DR. BIE2IS
gydytojas ir chirurgą* 

2201 W. Cermak Rd. i
Valandas: 1—8 popiet iy 7—8 v v' 
MahMi. TreMai ir fteštadiemo 

vakarais ofisas sudarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
Tel. REPubllc 7868

TeL ČANsi 0257
Re*. Tol.: PROapcct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

1821 So. flalstod St 
RsMdcadja; 6|O0 R Artesias Avė
VALAND08: r, ryto iki 3 p.p
7 - ' Ori 9 vai Takam,______
Ys4*?AR4.>l4<’'T

Dft. V. A. ŠIMKUS
B CnOBURGAS - B ADMTOU PRITAIKO

744 Best S8B Street 
VU.: UlI: 3-4; fr 6:308:30 

BmsadlsBlBŠs—2-4 Ir 6:30-8:90, toMtorilmJkto u-u
er

ir gerą 
rinkimą Muzikališkų Instrumen 
tą, Miudkaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi 
kalių daiktu,

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

JOHN A. KASS
nCWELRY — WATCHMAKEB 

— MU8IC 

1216 ARCHER AVENUE
LAFAYETTE 8617

Muzriw

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOR <JI Č I Ų 1

Statybai, Bemontavimul, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MftNESJMU itMOKAlIMŲI

PaiuuMloMt« PrOff* DabartlnėttM temom* 
Nuoėlmtito Ratams.

TAPKITE HNANttKUf NBPRIKLAPŠoMll
' — .......................y .i..-,,,
TACTHYKITE mflsų |s|algoje. Jllnų ln<M|l*l 
Hlpestliical glolwi*mi far Ilgi tfi.OOfl.OO ap
drausti per Faderai Savlaąs and Ixmm Ia- 
Mirano- Corporation. Jflsų pinigai bus greitai 
limoluunl Jums ant pareikalavimo.

8EMAC8IA IR ŽYMIAUSIA lif/TUVIŲ 
FIMAASIN* {STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Palaraavtmol

KEI8TUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Beo’y.

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED 8T.

— II ....... 1.1

Bukit Maloa&i 
SAVO AKIMS1

Tik viena pers »k ų Uesm 
mul. Raugoklte jas lelvdi 
camlnuotl jas moden 
metodą, kurią regėjimo m 
sali sutelkU.

*« METAI PATYRIMO 
pririnkime aktahj, kurie psn 

aa riša ari? įtempimą.

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

onoMOTM»T4I 
T80J So. ĄebiMd Avem

Kampas Į S-tos
TteMoaoe: 6i*A<i <>MB, chanams

T'.eud..,; ĮĮj. «,
I .Į .1 į Į ,

"5 ■*9
DR. SERNER

lisrUVB ABU OYDVTOJAli 

>5 metų patyrios# -
TaL:^Ysr<ę 1820

Pritaiko Akinius, 
Kreivo Akįsr4

Ofiso Ir
8401 60. HALSYRO 6*.
| Kasspa* S4tfc Stasst < 

yalandoa sus W Uri 4; svo 41M 6
' Bekmadiepyje >*68l sęUrifr

'Tat: Yi

Nieki nedali mus paže- 

mtoti, iitokyriua mum pečius.

yra toji.
savo rauko-

LIETUVIAI DAKTARAI
TeL HEMlAck 8700 
Re*, tel. PROspect 6080 
M SMtoUkphb šsmfc SĘEUy 04M

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS įr CHIRURGAS
<ttW So. grikio Aveniu 

VALANDOS:

T«L ..VĮRshib 1886

DR. AL. RAČKUS
OYOYTOJAS Qt CHIBUBGAJI 

4204 Archer Avmmm
UGONTU3 PRIIMA:

2:Q0 8:90 vsl
Ir Sekas, tft susitartam

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

M46 6. 46th CoaH, Oeere 
ImtoeOtooinfc MMMhMtato 

Ir PenkUdisniris
TaL: JO-12 ryte, ?-6, 7-0 P. NL 
4147 S. Halsted SL, Chtaags

Storiais, TreOadieniato 
Ir

DR. CHARLES SEGAL
gydytojas m chirurgas

4728 6o. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel: MlIHvay 2880

OFISO VALANDOS: |
iki s 
vak. 

dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
gydytojas ir chirurgas

<146 Archer Avenao 
TOL LĄFayette 3218 
TA 1 BEPnbUe 0684

laakfto: REDrie 2868 
VALANDOS:

Aatr., Ketvir, 6 Uri 0 vak.;
Penktu 8:30 Ud 9:30 vak.
8««Ud. fl vah Iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
——į—■ . ii r , j

Tikėjimas yra brangi Diavo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą BL kad Jo nabraun-^
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Ketvirtadienis, nigs. 7, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 1EE1NOI3 H

classified and "Help • wanted" Kas jr |(Ur darbavos "Draugo" piknike CHICAGO IR APYLINKĖSE
II “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP VVANTED 
4DVERT1STNO DEPARTMENT 

127 No. Deorborn Strert 
Tel. RANdolob S488-848S

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

HIGH SCHOOL VAIKINŲ
Nuo 4:30 pp. iki 10 vai. vakare. 
Pastovūs darbai, gera mokestis.

DECORATIVE ART GLASS CO.
314 S. Franklin St.

Armature Winders 
Padėjėjų 

Ir Mokinių
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
UŽTENKAMAI VIRŠLAIKIO

GREGORY ELECTRIC CO. 
2630 S. Wabash 

CALUMET 2822

HELI* AVANTED— MOTERYS

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:80 
vakare iki 12:00 valandos nakt|. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama:

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AMSsnkK

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

MOTERŲ IR HIGH 
SCHOOL MERGINŲ

Dirbti dieniniam ar naktiniam 
šift-3 iki 10 vai. vak. Pastovūs 
darbai, gera mokestis?
DECORATIVE ART GLASS CO. 

314 S. Franklin St.

HELP WANTFD MOTERYS

DVIEJŲ PATYRUSIŲ 
MERGINŲ

Prie pakavimo frankfurtera (dešre
liu) deSrų dirbtuvėje. Atuišaukit į—

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

ŠVEITĖJŲ — MOTERŲ 
NAKTIMIS

EDGEWATER BEACH APTS.
5555 Sheridan Rd. 

LONGBEACH 8500—MR. WALL

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.. -- ;---------

PATYRUSI SKALBfiJA
$6.00 ir carfare j dieną..

Dviejų, dienų darbas garantuojama.
PAŠAUKIT — SHELDRAKE 0771

MERGINŲ
Operuoti Flame Cutting Mašinas

Kiek nors patyrimo prie welding pageidaujama, 
bet nereikalinga.

GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ 
GAMYBOS DIRBTUVĖJE

DELTA-STAR ELECTRIC CO. ~
2437 W. FULTON ST. SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ + ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

VYRAI IR MOTERYS VYRAI IR MOTERYS

HELP 4VANTED — MOTERYS

VYRŲ - MOTERŲ
VISOKIO AMŽIAUS 

KARO DIRBTUVĖJE 
★ ★

★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ dieną ir Naktį šiftai
★ LAIKAS IR PUSfi VIRŠ 

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

budinke. Patoięi transportacija.
—TAIPGI—'

DALINIO LAIKO DARBININKŲ
PASIRINKIT SAVO DARBO 

VALANDAS

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

__________ VIRGINIA 3300_________

SVARBIAI PRAMONEI

Kad dienraštis “Draugas” 
turi daug ir nuoširdžių bi
čiulių, liudija jo parengimai 
— piknikai, vakarai, kon
certai ir k.

Štai, ruošiant ir Labor 
Day pikniką į talką atėjo 
ir visą dieną darbavos žmo
nės darbininkai, kurie ant 
rytojaus turėjo stoti prie 
savo kasdieninių darbų. Kas 
yra dirbęs piknikuose, ypa
tingai dideliuose, kaip dienr. 
“Draugo” piknikuose, gerai 
žino, kaip ant rytojaus esti 
pavargusios kojos. Dėlto 
dienraštis “Draugas“ bega
lo vertina visus ir visas tal
kininkus ir talkininkes ir 
visiems nuoširdžiai dėkoja. 
Malonu yra paskelbti juos 
ir plačiajai visuomenei.

REIKIA MOTERŲ j Virtuvė

Sekantiems šiftams:
4 PP. 
4 PP.

9 VAK. 
12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

MERGINŲ 
AR MOTERŲ

PRIE LENGVU 
MAŠINOS DARBŲ 

100% KARO DARBAI 
PATYRIMO NEREIKIA 

GERA TRANSPORTACIJA 

ATSIŠAUKIT

MER'ftf.S-KORFF 

GEAR CO.
213 N. Morgan St.

ASSEMBLERS 
PUNCH IR DRILL 

PRESS OPERATORIŲ
Pastovūs darbai—gera mokestis.

SLINGERLAND DRUM CO. 
1328 BELDEN A V E.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių "Valytu

vus ir Motorus 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIHITODA NAMAS
Dėl svarbių priežasčių parsiduoda 
namas Town of Lake kolonijoj. No
rintieji pilnennlų informacijų prašo
mi kreiptis asmeniškai j:— Stefaniją 
Nutautais, 4888 So. Wocxl Street, ar 
trtefonuoklte LAFayettc «Oi»8.

FRACTIONAL MOTORS CO.
1501 N. HALSTED STREET 

MUMS REIKIA PATYRUSIŲ IR NEPATYRUSIŲ

VYRŲ IR MOTERŲ
Dienon ir naktiniam. šimtams prie lengvu assemMy 

darbų dirbant prie mažų motorų.

SOLDERERS — COlL WINDERS 
CONNECTORS — TAPERS 
SANDERS — TESTERS

IR INSPEKTORIŲ
Mokestis virš abelnos ratos. Modemiškoj erdvioj dirbtuvėje.

ATSISAUKIT Į EMPLOYMENT OFISĄ 
VALANDOMIS TARP 8:00 RYTO IKI 5:30 PP.

.41.

Šiltą dieną čia yra sun
kiausias darbas, ypatingai 
virėjoms. Šias pareigas La
bor Day “Draugo“ piknike 
ėjo Labd. Są-gos 3 kp. vei
kėjos: K. Sriubienė ir E. Mo 
tekaitienė, o joms visame 
gelbėjo ir sudarė puikų “ty
mą’’ šios moterys: Gailienė, 
Kvedarienė, Čemauskienė, 
Jakštienė, Kučienė, šniaukš- 
tienė, Laurinaitienė, Šrup- 
šienė, Stupurienė, Rudaitie- 
nė, Trainienė, Ogintienė, Bu 
kauskienė, Braunienė, Mi- 
sienė ir Kaikarienė kugelio 
kepėja.

Valgomajame vikriai pa
tarnavo piknikieriams šios 
lietuvaitės: Stefanija Gerd- 
vilaitė, Agnės Jurgelaitė, 
Anna Rapshys, Margaret 
Gudas, Anna Samsonaitė, 
Lillian Alexander, Josephine 
Paterabas, Juliana Ratsko, 
Sophie Kelpshas, Bemice 
Jakštas, Emilija Markūnie- 
nė.

Valgomajam bartenderiais 
buvo Jonas Sliekus, Zigmunt 
šrupšas ir Šukienė.

Virtuvės iždininke buvo 
Adelina Gasparaitis.

Clevelande Įvyko 
Dideli Sprogimai

CLEVELAND, Ohio, rūgs. 
6.—Kilus dideliam gaisrui 
Standard Oil Company of 
Ohio varykloje Clevelande, 
įvyko keli dideli sprogimai, 
kurie sukrėtė kai kurias šio 
miesto apylinkes. Ugniage 
šiai suvažiavo iš visų mies
to dalių.

Prie didžiojo bufeto (baro)
Visi žinome, kiek per die

ną reikia prisilakstyti tiems, 
kurie dirba bufete (prie di
džiojo baro). Po tokio pik
niko, kokie esti “Draugo“ 
Labor Day piknikai, baro 
darbininkams vakare kojos 
degte dega. Nežiūrint to, iš 
visų kolonijų rinktiniai vy
rai liuosnoriai atėjo į talką 
ir daugelis jų be jokio poil
sio išstovėjo ant kojų veik 
dvylika valandų. Štai jie: 
Trakšelis, Petkelis, Gailius, 
Snarskis, Stankus, Raba- 
čauskas, Širmulis, Mažonai- 
tis, Jodka, Jaunis, Pakalnis, 
Vaišvilas, Pilipavičius, Juk- 
nis, Lapšinskas, Grybas, Bi- 
tautas, Lebežinskas, Rėkus, 
Žilinskas ir kiti.

Iždininkais buvo pasikeis
dami: P. Paukštis, J. Vals- 
kis, V. Paukštis ir P. Pum
putis — visi brightonparkie-
V • _ •ciai.
Prie ice cream ir
antro bufeto

Šiose vietose labai vikriai 
darbavos Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Rėmėjų Draugi
jos 2 skyr. veikėjos, ku
rioms vadovavo brightonpar 
kietės Širvinsklenė ir Jocie
nė. Kitos talkininkės buvo: 
Snarskienė, Norbutienė, Bal
sienė, Balsiukė, Malinauskie
nė, Šakūnienė, Širvinskaitė 
ir N. širvinskas.
Prie “bot dogs” užkandinės 
ir trečio bufeto

Šiose vietose mandagiai ir 
greit patarnavo Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos 6 skyriaus veikėjos, va
dovybėje žinomos Brighton 
Par.k darbuotojos Paulienės. 
Kitos talkininkės buvo: Rim 
kienė, Kundrotienė, Lindžie- 
nė, Dovidauskienė, O. Rudo
kienė, B. Rudakienė, Kazi- 
mieraitienė, Stankaitė, Pau
lius ir Kazimieraitis.
Bingo

Šis populiarus lietuvių tar 
pe žaidimas piknike visą die
ną gyvai ėjo. Čia labai su
maniai ir vikriai darbavos 
Vargdienių Seserų Gildos 
veikėjos: Turskienė, Zaurie- 
nė, Klikūnienė, Rainienė ir 
kitos.

Roselando žinios
Sodalicija praeitą sekma

dienį ėjo prie šv. Komuni
jos 9 vai. šv. Mišiose, o po 
visam turėjo bendras pus
ryčius salėje. Sodalietės pa
vyzdingai darbuojas parapi
jos karnivale.

Ateinantį sekmadienį šv. 
Vardo draugija per 9 vai. 
šv. Mišias bendrai eis prie 
šv. Komunijos ir turės salėje 
pusryčius ir susirinkimą. 
Bus svarstoma apie pikniką 
ir kiti bėgantieji reikalai. 
Visi nariai turėtų būti.

HELP WANTED — MOTERYS

Mokykla prasidės šią sa
vaitę, katalikai tėvai turė
tų leisti savo vaikus į save 
parapijinę mokyklą, nes čia 
vaikai išmoksta daugiau da
lykų, negu viešose mokyk
lose.

Lietuviai Amerikoj turė- 
{tų didžiuotis savo įstaigo
mis; turime aukštesnes mo
kyklas berniukams ir mer
gaitėms. Visi turėtų jomis 
naudotis. ■

Parapijos bazaras sėkmin
gai eina. žmonės skaitlingai 
renkasi kas vakaras. Baig
sis rugsėjo 9 d.

“arkliukai”: K. šarkauskas 
ir L. Beinoraitis. i

Prie žaidimo vadinamo 
“vaikų ratas”: P. Melekaus- 
kas ir P. Melekauskienė.

Prie saldainių — spėjimui 
pora ar “lyčnas”: Ona Mi
lašius.

Prie sūrių ir kitų saldai
nių: Aleknienė ir Jusevičie- 
nė.

Prie serijų: Mikšienė ir 
brolis Vladas.

Iš Bridgeport nuoširdžiai 
talkininkavo: Jonas Dimša, 
J. Šaltenienė, Budrevičienė, 
Garuckienė, Trumputis ir ki
ti.

Keliaujančių po parką vei- 
teriu buvo cicerietis J. Mi- 
kolainis.

Prie parko vartų atvyks
tančius automobiliais pikni-

f

Mitkai paliko Roselandą 
ir persikėlė gyventi į Los 
Angeles, Calif. Parapija ne
teko gerų darbuotojų, gi pre
latas Maciejauskas susilau
kė gerų, pavyzdingų parapi- 
jonų. Telaimina juos Dievas 
ten ir padeda darbuotis

kierius nuoširdžiai sveikino 
ir nurodymus davinėjo: Pr. 
Vaicekauskas, A. Trakšelis, 
L. Petkūnas, Stankus ir 
šniaukšta.

Prie tvarkymo tikietų pik 
niko dovanoms laimėti: kun. 
Miciūnas ir TT. Marijonų 
seminarijos auklėtiniai: A. 
Atkočius ir J. Malinauskas. 
Gi “Draugo“ prenumeratų 
skyriuje ir Polyna Stoškus 
koncerto tikietų kasoj dar
bavos A. Daugirdas.

Pikniko generaliniu iždi
ninku buvo brolis Stasys 
Montvidas.

Visi čia išvardinti ir tie, 
kurie per neapsižiūrėjimą, 
paliko neišvardinti, teikė 
“Draugui“ brangios talkos, 
už kurią administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Pikniko rengėjai

PASKOLOS 
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
PAS
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MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
22t2 W. CERMAK RD........................ Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštini nkM

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

ADVERTISE
In Amerlca’g Oreatest

dthuanian Daily Newspaper 
— ESTABLI8HED 1909 — 

CALU A N A D-T A KER 
CLASSIFIED OFFICE

TEL.— RANDOLPH 9488

IITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING I.TTHUANIAN 

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 virS 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

Bowling Alley

Šioje sporto patalpoje vi
sus reikalus puikiai tvarkė 
V. Brazauskas, E. Brazaus- 

j kienė ir J. Jankauskas.
,Pr»e laimės ratų,
Į saldainių ir žaidimų -

Prie šių biznių neužtenka( 
tik stovėti, bet reikia turė
ti sugabumo patraukti žmo
nes savo laimę išbandyti. Ir, 
štai, tokiais pasirodė šie tal
kininkai:

Prie didžiojo laimės rato: 
A. Kardelis, J. Brazauskas 
ir A. Urbonas.

Prie žaidimo, vadinamo 
“monkės”: Izidorius Jucius. 
Cicero “Draugo’’ platintojas 
ir kiti.

Prie žaidimo vadinamo 
“buteliukai”: Ig. Benešiū-
nas.

Prie žaidimo vadinamo “7- 
11“: J. Lisauskas su sūnu
mis.

Prie žaidimo vadinamo

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

BprtngfllnM 
Matraml

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsaia,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas Ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie I

Stadlo Ooncb

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 VVEST ROOSEVELT ROAD
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kalinga yna įvesti krikščioniškas socialia teisingumas.
Šventasis Tėvas kreipėsi į pasaulį maldaudamas ap

rūpinti nuo karo nukentėjusius. Jis prašo atsteigti tei
singą ir pastovią taiką, kuriai palaikyti reikia įsteigti 
tarptautinę organizaciją.

Nėra abejonės, Popiežiaus išsami ir tikrai aktuali 
kalba atkreips dėmesį visų tų, nuo kurių Labiausiai 
pareis pokarinio pasaulio politinė, ekonominė ir socia
linė rekonstrukcija.

Mokyklai prasidėjus
“LANKYTI MOKYKLĄ VAJUS”

Matyt, kad ir valdžia rimtai susirūpino mokyklos lan
kymo problema, Pamatysite iš žemiau paduotų duome
nų, kad tikrai buvo reikalo susirūpinti. Karo pramonės 
darbai ir aukštos algos taip sumagneti2avo jaunuolius, 
kad jie daugiau nebenori mokytis. U. S. Office of Edu- 
cation, Federal Security Agency, ir the Children’s Bu- 
reau of the U. S. Department of Labor išvien su War 
Manpower Commission pradėjo taip vadinamą “lanky
ti mokyklą vajui”

KAPINĖSE PIRMOJO PASAULINIO KARO

Ketvirtadienis, rūgs. 7, 1944
==• i.-ra ;• e

Amerikos karininkai ir kareiviai užrašuose ieško draugų ir pažįstamų, kurie žuvo 
pirmame pasauliniame kare. šios kapinės randasi Belleau apylinkėje, Prancūzijoj.
(Acme-Draugas telephoto)

Sovietų Rusija ir Bulgarija
Užvakar Sovietų Rusija paskelbė karą Bulgarijai. 

Šio žygio nebuvo tikėtasi. Bulgarijoj jau rimtai buvo 
pradėtas sąjūdis nutraukti visus ryšius su Vokietija. 
Pakeistoji vyriausybė paprašė Didžiosios Britanijos 
ir Jungtinių Valstybių! taikos sąlygų. Naujasis premje
res Konstantin Muraviev, kalbėdamas per radijo pra
ėjusį pirmadienį, pasmerkė senosios vyriausybės pro- 
tifcišką politiką. Jis pranešė, kad yna įsakyta vokie
čiams visai išsikraustyti iš Bulgarijos, kuri norinti 
pasilikti neutrali. Atsitikime, jei vokiečiai to patvar
kymo nesilaikytų), tuomet santykiai su jais būtų nu
traukti. Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu Bulgarijos 
taikos delegacija lankėsi Kairo mieste ir kalbėjosi dėl 
Anglijos ir Amerikos taikos sąlygų.

Bulgarija, kaip visi daviniai rodo, iš karo jau buvo 
pasitraukus. Neabejojama, kad netrukus ji būt stojusi 
į karą sąjungininkų pusėn. Bet Sovietų Rusija, ma
tyt, “neteko kantrybės”. Ji paskelbė karą ir jos ar- 
m jos jau atakuoja Bulgariją.

Ar šis Sovietų Rusijos žygis daug pasitarnaus są
jungininkų pergalei, tesprendžia strategai. Bet, imant 
tai politiniu atžvilgiu, visai yra aišku, kad Maskva 
nori okupuoti Bulgariją, kad ji galėtų ten savo įtaką 
pr' plėsti ir taikos konferencijoj tam tikrų pretenzijų 
pria jos reikšti.

Pagaliau būtų labai įdomu žinoti, ar Sovietų Rusija 
paskelbė karą bulgarams sauvaliai, ar su Amerikos ir 
Anglijos vyriausybių žinia?

Bulgarijos teritorija — 39,825 kvadratinės mailės; 
gyventojų — apie šeši milijonai; sostinė — Sofija su 
287,095 gyventojais.

Taika, teisingumas, gerovė
Jo Šventenybės Popiežiaus Pijaras XII-jo kalba, pa

sakytoji rugsėjo pirmą dieną karo penkmečio proga, 
plačiai išgarsinta ir spaudoj ir per radijo. Iš visur 
ji cusilaukė daug palankių komentarų. Ir ne be reikalo.

Šventojo Tėvo kalha buvo svarbi, istoriška. Joj aiš
kiai apibudintas šiandieninis pasaulio stovia. Tasai sto
vis labai skaudus, tačiau jis yra lemiantis. Senasis 
pasaulis jau guli griūvėsiuose. Didžiųjų sukrėtimui nu
kankintieji žmonės laukia, kad iš tų griūvėsiu atsi
keltų naujas pasaulis, geriau vadovaujamas ir legaliu 
atžvilgiu harmoningesnis su žmogaus prigimties rei
kalavimais.

Fopiežrus atsišaukia ne tik į katalikus, bet į visus 
žmones, nurodydamas reikalą vieningai veikti, kad už
tikrinti pasauliui teisingą ir pastovią taiką, o žmoni
jai gerovę ir socialinį teisingumą.

J y šventenybė visu griežtumu pabrėžė reikalą palai
kyti žmonių teises į privatinę nuosavybę. Tačiau nu
rodė faktą, kad kapitalizmas, arba koncentravimas tur
to į nedaugelio rankas, masėms darbo žmonių užkerta 
kelią į nuosavybę. Vadinas, darbdaviai duoda darbi
ninkams tokias mizemas sąlygas arba atlyginimą, kad 
jie ir galvoti negali apie nuosavybės įsigyjimą.

Tarp kitko nurodyta ir tai, kad būtų pavojinga tęsti 
karo metams pritaikintas ekonomines sąlygas. Mat, 
kai kuriuose kraštuose valdžia kontroliuoja visą pro
dukciją ir “visus ir viską aprūpina griežtos drausmės 
sąskaita”. Pasisakyta ir prieš politinės grupės dikta
tūrą, kuri, paprastai, kontroliuoja produkciją, bet ne
pajėgia patenkinti visoj žmonių reikalavimu. Todėl rai

šių organizacijų tikslas — raginti ir prižiūrėti, kad 
high school lankantieji jaunuoliai eitų mokyklon ir baig
tų savo mokslo kursus, arba taip sutvarkytų savo 
mokslo tvarkraštį, kad galėtų baigti mokyklą. Valdžios 
agentūros pakvietė kolonijų grupes — mokytojus, tė
vus, darbdavius, darbo organizacijas, labdaros draugi
jas, jaunimo organizacijas ir patį jaunimą tą šūkį “lan
kyti mokyklą” įgyvendinti.

Pats Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, Wil- 
liam Green kreipėsi į visas darbo organizacijas prašy
damas jų bendradarbiavimo.
ĮDOMI STATISTIKA

Paduodu čia duomenis jaunuolių lankančių mokyklą 
ir dirbančių. Duomenys įrodo, kad nuo 1940-41 lan
kančių mokyklą (High School> skaitlius sumažėjo per 
1,000,000. Prisiminkite tiktai, kad 1940-41 m. turėjome 
net 7,250,000 high sGhool studentų. Į vienus metus su
mažėjo per 300,000, ir 1942-43 m. per 400,000 studentų. 
Į tris metus mes sugriovėme tai, ką ėmė daugelį metų 
pastatyti.

Tam mokyklą lankančių skaitliui sumažėjus, paly
ginkime kaip high school amžiaus dirbančių skaitlius 
padidėjo. 1943 m. spalių m. (October), mokyklai pra
sidėjus, per 2,750,000 vaikų ir mergaičių nuo 14-17 
metų amžiaus pilnai arba dalinai dirbo. Tai parodo, 
kad šiuo laiku dirbančių jaunuolių skaitlius yra tris 
kartus didesnis kaip 1940 m.

Liepos m. 1943, apie 5,000,000, arba daugiau kaip 
pusė, nuo 14-17 metų jaunuolių jau dirbo. Šiais me
tais tas skaitlius dar daugiau padidėjo.
MOKSLAS PEČIŲ NEAPSUNKINA

Ką tie jaunuoliai mano daryti po karo, kada mūsų 
kareiviai bus sugrįžę iš frontų. Atminkime tik vieną 
dalyką: mūsų kareiviai buvo gerai išlavinti netiktai 
teknikoje, bet ir šiaip organizaciniame darbe. Stoję kai- 
riūonienėn arba laivynan jie buvo lavinami įvairiose 
šakose. Daugelis iš jų bus ekspertai. Kaip galės susi
lyginti šie likę neišmokslinti jaunuoliai? Jų likimas bus 
liūdnas. Svarbu, tad, kad kiekvienas jaunuolis pasinau
dotų ta proga, kuri jam duodama išsimokslinti. Be
moksimi sunku gyventi šiame moderniškame pasaulyje.

Kiekvieno tėvo pareiga yra prižiūrėti, kad jo vai
kai lankytų mokyklą. Katalikai tėvai ypatingai turi 
rūpintis duoti savo vaikams katalikišką išauklėjimą. 
Mes lietuviai turime ir savo įstaigas. Jaunuoliams — 
Marianapolio kolegija, Thompson, Conn.; jaunosioms 
— Šv. Kazimiero akademija, Chicago, III.; šv. Pran
ciškaus akademija, Pittsburgh, Pa.

Žinokime, ką žmogus žino nenešioja ant savo pečių.
\ A. P. Šaudys, MIC.

r r

APŽVALGA
Rašinys apie Baltijos tautas

Rugsėjo 5 d. Chicago Herald-American įdėjo savo 
redakcijos nario Stasio Piežos straipsnį Baltijos val
stybių nepriklausomybės gynimo reikalu. Straipsniui, 
užvardytam “Fight Red Anneaation ©f.Baltic States”, 
medžiaga paimta iš Amerikos Lietuvių Taryboa, prisi
dedant latviams ir estams, išleisto (knygelės formate) 
atsišaufcimo į Amerikon visuomenę. Apie šį atsišauki
mą mūsų dienraštyje jau buvo rašyta keliais atvejais. 
Labai svarbu, kad apie jį rašo angliškieji dienraščiai. 
Turime žinių, kad Piežos straipsnį įdėjo ne tik Chicago 
Herald-American, bet visi Williara Hearst leidžiami 
dienraščiai. Tuo būdu lietuvių ir kitų Baltijos tautų 
kovos eiga dėl laisvų, nepriklausomų ir demokratinių 
Baltijos valstybių atsteigimo plačiai ir gerai pagarsin
ta. Tai yra svarbu ir reikalinga,

Mes reikalaujame 
Lietuvos laisvės"

(LKFSB) Kai kurie USA 
lietuviai pradeda savo siun
čiamus laiškus panaudoti kė 
limui balso už Lietuvos lais
vę. LKFSB gavo jau keletą 
laiškų, ant kurių vokų pa
rašas:

— In the Name of Justice 
We Demand Full Independ- 
ence of Lithuania!

— Teisybės vardan mes 
reikalaujame pilnos nepri
klausomybės Lietuvai.

Šis šūkis uždedamas spe
cialiai pasidarytų štampu.

Min. Gylys sėkmingai 
darbuojasi Švedijoje

LKFSB gavo laišką nuo 
min. Gylio iš Švedijos. Min. 
Gylys sveikas ir sėkmingai 
darbuojasi tame neutralia
me krašte. Laiškai iš Šve
dijos eina dabar gana ilgai: 
paprastas oro paštu pasiųs
tas laiškas USA pasiekia 
per 6 savaites ir tik retkar
čiais, “žaibo” greitumu, nu
eina per 4 savaites.

Tremtinė gavo sūnaus 
fotografijas iš USA

(LKFSB) Vienas kunigas 
prieš keletą mėnesių iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių 
registruotu laišku išsiuntė 
pora savo fotografijų moti
nai, ištremtai į Sibirą. Šio
mis dienomis jis sulaukė 
niuo motinos atsakymą, kad 
ji fotografijas gavusi. Ver
kusi ir bučiavusi iš džiaugs
mo. Prašo dažniau rašyti 
laiškus.

Girdietės dar vis dar
bavosi Antalieptėje

(LKFSB) Per Raudonąjį 
Kryžių iš Lietuvos į Chica- 
gą atėjo pranešimas, iš ku
rio matyti, kad šv. Jėzaus

Širdies seserys dar prieš šią 
paskutiniąją bolševikų oku
paciją darbavosi Antalieptė
je, kur jos jau per eilę me
tų vedė garsią žemės ūkio 
mokyklą.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

W()LK STIJDIO
1945 WpsI 35* Street
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mMPLFTF

Al) V ANO D PHOTOGRAPHY 

UiV, ESI iOSSIBLE PRKtS 

l’HONE LAFAYETTE 2R13

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDĖR U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

dJuh AND
LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

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

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS

10546 S. Artesian, CED. 1739

M

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti.......... jg gQ
STOKER COAL, Ankštos rūšies, jy
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................JĮ Į 25
PETROLEUM COKE (Course) -512*50 

PETROLEUM COKE (Pilė Run)

•ITJ OK TO BAWL THSM OUT FO« BEINC 
’ LATg, JOS. BŪT I OONT THINK YOU OUGHT/ i 
'TO P*Y THEM Q/n IN STA3B MONET." 

b.. .... n į- — i . ,1

STASYS LITWINAS SAKO:
H "D K "D Tai Geriausias Laikas Pirkti

— visokios rcšies namams 
REIKMENIS.” --------------- GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materioio — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — YVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insutaotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materioio — Malia- 
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt

APROKAViMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3030 S. HALSTF.D ST. TEK VICTOBY 1272

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

J
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/mus
X Marijona Petkftnlenė ii 

Town of Laks dukrelė, 
mis J#ąe ir Rutb jau grįžo 
iš ftt-oetogų, kurias praleido 
Hart, Midi- Petkūnai ten tu* 
ri savo grąžų ūkį.

X Ona Shen&an (Šimė- 
nie»5) iš Detroit, Mifth,, su 
dukterim smagiai atostoeau 
ja pas muziku* Sabonius 
Roseiande. Ji yra brolienė u 
Sabonis nės.

X Justina# Matkevičius, 
S. Chicago biznierių#, ssk-osi 
turįs labai smagias atosto
gas Brancb, Mięh. Tikrai da
bar geriausias laikas atos
togauti, peš daržuose ir ni
kiuose viskas užaugę, prino
kę.

X Vargonininku Sąjungos 
Chicago provincija ruošias 
šįmet paminėti “ Muzikos žir 
»įų” dešimtmetį. Šį muzi
kos ir vargonininku reika
lams pašvęstą žurnalą da
bar redaguoja komp. A. Por 
cius.

X Agnės Giiienė, žinoma 
Bridgeport veikėja ir duos, 
ni aukotoja kątąl. įstaigoms, 
šiomis dienomis gavo per 
Raud. Kryžių laišką iš Lie, 
tųvos nuo giminių Girskių. 
Rašo, kad visi sveiki, tik ne
žino, ką nešą rytojus.

X Juozas Murauskas, 
marketparkietis, miręs rug
sėjo 3 d., buvo auka širdfes 
atakos. Visokios priemonės 
atgaivinti buvo veltui- Kun. 
Zakarauskas suteikė pasku
tinius sakramentus.

X Darius-Girėnas postas 
baigia didelį remontą savo 
didžiojoj salėj. Be kitko, į- 
taisyti du dideli vėj atran
kiai (fenai), kurie per de
šimtį minutų gali esamą orą 
pakeisti šviežiu. Nudrožtos 
grindys bus kaip stiklas. Sa
lė daro labai Jaukų įspūdį.

X S. Rokas, Detroit, Mich. 
biznierius (laidotuvių direk
torius) ir veikėją#, savaitę 
atostogavo Cjiieagoj ir ap
lankė visus savo draugus ir 
pažįstamus. Dalyvavo įr 
“Draugo” Labor Day pik
nike, kur užmezgė dar dau

giau pažinčių.

X Amerikos Lietuvių Ta
rybos Chioago skyriaus val
dybos invspdįnimo bukieto 
tikiętų# “Draugo” piknike $- 
sigijo B. Tūbelis su žmoną 
Viktorija, K, Juozaitienė, S, 
Pileckaa ir S. Šimulis. Šio 
bankieto tikintų galima gau
ti "Drauge” (klauskit I. Sa- 
Lalo).

X B- ir Q- Laurinųt gyve
nančių 4520 S. Whipple St., 
dukrelė Helen jau tpyg mė
nesiai, kaip atostogauja Flo

DIENRAŠTIS DRAUGAS.
sroag3=a4J^u i -w-

CHICAGO. ILLINOIS

Sofija Miliauskienė, ftrj/jrro 
1480 8o 48 Ct., Cioero, per- rIICiiCIIIIIIID

gyv^u, tri,_ operacija u- susirinkimas
retta ligonine], jau gr]io na-; Chicaeoa
mo ir sveiksta. Vaikučiai , “ vycn* enicagos
Ędmundaa ir Valerija bėga-1 aPBk"tles su'
. . j • sinnkunas įvyks s) vakarą,to toaugiaa matydami savo 7 d Nekalt0 pr’
mamytę stiprėjant sveikato
je. Sąjungietės 2 kuopos lin
ki savo brangiai narei taip
gi greit pasveikti.

X Julijona šeškau&kienė 
iš Bridgeport, džiaugiasi ga
vusi žinią, kad jos sūnus

ridoj. Tuo pačiu sykiu ap- First Lieut. Edvardas šeš-
lankė ir savo sužieduotinį 
kariuomenėj Kjąpstftuską, 
kuris randasi vienoj Floridą 
stovykloj. Spalių mėnesi Lau 
rinai minės 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį.

X Commųnity and War 
Fund lietuvių sekcijos ma
sinis susirinkimas šaukia- 
ma« rugsėjo 22 d., Darius- 
Girėnas salėn. Susirinkime 
darys svarbius pranešimus 
to fondo reikalų vedėjai. Ti
kimės, kad lietuviai skait
lingai dalyvaus.

X A. a. Ona Smilgevičie
nė, kurios laidotuvės įvyko 
rugsėjo 5, buvo ilgametė Mo
terų Sąjungos 2 kuopos, Ci- 
ceroj, narė. Dėl to ir sąjun
gietės gražiai paskutinį) syk 
patarnavo: šermenyse kal
bėjo rožančių ir palydėjo į 
kapus.

X Piknike darbininkai ir 
darbininkės, tiek prie bufe
tų, tiek virtuvėj ir prie įvai
rių laimės ratų-ratelių pa
rodė didelio pasiaukojimo. 
Visą dieną nepamainomi dar 
bavos. Jiems ir joms “Drau
go” vadovybė labai dėkinga.

X Dr. Jonas P. Poška jau 
antri metai, kaip darbuoja
si Oak Forest Infirmary 
(skyrius Cook Couuty ligo
ninės). šiomis dienomis pa
skirtas į Seaior Physician 
štabo narius. Be to, jis yrą 
narys ir Setective Service 
System (kareivių egzamina
vimui), Savo ofiso ir priva
čios praktikos taipgi neap
leidžia- Jo ofisas randasi 
Lietuvių Auditorijos rūmuo
se, 3133 S. Halstęd St. Sveir 
kinam!

kauskaą, esąs Italijos'fron
te, buvo per audienciją po
piežiaus rūmuose ir gavo 
progos pakalbėti su Pijumi 
XII. Šv. Tėvas pažadėjo mels 
tis už jį ir už jo tėvus. Sū
nus motinai atsiuntė Šv. Tė
vo duotą iAedalikėlį ir pa
veikslėlį.

X Keistučio Pašalpos klu
bas pastarame susirinkime 
nutarė šimtu nuošimčių pri
sidėti ir remtį Commupity 
and Wąr Fund vajų, kuris 
bus spalių mėnesį. Vįsoms 
organizacijoms reikią rem
ti tas vajus, nes dalis su
rinktų aųkų eią sušelpimui 
ir lietuvių nukentėjusiu niuo 
karo bei pabėgusių iš Lietu
vos.

X Tūbeliai, gyvenantieji 
toli No. Side (5015 Kenmore 
Avė.) piknike pasižymėjo lie 
tuvišku vaišingumu. Tai švie 
sus žmonės ir dideli “Drau
go” bičiuliai bei No. Side 
lietuvių veikėjai. Abu yra 
“Draugo” korespondentai, 
DKK nariai.

X Muz. B. Janušauskas ir 
jo žmona dainininkė Mari
jona Janušauskienė jau per
sikėlė iš Beverly Hills į Mar-1 
ųuette Parką ir apsigyveno :į 
adresu 6643 So. Washteniaw 
Avė. (telef. Republic 8507). j 
Jų vienas sūnus Jeny yral 
vedęs ir gyvena Kaliforni-:| 
joj, o jauniausias yra karo 
tarnyboj kur nors Anglijoj.

X A. Giedraitis iš Kepo- 
sha, Wis., šiomis dienomis 
svečiuojasi pas Vaitekūnus 
Lynus, UI. Buvo atsilankęs 
ir į “Draugo” pikniką.

7 d., Nekalto 
ūdėjimo Panelės šv. para 
pi jos mokykloj, Brighton 
Park, 8 vai. vakare. Susirin
kime bus svarstcmi įneši
mai būsimam seimui. Daly
vaus taipgi ir svečiai Kaz. 
Bason ir Kaz. Vaškas, žy
mūs vyčių veikėjas New Jer- 
sey vajs. Visi kuopų veikė
jai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

Cicero. — Lietuvai Šelpti 
Komiteto ir visų šios kolo
nijos draugijų atstovų svar-

BBE

&

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, (, Hii. 

Teį. CALumet 7237

Užlaikome didelę krąų, 
tuvę Rakandų, Jswelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

Čia rasite didelį ir įvai
rų pasirinkimą viršnuro- 
dylų dalykų — ui priei-

KEKKALE PA8INAUBOKR

BŲDIURO RADIO VAI.ANDOS:

WOFfj, 1000 K., Nedftltaa 
0:40 F.M.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETEB TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigto 1889 m.)

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

mauzolejai
ŽENKLAI

'.y.-., t .f!^ \ ... f
h ; ■ ' •

štai Mumto 
Pasitikėjimo 
Rekordas:

Šį Fįiana virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
MHHUNMiHIHHHHHHHMHIlMHIHIIIHHIIHI

pųRSDUMJPm pipMORDU^ AT MO IDDmONiL COSTI 
PARTICUDAR PEOPLB PRETER PAOHANK.IS FRODUOTIOM8 

nfETRiBUTORs er m »AM©us osomtemųo •rsmite
mosi IsmOgt am w>*s n m la ns worid.

BŪT U a. WAB BOBOS WIW THE SAVINOS
KREIPKITM PRIE —

JOHN W. PACHANKIS
UTHUANUN monumkot man — 

Member M Uftnąstol CMoSur bf ęommsreo

MODJ5RNI ttvidiuė PAfiODAį '^RZTOKNCUM:
4085 W. WasMngton BlvĄ 5919 Bantji Troy Street 

T< ESTebroek 8945 TeA REPųblic 4208
VALANDOS: ĘsaŪM v, VSk-J Sefcad. Ir Sekm. 9-« vaL

bus susirinkimas šaukiamas 
penktadienį, rugsėjo 8 d., 
7:30 vai. vakare, parapijos 
salėje. Jau artinas laikas, 
kuomet atsidarys dar dau
giau kelių siųsti pagalbą mū 
sų vargstantiems broliams 
ir seserims.

Sužeidė susidūrime
Ugniagesys Laddie Tetrev,

36 metų, Engine Co. 107, bu
vo sunkiai sužeistas, kai jis 
buvo išmestas iš savo troko 
užpakalio susidūrime su 
taxicab, Ashland avė., kai 
trokas buvo sutrenktas į ry
tus važiuojančio taxi. Cab 
vairuotojas buvo patrauktas 
atsakomybėn už nerūpestin
gą važiavimą ir miesto tur
to žalojimą.

Tik vienas pabėgo
MOUNT CARMELL, UI.

— Tik vienas kalinys pabė
go iš Wabash kauntės kalė
jimo, bet pirm pabėgimo jis 
paliko šerifui Moberly ras-
telj, kuriame pasako jam Arnoriknt | iptlivill 
kaip jis sėkmingai išsilaužė. KlIlCIInUi LlvIUvlų 
Jis panaudojo geležiai piau-
ti piuklą, kurį buvo palikęs 
buvęs kalinys.

Apie taį teko sužinoti rug- 
piūčįo 31 dieną.

IT1ARGIJTIJ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS ĮSTEIGTAS BAL U, 1933 M

MFC - MSI kilos.
SEKMADIENIAIS aso l 

Ud 2 vai. popiet
KITOMIS DIENOMIS ~ ano 

9:80 vaL vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadžealais ano 7 iki 8 v. v.

LGUCIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehiU 2242
:,į. , , į j - ę -------------

R?

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ---------
RANDASI PAS 
PASIRINKIMUI

MUS JUS(

Tarybos piknikas
Amerikos Lietuvių Tary

bos, Pittsburgho skyriaus, 
piknikas įvyks šių metų rug
sėjo 10-tą dieną, Lietuvių 
ūkyje (Lithuanian Country 
Club) Wiilock, Pa., netoli 
Pittsburgho.

»i

v,.:-'.-.- ■

Geriausio Materioio Ir Darbe.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
Iriionfama pilnų patenkinimų,

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.Štai vienas ii mūsų gražių 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dirbtovė: 527 N. WESTEBN AVĖ.

Osand Ava.)
SEELEY 6103

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN F U NE R AL HOME

Geriausias patą rna vi mas Mstoris pa tarnau ja.
| PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eirdoikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue •

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcsgos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Pelnas nuo šio pikniko eis 
Lietuvos reikalams.

Prie progos, turiu primin
ti, jog Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Pittsburgho skyrių 
sudaro visos lietuviškos dr- 
gijos Pittsburghe ir apylin
kėje, todėl visų draugijų, pa
rapijų nariai ir šiaip geros 
vtalios lietuviai nepamirški
te rugsėjo 10-tą dieną būti 
Lietuvių ūkyje, Willock, Pa. 
Savo atsilankymu jūs pa- 
remsite savo brolius ir sesu
tes mūsų gimtajame krašte 
— Lietuvoje. P. P. D-gis

Ispanijoje lietuvis 
įšventintas kunigu

(LKFSB) Gavome prane
šimą, kad šią vasarą birže
lio 25 d. Madride buvo nu
matyta suteikti kunigystės

Šis piknikas bus įdomus; šventimus lietuviui Broniui
savo programa. Yra pakvies
ti žymūs kalbėtojai, kurie

Jurkšui, o Kazys Patalavi- 
čius tą dieną turėjo gauti

padarys vėliausius praneši- subdiakonato šventimus. A- 
mus apie dabartinę padėtį. hu jie, berods, yra. salezie-
mūsų tėvų žemėje — Lietu
voje. Geriausi Pitsburgho 
muzikanai gros įvairiausių 
šokių meliodijas, taip kad, 
visi bus patenkinti. Na, žino
ma, bus ir lieuviškų užkan
džių.

čiiai. Kun. Jurkšas gavo laiš
ką nuo savo sesers, kuri iš 
Lembergo dėl bombardavi
mų persikėlusi kitur.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

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 Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stovini prieinamas

NARIAI
Chicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaodsdjoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNA1
8314 WEST 23rd PLACE 
197M S. MIGHIO AN AVR.

Phones: CANAL 2510 
OOMMODOBE 5760 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Pfaone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVR___________Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
uu m. CĄuroiam avė, mtį

P. I. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STBEES
________ Teiepknae YABD8 1419

L L ZOLP
1840 WESV 44th BT- Phone YA&DK 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS IUR—M
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
^užU.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų IšlaisvinimąC**•* *•* ^<4

Sheboygan lietuvis žuvo Prancūzijos 

karo fronte
John P Simo, sūnus Ele

nos ir Liudviko Simonaičių, 
gyvenančių 920 Union avė., 
Sheboygan, Wisc., žuvo 
Prancūzuos kare fronte, lie
pos 31 dieną. Jis paaukojo 
savo gyvybę už šį kraštą ir 
pavergtųjų tautų išlaisvini
mą.

po Kalėdų buvo išvežtas už- 
jūrin ir Prancūzijos fronte 
padėjo savo galvą už laisvę.

Jonas savo paskutiniame 
laiške mamytei rašė: ma
myte nesirūpink, aš esu 
sveikas ir linksmas, būsiu 
greitai namie.

Nesitikėjo, kad tai jo pa
skutinis laiškelis, jis paliko 
dideliame nuliūdime vieną 
seserį, Oną Kairienę.

NEPAPRASTAS ĮVYKIS

Atviros durys

Louis E. Hefter, 5510 Cor- 
nell avė., pranešė policijai, 
kad jis buvo palikęs atviras 
duris, ne3 buvo šiltas oras, 
ir vagys paėmė laikrodį už 
$250, jo piniginę, kurioje
buvo $16 ir $100 čekj.

* * *
Kun. Reikus, laivyno kapelionas, teikia Sutvirtinimo Apvogė 

Sakramentą. Jam davė šį leidimą apaštališkasis vikaras.

PFC. JOHN P SIMO 
(Simonaitis)

Pfc. John P. Simo buvo 
geros širdies ir linksmo bū
do vyras. Jis įstojo į Dėdės 
Šamo kariuomenę 1942 me
tais, kovo 25 dieną. Jis bu
vo Californijoje, Texas, New 
Yorke ir kitose vietose. Tuoj

Per 4 metus daugiau 
kaip už 130 bilijonų
WASHINGTON. — Jung

tinių Amerikos Valstybių 
darbininkai pagamino per 
keturis metus, nuo 1940 m., 
liepos 4 d., iki 1944 m., lie
pos 4 d., daugiau kaip už 
130 bilijonų dolerių vertės 
lėktuvų, tankų, patrankų, 
laivų ir amunicijos. Apie tai 
buvo pranešta rugsėjo 4 die
ną.

Iš Pacifiko fronto

Ką rašo lietuvis laivyno kapelionas
KUN. REIKUI DUOTAS LEIDIMAS SUTEIKTI SU

TVIRTINIMO SAKRAMENTĄ. ATSIVERTĖ LAI
VYNO KOMANDERIS (VIRŠININKAS) Į KATALI
KŲ TIKĖJIMĄ.

Iš Chicago Auto Body ir 
Motor kompanijos, 5051 So. 
Western avė., buvo pavogta 
du automobiliai, už $60 įran
kių ir $702.♦ * »
Įkando

NATURALE IŠVAIZDA
Naujų VELVATONE 

DANTŲ PLK11Ų

VARTOJAMAS NAUJAS PLASTIO MA 
TUMULAS NATUKALU 
SPALVOS DANTĖJ rLBITOMS. •

Nacių žiaurumas
ROMA.— Pranešama, kad 

laike nacių okupacijos Ro
moje buvo nuo 8,000 iki 
1,000 romėnų nušauta ar 
mirtinai sumušta ir daugiau 
kaip 1,000 sunkiai sužeista. 
Sąjungininkų kontrolės ko
misija pažadėjo nusikaltu
sius vokiečius patraukti ka
ro teisman, jei jie bus su
rasti gyvi.

Dažnai skaitome ar girdi
me pranešimus kaip katali
kų kunigai kapelionai įvai
riais būdais pasižymi karo 
laukuose. Nežiūrėdami di
džiausių pavojų ar vargo, 
jie kur būtų, pasiruošę kaip 
galėdami pribūti ir patar
nauti kareivių dvasiniems 
reikalams. Daugelis karo 
laukuose, ant vandens ir ant 
žemės, jau yra paguldę savo 
galvas.
RAŠO VYSKUPUI

Nors lietuvių kapelionų 
šiame kare palyginamai yra 
maža, bet ir jie atlieka savo 
dalį kareivių labui ir karts 
nuo karto prasimuša į pasi
žymėjusių žmonių eiles.

Šiomis dienomis gauta, ži
nia. jog vienam lietuviui ka-

laivyno komanderį, kurį 
prieš dieną buvo priėmęs ka
talikų bažnyčion. Štai kelios 
kus? Reikaus laiško ištrau
kos:

“Šios srities Apaštališkas 
Vikaras yra man suteikęs 
leidimą suteikti Sustiprini
mo Sakramentą, ir kadangi 
retai* kuriam kunigui tokia 
malonė duodama, jaučiuos 
be galo laimingas. Birželio 
8 d. aš sutvirtinau jaunų vy
rų grupę mažoj laivyno sto
ties koplyčioj, kuri vadina
ma Marių žvaigždė...

“Didelė žmonių minia at
silankė į šias nepaprastas 
iškilmes. Ten buvo ir laivy
no fotografas. Vienas iš jų, 
kuris priėmė Sutvirtinimą, 
buvo laivyno komanderis 
(viršininkas), kurį ką tik

Šuo įėjo į taverną, 6001 
N. Paulina, ir kai bartende- 
ris bandė šunį išmesti lau
kan, šuo bartenderiui įkan
do.

* * *

Didelis turtas

David Straus, kuris buvo 
baldų kompanijos vedėjas, 
mirdamas paliko $1,707,124 
nuosavybės.

Naujas sekretorius
Joseph F. Gubbins, iš Chi- 

cagos, užėmė praeitą antra
dienį Illinois Commerce 
Commision sekretoriaus pa
reigas.

ro kapelionui Pacifiko karo dieną prieš tai buvau priė- 
fronte duotas retas ir nepa- męg į Katalikų Bažnyčią. Aš 
prastas leidimas suteikti Su- esu tikras, jog jis Katalikų

300 asmenų
U. S. distrikto teisme pra

eitą antradienį 300 asmenų 
gavo Amerikos pilietybę.

Racionavimo kalendorius

Svarbu žinoti
Raudonos stampos nuo 

A8 iki Z8 ir nuo A5 iki G5 
(ketvirtoje knygelėje) geros 
neribotam laikui (10 punktų 
kiekviena).

* y *
PROCESUOTAS MAISTAS

Mėlynos stampos nuo A8 
iki Z8 ir nuo A5 iki L5 (ket
virtoje knygelėje) geros ne
ribotam laikui (10 punktų 
kiekviena).

* * ♦

KURO ALIEJUS

Penktojo periodo kuponai 
geri iki rugsėjo 30 d.

* ¥ *
GAZOLINAS

12A gazolino kuponai ge
ri iki rugsėjo 21 dienos. B3, 
B4, C3 ir C4 kuponai geri 
penkiems galonams kiekvie
nas laike trijų mėnesių pe
riodo, nuo išdavimo datos.

* * *
BATAI

Airplane stampos 1 ir 2 
(trečioje knygelėje) kiek
viena gera porai batų, neri
botam laikui.

* # ♦

CUKRUS
Stampos 30, 31, 32, 33 

(ketvirtoje knygelėje), kiek
viena gera penkiems sva
rams cukrui gauti, neribo
tam laikui. Cukraus stampa 
40 gera penkiems svarams 
gauti kenavimui baigiasi va
sario 28 d., 1945 m. Extra 
20 svarų (10 svarų tiktai, 
jei buvo gauta pirm rugpjū
čio 1 d. 10 svarų) kenavi
mui galima gauti su spare 
stampa 37, reikia kreiptis į 
vietos boardą.

VAIRIO 
DOMIO

ŽINIO

Japonų rankose
MELBOURNE, Australi

ja. — Čia gauta žinia, iš 
olandų informacijos biuro, 
kad 13 olandų misijonorių, 
iš olandų Naujos Gvinėjos 
apaštališkojo vikarijato, yra 
sulaikyti japonų. Minimi 
olandų misijonoriai yra ja
ponų laikomi Amboina sa
loje, rytinėje Indijoje.

VATIKANAS. — Popie
žius Pijus XII priėmė au
diencijoje Lt. Francis Noo- 
nan, kardinolo Dougherty, 
Philadelphia arkivyskupo, 
giminaitį.

Dar reikia
WASHINGTON. — Dar 

reikia 66,000 darbininkų 
Illinois, Indiana ir Wiscon- 
sin karo industrijai. Apie 
tai buvo pranešta rugsėjo 5 
dieną.

Žuvo Prancūzijoje
HOLYOKE, Mass.—Capt. \ 

Ignatius Maternowski, O. M. 
C., 32 metų, kariuomenės
kapelionas, dirbęs parašiu- 
tistų dalyje, žuvo Norman
dijos fronte, Prancūzijoje.

™Velvafone
$12.50

IKI $39.50 U2 KIEKVIENA

NAUJOS 
aęti

BANTV
PLUTOS

N«*talduoda. B« akrai*. Matarai** apaj- 
▼•a Neblunka. VI a* J šaly ttnomoe dants 
*laltoa. Permatomo* eryatal olear pl*lt*a 

Plnnkino* eankum*, Aaltar**, p-*ra 
klolnuu K*rnntu*taa Motorteloa labai p*. 
***** | ramti*!. VIa*** dlaa** talaymą

[ Darome pieštas įspaustas Ir 
gautas tik Ii lAlanluottj dantistę

Kalbės
NEW YORK. — Vice-pre- 

zidentas Wallace rugsėjo 21 
dieną • kalbės Madison 
Sąuare Garden, New Yorke, 
už prezidento Roosevelto 
perrinkimą.

tvirtinimo sakramentą. Tai 
kun. Juozas Reikus, kilęs iš 
Cicero, Iii., priklausąs Wi- 
chita, Kansas, vyskupijoje.

Kun. Reikus dabartiniu 
laiku yra kur nors Pacifike 
ir viename laiške savo vys-

Bažnyčiai bus garbė ir pasi
didžiavimas. Nors jis parei
na iš senos presbiterijonų 
(protestantų) šakos.—jo tė
vas net buvęs ministeriu. Šis 
komanderis prisipažįsta, jog 
jo katalikės žmonos gražus

kupui Christian H. Winkel- pavyzdys jį atvedė į Katali

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE CO.

1T14 S Astilaiul tad n. Kon. S2S1

Atdara an* I ild t *«Ma4. ra* t Iki A 
KAI.BAMB IAMTLVISKAI,

IMS W 20th St. 2nd Fl. Laiw. 2008 
*0 N. Dearborn Rin. SOS, Sta SS4S 
Vldnrmlaačl* vai. *—«. Aatra«l*n| Ir 

'■■tvlrtadlaai tu t Ud f.

Atėjo ir atsisėdo...
Praeitą pirmadienį į poli

cijos stotį, 139th ir Cicero 
avė., įėjo beždžionė ir atsi
sėdo į kėdę. Stoties kapito
nas turėjo šiek tiek klapato 
su beždžione.

man rašo, jog tos srities, ku
rioj jis dabar randasi, Apaš
tališkas Vikaras jam davęs 
leidimą suteikti Sustiprini
mo Sakramentą. Kun. Juo
zas birželio 8 d. šį leidimą 
pirmą kartą pavartojo. 
(Kiek žinoma, kun. Reikus 
yra pirmas pasaulietis kuni
gas, kuriam toks leidimas 
kada duotas).

ATVERTĖ KOMANDERĮ

Tą dieną, tarp kitų, kun. 
Reikus sutvirtino ir vieną10,000 BONKŲ

kų Bažnyčią.
PRAŠO MALDŲ

“Nors mes čia laikraščius 
gauname vėlai, tačiau žinios 
mums vistiek šviežios. Kar
tais ima labai ilgai iki kol 
gauname laikraštį iš Ameri
kos. Anądien gavau dar tik 
balandžio mėnesio numerį. 
Tačiau aš labai apsidžiau
giau jį gavęs.?

“Prašau, brangusai vysku
pe, atminti mūsų jaunuolius 
ir mane Jūsų maldose.”

Netikėta mirtis
Roy Schackelford, 35 me

tų, 115 E. 81st str., taverno 
dalinis savininkas, 1054 Tor- 
rence, tapo mirtinai sužeis
tas praeito trečiadienio ryte, 
kai revolveris nukrito ant 
deskos.

Nelaimė
A

Vyras tapo užmuštas ir 
moteris sunkiai sužeista 
praeitą antradienį, kai dvie
jų vietų lėtuvas susidaužė 
netoli Touhy avė., apie 100 
jardų nuo Ravenswood air- 
port.

Ėmė medį, pačiupo 
gyvatę

McGREGOR, Ia.—Kai Mrs. 
Henry Flanders įkišo ranką 
į malkų sandėlį, ji manė, 
kad ji paėmė medžio gabalą. 
Bet kai “medis” ėmė raity
tis, moteriškė pastebėjo, kad 
tai buvo didelė gyvatė. Ji 
numetė gyvatę, paėmė pa
galį ir užmušė gyvatę.

Du jauni vyrai praeitą 
trečiadienį apiplėšė du taxi- 
cab vairuotojus, šiaurinėje 
ir pietinėje Chicagos dalyje.

DEGTINES 
BRANDĖS 
RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NATHAN 
kanter “įdėtu vlftkaa Žydukas"

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line of 

Furnltare

AL. C. AllEH
(Alešauskas)
Fnctory FUpre^nUtlva

RHOWROOMS IN
MKRCHANDISE M ART

Fnr appotntment call — 
REFUBLIC 8051

$100,000 nuostolių
Standard Paper Grading 

' Co. fabrike, 1656 Besley, bu
vo kilęs gaisras. Sakoma, 
kad gaisras sukėlė $100,000 
nuostolių.

Paskyrė atstovų

Dalyvavo
NEW YORK. — Daugiau 

kaip 1,000 prancūzų, New 
Yorko apylinkės, dalyvavo 
Šv. Vincento Pauliečio baž
nyčioje, ryšium su Pary
žiaus išlaisvinimu.

Kalbėjos
ROMA, — Popiežius Pi

jus XII priėmė privačioje 
audiencijoje ministerį Gue- 
rin, kuris atstovauja Pran
cūzijos išlaisvinimo komite
tą.

Atsilankė
ROMA. — Brig. Gen. Tho- 

burn K. Brown, naujas są
jungininkų vadas Romos 
apylinkėje, buvo popiežiaus 
Pijaus XII priimtas priva
čioje audiencijoje.

Reikalinga tikyba
CHICAGO. — John EdgarBritų valdžia pranešė rug- ..

sėjo 4 dienos vakare, kad H™™r- ?ri*p‘osl“
Sir Hughe Kiratchbull—Hu-
gessen, britų ambasadorius 
Turkijai, paskirtas ambasa
doriumi Belgijai ir ministe
riu Luxembourg’ui.

Moterims Trečiadienį

PAULINA
Phone Virginia 9493

SOUTH 
RUSSIAN TURKISH BATHS

ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 
Naujai įrengtas rusiškas kambarys su 
akmenų krosnimi. — Kambarėliai dėl 
pagulėjimo. Kainos labai prieinamos. 1

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
MinersllnSs, sulferinfis vantos duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima iftaigelbėtl nuo visokių ligų.

1657 West 45lh St. Kampas S. Paulina St.
A. F. CZESNA, Savininku

(FBI) vadas, užgirdamas 
Tikybos Savaitę, kuri bus 
nuo rūgs. 24 iki spalio 1 d., 
pareiškė, jog jei norime su
stabdyti mūsų jaunimo tar
pe prasižengimus ir turėti 
pavyzdingus piliečius, būti
nai reikalingas didesnis do- 
rinis susipratimas, pamatuo- 

| tas tikėjimu.

MASGOCl

Suėjo ambulanse
LONDONAS. — Kai ka

pitonas B. H. Valentine, su
žeistas britų karininkas, bu
vo paguldytas lėktuvan par
gabenimui į Angliją, viena 
slaugė priėjusi jam pasakė, 
— “Heilo, mielasai". Tai bu
vo jo žmona.




