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IŠMUŠĖ 400.000 NACIU PRANCŪZIJOJ
Lėktuvai Nuskandino 10 Japonų Laivų Sunaikinta 46 Vokiečių Divizijos

GENERALINIS ŠTABAS 
pietvakarių Pacifike, rugp. 
31.—Sąjungininkai lakūnai, 
puldami japonų laivus nuo 
Kurilių, į šiaurryčius nuo 
Japonijos, iki olandų rytų 
Indijos salų, išmušė dar 23 
japonų laivus, kurių 10 nu
skandino.

Gen. MacArthur koman
dos lėktuvai atakavo nuo 
Mindanao salų, pietų Philip- 
pinuose, iki Celebes, Ceran

Rusai Kariai Įsiveržė į Bucharešlą
MASKVA, rugp. 31.—Už

ėmę Ploesti ir jo gausius 
aliejaus laukus, rusai pasi
varė pirmyn ir įsiveržė į 
Rumunijos sostinę, Bucha- 
reštą.

Vienas radio korespon
dentas pranešė iš Maskvos, 
kad rusai dasivarė iki Bul
garijos sienos prie pietų 
Dobrujos, kurią bulgarai 
pagrobė iš Rumunijos su 
Hitlerio leidimu.

Rusų armijos laikraštis 
Raudonoji žvaigždė rašė, 
kad rusų greitas žygiavimas 
nedavė naciams visiškai su

Rusai Sako Bulgarai Padeda Naciams
LONDONAS, rugp. 31.— 

Maskva kaltina Bulgariją 
naciams padėjimu. Anot ru
sų, po neitraliteto paskelbi
mo Bulgarija susitarusi su 
Vokietija išleisti Hitlerio 
kariuomenę ir ginklus.

Rusai sako vienintelė vil
tis bulgarams yra dalyvauti 
kovoje prieš nacius. Bulga
rų delegacija Cairo šiuo Lai
ku laukia sąjungininkų pa
liaubų sąlygų.

Radio France iš Alžyro 
sakė paliaubų sutartis tarp 
Bulgarijos ir sąjungininkų 
gali būti pasirašyta šian
dien. * ’

Pranešimas iš Ankara sa-

KIEK MYLIU I BERLYNĄ
1— Iš Rusijos fronto—322 

mylios (nuo Varšuvos ryti
nių priemiesčių).

2— Iš šiaurinės Prancūzi
jos—450 mylių (nuo St. Di- 
zier).

3— Iš pietinės Prancūzijos 
—545 mylios (nuo Perly).

4— Iš Italijos fronto—590 
mylių (nuo Pesaro).

KALENDORIUS
Rugsėjo ld.: šv. Egidi

jus, senovės: Dievainis ir 
Gunda.

Rugsėjo 2d.: Av. Stepo
nas; senovės: Brutenis ir 
Tugaudė.

ORAS
Giedra. Daug vėsiau.

ir Kai salų.
Didieji ir vidutinieji bom- 

beriai antradieny numetė 
113 tonų bombiį ant Halma- 
hera salos.

Adm. Nimitz pranešimas 
iš Pearl Harbor sakė armi
jos ir laivyno lėktuvai sek
madieny atakavo Paramu- 
shiro apylinkę, Kurilių sa
lose, ir vieną japonų laivą 
nuskandino o tris kitus su-

naikinti aliejaus varyklas, 
sandėlius ir fabrikus Ploes
ti apylinkėje.

(Atvirkščiai, Reuters pra 
nešimas iš Maskvos sakė 
tas žurnalas rašęs, jog vo
kiečiai padegė aliejaus šuli
nius, ir kad rusai turėję 
veržtis per liepsnojančius 
laukus.)

Šiaurėje, kitos rusų jėgos 
pradėjo naują ofensyvą, ku
rios tiks’as matomai yra 
apibėgti Varšuvą ir įsisprau 
sti tarpe Lenkijos sostinės 
ir Rytprūsių.

kė Rumunija gali tuoj pa
sirašyti taikos sutartį: su ru 
sais Maskvoje.

Nugalėta Vokietija 
Negaus Lend-Lease

WASHINGTON, rugp. 31. 
—Vokietijos žmonėms atei- j 
nanti žiema bus labai sunki, 
nežiūrint ar jie pasiduos ar ; 
vis dar kovos prieš sąjun
gininkus.

Jeigu Jungtinės Tautos 
nenutars suteikti pašalpą 
Vokietijai po jos pasidavi
mo, naciams bus vargas, ka
dangi nenumatoma jiems 
siųsti nei maisto nei kitų1 
reikmenų. Tas pats numato
ma Rumunijai ir Bulgarijai.

Washingtone kurį laiką 
ėjo gandai, kad Vokietija 
bus maitinama lend-lease 
maistu, bet tas neįmanoma 
kol čia ir kituose sąjungi
ninkų kraštuose tęsiamas 
maisto racionavimas.

KARO BIULETENIAI
—Rusai suėmė 70 tūks

tančių nacių karių Rumuni
joje.

—Britų lėktuvai atakavo 
ir išsprogdino nacių amuni
cijos traukinį miške penkias 
mylias nuo Dieppe.

—Istanbul pranešimas sa
kė Bulgarija uždariusi sieną 
tarpe Bulgarijos ir Turki
jos.

VIENAS AMERIKIETIS SUĖMĖ 941 NACĮ

Nacių suimtas pietinėj Prancūzijoj, Leit. Clarence E. Coggins, iš Poteauk, Okja., 
įtikino nacių komandierių, kad jo komanda, susidedanti iš 17 karininkų ir 924 karių, 
buvo sugauta sąjungininkų spąstuose. Nacis Majoras sutiko ir amerikiečiui pasidavė. 
Čia matomas rezultatas. (NEA-Draugas Telephoto.)

De Gaulle Vadovauja
Laikinai Vyriausybei

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Prancūzų tautinio išsilais
vinimo komitetas pranešė 
apie laikinos vyriausybės 
sudarymą. Kabinetui vado
vauja Gen. Charles de Gaul
le. Jame įeina keli komunis
tai ir keli asmenys, kurie 
nevartoja savo tikrų vardų, 
kad naciai negalėtų atkeršy
ti jų giminėms okupuotose 
Prancūzijos dalyse.

Manoma ta vyriausybė 
pasiliks galioje kol karo be
laisviai ir nacių išvežti pran 
cūzai bus grąžinti į Prancū
ziją ir galės balsuoti ben
druose rinkimuose.

Siūlo 5 Partijų Vyriausybę Lenkijai
LONDONAS, rugp. 31.— 

Lenkų Premjeras Mikolij- 
czyk, pranešdamas, kad jo 
vadovaujama vyria’usybė pa 
siuntė Rusijai pasiūlymą 
sudaryti koalicinę vyriausy
bę iš visų penkių Lenkijos 
partijų atstovų, sakė Len
kijos likimas bus “didelis 
išbandymas visam pasau
liui.”

Jis sakė lenkai Varšuvo
je ir vėl šaukėsi pagalbos, 
bet Rusija nedavė leidimo 
sąjungininkų lėktuvams, pa 
dėjus lenkams patriotams, 
nusileisti Rusijoje.

Anot MikoLajczyko, “Ei
name prie karo pabaigos. 
Ideologiniai principai At
lanto čarteryje ir keturiose 
laisvėse kažin kaip nustojo 
vertės, o jų vieton atsistojo 
jėgos politika.” Pasėkoje, 
anot jo, tokios valstybės 
kaip Lenkija negali daryti 
nutarimus diplomatinėse kon 
ferencijose, bet turi viską 
daryti prieš pasaulio akis ir 
didžiųjų valstybių viešąją

16 Žuvo Lėktuvo 
Nelaimėj Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, rugp. 
31.—Panair Do Brasil tran
sporto lėktuvui nukritus 
tuoj po vidurnakčio, šešio
lika asmenų žuvo. Lėktuvas 
3udužo netoli nuo Sao PaUr 
lo aerodromo.

Nežiūrint Audros,
Skuba per Burma

KANDY, Ceilonas, rugp. 
31.—Britai kariai žygiuoja 
per Chin kalnus Barnioje, 
nežiūrint didelio lietaus. 
Patrulės pasistūmėjo į pie
tus nuo Pinbavv ir Kazuapy 
linkėję.

opiniją.
Vyriausybės pasiūlomas 

apima septynis punktus:
1) Lenkijos vyriausybė 

bus perorganizuota, kuomet 
Varšuva bus išlaisvinta.

2) Mikolajczyk grįžtų 
Varšuvon, pasitartų su įvai
riom politinėm partijom ir 
gautų iš jų kandidatų var
dus.

3) Kabinetas būtų sudary 
tas iš lygios reprezentacijos 
liaudininkų, socialdemokra
tų, nacionaldemokratų, krik 
ščionių darbininkų ir dar
bininkų partijų.

4) Vyriausybėn nebus pri 
imti asmenys, kurie žinomi 
kaipo fašistai.

5) Naujoji valdžia atnau
jintų santykius su Rusija ir 

i susitartų su Rusija dėl ci- 
, vilės administracijos už ru
sų linijų.

6) Būtų pasiruošta rinki
mams.

7) Būtų sudarytas karo 
kabinetas karinių jėgų vado
vavimui.

U.S. Kariai Pasiekė 
Argonne Mišką

SU U.S. TREČIĄJA AR
MIJA Prancūzijoje, rugp. 
31.—Gen. Patton vadovauja 
ma trečioji Amerikos armi
ja įsiveržė į, Argonne mišką 
prieš Belgiją. Amerikiečiai 
užėmė visą Marne upės klo
nį be didesnių mūšių.

Vokiečiai traukiasi atgal 
per Aisne upės klonius ir 
miškus. Jų pasitraukimas 
toks pat greitas, kaip buvo 
jų žygiavimas penkis metus 
atgal per Lenkiją ir po as
tuonių mėnesių per Prancū
ziją.

Prancūzai Užėmė 
Bordeauz Miestą

LONDONAS, rugp. 31.— 
Prancūzijos vidaus armija 
pranešė, kad ji išlaisvino 
Bordeaux, paskutinį dideli 
uostą pietinėj Prancūzijoje, 
kurį naciai dar laikė.

Prancūzai anksčiau sakė
si užėmę Bordeaux, bet vė
liau sakė pirmasis praneši
mas buvęs padarytas prieš 
laiką. Jie taipgi sakė išlais
vinę Chambery ir Tonnerra 
miestus.

Naciai Atplėšė Raud.
Kryž. Maisto Vagonus
SU 7-tąia ARMIJA PRIE 

LYON, Prancūzija, rugp. 
31.—Amerikiečiai čia rado 
tris vagonus, ant kurių buvo 
užrašai “neatidarytini, Tarp 
tautinio Raudonojo Kry
žiaus nuosavybė,” Jį. kuriuos 
įsilaužta ir išvogta. Visoj 
apylinkėj buvo suplėšytos 
maisto ir vaistų dėžės. .Pran 
cūzai sakė naciai Išvogė 
tuos dalykus pirm negu pa
sitraukė.

WASHINGTON, rugp. 31. ] 
—Gen. Eisenhovver pranešė, Į 
kad nacių nuostoliai nuo J 
Prancūzijos invazijos pra
džios siekia 400,000 užmuš
tų ir suimtų karių (200,000 
jų suimta nelaisvėn); 1,300 
tankų suimta ar sunaikinti; 
20,000 sunkvežimių suimta 
ar sunaikinta; 2,000 įvairios 
rūšies patrankų suimta ar 
sunaikinta; 2,378 lėktuvai 
sunaikinti ore, ir 1,167 ant 
žemės (prie to, 270 gal su
naikinti ir 1,028 sužaloti); 
300 visokios rūšies laivų nu
skandinta ar smarkiai su
žalota; penkios panzer divi
zijos, sunaikintos ir šešios

Britai Persikėlė Per Somme Upę
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 31.—Britų tan
kai užėmė Amiens, persikėle 
per Somme upę ir įsteigė 
stiprią poziciją. Britai lenk
tyniauja su Amerikiečių da
liniais, kurie užėmė Laon ir 
pasukę į šiaurę taip greit1 
žygiuoja Belgijos link, kad 
jie pasivijo tris vokiečių 
karių traukinius.

Prancūzijos vidaus armi
jos karininkas pranešė iš 
Paryžiaus, kad amerikiečiai 
užėmė neišvardintą kaimą 
tik 26 mylias nuo Belgijos 
sienos.

Gen. Eisenhower sakė są
jungininkų vajus išlaisvinti 
šiaurinę Prancūziją eina 
bent penkias dienas greičiau 
negu buvo numatyta ir at
rodo, kad vokiečiai nė ne

U.S. Kariai Užėmė Nice; Skuba j Italiją
ROMA, rugp. 31.—žygiuo

dami pagal Prancūzijos Ri
viera pakrantę, amerikiečiai 
užėmė didelį Nice uostą, ir 
varosi Italijos sienos link, 
kur jie galės susijungti su 
amerikiečiais šiaurinėj Ita
lijoj.

Žygiavimas trik damas 
gausiai pasėtų nacių minų.

Pranešta, kad Gen. Wil- 
son, lankydamasis pietinėj 
Prancūzijoj dvi dienas, pasi
tarė su Gen. Patch, Ameri

8-tos Armijos Lenkai
Kariai Užėmė Pesaro
ROMA, rugp. 31.—Britų 

aštuntas armijos lenkai ka
riai užėmė Pesaro uostą, 
prie Adrijos kranto. Tas uo
stas buvo skaitomas nacių 
Gotų linijos rytiniu galu.

Persikė'ę per Foglia upę 
plačiu frontu, sąjungininkai 
jau susirėmė su stipria prie 
šo jėga toliau nuo kranto.

smarkiai apdaužytos.
Dvidešimts pėstininkų di

vizijų “eliminuota” ir 12 
smarkiai suaižyta; viena pa 
rašutistų divizija ir dvi pės
tininkui divizijas sugautos 
Britanijos pusiausaly; viena 
pėstininkų divizija izoliuota 
kanalo salose.

Vokiečiai taipgi neteko 
tr^ų feldmaršalų ir vieno 
armijos komandieriaus, ku
rie buvo atleisti ar sužeisti, 
ir vieno armijos komandie
riaus, trijų korpusų koman
dierių, 15 divizijų koman- 
dierių ir vieno tvirtovės ko
mandieriaus, kurie buvo už
mušti ar suimti.

bandys sąjungininkus stab
dyti.

Kanadiečiams baigiant ap
valyti Rouen miestą, ir bri
tams pasiekus Amiens, nacių 
robotinių bombų pakrantė 
ir ją saugantis nacių garni
zonas apsupti ir pasmerkti 
pražūčiai.

Viena® amerikiečių dali
ny3, žygiuodamas rytuosna 
Vokietijos link, užėmė St. 
Dizier ir dasivarė iki 40 my 
lių nuo atsuktos Maginot 
linijos. Už 45 mylių randasi 
Sedan, kur naciai 1940 me
tais apėjo Maginot liniją.

Nemanoma, kad naciai 
suspėjo atsukti Maginot li
nijos patrankas į vakarų pu
sę, ir nėra jokių nurodymų, 
kad Gen. Eisenhower mano 
tiesiog pulti Maginot irSieg 
fried linijas.

kos septintos armijos ko- 
mandieriu.

Hitleris pasiuntė savo šar 
vuočių dalinius fš Italijos 
Prancūzijon, kad atakuoti 
sąjungininkų jėgas ir tuo 
trukdyti jų jėgų sujungimą, 
kad duoti nacių 19-tai armi
jai progos pasitraukti užpa
kaly savo' Siegfried linijos.

Rhone klony sąjunginin
kai pasivarė pirmyn, ir po 
didelių mūšių su naciais 
Drome upės šiauriniam kran 
te. užėmė Valence.

Naciai Pripažįsta 
Slovakų Sukilimą

LONDONAS, rugp. 31.— 
Berlynas pripažino, kad Slo
vakijoje įvykęs sukilimas, 
ir kad keli garnizonai jau 
pabėgo.

Nacių DNB agentūra sakė 
riaušės įvykusios keliose 
vietose ir sakė j,C3 buvo par 
tizanų ir Jugoslavijos Mar
šalo Tito agentų pradėtos.
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IūgonitU sveiksta. Jurgis 
Luckus dabar randasi na
mie ir sveiksta po operaci
jos. Sofija Liutkevičienė 
taipgi randasi namie po o- 
peracįjos. Pamaži sveiksta. 
Vladas Zataveckas, kuris 
sirgo plaučių uždegimu, jau 
kiek pasveikę*, vėl eina dirb 
tk

Pramoga, Rugp. 20 d. mo
kyklos kambariuose huvo 
suruošta pramoga keleto®

ke kaipo ‘Wave,’ taipgi rašo, 
kad jai labai gerai sekasi. 
Vos tik 3 savaitės kaip iš
vykus, bet jau tapo narė 
“Singing Platoon”. Taipgi 
gavo progos [stot j bažnyti
nį chorą ir groti vargonais 
mišiose.

Svečias. Netikėtai lankė3i 
svočias kun. Pijus Lekešis 
iš Maspeth, N. Y., pas se
nus pažįstamus draugus Te
tarius, Kamsickus ir kitus. 
Prieš 20 metų kun. Lekešis,parapijos draugijų, kad iš

dažymo mokyklos kambarių' dar studentu būdamas, buvo
padengus lėšas, kad -sugrį
žus vaikams būtų smagiau 
mokytis šviesesnėj mokyk
loj.

apsigyvenęs pas minėtas šei
mas, užtat ir nepamiršta jų 
aplankyti, nors ir trumpam 
laikui.

Karo žinios. Praeitą sa
vaitę Jonas ir Katarina Du- 
binskai, Davis A v., gavo ži
nią iš Karo Biuro, kad jų 
sūnus S. Sgt. John B. Du
bauskas, 22 m., dingęs Vo
kietijos apylinkėje nuo rugp.
9 d. Manoma, kad pirmą kar 
tą jis buvo su lėktuvu išlė
kęs. Jis buvo ’aerial gunner’, 
nes tėvai buvo gavę žinią 
nuo jo, kad užbaigė tą moks
lą rugp. 6 d. Jis užjūry bu
vo nuo birželio mėnesio. Čio
nai baigė mokslą Catholic 
Central High ir buvo “ma- 
nager” į Meyier’g Dime krau 
tuvėj. Jis buvo kaimynas ir 
draugas kito jaunuolio S. 
Sgt Vilo Sakalausko, 22 m., 
sūnaus našlės Uršulės Sa
kalauskienės, apie kurį bu
vo pranešta taipgi, kad din 
gęs Vengrijos apylinkėje. Ši 
žinia atėjo savaitė prieš ži 
nią apie Dubinską. Vito Sa
kalauskas dvi savaitės prieš 
dingimą (gal, apie liepos 30) 
rašė, kad buvo suėjęs su bro
liu Pvt. Serphin Sakalausku 
kur tai Italijoj, po 2 metų 
nesimatymo. Jis užjūry jau 
6 menesiai. Gavęs “Air me- 

' dal” su “2 clusters” už at- 
eižymėjimą. Namie būdamas 
dirbo Haskelite Manufactur- 
ing kompanijoj.

Dubinskų šeimai ir Saka
lauskienei reiškiam gilų at
jautimą dėl jų sūnų. Abi 
motinos yra uolios parapijos 
ir draugijų darbuotojos ir 
rėmėjos; turėjo ir gerus sū- 
ratus, kurie savo motinas ger
bė ir gražiai užlaikė. Tokių, 
jaunuolių tikrai gaila. Gal 

Į Dievas duos, gausim neuž
ilgo geresnių žinių, kad jau
nuoliai sveiki ir gyvi.

Cpl. Tech. Vineent .T. Bag- 
lott, sūnus Frances Bagdon, 

Quarry Av., buvo pagirtas 
savo komandos ir kompani- 
os už atsižymėjimą moks- 
e apie vandens tyrumą che

miškoje srityje. Jaunas Bag
don jaū 29 mėnesiai karo 
tarnyboj. Dirbo Mich. Bake- 
rtes ir buvo narys National 
Guards. | *

atsilankusiems ir visiems, ka garbė, kad jis įšventin- 
kurie kokiu nors būdu pri- tas į kunigus 50 metų Šv. 
aidėjo surengimui vakaro, Kazimiero parapijos jubilie- 

minių atvažiavę buvo: Ur- būtent Marijonų Rėmėjų juje. Šv. Kazimiero parapija 
banavičiai ir duktė iš She- kuopai ir šv. Onos draugi- į iškilmingai apvaikščios 50
nandoah, Pa.; Norkevičiai iš | jai. metų jubiliejų spalio mėne-

IVincui Paruliui ten- syje.

j Po Mišių šv. buvo priėmi
mas giminių ir svečių į nau- 

1 jo primicijanto namus. Gi-

Philadelphia, Pa.; Paruliai 
iš Cleveland, O.; Mazauskų 
šeimyna iš Barre, Mass.; E 
Maeauskoitė iš Brockton, 
Massachusetts. 
Taipgi matėsi giminių ir sve 
člų iš Providence, R. I., Gard 
nėr, Mass., ir iš kitų mies- 

t tų. Į namus atsilankė dau
giau kaip šimtas žmonių.

Po skanių pietų, kuriuos 
paruošė primicijanto moti
nėlė, teta Mazauskaitė, ir 
Matlauskienė, visi 6-tą va
landą susirinko į parapijos

Amerikiečiams einant pirmyn — vienai kolumiMi šiau- pagerbti naują primici- 
rės link nuo paimto Monelimar, o kitai kotumnai pasie- jan^ Pokylyje dalyvavo a- 
kus Rh’One upę ir siekiant pakuti Nimes, iš Berlyno pra- ^ 400 žmonių. Kun. J. Ba- 
nešta, kad vokiečiai jau nešdinasi iš Turik miesto, It*- kanftg fcuvo programos ve^ 
lijoj. Šveicšrijoe pasieny amerikiečiai visai netoli Geneva ^eju
miesto. < Acme-Draugas telephoto)

Laidotuvės. Rugp. 22 d. 
buvo laidotuvės seno gyven
tojo Wm. Wenskauskas, TO 
m., kuris mirė rugp. 20 d.
Po geduĮos pamaldų palai
dotas parapijos kapuose.

Rugp. 26 d. buvo gedulo 
pamaldos už Katariną Nau
sėdienę, 52 m., kuri mirė _
ngp. 22 d. Palaidota para-' Worwstor, Ma«. — Sek- 
pijos kapuose. Paliko liūdė- mac*isni, ruSP- 20 d., 11 va
li vyrą Petrą; 3 sūnus Kazimiero batay-

čioje, įvyko iškilmingos ŠV. 
Mišios, kurias atnašavo nau
jai įšventintas kunigas ma
rijonas, Vincas J. Parulis.

Primicijantui asistavo ar- 
kikunigu parapijos klebonas 
kun. A. Petraitis; kun. M- 
Jodka, MIC.,' ina rijūnų pro
vincijos ekonomas, diakonu; 
senas mokslo draugas ir 
profesoriuj Marianapolio ko

Pvt. Joseph, Anglijoj; Pvt. 
Theodcre, Italijoj; Paul, čio- 
nais; 6 dukteris — Mrs. R. 
McCracken, Mrs. Adele La- 
biotka; Mrs. Ted Levandovv- 
ski; Pat, Lucille ir Eleanor; 
7 anūkus; 1 seserį Veroniką, 
Lietuvoj.

Stambi auka. Prie ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos baž
nyčios statoma koplyčia 
Liurdo Panelės šv. (Our La- 
dy of the Lourdes). Buvo

Kun.

8^

Koresp.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. 8. GOVERNMENT SUPER VISION

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Primiciju atgarsiai

nos Grublauskų šeima. Abi
stovylos yra rankų darbo.

Klaidos atitaisymas. Pra- 
prašoma aukų tam tikslui. eitą gavaitę į(Kte ži_
John Powell, iš Lansing, Mi- ... „. . , . r , nia .apie vestuves L<eo Boyerchigan, paaukojo stovyią1 1
Lfcirdo Panelės Šv. atmin- su_ Lillian DrluSelis- Tur8i° 
čiai savo žmonos a. a. Ma- būti Leo Boyer su Bose 
rijonos Grublauskaitės-Pow- Draugelis. Lillian Draugelis 
ell, kuri mirė prieš kelias buvo savo sesutei pamergė, 
savaites. Bernadetos stovy- Korespondentė atsiprašo už 
lą aukojo Mykolo ir Pauli- padarytą klaidą. V. M. K.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the Une «f 

Furnlture

M. C. ALIBI 
(Aleiausku)
Fsetery RepresesMOve

SHOWWOOMS IN 
MERCHANBIStt MAKT 
Fer

SEPUBUO 66S1

fe 3^

legijos, kun. Jonas Sfhaulis, 
MIC., aubdiakonu; ceremoni
jų vedėju buvo klierikas B. 
Uždavinys, MIC., kuris at
vyko iš Chicago dalyvauti 
šioje iškilmėje.

Kun. Antanas Ignotas, M. 
I.C., Marianapolio kolegijos 
profesorius, pasakė labai gra

Kalbėjo ir nuoširdžius lin
kėjimus geriausio pasiseki
mo linkėjo šie kunigai: A 
Petraitis, A. Ignotas, MIC., 
J. Šimulis, MIC., J. Petraus
kas, MIC., B. Mažukna ir 
M. Jcdka, MIC., kuris per
davė linkėjimus nuo mari
jonų vizitatoriaus kun. K. 
Rėklaičio, MIC., ir kun. J. 
Jaučiaus, MIC., marijonų 
provincijolo. Linkėjimų iš
reiškė mokytojas Jonas Pa
rulis, primicijanto brolis ir

m

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Res. 8958 So. Talman Ava.

žų ir įspūdingą pamokslą, 
kurį, sunku bus Worcester K' Bauliukonis,y _j___ «■_ ____-_ •_ J ** V

primicijanto tėveliai, tetosžmonėms pamiršti.

Šv. Kazimiero . parapijos 
choras, vadovaujant muz. 
Juozui Žemaičiui, labai gra
žiai ir įspūdingai giedojo 
Mišias; $er Offertorium spe 
cialiai parinktas kvartetas 
giedojo “Tu es Sacerdos”.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių ir tuoj po Mišių primi 
cijantas suteikė visiems pa
laiminimą. ,,

.....V ■>—...............

ir dėdės.
Galutinai primicijantas 

kun. Vincas Parulis, MIC., 
išreiškė dėkingumą visiems

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

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

Nedėliomis pagal sutartį
Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Sužeistos. Pvt. Leo E. žiū
raitis pranešė aavo motinai 
Onei Rūraitienei, Front St., 
kad Jis Prancūzijoj buvo su- 
feistAB, bet dabar sveiksta.

A. C. John Kamsickas, 
kuris viešėjo pas t?vus, Pra
ną ir Ver. Kamsickus, apie 
3 ašvai tęs, dabar ra?o, kad 
paskirt3s į “pre-flight” mo
kyklą, Athens, Georgia. Jo 
sesutė Albina, kuri dabar
tiniu laiku randasi New Yor-

JOS. f. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL.

Tel. CALumet 7237

---------- *----------
Užlaikome didelę krau

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

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

RĖKAUS PASINAUDOKI!

BUDRIKO KABIO VALANDOS:

WOFU 1000 K., NęMlloa 
vakare — IkSO P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P.M.

■ akto

=
PASKOLOS DAROMOS ANt PlAMŲ MORGIČIŲ!

Stetytml RementavtanuL RafiaanM^tauri— 
ANT IAENGVŲ MlNESINIŲ tiUSOK fJTMTi

Panandoklto Progą DabartlnSma SemonM 
NiMHflM natom*.

TatucTik riNANSiNiAi nepriklausomu

TA ŪFYKITB mSnj IMalgoje. /S-y indčltaJ 
rftptaUngM ąMbajand Ir nRi |B,000.60 
rtraaon per Padertž SavtaUa anfl lx»aa In- 
mirance OoeporaUmn. Jfaą pinte*! bn* treilal 
Mnidkaml lamu am pamikMluvlmo.

- .: . ? ■ '■į
skniaurva m žnaatrštA ukittviv

. FTKANMN* IŠTitOA.
— 41 Metai Sėkmingo PatarnAvIhiol -*

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jo*. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION
3226 80. HAL8TBB ST.

=

NUVARIUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GDLDBLATT

DEVINE ONTMENT
Nesiitepantla — Nenudaiantis

800 N. Clark St, City 
SUPISRIOR 1482.

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.

Ofiso TeL VIRgft>ia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 8921
KENvrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
758 West S5th Street

Trečiadienio ir Šeštadienio vakarais 
Ofisas yra uždarytas.

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

Bes. TeL GBOvehlD 0617 
Office TeL HEMock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v 
Beknuut, Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė 

j VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p
6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. Y. A. S1MKUS
CTDTVOJAS B OHBURGA8 - B AKINTOS PRITAIKO 

744 West SSth Street 
VaL: 11-12; 2^; ta- 6:30-8:35 

PlmuuBeniatai—2-4 fa- 6:30-8:30 
Šventadieniais—11-12.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1

TMt Vtnan fa*ra ak « \ 1«» ryvenl- 
mul. Saugokite jai leisdami Meg- 
MtfrrtnnoU ja* modernllklausta 
metodą, kurią re<«Jimo mokala* 
«att kutelktl.

M METAI PATYRIMO 
pririnkime akintų, korte prašali

na vlaą aklų ftemptaną.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashlaad Avenue

Kampu lS-to*
Telcfonae! OAKAIt 0B2S, Ohlcafo

OCTBO VALANDOS: 
Kasdien *:S0 *. m. iki.8:10 p. m. 

Trečiad. ir Rrittad. 4:80 a. m.
— . „ .UU7 O P- m-

m**.

DR. G. SERNER
I

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
28 metų patyrimas

MtSLl Yarih 1826
* Pritaiko Akinius, 

Kreivu Akb 
Utaiso.

Qfla* Ir Aklalų Dirbtovl 
8401 BO. HALSTED ST. 

Kampu 34th Street 
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 6 

Setam* riieayja pagal *trtarU. .

i

i

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbama savo ruko-

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8706
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR, PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDO8:

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

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ava.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

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

Ofiso Tel......... VlRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartu*.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL I.AFayette 3210
Ros. TeL 1 REPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
•eštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

ir Penktadieniais
VaL: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

8147 8. Halsted 8t,, Chicago
Pirmadieniai*, TrečiadieniaM 

ir šeštadieniais
Vaiandon; 3—d pcytaž.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovaną amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dM kad jo nnhraa-



Penktadienis, rūgs. 1, 1944 dienraštis draugas, chicago, IEEINOIS

CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

‘‘D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS ||

“DRAUGAS” HELP U'ANTEI) 
ADVFRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dmrborn Street 
TeL RANdolob M88-M8*

HELP U'ANTEI) — MOTERYS HELP WANTŲD — MOTERYS

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 1 

valandomis 
Atsttanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
lEmployment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.
1820 W. GRAND AVĖ.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

UŽ KRITUSIUS MIESTUI IŠLAISVINTI Lietuvių, latviu ir estų pagalbos 
šauksmas i USA

(LKFSB) Neseniai iš spau 
dos išėjo svarbus dokumen
tų ir faktų rinkinys: “An 
Appeal To Fellow Americans 
on Behalf of the Baltic Sta
tes”. Čia surinkti svarbiau
sieji dokumentai, kalbantie
ji už tų trijų kraštų laisvę 
ir nepriklausomybę, drauge 
čia įdėtas ir raštas, pasira
šytas Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Amerikos Latvių Vy
riausio Komiteto ir Ameri
kos Estų Organizacijų Vy
riausio komiteto, kurie kreip 
damiesi į Amerikos vyriau
sybę ir visus amerikiečius,

VYRŲ
Prie dirbtuves darbi; storage battery 
dirbtuvėje. Puikios po karo progos. 
Proga išmokti gera amata.

AM - PLŪS
STORAGE BATTERY CO. 

429 . W. SUPERIOR

SKUDURIŲ SKIRSTYTOJA reika
linga. švari vieta, gera mokestis, ge
ros valandos. At-iišauklt Į—SCHULTZ 
PAPER * METAL CO.. 1020 SO. 
PAIRFTELD AVĖ., Sacramento 0761

FINISHERS REIKIA 
PRIE FUR KAUTŲ

Patyrimo nereikia.
Gera mokestis.

NORTH WEST FUR CLEANERS 
227 N. -ASHLAND AVĖ.

DfiDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKLŲ!

TUOS GINKLUS PAGAMINTI! 
-------ooo-------

Čia rasite tok} darbą, kurį 
norite ir pajėgsite dirbti.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

Eraployment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

- Pro sunkios kanuolės padarytą didelę vienuose rūmuo
se skylę Cherbourgo mieste, Prancūzijoj, padaryta nuo
trauka parodo minią tikinčiųjų beeinančią į Notre Dame 
bažnyčią pamaldoms už kritusius kovose amerikiečius ir 
kitus kareivius, kad išlaisvinus miestą iš nacių okupaci
jos. (NCWC-Draugas)

IŠ ROCKFORDO PADANGES
Rockfordo biznieriai labai 

nusiminę. Ir yra priežasti3. 
Iš Camp Grant iškeliami vi
si kareiviai. Bus palikti tik
tai belaisviai ir esantieji li
goninėse.

ja kleboną, ragina visus sa
vo vaikus leisti į katalikiš
ką lietuvišką mokyklą. Už
registruoti vaikus reikia 
pas seseris-mokytojas.

Klebonas ir komitetas, po 
Rockfordiečįai laukia grįž j vasaros poilsio, žada smar-

ta,nt savo klebono iš atos
togų.

Seserys kazimierietės (mo 
kytojos) jau’atvyko. Mokyk 
La atsidarys po Labor Day. 
Kun. Šimkus, kurs pavaduo-

kiai darbuotis, kad įvyk
džius užsimotus darbus, tai 
yra atmokėjus $10,000 sko
los. Bažnyčia jau išdekoruo- 
ta ir įsigyta gražus Vytau
to parkas. -

Šiuo metu serga D. Iva
nauskienė. Guli Šv. Antano 
ligoninėj. Seržantas Juozas 
Lapinskas eina geryn. Gy
domas savo namuose. Sun
kiai serga Antanas Valis.

Jonas Rasiemaitis džiau
gias gaudamas “Draugą”. 
Labai mėgsta skaityti. Sa
ko, pirmą sykį “Draugą” 
jam užprenumeravo duktė 
Petkienė tėvo dienos pro^a. 
Dabar sūnus Jonas atnauji
no. Jis turi tris sūnus ir vie
ną dukterį, kurie tėvą la
bai myli. Sako, važiuoja į 
bažnyčią, ir manęs nepalie
ka. Kai važiuoja kur links
mai laiką praleisti, manęs 
taipgi nepalieka. Puikus pa
vyzdys visiems vaikams.

MERGINŲ

Operuoti Flame Cuttiną Mašinas
Kiek nors patyrimo prie tvelding pageidaujama, 

bet nereikalinga.
GERA PRADINE MOKESTIS SENOJ ĮSTEIGTOJ 

GAMYBOS DIRBTUVĖJE

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

PAKUOTOJŲ
IR ORDERIŲ PRIPILDYTOJŲ
Prie costume jewelry. Malonios 
darbo sąlygos. Pastovūs darbai.

BERNS - FRIEDMAN 
1040 Merchandise Mart

PATARNAVIMAI

OFFICE WORKERS
INTERESTED IN WORKING FOR A COMPANY 

WITH A POST WAR OPPORTUNITY?

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

Tek YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS 

1649 West 47th Si.

Vokiečiai Vartoja 
Tankus Prieš Čekusv - - . #

LONDONAS, rugp. 31.— 
Čekoslovakijos požemio jė
gos užėmė beveik visą Slo
vakijos teritoriją, ir vokie
čiai pasiuntė tankus prieš 
čekų jėgas.

Z

Pranešimas iš čekų štabo 
Londone sakė aršios kovos 
vyksta už Žilina, Trnava, 
GaLanta, Lucenec, Levoca ir 
Kezmarck miestus.

Viktoras ir Elena Grem- 
bai, šiomis dienomis gavo 
laišką nuo sesers Mary Mit- 
chell, iš New Philadelphia, 
Pa., kuri džiaugias ir dėko
ja už brangią dovaną — 
“Draugą”. Mūs turiningą ir 
šaunų dienraštį ji labai mėg
sta skaityti.

Jokūbas Jazukevičius a- 
tostogas praleido prie Lake 
Delawan. Sako, gerai pasil-

Dome

WALWORTH CO.
TODAY — GOOD STARTING SALARY 

TYPISTS — FILE CLERKS — STENOGRAPHERS 
GENERAL OFFICE CLERKS

Paid Vacatlon — Hospitalization 
Time and one-half over 40 hours

319 WEST 40th PLACE
PHONE: WABASH 7360

NEPAPRASTAS BARMENAS
PARSIDUODA — Trijų aukštų biz
nio namas su 3 lotais, 3 karams 
garadžius. Rendoa atneša virš $100 
) mėnesi. Su v'oais (rengimais ir la
bai gražioj vietoj. Nepraleiskit ge
ros progos pirkimui nepamatę.

Kreipkitės adresu: 6956 N. Ashland
11124 S. SPA1ILDINO AVĖ., Cliica- go. uiinois. _______________ , neral

Mirė dirbant
Perry Hohor, 45 metų, 

avė., Ge- 
Mills, Ine.,, klerkas, 

mirė nuo širdies atakos
esant darbe, praeitą trečia
dienį.

Juozo ir Onos Jusevičių 
sūnus Jonas, tarnauja Na- 
vy, šiomis dienomis buvo 
parvažiavęs iš Philadelphia,
Pa., dešimčiai dienų atosto
gų. Tuo pačiu metu iš Flo
ridos buvo parvažiavus ir 
duktė Kristina. Paviešėję 
pas tėvus ir draugus vėl grį
žo į savo tarnybą. (LKFSB) Londone, vy

riausybės įstaigoms, buvo i-
Bronė Politikienė gavo ži-: teiktas raštas, kuriuo pra- 

nią, kad jos sūnus Jonas su-Į soma sąjungininkų globoti 
žeistas karo fronte. Dabar Lietuvą naujos okupacijos

prašo paveikti, kad: 1. Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos d- 
kupaciją vykdydama Sovie
tų Sąjunga prisilaikytų tarp 
tautinių įstatymų ir karo" 
taisyklių ir kad būtų kon= 
troliuojama Sąjungininkų- 
Kontrolės komisijos bei pri
žiūrima Sąjungininkų Pata
riamojo Komiteto Earopo*- 
je.

2. Kad okupacinė Sovietų 
valdžia nesikištų į Baltijoj 
kraštų vidaus reikalus, gerb 
tų asmens neliečiamybę, re- 
ligijos, mokymo, spaudos ir 
kalbos laisvę.

3. Kad tuose kraštuose ne
būtų kuriama sovietinė val
džia, o kad būtų atstatoma 
vietinė demokratinė adminis 
tracija;

4. Kad būtų atstatyta
konstituciniai įstatymai ir
privatinė nuosavybė, kaifl - 8
tas buvo prieš 1940 m. birž: 
mėnesį;

5. Kad laikinoji karinė ačb 
ministracija laikytųsi tarp* 
tautinių įstatymų, kad nesi
imtų teroro aktų, o krimi
nalinės bylos, kad būtų ve
damos tų valstybių nepri
klausomo gyvenimo laikoi 
tarpy sukurtais įstatymais-, 
vietinių teismų, prižiūrint 
Sąjungininkų Karinės Kori- 
trolės komisijai,

6. Kad nebebūtų tremia
mi gyventojai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos;

7. Kad būtų leista sugrįžk 
ti anksčiau išvežtiems asme
nims atgal į savo kraštus-; 
ir

8. Kad Raud. Kryžiui ir 
kitoms USA šelpimo orga
nizacijoms būtų leista lais
vai sušelpti Balt. kraštų gy
ventojus ir tremtinius.

guli ligoninėj. O Kamzūrai 
gavo žinią iš Karo Departa
mento, kad jų sūnus Walte

sėjo. Jis yra pavyzdingas rįs yra žuvęs fronte.

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE I

SHOTWELl MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

# ★ ★★ ★ ★★ ★ ’Ar

★ For Sale!
★ For Bent I
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results i 
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TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDTUM

*********

Gaisro nuostoliai
Restorano virtuvėje, 1232 

Madison str., anksti praeitą 
trečiadienį kilo gaisras. Sa
koma, kad gaisras restorane 
ir viršutiniuose kambariuo
se sukėlė $5,000 nuostolių.

Skaistybė — turtas pa
slėptas trapiam inde. kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Sv. Pranciškus)

Kalboje tauta pasako, kas 
ji esanti ir ko verta. Kalbo
je yra išdėta visa tautos pri
gimtis, istorija, būdo ypa
tybės, siela, dvasia. (Jab- 

, lonskis)

ir puikus jaunikaitis, geras 
parapijonas' ir rėmėjas, taip
gi darbuotojas katalikiškų 
draugijų. Daug yra vaidinęs 
sceniškų veikalų, daug au
kojęs katalikiškoms įstai
goms. Labdarių ligoninei, 
Chicagoj, aukojo $100 ir ka
ro boną labdarių našlaitna- 
miui, taipgi užprenumeravo 
“Draugą”. Jokūbas moka 
save puikiai ir pavyzdingai 
vestis.

Laurinaičiai šiomis dieno
mis gavo žinią, kad jų sū
nus Matas žuvo karo fron
te.

LRKSA 137 kuopos vaka
ruškų vakaras davė pelno 
$57.65. Kad padaryti ištisą 
šimtinę, po dešimtį dolerių 
aukojo: S. Keliotis, J. Ši
mėnas, A. Maldonis ir J. Ja
zukevičius, o P. Misiūnienė 
$5. A. Kairys savo žodžio 
nemaino: kitą šimtinę pri
dės. Visiems ačiū.

Pinigai jau pasiųsti į Chi
cago senelių prieglaudai.

Korespondentas

metu. Atatinkamoms įstai
goms buvo perduota ir Vyr. 
Lietuvai Išlaisvinti Komite-I I
to telegrama, gauta per šve-«
diją iš Lietuvos.

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų PrieS-karę Padirbtų Daiktui

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

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

%
J31® WEST ROOSEVELT ROAD
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2334 South Oakley Avė. Chicago, IlIĮiiola
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Association

*$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
Cicero; 3c per copy.

Aiverttsing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
r '

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams *.................................................................................. $7.00
Pusei metų ....................................................    4.00
Trims mėnesiams ................... ,........................................ 2.00
Dviem mėnesiams . ............................................................ 1.50

, Vienam mėnesiui ......................................................................... 75
Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:

Metams .................................................................................. $6.00
Pusei metų ........./.............................................................. 3,50
Trims mėnesiams ................................................................. 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.23
Vienam mėnesiui .................................. .................................75

Užsieniuose:
Metams ................................................................................... $8.00
Pusei metų ...................... ............................. •.................... 4.50
Trims mėnesiams .............................................................. '. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu? 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams ragtų negrąžiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig ■ savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle),- paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

- Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, III. 
Ųnder the Act of March 3, 1879.
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Antrojo pasaulio karo penkmetis
VOKIETIJA PUOLA LENKIJĄ

1939 metais rugsėjo 1 d. Hitleris užpuolė Lenkiją, 
iššaukdamas antrąjį didįjį ir Baisųjį pasaulio karą. 
T j pačių metų rugsėjo mėnesį Didžioji Britanija, už
stodama Lenkiją, paskelbė Vokietijai karą. Tuo būdu 
š'andien minime antrojo pasaulio karo pradžios penk
metį.

Nors, kaip vakar rašėme, Lenkija iš visų savo jėgų 
kovėsi su užpuoliko Hitlerio nelygiomis jėgomis, ta
čiau neilgai tegalėjo laikytis. Lenkijos padėtį labai ap- 
s. nkino Sovietų Rusijos smogimas jai, Lenkijai, į nu- 
g rą. Raudonoji armija pradėjo veržtis į Lenkiją iš 
rytų šono rugsėjo 17 d. Po dešimts dienų Varšuva 
b vo apsupta, priversta pasiduoti, o rugsėjo 28 d., Hit- 
lerio-Stali.no susitarimu Lenkija buvo padalinta tarp 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos.

Šia proga bus pravartu pakartoti įdomų istorinį fak
tą, kad nacių viršūnės ir Lietuvai, taip kaip ir Rusijai, 
si dė pasinaudoti patogiu momentu — pulti Lenkiją 
ir atsiimti iš lenkų Vilniaus kraštą. Bet Lietuva nar 
ei komis ir komunistiškomis priemonėmis nesinaudojo1. 
Ji nesutiko prisidėti prie spardymo gengsterių parblokš
to ; tautos. Nors Lietuva ir labai buvo lenkų nuskriaus
ta. tačiau keršto dvasiai nepasidavė, susivaldė. Paste- 
bč.ina, kad lenkai prieš tą susivaldymo dorybę vis tik 
nuaidėjo. Kai po nelaimingosios Municho konferenci- 
joa Čekoslovakija nacių buvo parblokšta ir draskoma., 
lenkai irgi ją puolė ir pasigrobė Tešino apylinkę. 
PIRMESNI HITLERIO ŽYGIAI

Įsigalėjęs, Vokietijos valdžią pasigrobęs, tautos tei- 
gi25 uzurpavęs Hitleris, savo kruviną siautėjimą. Euro
poje pradėjo dar prieš 1939 m. rugsėjo 1 dieną.

Ludetų kraštą (priklausantį Čekoslovakijos respub
likai) Hitleris okupavo 1938 m. spalių 1 d., o jį anek
savo tų pačių metų lapkričio 21 d.

Austriją (kur Hitleris yra gimęs ir augęs) naciai 
aneksavo 1938 m. kovo 13 d.

Visą Čekoslovakiją vokiečiai okupavo 1939 m. kovo 
14 d. (Jos daliai — Slovakijai savo protektoratą uždė
jo 1939 m. kovo 18 d.)

Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos vokiečiai atplėšė ir 
aneksavo 1939 m. kovo 21 d.

Tad, dar prieš 1939 m. rugsėjo 1 d. Hitleris jau ka
riavo ypatinga savo strategika. Iškėlęs šūkį, — sujungti 
Vis iš “vokiečius” po vieną Trečiojo Reicho vėliava, 
siuntė į kaimyninius kraštus tūkstančius agentų, kurs
tė ir kai okupacijai dirva būdavo priruošta, tada vo
kiečių ginkluotos jėgos ten įsiverždavo.

Tą pavojingą ir vedantį į karą Hitlerio siautėjimą 
akylai sekė Europos demokratijos, tačiau, apart Muni
cho nevykusios konferencijos sušaukimo, jokių prak
tiškų žygių jam užgniaužti pačioj pradžioj nedarė, nes, 
ma yt, tuo metu nepajėgė.

jįfACIŲ SIAUTĖJIMO PLITIMAS

Kai prasidėjo karas tarp Lenkijos ir Vokietijos, kai 
Vokiečiams pavyko greitu laiku okupuoti ir prisijungti 
Lenkiją, n;rs anglai karą Vokietijai ir paskelbė, Hit
leris pasijuto esąs nenugalimas ir savo siautėjimą plė- 
j,ė toliau. j

k 1340 m. balandžio 9 d. naciai užgrobė Daniją.

Norvegiją okupavo 1940 m., tarp balandžio 9 d. ir 
birželio 10 d.

Olandiją, Belgiją ir Luksemburgą užėmė 1940 m. ge
gužės mėn.

Šiaurinę Prancūziją naciai okupavo 1940 m. gegužės 
ir birželio mėn.

Kai Prancūzija jau nebegalėjo vokiečiams atsilai
kyti, ją iš pasalų užpuolė ir fašistinė Italija, tuo būdu 
įstodama į antrąjį pasaulinį karą prieš demokratijas. 
Ji puolė Albaniją, Graikiją ir netrukus veik visi Bal
kanai buvo arba visai okupuoti arba virto Vokietijos 
talkininkais. Tik viena Turkija pajėgė išlaikyti neu
tralitetą.

RUSIJOS VAIDMUO ŠIAME KARE •
Kad bolševikiškoji Rusija siekė pasipelnyti iš Hitle

rio siautėjimo, tai yra aišku iš daugelio atžvilgių.
Pirmoje vietoje Stalinas pasirūpino įsigyti Hitlerio 

malonę ir sudaryti su juo nepuolimo sutartį] ir užmegs- 
ti artimus ir draugiškus ryšius. Pelnęs Hitlerio draugia 
kūmą ir ypatingų “malonių”, Stalinas gauna jo leidi
mą pulti Lenkiją ir pasigrobti didesnę jos teritorijų 
pusę.

1940 m. birželio 15 d. Stalinas (su Hitlerio žinia ir 
pritarimu) puola Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes 
ir, panaudodamas pasaulyje negirdėtą smurtą, jas jun
gia prie Sovietų Rusijos.

Bet, kaip nė vienas iš diktatorių nelaikė ir nelaiko 
tarptautinių sutarčių, taip jas laužė ir Hitleris. Spjau
damas net savo geram draugui diktatoriui Stalinui i 
veidą, Hitleris užpuolė Sovietų Rusiją 1941 m. birže
lio mėnesyje ir jo karo mašina nesulaikomai ėjo pir
myn į Rusijos gilumą. Tik skubi ir stipri Amerikos 
ir Anglijos pagalba Sovietų Rusiją išgelbėjo. 
JUNGTINES VALSTYBES IR ŠIS KARAS

Jungtinės Amerikos Valstybės nuo pat šio karo pra
džios simpatizavo demokratijoms. Pirmiau jos stengėsi 
Europą sulaikyti nuo karo. Bet toms pastangoms nepa
vykus, ir Anglija ir užpulta Rusija susilaukė mūsų 
paramos.

Bet netrukus ir pačiai Amerikai teko pasinerti karo 
liepsnose.

Per keletą metų kariavusi su Kinija ir artimai susi
rišusi su Europos diktatoriais — Hitleriu įr Musso- 
liniu Japonija 1941 m. gruodžio 7 d. pasalingu būdu 
užpuolė Jungtinių Valstybių teritoriją. Reikėjo grieb
tis visų galimų priemonių gintis. Paskelbtas karas ne 
tik Japonijai, bet visai ašiai — naciškai Vokietijai ir 
fašistiškai Italijai. •

Pirmi metai ir Amerikai buvo sunkūs, ne® tai buvo 
prisirengimų prie karo metai. Bet jau 1942 metų pa
baigoje Berlyno-Romos-Tokio ašis pajuto, ką reiškia 
Amerikos įstojimas į karą.

Sunkiose sąlygose reikėjo vesti karą su pasalingais 
japonais Pacifike. Nežiūrint to, jau atvaduota visa 
eilė svarbių, strateginių salų ir šiandien jau viaai švie
siai žiūrima į sąjungininkų pergalės laimėjimą Paci- 
fiko fronte.
SĄJUNGININKŲ PERGALE AIŠKI

1942 m. rudenį amerikiečių, anglų invazija į šiaurės 
Afriką atnešė puikiausių rezultatų. Afrika išvalyta 
nuo nacių ir fašistų; atvaduota salos Viduržemiuose; 
1943 m. rugsėjo pradžioj padarytas įsiveržimas Itali
jon; šiemet, prieš pora mėnesių Prancūzijon. Italija ir 
Prancūzija jau baigiamos išlaisvinti. Po jų seks kitų 
pavergtųjų tautų išlaisvinimas ir pačios Vokietijos 
puolimas.

Rusija ne tik savo teritorijas išlaisvino, bet jos ka
riuomenė jau laužiasi per Vokietijos sienas iš rytų 
pusės. Vokietija sužnybiama iš visų šonų ir, aišku, 
netrukus baisiam ir kruvinam Hitlerio siautėjimui a- 
teis visiškas galas. Visos tautos, didelės ar mažos, 
bus išlaisvintos ir, laikantis Atlanto Čarterio, po šio 
antrojo pasaulio karo gyvens laisvu ir nepriklausomu 
gyvenimu.

(vairios žinios
Kranto'pozicijos 
čia, - namuose

Washington — Paul V. 
McNutt, Karo Darbo Jėgos 
kęmisijos pirmininkas, kal
bėdamas neseniai apie šios 
šalies darbo jėgos padėtį, 
pareiškė, kad nors tikrasis 
mūšio laukas ir yra už tūks
tančių mylių, bet ir čia, na
muose, yra kranto pozicijų. 
Jis paaiškino, kad kranto 
pozicijomis jis laiko svar
biausius karo reikmenų fab
rikus, kaip liejyklos, laivų 
statymo ir pataisymo dirb
tuvės, ir miško apdirbimo 
dirbtuvės.

“Amerikos darbo visuome 
nės raumenys, gabumai bei 
sumanumas”, pasakė P. V. 
McNutt, ‘ ‘yra dalis tautos 
pajėgumo kariauti — dalis 
puolančios priešą smogiamo
sios jėgos.”

P. V. McNutt nurodė svar
bą greito darbininkų surin
kimo kritingose apylinkėse 
ir kritingoms industrijos ša
koms, kur ypatingai jaučia
mas darbo jėgų trūkumas, 
kaip pavyzdžiui fabrikuose 
sunkiųjų pabūklų bei šovi
nių, bombų, radar ginklų, 
tankų, statybos įrankių, pa
dangų (tajerių), medžią gos 
palapinėms statyti, ar ragi
no darbininkus stoti darban.

“ Kiekvienas sveikas vy
ras privalo sau statyti už 
pareigą stoti savanoriu į 
sunkiausią pramonės dalį. 
Karks dar nepasibaigė. Tęs
kite darbą”.

Saleziečių naujo
kynas Vytėnuose

(LKFSB) Dar šią vasarą 
žinomas salezietis, vyresnės 
kartos žmogus, kun. Skeltys 
tebegyveno Vytėnuose su ne
mažu būriu naujų kandida
tų į saleziečius.

Bjaurus naciu darbas
Naciai savo siautėjimo metu daug visokią biaurių 

aktų yra papildę. Pasaulis jais piktinasi ir, kaip at
rodo, netrukus jiems paskirtą bausmę turės atsiimti.

Pastaruoju laiku naciams nebepakanka plėšti žmo
nes okupuotuose kraštuose, bet, kaip pranešama, pra
deda plėšti Amerikos Raudonojo Kryžiaus siuntinius 
Amerikos karo belaisviams. Vokiečiai užpuolė trauki
nį, kuriame buvę vežami tie siuntiniai (per Tarptau
tinį, Raudonąjį Kryžių) į Genoa.

t
Tokie aktai yra biaurūs, desperatiški ir jie dar aiš

kiau kalba apie tai, kad naciai jau nebe žingsniu, bet 
tekini artinasi liepto galo.★

Rugsėjo 4-toji diena yra Darbininką Diena. Bet ne
užmirškime, kad ji yra ir “Draugo” draugų diena, nes 
tą dieną Vytauto darže įvyks mūsų dienraščio tradici
nis piknikas.

Maskvos pranešimai apie Lietuvos 
naujienas

(LKFSB) Trakų apylinkės- 
je 1942 m. susikūręs lietu
vių partizanų vienetas, kaip 
praneša ‘‘Information Bul- 
letin, Embassy of USSSR”, 
vėliau išsiplėtė į Vytauto 
Didžiojo partizanų brigadą. 
Jie veikė Vilniaus, Gardino 
ir Kauno apylinkėse. Jų ka
rinių operacijų padariniai 
tokie: nuleido nuo bėgių 45 
vokiečių armijos traukinius, 
sunaikino 114 motorinių ve
žimų su vokiečių kariais ar 
ginklais, nukovė 1,920 vo
kiečių kareivius ir karinin
kus. Šimtus kartų jie nukir
po telefonų vielas, išsprog
dino daug tiltų, išsprogdino 
iš viso apie 200 mylių gelž- 
kelio bėgių ir sunaikino vi
są vokiečių įgulą Alekniškių 
Jaro j. Kai vokiečiai pagavo 
dvi partizanes mergaites, a- 
pie 20 partizanų užpuolė 
Trakų kalėjimą ir išvadavo 
jas bei kitus kalinius.

Šiaurėje veikė partizanų 
būriai: “Žalgiris”, ‘Vilnius’, 
“Kostas Kalinauskas”. Jie 
nuleido nuo bėgių apie 130 
vokiečių karinių traukinių.

— Vilniuje, kur pirma ė- 
jo “Naujoji Lietuva”, bol
ševikai tose patalpose suor
ganizavo “Tarybų Lietuvos” 
dienraštį. Pirmas numeris 
pasirodė liepos mėn. 2 d.

•— Vilniuje išlikę gyvais, 
be kitų, profesoriai Sezema- 
nas, Karsavinas, doc. Bal
dauskas. Naciai nužudė dail.
S. Grybą, Lomsargį, prof. 
Tumėną. Rašytojas B. Sruo
ga uždarytas vokiečių kone. 
stovyklon.

— Lietuvos profesinių są
jungų centraliniu pirminin
ku dabar yra Juoz. Stimbu- 
ris.

— Į Rusiją persikėlusioji 
bolševikiška “Lietuvos Val
stybinė Knygų Leidykla” iki

1943 metų pabaigos Mask
voje išleido 63 lietuviškas 
knygeles su bendru tiražu 

4522,000 egzempliorių. Tai 
daugiausia propagandinė li
teratūra, vertimai į lietuvių 
kalbą Stalino, Molotovo raš
tų ; net ir lietuvių autorių 
rašiniai su labai stipria bol
ševikiška propagandos doze, 
kurios neišvengiama nė dai
liojoj ją literatūroj. Kieno 
vežime sėdi, to ir dainą trau
kia.

Laivu darbams reikia 
dar 30,000 darbininku

Ralph A. Bard, Laivyno 
pasekretorius, ragina laivy
no dirbtuvių bei kranto įren
gimų darbininkus, taipgi 
laivynui gaminančius priva
čius fabrikus bei dirbtuves 
dirbti ir dar dirbti. Jis pra
nešė, kad laivyno dirbtu
vėms, ypatingai toms, kurios 
yra Ramiojo Vandenyno pa
kraščiuose, dar trūksta 30,- 
000 darbininkų.

R. A. Bard prašo laivyno 
darbininkus, tęsti savo dar
bą, nekreipiant dėmesio 
kalbas apie taiką bei įvy
kius Europoje, ir paruošti, 
tokį laivyną, kad galima bū
tų užpulti japonus bendra 
mūsų laivyno bei jo paruo- 
šėjų — darbininkų jėga.

Anot R. A. Bard, tik su 
visiška Japonijos pergale 
pasibaigs gamybos mūšis, ir 
už metų nuo šios dienos lai
vyno dirbtuvėse dirbsią tiek 
pat darbininkų, kaip ir šian
dien.

“Laivynas priklauso nuo 
jūsų. Mes žinome, kad jūs 
mūsų neapvilsite”, pabaigė 
R. A. Bard save- atsišauki
mą į. darbininkus.

PLATINKITE “DRAUGĄ’
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Visų Šventųjų parapijos Sodalicijos 
trumpa istorija

, Visų šventųjų parapijos tas. Parapija įvertino soda- 
sodalicija buvo įsteigta ko-1 liečiu pasidarbavimą ir pa-

Besirengiant prie 

didžiojo koncerto
KOMISIJOS IR JŲ DARBAI
EUCHARISTINE — PA
NELES ŠV. KOMIJA

vo mėnesyje, 1941 metais. 
Visados jaunimui nuolankus 
klebonas kun. J. P.aškaus- 
kas, ypatingai brangino So
dalicijos tikslą ir veikimą,

reme ją parengimus.
1943 m. rinkimuose sekan

ti valdyba buvo išrinkta: 
Pirmininke — Marytė Bala
kavičiūtė; vice pirmininke

ir niekados nepraleido pro- — Adelė Piktužytė; raštinin 
gos paremti sodaliečių su->.| ke — Lilytė Balakavičiūtė;

^Jhanymus. Dvasios vadovys- iždininke — Joana Gadeiky- 
tę, jis pavedė vikarui kun. tė.
Bruno Griniui, kuris ir da- į Nuo pat pradžios Rose- 
bar dvasios vado pareigas land Sodalicija prisirašė prie 
eina. South Side parapijų Sodali-

Pačioj Sodalicijos pradžio- cijų Vienybės, kuri apėmė 
je netrūko veiklių narių, ku- visas Sodalicijas pietinėje 
rių tarpe pasižymėjo “Wa- miesto dalyje. Aldona Tu- 
bash Gang” grupė (kurios monytė paskirta Apaštališ- 

• visos gyvena netoli bažny- kos komisijos tos vienybės 
čios, ant Wabash Avė.), Al- vedėja, ir jos vietą vėliau 

^>na Tumonytė, Bronė Drau užėmė dabartinė pirmininkė
gėlytė, Bronė Stupuraitė ir Marytė Balakavičiūtė.
Ona Žiliūtė. Aldona Tumony- Dabartiniams metams So-

POLYNA STOŠKAITE
Per ateinantį 4 ‘Draugo' ’

pasirodė spalių mėn., 1943 
m., vardu “B. V. M.”. Sau-

Kiipo Eucharistinės —Pa 'sio mž”’ 1944- iS®ja
neles šv. komisijos vedėja1 vardu, “Mėlyna ir Balta”.
Lilytė Balakavičiūtė paaii- Atakiras straipsnis, “Knyg- 
kina ir prirengia Sodilicįjos' žinioa” k“ nuraer' trumpai
bažnytines pareigas bei ce-' af”ako 'pie r,,UJal gauti* 
remnnijas. Jai pavesta Pa-|knygą' k,uri ““teikta Sodali- 
nelės Šv. vainikavime, apei- “P8 k»ysyno padidinimui, 
gos. Motinų, Dienos progra- Laikražtls Parodo- kad šė
ma, ir naujų narių priimtu- šioa Bronės randasi Sodali’ 
vės. Karštu uolumu pašiau- cijoje: Bronė Butkiūtė, DH.au 
koja Sodalicijos gerovei. Pa- Laurutėnaitė, Piva-

rūnaitė, Stupuraitė ir Žeb- 
rauskaitė.

tartina Sodalicijoms visados 
kuo gražiausiai bažnytines 
apeigas priruošti, nes tų a- 
peigų tikslas yra Panelę šv. 
ir Jos Dangišką Sūnų pa
gerbti; sykiu ir kitus pri
trauksime prie Sodalicijos.

pikniką, rugsėjo 4 d., Vy- i APAŠTALAVIMO 
tauto parke, susirinkusieji KOMISIJA 
galės nusipirkti tikietus į
Polynos Stoškaitės koncer-1 Bernadette Tobin vadovau

tė, kuri 1943 metais. įstojo 
į šv. Kazimiero vienuolyną, 
paliko visoms sodalietėms 
neužmirštamą pavyzdį malo

numo, pasiaukojimo ir va- 
Wovystės. Vienbalsiai Tumo

nytė buvo išrinkta pirmi
ninke, ir sekančiais metais, 
1942, sodalietės jos nepalei
do nuo vadovystės. Laikui 
bėgant, narių skaičius padi
dėjo, ir komisijos buvo iš
rinktos. Įvairius Sodalicijos 
sumanymus įvykdyti, reika- 

^^aga buvo iždą padidinti. 
Sumanyta kasmet gegužės 
mėnesyje šokius surengti. 
Šį metą, priežasties karo,

dalicija išrinko šią valdybą: 
Pirmininke — Marytė Ba
lakavičiūtė; vice pirmininke 
— Ade line De Biasio; rašti
ninke — Sofija Balakavičiū
tė; iždininke — Bronė Drau- 
gelytė.

tą, kuris įvyks lapkr. 26 d., 
1944, Orchestra Hali, Chi- 
cagoje.

Polyna Stoškaitė yra žy
mi lietu va itė-artistė, - kuri 
per ilgus metus dainavo Eu
ropos operoje ir dabar šiuo 
laiku koncertuoja Ameriko
je. Kiekvienas Amerikos lie-Šiais metais parapija su

laukė naują kleboną kun. J. j. tuv*s turėtų didžiuotis jo- 
Šaulinską, ir Sodalicija džiau s^os Sabūmais.
giasi jo parama ir globa. Tikietų kainos yra sekan- 
Kun. Šaulinskas Sodalicijos čios: $2.75, $2.40, $1,75,
reikaluose per ilgus metusI $1.20, Jr 90 centų. Box su 
patyręs ir visur sodaliečių 6 vietomis po $21.00. 
mylimas.

Mūsų praeitis linksma ir Pirmas pardavimas šių ti- 
mumš brangi; su Panelės kietų įvyks per Labor Day

___Švenčiausios pagalba, pasi- Pikniką, rūgs. 4 dį Vytauto
šokiai atidėti, ir veikalas ryžę esame kad ateitis bus Parke-
“Piloto Duktė” buvo suloš- dar tobulesnė!

Centro gyvavimo sukaktuvės
Motinu Diena

Bronė Draugelytė, komi
sijos vadovė, nenuilstančiai 
darbuojasi ir rūpinasi savo 
komisijos vedimu ir veiklu
mu.

SUSIRINKIMAI

Ypatingai šiomis dienomis 
sodalietės jaučia, kad jų 
priedermė yra jaunimą pa
vesti Panelės švenčiausios 
globai ir sulaikyti nuo visų 
jaunystės dienų pavojų. To
dėl Sodalicija visokiais bū
dais stengiasi jaunimo tikė
jimą sustiprinti, ir sykiu j 
jaunimui duoda progą susi
eiti ir tobulai ir linksmai 
laiką praleisti. Svarbu, kad 
kiekvienas Sodalicijos susi
rinkimas būtų skirtingas, ir 
dalyvaujantiems įdomus ir 

tės gali naudotis vertinam reikšmingas. Tokiu būdu ir 
ir naudingam skaitymui. naujos narės prie Sodalici- 

Pačios narės paaukoja ics pritraukiamos, 
knygas ir laiks nuo laiko Visų Šventųjų parapijos 
Sodalicija nuperka naujas Sodalicijoje kas mėnesį lai- 
knygas. Tokiu būdu knygų komi du susirinkimai. Pir-

jant, Apaštalavimo komisi
jos veikla kas mėnesį daro
si platesnė. Bernadette rū
pestingai darbuojasi komisi
jos tikslo pasiekimui. Ji da
bar apsiėmė padidinti Soda
licijos knygyną. Svarbu, kad 
jaunimas interesuotus gero
mis knygomis, bet dažnai tai 
neįvyksta dėlto, kad tos kny 
gos nepasiekia jaunimo ran
kų. Sodalicijos knygynas tai 
yra priemonė, kuria sodaiie-

Ji4' skai^ius nuolat auga.
i PASILINKSMINIMO 

KOMISIJA

Negalima pilnai įvertinti
motinų meilę. Nei vienas iš 

Pirmieji gyvavimo metai Sodtlicij:® tikslas būtų at- mŪ8ų nesuskait mūsų mo.
ja-j baigti ir Chicagos sode- siektas. tinų v8rgu8 jr vj.
liečiu centras Įžengia j ant- centrQ pirmo. j eas mūsų _iia jklėjimo pas-

sioa valdybos narės užsipel-; Nėra dienos kada
žiūrint atgal, matome kad ng kiekvienos sodalietės dė- ne*-ireiškia jų, meilė, kada

pirmieji metai buvo sek- kingumą ir pagarbą, ^įes jų 
Wiingi ir vaisingi. Ypatin- darbas buvo nelengvas. Iš 

gai pažymėtina, kad soda- nieko jos sutvėrė stiprią ir 
liečiu darbuotė per tuos pir-Į kilningą organizaciją, kuri

jų mintys nėra f mus at
kreiptos, bet mes jų ypatin
gai pagarbai paskyriame vie 
ną dieną į metus, “Mothers’

muosius metelius buvo dva- neša Dievui ir tautai garbę. Day , arba ‘ Motinų Diena .
Jų darbuotė buvo uoli; jų Aišku, kad ta trumpa diene- 
pa si šventimas gilus; jų mei- joms linksmiausia ir ma
lė Marijai stipri. Užtat, ta-

siško būdo. Pirmiausiai, so
dalietės dalyvavo trijų die
nų uždarytose rekolekcijose 
Warrenville vienuolyno ty

loniausia.

mas susirinkimas, pirmame 
antradienyje mėnesio laiko
mas, yra paskirtas dvasiš
kam tikslui. Tame susirin- 

Visų šventųjų parapijos kime sodalietės gauna pro- 
Sodalicijos pasilinksminimo gos pasiklausti kas joms ne- 
komisijog vadovė yra Joana suprantama apie tikėjimą, 
Gadeikytė. Iš anksto soda- arba kas kita joms neaišku, 
lietos žino, kad visuose pa- Dvasios vadas kun. B. Gri- 
rengimuose jos bus paten- nius visados pasirengęs at- 
kintos, nes per Joanos gabu- sakyti į klausimus. Kartais 
mą, darbštumą bei sumanu- įdomios diskusijos yra lai- 
mą, visi parengimai kuo gra- komos arba visoms sodalie- 
žiausiai prirengti. Mandagi, tems mėgiamos pamokos 
malonaus būdo, — linksma duodamos. Visos pastangos 
kitoms vadovėms sykiu su yra dedamos, kad visas na- 
Joana parengimų tvarką res pamokyti ir patenkinti, 
vesti. Neatboja sunkaus dar Trečiame antradienyje mė 
bo, ir dėlto jos komisijos nėšio liekamas laikas yra

riame nuoširdžiai dėkui pir-
loje, eeselių maloningoje prie mįnįnkeį Daratai Faiza, jos

^iūroje. Gegužės mėnesyje į- 
w|yko pirmoji metinė Marijos 

apvainikavimo puota. Ku
riems teko įspūdingame ap-

pagclbininkei Sonjai Bart
kus, raštininkei Marytei Mi-

Visų Šventųjų parapijas 
Sodalicijos narės bendrai su 
motinomis priėmė šv. Ko
muniją. prašydamos mūsų

jevičius, korespondentei Bro Dangiškosios Motinos Sū 
nei Aleksunas, ir finnnsų naus, kad Jis palaimintų mo

vainikavime dalyvauti, bus tvarkytojai Irenai Pakeltis. įinas, ir laikytų jas arti prie
malonu prisiminti sodaliečių 
Marijai neabejotiną meilę, 
kurią jos viešai pareiškė per 
apvainikavimo iškilmes, Šv. 
Antano parapijos bažnyčio- 

Kiekvienas sodaliečių su
sirinkimas yra pradedamas 
su Marijos giesme, ir prie
šakyje stovi dai'iai papuoš
ta Marijos statula. Aišku, 
sodalietės yra rimtos ir su
maningos lietuvaitės, kurios 
supranta ir įvertina soda- 

Aietės reikšmę ir veikia, kad

Centro komisijų darbuote; S»TO Slidžiausios Širdies

buvo pilna, nes jų vadės e- 
nergingai veikė, kad susi
rinkimai ir nutarimai būtų

Po Mišių, Sodalicijos kam 
baryje buvo bendri pusry
čiai. Scda’ietfs stalus papuo-

kuo sėkmingiausiai vykdo- gyvomis gėlėmis. Pirmi-
mi. Eucharistinės P-lės šv. 
komisijai vadovavo Emilija 
Prosevičius. skelbimo komi
sijai Dale Vaikutis, ir pasi
linksminimo Mary Balkus. 
Kun. J. Stankevičius ėjo dva 
sios vado pareigas.

ninkė Marytė Balakavičiūtė 
gražiai motinas pasveikino. 
Programas malonų įspūdį 
motinoms paliko. Tai buvo 
Motinų Dienos programo In
auguracija, ir dabar eoda- 
lietės pariryžusios. kas kas 
met vėl būtų atkartota ir

dav I dar gražiau priruošta.

sumanymai visados pasise
ka.
SKELBIMO KOMISIJA

Skelbimo komisija sudary
ta iš penkių narių, Bronė 
Draugelytė, vedėja, Emilija 
Kučinskaitė, Bronė La urate- 
naitė, Bronė Stupuraitė, ir 
Ona Weidmanaitė. šios ko
misijos užduotis yra mėne
sinio laikraščb: “Mėlyna ir 
Balta’’, išleidimas. Uždanga 
to mažo aštuonių puslapių 
laikraštėlio išreiškia kiek
vieno mėnesio ypatingą te
mą. Pavyzdžiui, spalių mė
nesyje “Pergalė per Rožan
čių” buvo atvaizduota, o ge
gužės numeris išvaizdino Fa- 
tima Panelė Šv.

Laikraštėlis pirmą kartą

paskirtas pasilinksminimui. 
Trys mergaitės paskirtos, ku 
rių priedermė yra prireng
ti užkandžius ir prižiūrėti, 
kad visais atžvilgiais vaka
ras būtų smagus. Dažniau
siai laikas yra praleidžiamas 
šokiais, dainomis, arba žai
dimais.

Per šiuos susirinkimus, ir 
kitus parengimus, Sodalici
ja atsiekia savo tikslą, pa
la ikydama visas mergaites 
vienybėje, po Marijos globa 
MILITARINE KOMISIJA

Roselande B.V.M. Sodali
cija tarp kitų komisijų, turi 
savo militarinę komisiją, ku
riai vadovauja Ona Marija 
Žiliūtė.

Militarinė komisija tusi-

ŠLIUBINE SUKNELE IŠ PARAŠUTO

Leitenantas T. Harmcn susituokęs su artiste Elyse 
Knox išeina iš bažnyčios Ann Harbor, Mich. Jaunoji dėvi 
suknelę, pasiūtą iš parašuto, kuris išgelbėjo Harmono 
gyvybę. (Acme-Draugas telephot-o)

"Piloto Duktė"
Verbų sekmadienį Sodali

cija perstatė gražų ir įdo
mų veikalą, “Piloto Duktė”, 
penkių veiksmų dramą. So
dalietės veikalą labai gražiai 
atvaidino ir žmonėse paliko 
gilų įspūdį. Tą patį veika’ą 
vėl sulošė balandžio 16 d., 
parapijos salėje.

Visų Šventųjų parapijos 
Sodalicija labai mėgsta dra
mą, ir turi daug gabių ar
tisčių, kurios ypatingai šį 
metą pasižymėjo savo gabu
mu ir uolumu. Sodaliečių pa
sišventimas pasisekimu bu
vo apvainikuotas Verbų sek
madienyje. Svarbiausias ro
lėj tame veikale lošė, pirm. 
Marytė Balakavičiūtė, jos 
sesutė Lilytė, Bronė Drauge
lytė, Joana Gadeikytė, Onu
tė Weidmanaitė, ir Elena 
Gedvilaitė. Gražus veika'o 
turinys ir sodaliečių gabus 
rolių atvaizdinimas sužavėjo 
visus atsilankusius.

tvėrė prieš du metus ir su
sideda iš valdybos narių. 
Šios komisijos užduotis yra 
raginti nares rašyti laiške
lius kareiviams, ypatingai 
vietinėj parapijos nariams, 
ir tokiu būdu suraminti ir 
palinksminti juos. Taipgi na 
rėš persimainydamos kiek
vieną mėnesį siunčia jiems 
pyragaičius (cookies), ku-| 
riuos jos pačios iškepa.

Komisijos darbas yra bran 
gus. Sodalietės atjaučia mū
sų kareivius, ir per savo do
vanas jos išreiškia jiems tik 
rą meilę. Kartu jos ir prisi
deda prie greitesnės karo 
užbaigos, nes garesnį ūpą 
kareiviuose sukelia.

"Pot Luck" puota
Liepos 11 d., sodalietės 

susirinko Joanos Gadeikytės 
namuose dėl “Pot Luck” 
puotos. Visos prisidėjo prie 
parengimo, ir kiekviena na
rė atsinešė ką nors valgyti 
Laikas smagiai praleistas su 
dainomis ir šposais. Atsilan
kė taip pat ir dvasios vadas 
kun. Bruno Grinius. Joana 
Gadeikytė visus palinksmino 
savo, piano grojimu. Po žai
dimų visoms mergaitėms bu
vo įteikta dovanėlės. Vaka
ras baigėsi su gardžia vaka
riene, ir visos grįžo namon 
pilnai patenkintos.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik
rodėlius, Auksinius ir Deiman- 
inius Žiedus, Raiomaa Plunks

nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus 
už PRIEINA
MAS JUMS 
KAINAS!

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikalijkų Instrumi 
tų, Muzikališkų Knygų. Stvj 
Rekor-ių ir Įvairių kiti a 
kalių daiktų.

Taipgi taisome Laikrodi 
laikrodėlius, žiedus, Raėom 
Plunksnas, ir Muzikalius ] 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — tVATCHMAKl 

— MU8IC

4216 ARCHER A VENĮ
Phone: LAFAYETTE 861!
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OOOOOO LABDARYBE
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

SUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IZDININ 
4557 So. Wood Street, Chicago, IUinole 

----------ooo----------

OOOOOO

ANASTAZAS VALANCJC8, pirm.
K_ JODEI J8, ST. CIBVTSKT8, ▼. pinu.

ONA J ASPAJUKNZ, ra**.
N. IIRVINSKAR, rtimnsę ralt.

Sukruskime prie 
svarbaus darbo

I
GERŲ LIETUVIŲ 
VISUR YRA

Kur neisi, visur gili rasti 
geros valios lietuvių. Prieš 
kiek laiko buvau nuvykęs i 
Beverly Shores, Ind. atosto
gų. Aplankiau senu3 chica- 
giečius Kacucevičius ir Jan
keliūnus, kurie užlaiko gra
žų vasarnamį, vadinamą 
‘‘Raudondvariu”. Darbo žmo 
nėms ši vieta ypatingai yra 
patogi ir nebrangi.

Man ten beatostogaujant, 
teko pasikalbėti su tautie
čiais Labdarių Sąjungos rei
kalais ir apie statomą lie
tuvių senelių prieglaudą. Mū 
sų darbams parodyta pri
tarimo ne tik žodžiais, bet 
ir aukomis. Prieglaudai au
kų įteikė: M. Lungienė, L. 
Merkelienė, A. Šimkienė, T. 
Pašvinskienė (East Chicago, 
Ind.), K. Grikšienė (Harr.-

mond, Ind.), Nikodemas 
Karklelis, J. Kicucevičienė. 
F. Bartis, kuris užlaiko vieš 
būtį — 711 W. 43 St., aukojo 
$15.00. Jis žadėjo atvažiuo
ti į sekantį labdarių išvažia- 
vimą-pikniką (rugsėjo 3 d. 
labdarių ūky) ir įteikti stam 
bią dovaną. Taip pat ir visi 
kiti, su kuriais teko susitik
ti atostogų metu, žadėjo da
lyvauti rudeniniame labda 
rių piknike.

Labdarių Sąjunga yra dė
kinga visiems aukotojams ir 

' pažadėjusiems atvykti į 
svarbų išvažiavimą, kurio 
visas pelnas eis lietuviu se
nelių prieglaudai įrengti.

Reikia tik paraginti
Kai žmogus ką dirbi, tai 

ir padarai. Kai su žmonė
mis kalbi, jų prašai paremti 
gerą reikalą, nieks neatsi
sako. Geraširdžių žmonių y- 
ra daug. Reikia tik su jais 
susieiti, atvirai ir nuošir
džiai pasikalbėti, o retas ku
ris neprisidės su savo auka,

LIETUVIŲ SENELIŲ PRIEGLAUDOS UŽUOMAZGA

Kun. Anicetas Linkus, Lietuvių Senelių Prieglaudos Statymo Komisijos pirminin
kas, Sudeikiai ir A. Bacevičius, ūkio ir laikinosios prieglaudos prižiūrėtojai, globojamų 
senelių tarpe. Rugsėjo 3 d. atvykę į Labdarių Sąjungos pikniką pamatysite laikinąją 
.r naujai pastatytąją prieglaudą. Piknikas įvyks labdarių ūkyje, 123 Street, Orland 
Park, III.

Didelis prieglaudų 
vargas Lietuvoje

(LKFSB) Dėl gausių iš
trėmimų, dėl karo veiksmų 
— Lietuvoje ganu daug naš- į 
laičių. Kad juos nors kiek, 
aprūpinti, stengtasi plėsti! 
prieglaudų darbą, bet ir čial 
dėl karo labai daug sunku-1 
mų. Mus pasiekė žinios, kadj 
viena tokių prieglaudų, esiin-1 
ti Lauruose, buvo vadovau
jama saleziečio kun. žemai
čio. Vieną naktį, kaip žmo
nės praneša, bolševikų gau
ja užpuolė tą prieglaudą, su
mušė visus, išrėdė, ką ga
lėjo išsinešė, ko nepakėlė — 
sudaužė, sunaikino. Našlai
čiai paliko be duonos, be 
drabužių, be langų ir durų.

Katechetikos Insti
tutas Lietuvoje

(LKFSB) Per Portugali
ją gavome žinių, kad Lietu
vos dvasiškija, susirūpinu
si, jog dėl karo sąlygų sun
ku duoti vaikams religinį 
auklėjimą mokyklose, stan
gias! praplėsti kitus religi
nio vaikų mokymo būdus. 
Salezietis kunigas J. Kainas 
Kaune įsteigęs katechetinį 
institutą, kurs turėjo sese
ris vienuoles, o gal ir pa
sauliečius, paruošti vaikų 
religiniam mokymui. Netu
rime žinių, ar bolševikai ne- 
sukliudė tos religinės įstai
gos veikimo.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

o reikale ir su darbu. Kai 
daugiau žmonių užintereruo- 
sime Labdarių Sąjungos kil
niais darbais, ir senelių prie
glaudos rūmai greičiau bus 
užbaigti statyti ir įrengti.

Gailestingumo darbai yra 
tiek kilnūs, kad juos dir
bant, rodos, tiek daug ir ne
nuvargai i. Aukodamas, sa
vo artimui gerą darydamas 
savęs tikrai nenusiskriaudi, 
bet nuopelnų įsigyji. Gailes

tingumo darbai yra gražiau
si ir kilniausi darbai.I

Chicagos lietuviai yra 
daug ką nuveikę. Palyginti 
su visais kitais atliktais dar 
bais, baigti senelių prieglau
dos rūmus, tai tik baikis. 
Reikia tik pasijudinti, vie
ningai padirbėti, truputį 
duosniau aukoti, ir nepaju
sime, kaip senelių prieglau
da bus įrengta visa pilnu
ma.

ŽINOTE, KAD...iiDRAUGO
LABOR DAY PIKNIKE
Pirmai, Monday, Rugs.-Sepl. 4* 1944

BUS DALINAMA

VYTAUTO PARKE

$500.00 U. s.
KARO
BONAI

Tai Ne Viskas ... Bus Ir- AŠTUNTA Valanda 
LANDA.

LAIMES VA-

Artinantis būsimam sek
madieniui, rugsėjo 3 d., su
kruskime. Visos labdarių 
kuopos, visi veikėjai, visi 
geros valios lietuviai tą die
ną važiuokime į labdarių ū- 
kį (Šv. Šeimos Vilą), Or
land, III., kur bus labdarių, 
piknikas su dovanomis, pro
grama, visokiausiais paįvai
rinimais. Teprisipildo labda
rių ūkio girios lietuviais ir 
mūsų gausus atsilankymas 
tepa skubina užbaigti senelių 
prieglaudos statybą.

K. Yodelis

Visi keliai veda į 
labdarių ūkį

Kas atvyks į Labdarių Są 
jungos pikniką, kuris bus 
rugsėjo 3 d. labdarių ūkyje, 
turės progos laimėti gerų 
dovanų — paršą, žąsį;, gaidį 
ir kitokių. Be to, kiekviena 
kuopa ir nuo savęs turės do
vanų. Gi šiaip jau valgių ir 
gėrimų, tai bus tiek, kad 
galėsime visą dieną vaišin
tis ir linksmintis.#

Dėl visko patartina, kad 
kiekviena kuopa turėtų bent 
po vieną troką nuvežti tiems, 
kurie savo automobilių ne
turi. Automobilių savininkai 
būkite tiek geri nevažiuoti 
keliese, bet pilną automobi
lių prisisodinkite.. Tuo pa
darysite malonumą važiuo
jantiems ir didelį gerą Lab
darių Sąjungai.

Labdarių Sąjungos ūkis 
vadinasi Holy Family Vilią 
ir randasi — 123-čia gatvė, 
Orland Park, III. Vieta jau 
gerai žinoma. Keliai geri. 
Automobiliams sus t a t y t i 
(parkinti) patogios vietos y- 
ra labai daug.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR

STORE

Jr

NATHAN
KANTER

“Lietuviškas
Žydukas’’

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

VIENAS Didžiulis ir Garsus KEISTU
ČIO KLIOBO CHORAS, kuris išpil- 
dys nepaprastai gražų menišką 
programą.

DU Piknikiniai Orkestrai ŠOKIAMS 
per VISĄ DIENĄ.

TRYS Rodymai įdomių KRUTAMU JŲ 
PAVEIKSLŲ (Movies) po Atviru 
Dangumi. 3-5 ir 7 vai.

KETURI KONTESTAI į kuriuos kvie
čiama VISI, jauni ir seni.

PENKI Dideli "Vaišių" Šaltiniai.
ŠEŠI U. S. KARO BONAI bus išdalinta.

SEPTYNIOS Laimingos Pramogų Vie
tos.

DEVYNIŲ Dalių DIDELIS PROGRA
MAS, susidedantis .iš gražių Lietu
vos Dainų ir Muzikos, Kalbų, juo- 

. kų ir įdomybių — tinkamai priruoš
tas specialiai šiam ivykiui.

DEŠIMTS LINKSMŲ VALANDŲ, KU
RIŲ NESIGAILESITE praleidę VY
TAUTO DARŽE.

Š+ai Kas Dar Naujo------

Nepraleiskite progos aplankyti DID- T//F MfF^TI/FJ? 
ŽIULĘ CICERIEČIŲ VALGYKLĄ, Kurį 
pavaišins jus skaniausiais Lietuviš- cmasino/ MODER.
kais valgiais. atiiv —

- imi fH** i

Išvažiavimas
Į labdarių ūkį sekmadie

nį, rugsėjo 3 d., eis du tro
kši nuo buvusios Gudų krau
tuvės. Pirmas trakas išeis 
10:30, antras — 11:30.

Kviečiame nesivėluoti, vi
sus kuo skaitlingiausiai da
lyvauti išvažiavime, nes mū
sų visų reikalas rūpintis se
neliais. Šio išvažiavimo pel
nas eis užbaigimui senelių 
namo. Valdyba

GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padarytą Chicago j. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808

’Y Ak *

z
PASKOLOS 

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių

PAS
— be

MUTUAL FEDERAL
«r

Savings and Loan Assn. of Chicago
W. CERMAK RD......................... Tel. CANaJ 8881

BEN J. KAZANAIJSKAR, Raštininką*
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Džiaugsitės įdomumu

Trys rodymai krutamųjų paveikslų 
atvirame ore žavės kiekvieną; kon- 
testai pagyvins jus!

NĖRA GRAlESNlO, NEI PATOGESNIO DARŽO 
PIKNIKAMS, K Alt* VYTAUTO PARKAS; VALGIAI 
BUS TAIP PAT SKANIAUSI!

X ‘ Draugo” metinis pik* 
nikas jau tiktai už dviejų 
dienų. Visi kviečiami ruoš
tis dalyvauti ir grąžinti ti- 
kietėlius dovanoms laimėti.
Piknike bus dešimts linksmų Kaeys Aukškalnis atvyks 
ir įvairių dovanų.

j Praeitais metais rodymai
X Komp. A. Pocius šian- krutamųjų paveikslų buvo

die darys pranešimą Vargo
nininkų Sąjungos Chicagos 
provincijai iš buvusio Var
gonininkų Sąjungos seimo, 
Plymouth, Pa. Susirinkimas 
įvyks West Side. Visi mu
zikai prašomi nepamiršti at
silankyti.

X K. Bason (Basanavi
čius) iš Jersey City, N. J., 
ir K. Vaškas iš Newark, N. 
J., žinomi L. Vyčių organi
zacijos veikėjai, vieši Chi- 
cagoj ir lankosi pas pažįs
tamus. Lankėsi taip pat dnr. 
“Drauge” ir žadėjo dalyvau
ti mūs dienraščio piknike 
per Labor Day.

X Detroitiečiai: M. Šimo
nis, J. Cress, S. Stankus ir 
A. Ambrose “Draugo” La- 
bor Day tikietus grąžino per 
A. Snarskienę, kuri buvo nu
vykus į Detroitą dalyvauti 
kun. Saplio, MIC., primicijo
se.

X L ir M. Sudeikiai, bu
vę townoflakiečiai veikėjai, 
kurie dabar darbuojasi Lab
darių Sąjungos ūkyje, šio
mis dienomis gavo žinią iš 
Karo Departamento, kad jų 
sūnus Alfonsas sužeistas 
Prancūzijoj. Pranešime ne
sakoma kaip sunkiai sužeis
tas, nei kur jis dabar ran
dasi.

X Račienė, bridgeportietė, 
su dukrele, kuriai neseniai 
buvo padaryta operacija, ir 
seserim, tuoj po Šv. Jurgio 
parapijos pikniko išvyko a- 
tostogų į Detroit, Mich. Vie
ši ne tik mieste, bet aplan
ko ir lietuvius ūkininkus, 
kur vaišinasi Šviežiais pro
duktais. Atostogomis paten
kintos. .

X Albertai Purtokienei, 
Jono Purtoko TT. Marijonų 
Bendradarbių 5 skyr. sekr., 
žmonai, rugpiūčio 22 d. bu
vo padaryta sunki operacija 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Li
gonė, ačiū Dievui eina geryn, 1 
jjuli kamb. No. 302. Motinė
lę aplankyti parvyko jos sū
nus iš kariuomenės karys 
Gregorius. J. ir A. Purtokai 
gyvena adr. 6425 S. Ricn- 
mond St. Draugės ir pažįs
tamos prašomi aplankyti li
gonę.

toks sėkmingas ir taip įdo
mus, kad reik ir šiais me
tais ‘“Draugo” Labor Day 
piknike rodyti “movies ir 
talkies”. Praeitų metų kru-

Šv. Kazimiero kapinių di- 
rektoriatas, kuris valdo Vy
tauto parką, yra taip pavyz
dingai įrengęs, kad kitatau
čiai ir visas lietuviškos įstai
gos per visą Ameriką pavy
di mums piknikiškų patogu
mui.

Šiuo laiku Juozas Šalčius
tarauju paveikslų rodytojas, yra Vytauto parko užvaizdą 
Kazys Aukškalnis, iš Gary, įr tikrai piavyzdingai tvarką 
Ind., vėl atsivež savo bran- užlaiko.
gius aparatus tiems parody
mams.

Patys vėliausi dalykai iš 
pasaulio žinių, karo lauko 
ir įvairumų bus rodomi net 
tris sykius per “Draugo” 
pikniką: 3, 5, ir 7 valando
mis. Ypatingas rodymo bu
dies bus prirengtas taip, kad 
didžiausi būriai susirinkusių 
matys visas filmas net die
nos metu.
Vytauto parkas — 
visų pavydas

Nėrį patogesnio ir gra
žesnio parko piknikams lie
tuvių rankose, kaip Vytau
to parkas.

Bus kontestų ir šiais 
metais

Vienas iš didesnių surpry- 
zų piknike gali būti kontes- 
tai, kurie bus tvarkomi ant 
didelės estrados pikniko tuo 
jau po pirmo rodymo “mo
vies”.

Vaikiams bus keli valgy
mo ir gabumų kontestai.

Vyrai galės parodyti, kaip 
greitai gali alaus boną iš
gerti.

O moterys galės parodyti, 
kaip garsiai gali pašaukti 
savo vyrus ar kitokiais bū
dais parodyti savo nepapras
tus gabumus.

PACHANKIS PAMINKLAI
PETER TROOST MONUMENT COMPANY 

(įsteigta 1880 ta.)'
iHNiiHiiiiHUimniiiuiiimiNiiniimiimiiiii

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

mauzolejai
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 

Rekordas:
Si Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Šeimos 

Rankose!
įimnnnimmimmiimfHiiuMHiiniiiHiimi

MEMORIALO A T NO ABDITIONAI. COBTI 
eaBTiotmaB pbopiib prefbb pacjhajohs pnonvonoKs

D1STKIBUTORS OV THU EAltOUB MONTGliLO GRANITE
abMi n«—nrni so—bii m trertd.

BUY U. S. WAR BOND8 WTTH THE SAVINOS
KRBtPKrMS HUOE —

JOHN W. PACHANKIS
—thb uthOanian monument man- 

Member of the Uthuanian Chamber of Commeree
MODERNI Bv1«nS PARODA: RKZIDKNCUA;
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tek EBTetttMfc M45 Tek REPnbtte 4298 
VALANDOS: Kaa&en 0-9 ▼. rak.: ftektad. tr Sekta. M vnl.

ji i w :iITB8 PRIĖMUS 
TIESIOG IR 8UTAŪPY 
HT AGENTŲ KOMISĄ.

Virtuvė prityrusių globoje i kugelio ir kitų grynai lietu- įdomesnio ir svarbesnio pik- 
Šių metų Labor Day pik- viSkų valgių’ KoPūstli sriu’ n*k<> kaip “Draugo”.

niko virtuvė yra tikrai pri-?* bus “ekstra fine” 
tyrusių šeimininkių ranka-! Atvykite ir pamatykite 
se. Šeimininkės šiam pikni
kui yra iš labdarių 3-čios, 
kuopos, Cicero, III. Vadovau
ja K Sriubienė ir E. Mote- 
kaitienė.

Menu valgyklai jau yra

Per praeitus kelis mėne
sius me3 sakome, kad dnr. 
‘‘Draugo” Labor Day pik
nikas bus pats svarbiausias 
įvykis Chicagos ir apylin
kės lietuviams ir kad bus

priruošta ir matosi, kad gry-1 d&.Jg jvairumų ui atvyki. 
nai lietuviški valgiai bus'te ir pamatykite, kad nėra 
teikiami patenkinimui alkio.

Labdarių 3-čios kuopos 
šeimininkės yra pragarsėju
sios savo menišku patarna
vimu ir skaniu pagaminimu

t

Dvieju Metų Mirties 
Sukaktuvės

^7
JONAS SASINAS*

Juu sukako dvteji metai, kai 
negailestinga mirtiu atskyrė iš 
musų tarpo mylimą brolį ir 
švogerį. Joną Sasiną.

Netekome savo mylimo rug
sėjo 2d.. 1942m. Velionis buvo 
palaidotas rugsėjo 7d., šv. Ka
zimiero kapinėee.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestinaeis Dievas sutei
kia jam amžiną atusj.

Mes, -atmindami tą jo liūd- 
prasišaiinimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias už jo sielą, kuricG bus at
laikytos Gimimo šv. Panelės 
Marijos par. bažnyčioje, Mar- 
ųuette Parke, Chicagoje, rūgs. 
2d., 1944m., 7-tą vai. ryte; ir 
taipgi AsceMion bažnyčioje, 
Harvey, III., 8-tą vai. ryte, — 
rugsėjo 2d., 1944m.

Kviečiame visus gimines, pa
žįstamus ir draugus dalyvauti 
šioae pamaldose ir kartu su 
mumis pasimelsti už a. a. Jono 
Sasino sielą.

Nuliūdę: Broliai — Mykolas 
ir Antanais, Sesuo Zofija, švo- 
geriai — J. šiaulis ir S. Gil- 
vidas ir Venckų šeimyna.

KOTRYNA MBIRONAS
(po tėvais Balčikonaitė)

Gyveno; 1305 So. 4 8th Ct., 
Cicero, Illinois.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Truskavos 
parap., Okainelių aaimo. A- 
merikoje išgyveno 40 metus.

Palikt^ dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą; 3 sūnus — 
Kazimierą ir marčią Valeriją 
ir jų dukterį Patriciją, Anta
ną (U.S.Army) ir marčią pran- 
ces, Pranciškų ir marčią Helen 
ir jų vaikučius Mažinę ir Ro
bertą; 2 dukteris Sopinę Bal- 
čaitis ir žentą Ray ,U.S. Na- 
vy), ir Adelę Gužauskas ir 
žentą Bruno ir jų 0ukterį 
Christine; ir daug kitų gimi
nių, draugų ir paŽĮocamų.

Kūnas randasi pašarvotas A. 
B. Petkaus koplyčioje, 1410 S. 
50th Avė., Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugsėjo 2d,, 19~44m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnai, Duk
terys Marčios, Žentai, Anūkai 
ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: An
tanas B. Petkus, telefonas Ci
cero 2109.

DANGIŠKASIS DVARAS
ABBA

ŠV. LIUITG ARDOS MALDA-
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 

.naudingos dnaldos.
Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neuSsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

J?

Be to bus laimingiesiems 
net 6 U. S. W«r Bonai $500 
vertės. Progos laimėti vie
ną iš tų bonų yra tik 10 cen
tų, tai įsigykite kiek galite 
daugiau tų progų ir visi 
džiaugsitės. XXX

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

K

Sapnavo vagį
Mrs. Anna Block, 4929 N. 

Fairheid avė., Sapnavo, kad 
ji matė negrą vagį savo 
kambary antradienio naktį 
ir ji pabudusi suriko, — ji 
pareiškė policijai praeitą 
trečiadienį. Trys jos ranki
nukai, jos vyro piniginė ir 
jo kelnės buvo rastos išmė
tyta gatvėje, prie jos namų.

mARGUTI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC - H50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 11d 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas;

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

MHK
B 1diF

GARY. INDIANA LAIDOTIu AIVA

PRUZ1N FU N ERA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS
--——--——i—--———-.—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
ICSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus br 
Jūsų finnnsifikam stovini prieinamas.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto
Dalyse

Jūsų Maldos
YRA DfiL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS 

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

Štai vienas Ii mūsų gralių 
paminklslų produktų.

DIDYSIS Oftoaa Ir

SUVIRO 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
pJŪnMMnn.

Gertaaslo NatoiMo Ir Darbe.
Mūaų MENO ŠEDEVRAI pri 
davė daugeliui mūsų Lletuvlam> 
klien tauiie ptlea petmMnirua 

Didysis Ofisas b DlrttuvR:

VENCTIAN 
MONUMENT CO.

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k )

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vaL rak.

LACHAWICZ 1B SUNAI
2814 WEST 28rd PLACE 
10756 8. M1CH1GAN AVA

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5760 

PULLMAN 1279

L BUKAUSKAS
10821 SO. MĮCMGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 UTUANIOA AVĖ. Phone YARDS 4908

I. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAJT. 8571

P. J. RIDIKAS
8854 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

Telephone YARDS 1418

L J. ZOLP
1646 WEST Phone YARDS 0781

587 N. WESTERM AVB. 
(Netoli Graąd Ąke.)

PHONE: SEELHY 61OS
Remkite ir platinkite "Draugą", nes Jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

MAŽEIKA
•8818 UTCANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—86
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KUN. A. LINKUS IR TOWN OF LAKIECIAI 
Nuoširdžiai kviečia visus į

S V. KRYŽIAUS PAR. METINĮ PIKNIKĄ
Sekmadienį, Rugsėjo (September) 3 d., 1944 m. 

GRAŽIAME VYTAUTO DARŽE
Bus visokių įdomybių ir pamarginimų — gražus programas, skanių valgių 

ir gėrymų — vienu žodžiu, bus visko su geru kaupu.
Piknikas baigsis KARNIVALE, kuris dabar vyksta prie 47th ir S. Damen 

Avė. Ten rasite įvairumo ir laimes progų. Karnivalas baigsis Rūgs. 4d., vakare.

Už padainavimg $10 .

Mergaitė teisme padainavo
GAUDAVO SAKAITĖJE $100 UŽ DAINAVIMĄ. 

IR TEISME TEKO PADAINUOTI.

“Jūs sakote, kad esate 
dainininkė, — leiskite išgirs
ti jūsų dainą”. Ir teisėjas 
Irwin B. Clorfene moterų 
teisme liepė praeitą trečia
dienį Glorijai Cecilijai Mar- 
tinelli, 22 metų, iš San Fran- 
cisco, padainuoti dainas.

Glorija buvo kaltinama 
netvarkingu elgesiu, kai ji 
buvo rasta užmigusi Grant 
parke. Ji papasakojo apie 
savo kelionę, susitikimą su 
kareiviu, Louisville, Ky., ir 
atvykimą su juo Chicagon. 
Jis paliko ją be cento prieš 
11 dienų, — ji pareiškė.

“Ką jūs veikėte San Fran- 
cisco prieš tai?” — teisėjas 
paklausė raudonplaukės, mė
lynakės mergaitės.

GAUDAVO $100
SAVAITĖJE

“Aš dainavau Pan-Ame
rican Casino”, — ji atsakė,

Glorija. “Aš noriu, kad bū
tų mano galva išegzaminuo
ta.”

“Bus ištirta”, — pažadėjo 
mandagiai teisėjas.

SURINKO $10

Teismo gydytojui buvo 
įsakyta Gloriją išegzami
nuoti, ir byla nutęsta iki 
rugsėjo 8 dienos. Bet teisė
jas pastebėjo, kad Glorija 
yra pergraži mergaitė, kad 
būtų kalėjime, ir sutiko, kad 
ji būtų laikoma Sočiai Serv
ice namuose.

i Paskui teismo tarnauto
jai surinko dešimt dolerių, 
kad sumokėjus Glorijai už 
jos dainavimą.

MILIJONAS DOLERIŲ ŽUVUSIŲ KAREIVIŲ VAIKŲ MOKSLUI

Kolumbo Vyčių (Knights of Cokimbus) centro valdybos ir direktorių suvažiavime, 
kuris šiomis dienomis įvyko Toronto, Kanadoj, tarp kitko nutarta iš organizacijos iž
do skirti milijoną dolerių mokslui vaikų, kurių tėvai (organizacijos nariai) bus žuvę 
šiame kare. šioj nuotraukoj matome perrinktus ir naujus direktorius: J. F. Martin iš 
Oklahoma City, M. J. Howlett iš Chicago, J. A. Flanigan iš Catonsville, Md., — per
rinkti: J. M. Donohoe iš Huntington, W. Va., dr. Clem D. Kertigan iš Davenport, Ia., — 
nauji direktoriai. (NCWC-Draugas)

Pakliuvo du vyrai!

Policija juos sučiupo taverne
DU SULAIKYTI KAIP BARO VAGYS, NETOLI 

VIDURMIESCIO; VIENAS PAŠAUTAS

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

— “savaitėje 
$100.”

uždirbdavau

Ir teisėjas norėjo, kad 
mergaitė įrodytų, kad ji dai
nininkė. Mergaitė padainavo 
“Silver Wings in the Moon- 
light”, paskui “Begin the 
Beguine” ir “St. Louis 
Blues”. Visi sakė, kad gra
žiai padainavo.

“Jūs esate gera”, — pa
sakė teisėjas. “Kam jūs pa
likote gerą darbą?”

“Aš nežinau”, — atsakė

Sumušė ir apiplėšė
Raymond Mayo, 22 metų, 

6217 S. Green etr., troko 
vairuotojas, tarnaujantis Ar- 
mour ir Co., buvo dviejų 
negrų sumuštas ir apiplėš
tas praeitą trepiadienį, Max- 
well ir Union avė. Iš vairuo
tojo paėmė $25. Negrai su 
ginklu sudavė vairuotojui 
galvon.

Laivyno nuostoliai 1
Laivyno departamentas 

rugpjūčio 30 dieną paskelbė 
Jungt. Amerikos Valstybių 
jūrininkų (navy, marine 
corps ir coast guard) sąra
šą, kuriame pažymėta, kad 
147 jūrininkai mirė, 535 bu
vo sužeisti ir 29 dingę.

Moteris ir du vyrai 
pasmerkti mirti

CINCINNATI, Ohio. — 
Trys negrai, du jauni vyrai 
ir moteris, buvo nuteisti 
rugpiūčio 30 dieną, mirti 
elektros kedėje Ohio kalėji
me, gruodžio 8-toje dienoje, 
už Jacob Reinstatler nužu
dymą holdapo metu. Jis bu
vo Cincinnati brangakmenių 
savininkas.

Nuteistieji vadinasi: Cook 
Jenkins, 24 metų, Unionville, 
Ga.; James W. Brown, 27 
metų, iš Cincinnati, ir mote
ris — Johnnie Mae Gardner, 

121 metų, iš Durham, N..C.

Du vyrai buvo sulaikyti 
Chicagoje praeitą ketvirta
dienį (rugpiūčio 31 d.), vie
nas su kulkos žaizda abejo
se kojose, po nesėkmingo 
bandymo apvogti uždarytą 
taverną, miesto apylinkėje.

Bridevvell ligoninėje ran
dasi Frank Kosier, 28 m., 
519 W. Grenshaw, jam per 
abi kojas perėjo kulka. Jo 
draugas vadinasi Joe An- 
cher, 31 metų, 20 S. Des- 
plaines, kuris prisipažino, 
kad yra buvęs kalinys, buvo

sulaikytas detektyvų biure.
’ Policijai buvo pranešta, 

kad vyksta vagystė, polici
jos sąuadas plojau nuvyko į 
Van—Mar taverną, 350 W. 
Van Buren, tuojau prieš vi
durnaktį.

Kosier bandė pabėgti ir 
buvo policininko Arthuf De- 
vereant pašautas, kai skubė
jo per virtuvę. Ancher buvo 
sučiuptas taverno prieangy
je po to, kai išmetė baro kė
dę pro langą, norėdamas 
praskinti kelią pabėgimui.

Susirinkimas
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapijos tretininkų suva
žiavimas įvyksta penktadie
nį, 1 rugsėjo, mokyklos kam
baryje, 7:30 vai. vakare.

* * *

STASYS LITWINA8 SAKO:
"TX A T> n P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS.”

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langu 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluoty Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — įmingu — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Šratu 
Vamzdžiu ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 

STASYS LITWIXAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HAI.STED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

Garsi žmogžudystės istorija

Gavo dvidešimt metų kalėjimo

Paliko
William M. Gale, buvęs 

International Harvester Co. 
sekretorius, mirė turėdamas 
76 metus, paliko nuosavybę
už $199,079.

* * *

Plėšikas name
šešėlis ant sienos perspė

jo Mrs. Lucille Bradley, 28 
metų, kad vagis buvo jos na-

KĄ PASAKOJA APIE SAVO ŽMONOS NUŽUDYMĄ. mu°se’ 31į Armit*Se avė., 
JOS LAVONAS DEŽEJE BUVO NUSIŲSTAS Į LOS ir J1 at918uko > ginkluotą ir 
ANGELES i maskuotą plėšiką. Plėšikas

įspėjo moteriškę, kad ji pa- 
Soylo Villegas, 26 metų,, traukiniu buvo nugabentas ailiktų ramybėje, jis paėmė
'----į Angeleg kur geležiu- i jos rankinuk, kuriame bu-

kelio ofise buvo lavonas at- vo jggp 
rastas, ir jos lavonas nebuvo * * *
atpažintas iki gegužės 8 die- « . , v-- VilfegSs buvo areštuo- SuSldaUŽe

Trys jaunuoliai buvo .sun
kiai sužeisti, kai jų automo
bilis susidaužė į saugumo 
salelę ir šviesos ženklą, Og- 
den ir Evergreen gatvėse.

prisipažino, kad jis nužudė 
savo žmoną Chicagoje ba
landžio 28 d., ir jos lavoną 
dėžėje išsiuntė į Los Ange
les.

Soylo Villegas buvo pra
eitą trečiadienį teisėjo Ha- 
rold G. Ward’o, kriminali
niame teisme, nubaustas 
dvidešimčiai metų kalėji
mam

Villegas teisme pareiškė, 
kad jis neturėjęs intencijos 
nužudyti savo žmonos Lou- 
ise, 24 metų amžiaus^ ir no
rėjęs pasiduoti.
. Villegas pareiškė, kad jo 
žmona reikalavuai, kad. jis 
pasirašytų divorso popierius 
po išsigėrimo. Tai įvyko 
viešbučio kambaryje, 1161 
Harrison str. Jis atsisakė,— 
jis pareiškė. — ir jinai už
puolusi jį su žirklėmis. Jis 
sudavė jai su savo kumščia, 
— jis liūdijo.

Jo žmonos lavonas dėžėje

BOS.
tas Crystal City, Tex.

Kai tik išlaisvins
CHATHAN, Mass.— Olan

dijos princesė Julijana pa
reiškė spaudos atstovams,

ergret

Pažvelgus gyveniman

Kaip galima pigiu būdu pragarsėti?
BET NE VISI NORI TOKIO PRAGARSEJIMO. GERIAU

SIAS PRAGARSEJIMAS — KILNUS IR GRAŽUS 
GYVENIMAS.

Kartais žmonės gyvenime 
labai pigiu būdu pragarsėja 
ir apie juos daug rašo laik
raščiuose.

Paimkime, kad ir Chica
goje vieną atsitikimą. Miss 
Margaret Mayhood, 41 me
tų, buvo taverne, Clark ir 
Erie gatvėse, ir Herbert 
Clarke, 44 metų amžiaus, ją 
pabučiavo. Kai tik ji buvo 
pabučiuota, tuojau ji išbėgo 
iš taverno ir patraukė gais
ro dėžutės aliarmą, ir gais
rininkai atvyko prie bučkio 
vietos, Clark ir Erie gatvė
se. Tai įvyko rugpiūčio 13 
dieną, ir Herbert Clarke 
dingo, kai atvyko gaisrinin
kai, o Miss Mayhood buvo 
patraukta teisman už ne
tvarkingą elgesį.
PLAČIAU RAŠĖ

Apie šį įvykį vienas Chi
cagos laikraštis plačiai rašė, 
net Mayhood ir Clark foto
grafijas įsidėjo. O Holly- 
wood vienas eiliuotojas 
šiam dalykui įamžinti para
šė net eilėraštį apie gaisrą 
ir bučkį.

Sakoma, kad Clarke pra
eitą antradienį susitaikė su 
Miss Mayhood, ir jis papa
sakoji, kad jie jau nuo senai 
draugauja.

REIKIA NEPAMIRŠTI 
KILNIŲ DALYKŲ

Tai matote, kaip kai kurie 
žmonės lengvai pragarsėja, 
ir net laikraščiai apie juos 
plačiai rašo. žiūrėk, jei kas 
daug gyvenime pasišvenčia,

Ar žinai, kad Labor Day, 
rugsėjo 4 d., Vytauto Parke

rugpiūčio 30 d., kad ji tuo- įvyksta šaunus, įdomus ir 
jau sugrįš į Olandiją po to, gražus “Draugo” piknikas, 
kai jos kraštas bus išlais- Visi esate kviečiami į šį gra-
vintas. žų “Draugo” pikniką.

------- --------------------

CHANE COAI COMPANY 
5332 So. Long A venų©

Telefonas — PORTSMOUTH 9022 
W. VIRO. LUMP — 8,Jot, - * -j9.80 

STOKER COAL, Ankšto, rūšies, J7 45
2 syk plsntos. Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................£] Į 25
PETROLEUM COKE (Course) ..$12.50 
PETROLEUM COKE (Pfle Ron) <|j|Q

Vaikas užmuštas, trys 
draugai sužeisti, kai

sprogo šovinys
DETROIT. — Dešimt me

tų amžiaus vaikas tapo už
muštas ir trys jo draugai 
buvo sužeisti, kai 75 mili
metrų šovinys, pirmojo pa
saulinio karo suvenyras (at
minimas ) eksplodavo rug
piūčio 29 dieną.

žuvęs vaikas vadinasi Da- 
niel Brokush. Sužeisti vaikai 
vadinasi: John Strejan ir 
Raymond Ostrowski, abu tu
ri po 11 metų amžiaus, ir 
Daniel Doran, 5 metų. Vai
kai pasakė detektyvams, 
kad jie mėtė šovinį į kokį 
tai akmenį Doran užpakali
niame kieme, kai šovinys 
sprogo.

Apie šį įvykį teko sužinoti 
Įugpiūčio 30 dieną.

didelius darbus atlieka misi
joms, apie juos labai mažai 
rašoma. Keistas dalykas. Ar 
ne taip?

Kartais galima rašyti apie 
juokingus dalykus, bet rei
kia nepamiršti rašyti ir apie 
žmonių kilnius darbus, ku
rie atliekami visuomenės ge
rovei.

VAIRIO
DOM1O

ŽINIO

Šv. Tėvas kalbės
VATIKANAS. — Sakoma, 

Šv. Tėvas, Pijus XII, per 
radio kalbės visam pasauliui 
rugsėjo 1 d., kada sueina 
penki metai kai eina dabar
tinis karas.

Oro karo paroda
Armijos oro jėgų paroda, 

susidedanti iš paimtų oro 
įrankių — “Shot from the 
Sky” (nušauti iš oro), ati
daryta šiandien po piet 2 
valandą, Congress gatvės 
pradžioje, Grant parke.

Pavyko operacija
SEATTLE, Wash. — Bu

vo sėkmingai atlikta apendi
cito operacija moteriškei, 
kuri yra geležiniuose plau
čiuose. Moteris vadinasi 
Mrs. Theda Anna Carl, 24 
metų, dviejų vaikų motina.

Moteriškė apendicitu ap
sirgo praeitą antradienį, ji 
nuo rugpiūčio 4 dienos ser
ga paralyžiumi, ji buvo įdė- „ 
ta į geležinius plaučius.

Palaidotas
Kardinolas Luigi Maglio- 

ne, Vatikano valstybės sek
retorius, buvo palaidotas, 
rugpiūčio 24 dieną, savo 
gimtinėje, Casoria mieste, 
netoli Neapolio.

Minėjo
Chicagos olandai praeitą 

ketvirtadienį minėjo kara
lienė Wilhelminos 64-tą gim
tadienį.

Frank Norton, 806 Vilią 
str., Elgin, pranešė policijai 
praeitą trečiadienį, kad iš jo 
buvo pagrobta $45. Du neg
rai jį sučiupo užpakalyje 
2722 Fullton str.




