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

—Abraham Lincoln
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RUMUNIJA PASKELBĖ KARA VOKIETIJAI 
KOVOS PRANCŪZIJOJ EINA PRIE PABAIGOS

Sustojo Kovoję Prieš Rusus;
Priėmė Aliantų Paliaubų Sąlygas

LONDONAS, rugp. 23.— 
Rumunijos karalius Myko.- 
las oficialiai paskelbė karą 
prieš Vokietiją. Anot prane
šimų, jis sakė, kad Rumuni
jos žmonės nori taikos ir 
reikalauja nepriklaus o m y- 
bės, ir yra pasiruošę kovoti 
prieš visus tuos, kurie kęsl- 
nasi pažeisti tą nepriklau
somybę.

Naciai sako Rusai Jau Pasiekė Rygą; 
Rusai Veržiasi Tarp Varšuvos-Prūsų

LONDONAS, rugp. 23.— 
Oficialus nacių radio pra
nešimas sakė rusai pasiekė 
Rygą, Latvijos sostinę. Iš to 
daroma išvadų, kad rusai 
uždarė spąstus ant nacių 
16-tęs ir 18-tos armijų.

MASKVA, rugp. 23.—Nau 
joji rasų ofensyva, kurios 
tikslas yra išvaryti rumu
nus iš karo, pasistūmėjo 
pirmyn 150 mylių frontu už 
laši.* Rusai randasi 180 my
lių nuo Bucharesto ir 115 
mylių nuo Ploesti.

Besarabijos sostinė, Chi- 
sinau, apsupta. Gen. Tolbu-

Smerkia Rusų Norą Pasigrobt Lenkiją
WASHINGTON, rugp. 23. 

—Amerikos Lenkų Kongre
so sekretorius Stanislaw A. 
Gutowski pareiškė, kad by 
kokia organizacija pasaulio 
taikos palaikymui bus be
vertė jeigu Rusijai bus leis
ta užgrobti rytinę Lenkiją, 
Pabalčio valstybes, ar by

Britai Nuskandino
Aštuonis Nacių Laivus
LONDONAS, rugp. 23.— 

Anglijos karo laivai prieš 
aušrą šį ryt sunaikino aš
tuonis priešo laivus Audier- 
ne įlankoje, tarpe Brest ir 
Lorient. Tie laivai buvo nu
skandinti dviejuose susirė
mimuose. Nors vokiečių pa
kraščių batarejos šaudė į 
juos, britų laivai visai ne
nukentėjo.

KALENDORIUS
Rugpiūčio 24 d.: Šv. Bal

tramiejus apišt.; senovės: 
Jaunutis ir Aušrinė,

Rugpiūčio 25 d.: Sv. Liud
vikas, karalius; senovės: 
Gilius ir Liudytė.

O -t A F 
' Giedra ir vėsu.

Rumunai sustojo kariavę 
prieš rusus vidurdieny.

Rumunijos vyriausybė pri 
ėmė Rrsijos, Anglijos ir 
Amerikos siūlomas paliau
bų sąlygas.

čia reiškiama mintis, kad 
Hitleris turės partraukti sa
vo kariuomenes iš Balkanų 
ir iš Italijos, kad apsaugoti 
Vokietiją.

kino armija skuba per Be
sarabiją, kad susijungti su 
Malinovskio armija prie Ga- 
lati perėjos, kurios užėmi
mas padarytų didesnę dalį 
Balkanų priešui neišlaikoma.

Pranešama, kad Bucha- 
restąs apimtas panikos. Bu- 
vę Premjero Antonescu pa
sekėjai viešai kalbasi dėl 
priemonių pasitraukti iš ka- 
ro.

Šiaurinėj Lenkijoj rusai 
vis apeina Varšuvą ir per
skiria vokiečių jėgas tarp 
puolamos sostinės ir Ryt
prūsių.

kurios kitos mažos šalies 
teritoriją.

Gutowski darė tą pareiš
kimą Laikraštininkams ry
šium su Valstybės Sekreto
riui Hull įteiktu memoran
dumu, kuris pasmerkia by 
kokį planą paskirstyti Eu
ropą į tam tikras “įtakos 
sferas.”

Naciai Rodo Didesnę 
Onoziciją Italijoje

ROMA, rugp. 23.—Britų 
aštuntos armijos lenkų ir 
italų karių daliniai, kurie 
vejasi pasitraukiančius na
cius į šiaurę pagal Adrijos 
pakrantę, sutiko didėjančią 
opoziciją žemiau Metauro 
upės.

Štabo pranešimas sakė 
lenkai ir italai pralaužė prie 
šo opoziciją kalnuose į pie
tus nuo Metauro.
Žvvo du japonų generolai 

NEW YORKAS, rugp. 23.
—Japonų karo ministęrija 
pranešė iš Tokyo, kad Maj. 
Gen. Genkichi Shima mirė 
rugp. 6 ir Maj. Gen. Mina- 
kimi mirė rugp. 8, bet nepa
sakė nei kur nei kaip jie 
mirė.

SUSKAITO SUGAUTUS NACIUS BELAISVIUS

Pulkai vokiečių belaisvių, kurie buvo suimti pietinėje Prancūzijoj, suskaitomi ne
toli St. Tropez amerikiečių militarinės policijos narių.

(Signal Corps Radiotelephoto; Acme-Draugas.)

U. S. Lėktuvas Krito 
ant Britų Mokyklos

LONDONAS, rugp. 23.—
Degantis Amerikos Libera- 
tor lėktuvas nukrito ant 
Freckleton kaimo Anglijoj, 
užmušdamas bent 50 asme
nų, kurių 34 buvo maži mo- į 
kyklos vaikučiai.

Amerikiečiai kariai padė
jo gaisrą užgesinti ir žmo
nes gelbėti. Manoma aukų i 
skaičius bus daug didesnis. I

NACIAI GRASINA 
NUODINGOM DOJOM

BERNAS, rugp. 23.—In
formuoti militariniai sluok
sniai mano nacių jėgos Pran 
cūzijcje gavo įsakymus eva
kuoti Prancūziją ir stoti 
ginti Maginot liniją.

Anot vėliausių grąsinimų 
iš ašies šaltinių, naciai “jau 
šią pateisinti vartoti dujas“ 
prieš savo priešus, jeigu są
jungininkams pasisektų “at
sukti” Maginot liniją.

KARO BIULETENIAI
I —Londono laikraštis sakė 
tikimasi, kad sąjungininkų 
pietryčių Azi jos komandoje 
įvyks pakeitimų dėl nepasi
tenkinimo ten vykstančia 
kampanija.

—Amerikos kariuomenės 
divizija įžygiavo į Paryžių.

—Nacių r o boti n ės bombos 
be perstojlmo atakavo pie
tinę Angliją ir Londono apy 
linkę.

—Nacių generolas Rytprfl 
siuose liepė kariams liauti 
vagiliavus—kadangi jie jau 
nebesą Rusi jo te.

—Sąjungininkai pasiekė 
Evrteux, Normandijoje, iš 
kur jau mato Le Havre.

Steigs Bendro U. S. Lietuvių Fondo 
Skyrius Visose Lietuvių Parapijose

CHICAGO, rugp. 23.—šv. 
Mišiomis Šv. Kazimiero aka 
demijos koplyčioje šį rytą 
pradėtas metinis Lietuvių 
R.K. Kunigų Vienybės Sei
mas. Seime dalyvauja su
viro 40 lietuvių klebonų iš 
įvairių valstybių.

Seimui pirmininkavo Kun. 
M. švarlys, Šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonas; vi- 
ce pirmininkas—Kun. J. Si
monaitis, Elizabeth, N. J., 
parapijos klebonas, ir sek
retorius Kun. Dr. A. Deks- 
nys, East St. Louis, III., kle
bonas.

K. V. seimas nutarė viso
se lietuvių parapijose steigti 
Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo skyrius. Priimta re
zoliucija, kuria Amerikos 
vyriausybė prašoma užstoti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Literatūros komisija įpa
reigota išleista Kun. T. 
Chase (Čižausko) veikalą 
“The History of the Lith- 
uanian Nation” (Lietuvių 
Tautos Istorija), ir Kun. Dr. 
K. Gečio “Catholic Lithua- 
nia” (Katalikiškoji Lietu
va). Tas darbas pavestas 
Kun. J. Balkūnui prižiūrėti.

Kunigų Vienybė įsteigė 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
Istorinę Draugiją, kurios 
įsteigėjais-direktoriais buvo 
išrinkti Kun. J. A. Karalius, 
Kun. J. Balkūnas, ir Kun. 
T. Chase.

Seimas pasiuntė sveikini
mus J.E. Arkivyskupui Ci- 
cognani, apaštališkam dele
gatui, Chicagos Arkivysku
pui Stritch, ir Prez. Roose- 
veltui.

Didesnės Atakos ant Halmahera Salos
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakirių Pacifike, rugp.
23.—Po 110 tonų bombų ata 
kos vakar dieną, Gen. M.ac- 
Arthur štabas šiandien pra
nešė apie kitą, dar didesnę 
ataką ant Halmahera sales. 
Rekordinis skaičius 135 tonų 
bombų sunaikino aštuonis 
ant žemės esančius lėktu
vus, reikmenų sandėlius ir 
apsigynimo pozicijas, ir nu
skandino prekinį laivą.

Atsižvelgiant j Halmahe
ra topografiją—didesnė da
lis jos 6,700 kv. mylių yra 
neištirtos džiuglės—tai yra 
milžiniškos atakos. Ta sala 
yra paskutinė barjerą tarp

Patys Prancūzai Išlaisvino Paryžių; 
Amerikiečiai Skuba j Vokietiją

LONDONAS, rugp. 23.—Specialus komunikatas iš Gen. 
Charles de Gaulle štabo Londone pranešė, kad Paryžiaus 
miestas išlaisvintas iš nacių okupacijos. Kautynės už tą 
sostinę tęsėsi keturias dienas. Joms vadovavo 50,000 or
ganizuotų prancūzų vidaus armijos karių.

Prancūzai su visokiais ginklais išvijo nacius iš sostinės 
per tam tikrą koridorių, kuris buvo paliktas atdaras tam 
tikslui. Prancūzai sakė jie rąžėme visas viešų įstaigų pa
talpas, ir gaudo užsilikusius prancūzus kolaboracionistus.

Patriotų sukilimas prasi
dėjo Paryžiaus policijos 
streiku.

Pirmas pranešimas apie 
Paryžiaus išlaisvinimą buvo 
padarytas Leit. Gen. Pierre 
Koenig, vidaus armijos vir
šininko. Sąjungininkai pa
reiškė nustebimą dėl to ne
tikėto pranešimo, bet nepa
neigė jo tikrumo.

NEW YORKAS, rugp. 23. 
—Vokiečių požemio radio 
Atlantic sakė sąjungininkai 
okupavo Lyon, 60 mylių į 
šiaurvakarius nuo Grenoble. 
Iki šiol nėra sąjungininkų 
patvirtinimo tam praneši
mui.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 23.—Sąjunginin-, 
kų kariuomenės tampriau 
suveržia spąstus aplink vo
kiečius, kurie traukiasi at
gal prie Seino upės. Žemiau 
Paryžiaus, amerikiečių šar
vuočiai skuba rytuosna, į

Aliantai Užėmė Marseille, Grenoble
ROMA, rugp. 23.—Sąjun

gininkai pietinėj Prancūzi
joj okupavo Marseille, Pran
cūzijos antrą didžiausį mies 
tą, ir Grenoble.

Oficialūs raportai sako 
amerikiečiai kariai jau pa
siekė punktus 60 mylių nuo 
išlaipdinimo kranto.

Didžiulėj Toulon laivyno 
bazėj, kur dar tebevyksta 
didelės grumtynės, prancū
zai pagerino savo pozicijas 
ir veržiasi arčiau uosto ir

FDR Nori Lend-Lease 
Iki Priešu Nugalėjimo
WASHINGTON, rugp. 23. 

—Prez. Rooseveltas prane
šė Kongresui, kad lend-lease 
pagalba turi būti teikiama 
sąjungininkams iki vokiečių 
ir japonų besąlyginio pasi
davimo. Prezideiitas tuo 
matomai atsakė į sugestijas, 
kad nugalėjus Vokietiją 
lend-lease reikalavimai turė
tų sumažėti.

Gen. MacArthur ir Philip- 
Pinų.

MacArthur komandos lėk 
tu vai atliko atakas 1,000 
mylių frontu, nuo Davao, 
pietų Philippinuose, iki Flo
ros jūros. Lėktuvai iš Mar- 
shall ir Marianas bazių ata
kavo įvairias japonų laiko
mas salas.

Prie Marcus salos, tik au- 
virš 1,000 mylių į pietryčius 
nuo Tokyo, laivyno Libera- 
tor lėktuvai padegė du japo 
nų prekinius laivus.

Kiti lėktuvų taikiniai bu
vo Ponape, Trak, Yap, Wake 

i ii Nauru salos.

Vokietijos sieną, tik 160 my 
lių atstume.

(Britų r.adio pranešimas 
sakė vienas amerikiečių da
linys pasiekė Marne upę prie 
Meaux ir jau “užėmė 
Meaux.”)

Tarp Sens ir Paryžiaus, 
Gen. Patton trečioji armija 
operuoja miškuose prie Fon 
tainebleau. Šiame rajone 
amerikiečiai įsteigė tiltą per 
Seine upę.

Varydami vokiečius į že
mutinės Seine pusę, kana
diečiai ir britai kariai pasi
varė pirmyn nuo 10 iki 15 
mylių. Pakrantėje kanadie
čiai randasi septynios my
lios nuo Le Havre uosto.

štabas nieko nesakė apie 
raportuotą sąjungininkų iš- 
laipdinimą prie Bordeaux, 
pietvakarinėj Prancūzijoje. 
Manoma, kad Gen. Eisenho- 
wer nerizikuotų išlaipdini- 
mą tame rajone, nes naciai 
iš jo traukiasi ir sąjungi
ninkai gali jį užimti kada 
tik nori.

ten esančio arsenalo.
Atrodo, kad Maj. Gen. 

Patch jėgos susijungs su 
amerikiečių jėgomis žemiau 
Paryžiaus daug greičiau ne
gu buvo anksčiau tikėtasi.

Alžyro radio sakė pran
cūzų vidaus .armija okupa
vo Perpignan ir trys sąjun
gininkų lėktuvai nusileido 
ten įsteigti kontaktą su pran 
cūzais patriotais. Perpignan 
yra 15 mylių į šiaurę nuo 
Ispanijos sienos.

Kiniečiai Okupavo 
Trečdali Tengchung

CHUNGKING, rugp. 23.— 
Kinijos aukštoji komanda 
sakė kiniečiai po aršių grum 
tynių užvaldė trečdalį Teng
chung miesto, ir stumia ja
ponus atgal į miesto centrą.

Amerikos karo lėktuvai 
padeda kiniečiams, savo kul 
kosvydžiais apšaudydami ja
ponus šiaurvakariniam Teng 
chung kampe.
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO
PRIMICIJOS IR 
BANKIETAS

R»<p. 20 d. Šv. Antano 
bažnyčioje 11 va! per gra
mą kun. Stanislovas J. Sap-

tikslui vienuoliai turi dau
giausiai darbuotis.

Po visų linkėjimų tarė sa
vo nuoširdų padėkos žodį 
kun. S. J. Saplys, MIC. Reiš-

lys, MIC., Stiuke ikkilmin- k5 . visiems, kas tik
gą primiciją. Primicijantas 
atnašavo šv. Mišias, diako
nu buvo kun. B. Ivanauskas 
iš Clevelando, o subdiakonu 
kun. M. Tamulevičius Iš At- 
hol, Maes. Gražų pamokslą 
pasakė kun. Dambrauskas iš 
Chicagos. Ceremonijų tvar
kytojas buvo k! Edward Ak- 
eomaitls, Tėvų Marijonų se
minarijos auklėtinis.

Primicijantas su procesija 
į bažnyčią atlydėtas. Choras 
vedamas varg. J. A. Blažio
gražiai giedojo, bažnyčia bu, dukrelėmis, iš Chicagos visą 
Vo pilnutėlė, stačiais užpil-' vakarą drauge linksmai lai
dyta. Bendri pietūs įvyko ką praleido ir daug ką pa-

kuomi prisidėjo prie jo pri-1 
mieijų, visiems gerašir
džiams žmonėms už atjauti
mą, draugijoms, kuopoms, 
bankieto rengėjoms, Šv. An
tano parapijai, o ypač kleb. 
kun. I. F. Boreišiui už tokį 
rūpestingumą; seserims Pra- 
nciškietėms, visiems savo 
dėkingumą išreiškė. >
PAPASAKOJO APIE 
CHICAGOS LIETUVIUS

Saplių giminaičiai Petras 
ir Anastazija Snarskiai su

Lt. Co! K. Tyler, iš Long 
Beach, Cal., kuria nuo Pearl 
Harbor užpuolimoi tris kart 
buvo paaukštintas.

Cleveland, Ohio žinios
PARENGIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus vakaras, su 
daug įvairumų, įvyksta atei
nantį sekmadienį, rugpiūčio 
27 dieną, naujos parapijos 
sode, 18022 Neff Road. Va
karas prasidės 3 va! po pie
tų. Pelnas skiriamas nuo 
karo nukentėjusiems. Prie
įžangos bus dovanos. Gros j________________________
Antano Buknio orkestras šo I (sekmadienį) Skodienės re- 
kiams. Kviečiami visi atvyk- zidencijoje, 7602 Redell Av., į 
ti į šį vakarą. Teko girdėti, pradžia 3 va! oo pietų. Įžan- 
kad būrys akroniečių atvyks ga 35 centai, bus dovanos

Akron, Ohio žinios ,Minėta komisija, su pagal-; Taip pat kviečiam Youngs 
' ba valdybos, tikrai suruoš towniečius, Allenciskius ir 

Amerikos Lietuvių Tary-, nep,prastą pikniką — pa'Canton
tos skyrius Akrone rengia- rengimą N,Jtsrė pakvlest, j' ' , , „
si prie labai šaunaus pikni- a t I Akron A. u. darybos sky-
ko, kuris įvyks- Labor Day, 
rugsėjo 4-tą dieną.

Laikytame skyriaus susi
rinkime, pirmininko B. Ja
rašiaus namuose, išrinkta 
komisija minimam piknikui 
suruošti iš B. Veresecko, A. 
Gutaucko ir J. Sebestyno.

parengimą Clevelando A. L. 
Tarybos skyrių ir visus, ku-

Akron A. 
rius ir komisija visus kvie- 

Koresp.rie mėgsta atvykti į Akron. Į Parengnną
88E
rH

-4--

pas kleb. kun. I. F. Boreišį, 
kur seserų Pranciškiečių rū
pesčiu buvo prirengta kuo 
puikiausiai.

Vakare 6-tą valandą Lie
tuvių salėje įvyko bankrotas 
pagerbti primicijantą. Da
lyvavo virš 300 asmenų, 
nors ir šiltas oras buvo. A- 
part skanios puotos, buvo 
Eudė'a nuoširdžių linkėjimų 
jauram kun. S. J. Sapliui. 
Pirmiausia Ona Owen, šv. 
Rožančiaus dr-jos pirm. pa
aiškino tikslą ir pakvietė 
kleb. kun. Boreišį programui 
vadovauti. Klebonas kun. I. 
Boreišis vaizdžiai perbėgo 
Šv. Antano parap. rūpestin
gumą šioms visoms pramo
goms, įvertino primicijanto, 
k?ipo detroitiečio, kilnius

pasakojo apie chicagiečių 
veikimą lietuvių dirvoj, da
vė pagarbos žodį įr Detroi
to lietuviams, kad stengiasi 
lietuvybės kilniems reika
lams darbuotis.

Kun. S. J. Saplys, MIC., 
per pora savaičių svečiuosis 
pas tėvelius ir šv. Antano

Lietuvių kareivių 
rėmėjai

Detroito lietuvių kareivių 
rėmėjai pradėjo 4risa ener
gija darbuotis ir įstodami 
100 do! paaukavo. Daugiau
sia paaukavo dr. J. Peters 
$25, N. Palterson $25, S. 
Klapatas $25; J. N. Stark 
$6, F. Doble $6.

Po $5.00 sekantieji auka
vo: K. Barkauskas, C. šeš- 
tokas, A. J. Rudžius, F. Tau-

į šį parengimą.
ANTRAS VAKARAS 

Antras A. L. T. skyriaus
vakaras įvyks spalių 22 die
ną ^v. Jurgio parapijos sa
lėje. šiame vakare taip pat 
bus daug įvairumų.
CARD PARTY

LRKSA 50 kuopa rengia 
card party rugsėjo 3 dieną

ir užkandžiai. Visi kviečia
mi — kas mėgsta mielai lai
ką praleisti. Koresp.

DR. VAITUSH, OPT.
LlOTLFVBI

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

bažnyčioj atnašaus šv. Mi- ,ik E Karp8;ien6, j Am. 
šias. Norintieji pasikalbėti. brose Q Crybienė p. Gry. 
galite pasimatyti. Ta proga baJ p Med,}nis, y. Kazlaus- 
sveikiname primicijantą ir(k p Barkauskas.
linkime Dievo palaimos.

Koresp.
Po $2.00: J. Pagonis, P. 

Jončius, A. Hill.

.kurto
•Jin*,

PaiMigvin* akių įtoeap 
auti prieiaatimi galvos sk

akių aptemimo, narvuo- 
aUų karštį, atftai-

klaidaa. Speciali atyda 
i mokvklM vaikus.

Išvažiavimas

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNHENT SUPEBV1S1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

lUb and
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr 

y..1 s 1 1 s -y■ r-.„/-į •

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenne 

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

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

Bes. TeL GBOvehiU 0617 
Office TeL HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

Turime didelį
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekor-ių ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland A vena© 
artį 47th Street 

VaL: nuo d vaL ryto iki 8 vaL rak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tei. REPnMlc 7868

TėL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
HDTIOJAS B CHIRURGAM 
- IR AKINIUS PRTTAIKO

744 West 35th Street 
TaL: 11-12; 2-4; to 6:30-8:30 

PtomacBenlals—2-4 to 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Po $1.00 — narių 178. Vi- valandos: nuo ii ryto na • v. 
«> 204-

Dabar eina narių priraši- jrtrfittiaM^skysaUtetoa-
nėjimo vajus. Žmonės su no- ™* ** — 
ru prisirišo, supranta savo j 4712 South Ashland At.

(prie tennis kareiviu rėmimo svarbą. i __ Itomm YtBiM imi
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

SUSIRINKIMAS j Jaunuoliai kurie nepriimami į
Rugp. 31 d. įvyks svarbus karo svlatijoš skyrius iŠ priežaa-

Knreivin Rpmėin <m«ririnki-1 8Palvū ^regėjimo — (color Kareivių Kemejų susirinki bUndness)i kreipkitės prie manės, 
p. p. Komisija mas 7:30 va! vakare Lie- Apsiimu išgydyti.

Moterų Są-gos 54 kuopa 
šį sekmadienį, 27 d. rugpjū
čio, turės išvažiavimą į 
“Palmer Park"
court). Bus lošimas kauliu- 

pasiryžimus eiti į pasaulį kais jr kortomis su dcvino- 
su energinga darbuote Die- mįg žaidimas prasidės ly 
vo ir tėvynės tikslui. giai 1 v,a!

Visą eilę pakvietė draugi- bu3 iš ryto’ kitos kurios &a“' tuvių svetainėje. Prašome 
lite atvažiuokite anksčiau m rius ir naujus narius at- 
irgi. Atsivežkite savo Užkan-, silankyti į šį svarbų susirin- 
džius. Maloniai apsiėmė pa-' kimą, kur bus aptirta pa
gaminti kavą mūsų pirmi
ninkė J. Medinienė. Visos

jų ’tstovus ir svečius, kurie1 
sudėjo nuoširdžius linkėji
mus ir suteikė pagal išga
lės dovanas. Sveikino J. Šim 
kūnas nuo šv. Antano par., 
O Ovven Šv. Rožančiaus dr- 

O Grybienė Moterų Są- 
goa 64 kp., K. Mogoiis Sal
džiausios Širdies, M. Bori- 
sienė Altoriaus dr-jos, O. 
Ceplevičienė Amžinojo Ro-1 
žančiaus, P. Medonis Fede
racijos 4 sk., P. Yarmokis 
ŠV. Antano dr-jos, Kareivių 
Motinų klūbo P. Medonienė, 
A. Martinaitis SLRKA 265 
kp., varg. J. A. Blažis para
pijos choro vardu, A. Snars- 
kienė (iš Chicagos primici- 
janto giminaitė), kun. B. I- 
vanauskis sveikino kun. V 
Vilkutaičio ir kun. Bartčr 
vardu iš Clevelando, kun 
Tamulevičius mokyklos drai 
gae. kl. Ed. Aksomaitis, M. 
I.C., kun. Dambrauskas, M 
I.C. pasakė kalbą su gra
ži? is nurodymais, kokiair

sirengima.s prie didžiulio pi
kniko, kuris įvyks rugsėjo

dalyvaukite! M.M.K. I 24 d., Beech Nut Grove.

te

7

3S

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Fumftnre

AL. C. ALLEN 
(Alessuskas)
Factory Repreflentattvo

SHOWROOMS TN 
MERCHANDISE MAKT
For appotntment rali — 

REPUBUC 6061

33fl

SERVUOTI, DREBATE?
Tad pabandykit "Nuromln”. NIT- 
ROMIN pagelbsti gfflkams rtuo 
nc/vų, NtfVargtmo, silpnumo ar 
skanumų kojose; taipgi gelbsti 
skilviui, VTdurtSma; gertam mle- 
gOBtle kr turite geregn) apeti
tu. Parduodamas —

HTEVET'H mSMACY 
ffo.1 W. (l3rtl St. KngTea'ood (1515

WOlK SUJOK)
(945 »Ve»t 35“' Street

75$ *
MdDUlN

fhMPlFIF.
V»\ < s t t .KMYltrierfO'MY 

i'f s^Titi f imrrn

FI1OSF I AM VU I F Ztn

%

's-

JOS. r. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St.
CHICAGO, 8, ILL.

Te! CALumet 7237

—-------A------------

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų Ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKI!

SUDRIKO IIADIO VALANDOS:
WOPL, 1000 K., NedSltes 
▼akare — »:»6 P. M,
wnro, i4«o k., K«tveco 
vakare — 7:00 P. M.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOKGICIŲ!

Statybai, Remontavimni, Refinansavimui— 
ANT LENGVŲ MftNESINfŲ fAMGKftJIMŲi

Panaudokite Progą DabarttnSms ZemonM 
Nuošimčio Ratoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAMPYKITE niilej (ntalgop*. tndMIal
rūpestingai globojami Ir ligi SS,000.00 ap- 
d ritus 11 per Federal Savings aml Ioan In
surance Corporation. JAerj pinigai bns greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

NBNIAUmA IR ŽYMIAPNIA IJETVVIV 
FINANKINft [STAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN A 8 S O C I A T I O~N 
TEL: CAI.UMET 4118 Jo«. M. Mozeria, Sec'y. 3226 80. 11AL8TED 8T.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS'

NIE2IANCIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis —- Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUFERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora sk ų Ūsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderoiSklausla 
metodą, kortą regėjimo mokMae 
gali sutelkti.

8(1 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, knrle prašali

na visą aklų Įtempimą.

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

OFTOMETTOSTAI 
1801 So. Ashland Avetrue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0528, Oblcago

OFISO VAI^ANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8;30 p. m. 

Trečiad. ir SeStad. 9:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

Ofiso TeL VIEglni* 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 5921
Bes.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vaL: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West 35th Street

i
Aukok savo kraują sužeis

tiems kariams per A. Rau
donąjį Kryžių.

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMIock 8700
Rez. tei. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGASf
6155 So. Kedzle Avenue 

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

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3216 
Bes TeL BEFublIe 6654 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvlr. 6 iki 6 vak.; 

Penktad. 8:30 Iki 9:30 vak. 
fieštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą diį kad jo nabraur

GHsrt Tel.......... VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 Iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitartus.DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

'Tel.: Yards 1829
Pritaiko Akinius, 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso to Akinių Dirbtuvė 
3401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.

'Tel.: Y4T
^.4 ■I

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., ChieAgto
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais •
Valaadoa:
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Ketvtrtad., rugp. 24, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITCIN01S

CLASSIFIED AND "HELP WANTED" PITTSBURGH LIETUVIU ŽINIOS Pas mielus Los Angeles lietuvius
Ii “D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HF.I/P WA\TED 
A D VERTI SIMO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh »488-»48«

REI.P IVANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

PATYRUSIŲ
Geros darbo sąlygos. Po karo ateitis.

F. & B. MFG- CO.
4248 W. Chicago Avė.

VYRŲ
Prie visokių viduje pieninės darbų. 
Pastovus darbas. Gera pradini va
landinė rata. Patyrimo nereikia. 2 
savaičių apmokamos atootogos.

EAMBRECHT CREAMERY 
4150 W. Fullerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

DŽENITORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nno 5:80 
vakare ild 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsttauldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

HELP WANTED — MOTERYS

STIPRIŲ MERGINŲ
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Gera 
mokestis ir užtenkamai viršlaikio.

F. D. FARNAM CO.
4940 W. Flournoy

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi ‘'Drau
ge”.

REIKIA KEPYKLOJ 

DARBININKIŲ

WHOLESALE CAKE 
KEPYKLOJE

Geros darbo sąlygos, pastovūs 
darbai, gera transportacija, labai 

patogios darbo valandos. 

ATSIŠAUKIT

114 S. RACINE AV.
Miss Kirchman

PARK-VIEW 
WEST WASH LAUNDRY CO.

REIKIA ___

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI .

TEL.: CANAL 7172
1727-31 W. 2lst STREET

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

Bet Nereikalinga
3 PP. IKI 11 VAK. — 48 VAL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų ,

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MOTERŲ
Naktimis Valymui

ŠLUOTI IR MAPUOTI 
VALANDOS:

6:30 IKI 10:30 V AL. V AK. 
10:30 IKI 3:00 VAL. RYTO

Ar vakarinėmis valandomis 
pagal jūsų patogumą. 
ATSISAI h IT DABAR

SEARS, ROEBUCK & CO.
4730 W. Irving Park Rd.

PERSONNEL OFFICE 2nd FIAMVR

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET MET AL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ
★ ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 
100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

Iškilmės Dievo 
Apvaizdos kalnelyje

Įvilktuvių ceremonijos Šv. 
Pranciškaus vienuolyne įvy
ko š. m. rugpiūčio mėn. 12 
dieną, šv. Klaros šventėje. 
Šešios postulantės priėmė 
šv. Pranciškaus abitą: Eu
genija Radavičiūtė iš Šv. 
Petro ir Povilo parapijos, 
Chicago, III., gavo vardą Se
suo Marija; Adelė Jakupčio- 
nytė iš Šv. Jurgio parapijos, 
Brooklyn, N. Y., Sesuo M. 
Anita; Pranciška Skulytė iš 
Šv. Jurgio parapijos, Dei- 
troit, Mich., Sesuo M. Au
gustina; Lucija Petraitytė iš 
Šv. Jurgio parapijos, Phila- 

i delphia, Pa., Sesuo M. Albi- 
’na; Liliosa Cisarik iš Švento 
Juozapo parapijos, Mahanoy 
City, P,a., Sesuo M. Joannes; 
Julija Ablušiūtė iš Apreiš
kimo parapijos, Brooklyn, N. 
Y., Sesuo M. Magdalena.

Didžiai gerb. kun. E. Va
siliauskas vedė ceTemonijas. 
Jam asistavo didž. gerb. ku
nigas B. Kruzas iš Apreiši- 

|kimo parapijos, Brooklyn, 
N. Y., gerb. kun. F. Aukšti
kalnis, S.J., iš Pomfert, Con- 
necticut. kuris pasakė šiai 
progai pritaikintą pamoks
lą, didž. gerb. kun. J. Misius 
iš Prisikėlimo parapijos, No.

Side, Pittsburgh, Pa. Kun. 
B. Bartis, Šv. Jurgio para
pijos, Cleveland, Ohio; ir 
kun. A. Jurgutis, šv. Bar
boros parapijos, Bridgeville, 
Pa.

Dvi novicijos Sesuo M. Li- 
llian Kašėtaitė, iš Apreiš- 
kimo parapijos, Brooklyn, N. 
Y., ir Sesuo M. Bernarda 
Dailydaitė, iš šv. Jurgio pa
rapijos, Cleveland, Ohio, su
dėjo laikinuosius įžadus, rug
piūčio mėn. 13 dieną per 
šv. Mišias, kurias celebravo 
didž. gerb. kun. P. Aukšti
kalnis, S.J.

.Rugpiūčio mėn. 23 dieną 
po rekolekcijų, kurias vedė 
didž. gerb. tėvas Alfonsas 
Saboth, T.O.R., trys seselės 
sudėjo amžinuosius įžadus: 
Sesuo M. Teresė Montvilaitė, 
iš Šv. Jurgio parapijos, Cle- 
veland, Ohio; Sesuo M. Ire
na Pacekonytė, iš Šv. Tre1- 
jybės parapijos, Hartford, 
Conn., ir Sesuo M. Floren- 
cij.a Čiurlionytė iš Šv. Jur
gio parapijos, Philadelphia, 
Pa.

(Pabaiga)
Grand Canyon

Lyg pritrenktas gamtos 
stebuklo, stovėjau prie sta
taus kranto mylios gilumo 
daubų — Grand Canyon, A- 
rizona. Čia tarp giliai įsi'- 
gražusi Colorados upė. Sau
lės nušviesti kalneliai toje 
milžiniškoje dauboje spindi, 
kaip katedros, kaip bažny
čios. Įsivaizduokite tą nuos
tabų, baisiai didelį plyšį že-

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

DŽENITORKŲ
REIKIA TUOJAUS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 
A-l DARBO SĄLYGOS

Puiki Cafeterija. Dykai busais 
patarnavimas, 6 dienos į savaitę.

JOHNSON & JOHNSON 
(GAS MASR DIVISION)

4851 W. 66th St, POR. 6272

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PARSIDUODA

VYRAI IR MOTERYS

“vyru
MOTERŲ

Visokio Amžiaus
Karo Dirbtuvėje 

★ ★
★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR NAKTĮ ŠIFTAI
★ LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 

)★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS

Puikus restaranas naujame 
dirbtuvės budinke.

Patogi transportacija.
—TAIPGI—.

DALINIO LAIKO 
DARBININKŲ

PASIRINKIT SAVO DARBO 
VALANDAS

J. H. STONE & SONS
4200 W. 42nd Place

VIRGINIA 3300

North Side žinios
North Side. — Rugpiūčio 

20 d. tapo pakrikštytas 
Charles-Richard, Kazimiero 
Thomas ir Albinos Šimkiū- 
tės sūnus. Krikšto tėvais 
buvo George Willis ir Emma 
Šimkiūtė. Tėvas Kazimieras 
Thomas (Tamašauskas) tar
nauja laivyne. Mažyčiui lin
kiu laimingai augti, o tėvui, 
nugalėjus priešus, greitai 
sugrįžti pas savuosius.

I. Rumbauskienė po lai
mingos operacijos Suburban 
Hospital sugrįžo namo ir 
baigia sustiprėti. Moterys 
turėtų dar šį tą surengti ru
deniop.

Povylui Bajorui tapo pa
daryta operacija Montefiore 
Hospital ir šiomis dienomis 
ligonis ketina grįžti namo.

2 aukftčlų 4 fletų

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

ADVERTISE
In Amerlca’s Greatest

Mūsų klebonas kartu su 
kun. P. Lunskiu rugp. 18 ir 
20 d. važinėjo į 40 valandų 
atlaidus Braddock, Pa., kur 
pasekmingai klebonauja Šv. 
Izidoriaus parapijoj jau 17 
metų kun. V. Abromaitis. 
Žmonės čia labai geri ir duos 
nūs, nors jųjų čia tėra vos 
100 šeimų. Parapija laikosi 
gerai. Tėvas Gerardas, pasi- 
jonistas, sakė visus pamoks
lus, lietuviškai ir angliškai.

po A kambarius medinis namas. 2 rit.hnaninn Dailv karam garadžlus. Parsiduoda u« la- ■^IlDUanian IDUiy INCWSpapeT 
bal prieinamą kalną. DSI platesnių
Informacijų krelpkltSs adresu — 917 
WEST S4th STREET, (antram auk
šte IS priešakio).

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

Kalboje tauta pasako, kas 
lonskis)

Platink “Draugą”.
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Mūsų seserys Pranciškie- 
tės išvažiavo į motinišką na
mą rekolekcijų. Jųjų vieton 
atvyko kitos. Šios savaitės 
gale visos seserys turės jau 
paskyrimus ir kaip bitelės 

1 skris kiekviena į savo pas
kirtą vietą, kad darbuotis 

' lietuvių kolonijose, kaipo 
mokytojos, auklėtojos ir in
teligentės. Gaila, kad North 
Sidėje neturime savos kata
likiškos mokyklos, nors pa
rapija nėra maža, tačiau 
dar galima turėti, jei mums, 
northsaidiečiams, ištikrųjų 
parups Dangun žengimo pa
rapijos ateitis.

Platinkite “Draugą”.

Bridgeville
Bridgeville, Pa. — Užplū

dus bolševikams Lietuvą, se
noji karta jaudinasi ir dre
ba dėlei saviškių likimo, vėl 
pakliuvusių į žiauraus, rau
donojo okupanto nagus. Pir
moji burliokų invazija į tė
vų žemę prieš pora metų 
pridarė tiek daug žalos mū
sų tautai, tiek daug žmogžu
dysčių tenai buvo įvykdyta 
Maskvos atsiųstų budelių, 
tiek daug turto išplėšta ir į 
Sibiro tyrus nekaltų žmonių 
išvežta, kad prisiminus ne
tolimą praeitį, šiurpuliai pe
rima kūną iš baimės dėl mū
sų tautos likimo, jei panašūs 
dalykai dabar iš naujo pasi
kartos. Visi apie tą šiandie
ną kalba, svarsto, spėlioja, 
ir prislėgtu ūpu, laukia ži
nių iš pavergtos Tėvynės.

Praeitą sekmadienį kun. 
A. Jurgutis dalyvavo užbai
goje 40 vai. atlaidų Šv. Izi
doriaus bažnyčioje, Brad
dock, Pa., kur per daug me
tų sėkmingai klebonauja ku
nigas V. Abromaitis.

f

mėje, kurio dugne upė teka, 
kurs mylios gilumo ir kuri 
pereiti iš vieno kranto į ki
tą reikia atsargiai slinkti 
žemyn, ran,gytis kalnų ta
keliais, padarant apie 20 
mylių kelią. Kalbėjau su 
dviem vyrais, kurie pėsti pe
rėjo ir grįžo. Jie matė stir
nų, kelionei turėjo ne tik 
maistą, bet ir vandenį įsi
dėti.

Galima su mulais nusi
leisti prie upės giliai tarp 
to 217 mylių ilgumo ir 4-18 
mylių pločio milžiniško ply
šio. Tam reikia pašvęsti vi
są dieną. Tiek laiko neturė
damas išsinuomavau arklį 
už pusantro dolerio dviem 
valandom. Su vadovu jojo
me kraštu keletą mylių, gro

žėdamiesi toje dauboje esan
čiomis lyg pasakų pilimis. 
Jei jau arklys, kokio paukš- 

|čio ar gyvio pagązdintas,
; šoktų ar paslystų nuo tos 
stačios uolos kaip į bedug
nę, vargiai ar kas ir kaule
lius galėtų išimti.

O taip nuostabiai gražu 
ir įspūdinga, kad pėsčias pa
ėjęs į kitą pusę ir atradęs 
kryžių su parašu — Amžių 
Šventovė — suklupau nuošir 
džiai maldai.

Vakare rodė filmas, kaip 
ekspedicijos keliavo tos pra
rajos dugne esančia, srau
nia, akmenuota upe. Jie ap
tiko žmonių skeletų — tai 
tie, kurie išėjo ir nebegrį
žo... Beprotiška drąsa su lai
veliais leistis sriauniausia li

pe, kur tave teškia į dug
no ir krantų akmenis.

(Nukelta į 4 pusi.)

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
■ž pigesni noMmtf — be 
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MUTUAL FEŪERAL
Savmgs and Loan Assn. of Chicago
2292 W. CERMAK RD.........................Tel. CANaI 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, RaStininkaa
■ i . ....

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

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

Ateikite šiandie!

Htudlo Ooacb

Telefonas SEELEY 87G0

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

J310 WEST ROOSEVELT ROAD
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Paryžių paėmus
ISTORIŠKA DIENA

Vakarykšti diena prancūzų tautos istorijoj užims 
vieną iš didžiausių ir svarbiausių vietų. Ji yra labai 
svarbi diena ir antrojo pasaulio karo istorijoj. Per 
keturis metus išbuvęs nacių vergijoj Paryžius vakar 
galutinai išlaisvintas. Jo išlaisvinimą paskubino patys 
Paryžiaus gyventojai, kurių tūkstančiai, sukilo į kovą 
prieš savo žiaurų okupantą ir nacius išvijo iš savo 
sostinės. Tasai išlaisvinimas įvyko tik po didelių mū
šių miesto gatvėse. Tie mūšiai primena Bastilijaus Die
nos mūšius.
PARYŽIUS BUVO APSUPTAS

Vargonininkams beseimuojant
DIRBA SVARBŲ DARBA

Šią savaitę Plymouth, Pa., įvyksta A. L. R. K. Var
gonininkų Sąjungos seimas, kuriame, neabejojame, da
lyvauja nemažas mūsų muzikų skaičius.

Dabartiniai Laikai organizacijų seimams nėra pato
gūs. Nelengva buvo suvažiuoti ir mūsų vargonininkams. 
Tačiau, nugalėję sunkumus, jie suvažiavo ir tariasi 
tiek savo sąjungos, tiek savo profesijos reikalais. Ir 
gerai, kad jie seimuoja, nes reikalų yra daug ir svar
bių.

Pirmoje vietoje mūsų vargonininkai šiandien susi
duria su kliūtimis palaikyti parapijose mišrius chorus, 
nes daug jaunų vyrų, choristų tarnauja Dėdės Šamo 
kariuomenėj. Kai po karo sugrįš į civilinį gyvenimą, 
mūsų vyrai, reiks veik naujai perorganizuoti chorus. 
Tam bus reikalinga atitinkamas planas ir chorų dar
bams programa. Be tinkamo prisirengimo tas peror
ganizavimo darbas gali pasirodyti sunkus. Vargoninin
kų seimas, be abejojimo, į šį reikalą atkreipė rimto 
dėmesio.
ŽVELGIANT I ATEITĮ

Parapijų chorai praeityje suvaidino labai svarbų 
vaidmenį Amerikiop lietuvių visuomenės gyvenime. Jie 
savo giesmėmis kielė mūsų tautiečiuose pamaldumą, 
jie dalyvavo įvairiuose lietuvių parengimuose ir kėlė 
mumyse tautinę sąmonę; į mūsų kultūrinį gyvenimą 
chorai įnešė daug ką gražaus.

Karo metu lietuvių tauta, kaip ir daug kitų mažes
nių tautų, yra skaudžiai sukrečiama. Po karo ją reiks 
gaivinti, gydyti jos kūne padarytas žaizdas. Mūsų cho
rams susidarys plati ir dėkinga dirva. Savo giesmė
mis hažnyčiose ir dainomis mūsų visuomeniškuose pa
rengimuose jie tarės ‘‘pajudinti žemę”, kad Amerikos 
lietuviai išliktų gyvi ir veiklūs, ir kaipo lietuviai ir 
kaipo katalikai.

Lietuviams muzikams, vargonininkams mes nuošir
džiausiai linkime sėkmingai įgyvendinti savo seimo gra
žius nutarimus, kurie taip glaudžiai yra surišti su vi
sa mūsų tautine ir visuomenine veikla.

★

Vatikanas ir Atlanto Carferis
Vatikano laikraštis “Osservatore Romano", rašyda

mas apie Atlanto Čarterį, pastebėjo keletą reikšmingų
Prancūzai galėjo sukilti ir net savo sostinę nuo na- dalykų. Pirmoje vietoje yra pabrėžta, kad Atlanto Čar- 

cių išvalyti, nes gausingos ir nesulaikomos amerikie- terio Principai, ypač tie, kurie sutinka su Popiežiaus 
čių ir kitų jungtinių tautų jėgos jau pusę Prancūzi- Pijaus XII paskelbtais taikos punktais,, dominuoja vi
jos užkariavo ir, Paryžių apsupę, žygiuoja arčiau Vo- sas jungtinių tautų ginkluotas jėgas. Tuo pačiu kartu 
Rietijos sienų. Vokiečių armijos atsidūrė desperatiškoj yra išreiškiamas pageidavimas, kad tie Atlanto Čar- 
padėtyje. Kai kurios jų yra apsupamos, sunaikinamos, terio dėsniai būtų įgyvendinti, juos pritaikant prie 
Kai kurios bėga netvarkoje, sumišime. visų tautų reikalavimų ir teisių.

Pranešama, kad sąjungininkai išlaipinę savo kariuo
menę dar vienoje vietoje, netoli labai svarbaus pran
cūzų uosto Bordeaux. Tuo būdu dar vienas frontas 
susidaro, kuris žymiai pagreitins vokiečių jėgų sudau
žymą Prancūzijoj.
naISTų dienos suskaitytos

LOS ANGELES LIETUVIŲ BŪRELIS

-lE-

Stovi (iš kairės į dešinę): Ražn.komit. narys ir choris
tas Mason, inž., kpt. P. Labanauskas (dabar rytinėse val
stijose), prel. J. Maciejauskas, svečias prel. M. L. Krušas, 
sesers vargonininkė Asyzija ir vienuolyno viršininkė An
tanina, Miltonas Starkus, parašęs straipsnį “Lithuania 
Fights for Freedom”, tilpusį daugelyje Hearsto laikraš
čių, — ir greta jo Genovaitė Gražytė, dalyvavusi apie 75 
filmose ir dainuojanti bei šokanti apie dešimtyje. Sėdi su 
tautiniais kostiumais: Žilinskienė (neseniai iš Lietuvos at
vykusi), (atsiprašome, kad negavome pranešimo apie ant
ros ponios pavardę), trečia — Starkienė ir prie jos — Ma
žonienė.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Dėl Maskvos pakto
Sekant karo eigą Prancūzijoj, turint galvoj, kad ir 

Paryžius jau paimtas, nebesunku yra išpranašauti, 
kad netrukus visa Prancūzija jau bus išlaisvinta. Iš
laisvinta prancūzų tauta tuojau susiorganizuos į ka
riuomenės pulkus ir mesis Vokietijos link padėti są
jungininkams į šipulėlius sudaužyti baisiąją Hitlerio 
karo mašiną, kuri prieš ketvertą metų ją ir daug kitų 
tautų pavergė.

Dabar tikrai jau galima pasakyti, kad Hitlerio siau
tėjimo dienos yra suskaitytos.

Reikšmingas sveikinimas
Susiorganizavus Bendram Lietuvių Amerikiečių Šel

pimo Fondui ir jam įėjus į National War Fund, fondo 
valdyba gavo daug įvairių sveikinimų,. Labai reikšmin
gą sveikinimą prisiuntė J. E. arkivyskupas Edward 
Mooney (Detroit, Mich.), National Cathoiic Welfare 
Conference pirmininkas, kuris savo laiške tarp kitko 
rašo: r s

“Šiame laimėjime aš matau ne tik Amerikos gai- 
lestingnmo valią, sąlygoms leidžiant, ištiesiant savo 
simpatingą ranką nno karo kenčiantiems Lietuvos 
žmonėms, bet taip pat ženklą, kuris parodo, kad A- 
merika atsisako priimti balsią padėtį, prievarta už
dėtą taiką mylinčiai tautai.”

Amerikos vyskupai, kaip vakar buvo rašyta, yra 
susirūpinę Lietuvos žmonių šelpimu. Kasmet dešimti
mis tūkstančių dolerių skiria iš savo šalpos fondų lie
tuviams šelpti. Bendram lietuvių šelpimo fondui taip 
pat prisiuntė penkių tūkstančių dolerių auką. Šis arki
vyskupo Mooney laiškas, tai dar vienas aiškus įrody
mas, kaip nuoširdžiai Amerikos vyskupai rūpinasi lie
tuvių šalpos ir Lietuvos Laisvės ir uepriklausomybės 
fitateiguno rsilialau, ------ *------ --- ------~ -

“Naujienos”, rašydamos apie Maskvos paktą, pada
ro tokią išvadą:

"Galutinoje išvadoje, šį karą laimės vakarų demo
kratijų pramonė. Bet iar demokratijos laimės taip pat 
ir taiką?

Jos turėtų laimėti, — jeigu jos neužmirš tų princi
pų, kurių vardu šitas karas demokratijų pusėje yra ve
damas. Jie buvo išdėstyti Atlanto Carteryje.

Jeigu jos nėra aklos, tai jos turi matyti, kad sovie
tų valdžia da ir šiandien nėra atsisakiusi nuo tų sieki
mų, kuriais ji vadovavosi, susitardama prieš penkerius 
metus su Hitleriu. Ji dėl grobio su juo susitarė, ir ji to 
grobio neatsižada iki šiol. Tiktai ji nori, kad tai, ką jai 
buvo padovanoję naciai, dabar jai pripažintų Amerika 
ir Anglija!

Stalinas reikalauja šito “atlyginimo” iš demokrati
jų už Rusijos žmonių kraują, pralietą dabartiniame ka
re. Bej Rusijos žmonės tokio atlyginimo niekuomet nė
ra prašę. Nei suomių, nei lietuvių žemių jiems nereikia. 
Jie turi pakankamai erdvės Rusijoje.

Rusijos žmonėms reikia pastovios taikos, paremtos 
tikru draugingumu su visais kaimynais. O tokia taika 
bus galima tiktai tuomet, kai bus pagerbtos jų kaimy
nų teisės. Rusijos žmonių interesuose yra, kad kiekvie
noje šalyje būtų įgyvendinti tie laisvės ir socialinio tei
singumo idealai, kuriuos paskelbė savo Keturiose Lais
vėse prezidentas Rooseveltas.

Amerika ir Anglija privalo rūpintis ne kad būtų 
patenkinti grobuoniški apetitai tos diktatūros, kuri pa
dėjo Hitleriui užkurti karo gaisrą, bet kad Rusija, nu
sikračiusi svetimųjų ir savųjų despotų jungu, įeitų, kai' 
po laisva šalis, į laisvų pasaulio tautų šeimą.”

'Ar
Neužmirškime, kad pirkdami daugiau U. S. karo bo- 

nų, remiame karo vyrų žygius frontuose ir priartina
me yisiėkos peigajea laimė___ _____ ,

(Tęsinys)
—Klausyk, aš negaliu iš

siaiškinti tikrai, kokiam 
jausmui aš esu pasidavęs. 
Nuo pirmos dienos, kada aš 
tave pamačiau, tu atsimeni, 
tai buvo Tracy miestely, kur 
mano tėvai mane su savim 
pasiimdavo, nuo pat pirmos 
dienos aš tavęs neapken
čiau. O gal dėl to, kad mano 
motina kreipė į tave daug 
dėmesio? Tur būt. Ir tame 
savo amžiuje aš jau neką 
tebuvau vertas, aš tai su
pratau, bet mylėjau savo mo 
finą slapta meile ir negalė
jau pakelti, kad svetimas, 
kaip tu, ateitų užimti jos 
minčių.

—Bet aš nieko nereikala
vau! Irymane patį neramino 
šitas dėmesys.

_ Nesvarbu, tu buvai prie
žastis; aš neapkenčiau prie
žasties, gal nesąmoningai...

Ir kada po dvejų tavo ka
lėjimo metų aš tave pama
čiau įkeliant į mūsų namus 
koją, saikas buvo perpildy
tas. Aš jaušiau, kad kažkas 
paslaptingo, neaiškaus liepė 
mano motinai taip elgtis su 
tavim, ir, kaip tavęs neap
kenčiau, taip neapkenčiau ir 
savo motinos, kurią aš taip 
buvau mylėjęs, tu girdi!

_ Tylėk, nelaimingasis!
_ Ak! Vargšas, kuris lau

kia kantriai savo valandos. 
Aš tau neslepiu, kad tegijo- 
nas yra man tik laikinis da
lykas; jei leis man aplinky
bės, aš pabėgsiu. Šitame 
naujame krašte galima būtų 
išsipainioti. Kai dėl mano 
gyvybės, mano mažyti, aš 
ją saugau; daugiau man ne
lieka nieko, kaip ji. Būk 
tikras, kad aš ją saugosiu, 
kaip gera motina savo bran 
gų vaiką; ir tu gali būti tik 
ras, kad niekados nesutiksi 
Haineux kelyje tų, kurie 
ieško garbės. Ak, didvyriš
kumas! leisk man pasijuok-

Pas Los Angeles 
lietuvius

(Atkelta iš 3 pusi.) 
Atgal j namus

Tai buvo ne kelionė, o sap
nas, taip dažnai jaučiausi. 
Trys savaitės prabėgo, kaip 
vieną dieną. Pervargsti trau 
kiny naktis praleisdamas sė
domis. O visgi taip malonu 
pamatyti! Kad ir grįžtant 
— pilnas vagonas kareivių. 
Kitas ir cigaretę užsidegęs 
nemeta degtuką, o dar ran
kas pasišildo...

Priglaudžiau galvą prie at 
lošos ir žiūriu, kaip iš užu 
miškelių, už kalnų išlenda 
raudona tekanti saulė. Švie- 
syn, šviesyn...

Su saule širdy ir aš grįž
čiau iš kelionės, kad ne tie 
juodi debesys ir ašaros tė
vynėje... K. J. Prauskis

ti! Mano didvyriškumas man 
bus tave nudėti, jei pasitai
kys proga, kada būsiu kraš
to gilumoje. Nieks nesirū
pins, ar kulka, tave pasiun
tusi į sapnų karalystę, yra 
prancūzo, ar marokiečio.

—O, aš žinau, kad tu gali 
įvykdyti, ką sakai. Aš galė
čiau tave suimdiriti. Bet ver
čiau ginsiuos pats. Aš no
riu tau būti nuolatiniu kur
stytoju. Bet klausyk gerai, 
jei aš tave vieną dieną ra
siu pasiruošusį bėgti, sus
kaldysiu galvą. Kai dėl ma
no paties gyvenimo, būk 
tikras, kad aš pasirūpinsiu 
jį apsaugoti. Jei jo turėsiu 
nustoti, tai tikriausiai bus 
ne per'tave. Tu man nepa
taikysi, bet aš tau pataiky
siu.

Kiek?
Dabartiniu metu J. Ame

rikos Valstybėse yra 63,000,- 
000 darbininkų, pasakė sta
tistikos biuras.

Skelbkibės “Drauge”

“Draugo” piknikas įvyks 
rugsėjo 4 d. (Labor Day).

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Lonq Avenue

Telefonas — FOKTSMOUTH 9022 
W. VIRO. LUMP — Sijoti $9.80 
STOKER COAL, Ankštos rūšies, $7,45 
2 syk plantos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$11.25
PETROLEUM COKE (Course) . $12^50 
PETROLEUM COKE (PUe Run) gij
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Naatalduoda. B* akrai* Natūrai*# a*al- 
▼aa NebKnka VlaaJ taly ilnomoa dantg 
ploitoa. Parmatomoa oryatal olaar plaltaa 

Ploakanoo aukom*, aaaltarta, Patcaa- 
kintoia gariuitmtaa. Matertolaa labai pa
radu l granitai. Tlaaiaa dlrara talaynR

Darome picttae {•prairtąjį Ir 
geutea tik Ii talentuotu doatlate

HEJNA BROS.
DENTAL PLATE OO. 

1TM B. AMUanA kuri Fl Man. 9991

Atdara ano • Iki B. Mtad. aaa • Iki A
1LAI.BAMB U9TUTUUI

IMS W. 2«th St. and Fl L«w 9909 
90 N. Iirarborn Rm. SOS, 8ta 9MI 
▼Idurmiaadla vai. *—«. Aatradi.nl ta 

katatrtadlaat aaa I Iki T.
«

STASYS LITWINAS SAKO:"DABAR - Tai GeriauHtAH Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

-------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies (mutacijos Materiolo — Šturmo įrangų ,| 
— Kombinacijos Durų — VVallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — tnstfurftų Plytų Išvaizdos Šy- ,(| 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — L nameli o — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių tr tt.

APROKAVIMĄ rR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
:m# S. HALSTEO ST. TEI.'. V1CTORY 1272

Aatradi.nl
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
PASAUKIMO KELIU I AUKOS GYVENIMĄ

LAIMĖJO Saulė iškepė Nubaudė

r *

Švč. Panos Marijos į Dan
gų fimimo šventėje, Sv. Ka
zimiero Seserų^ vienuolyno 
koplyčioje įvyko iškilmingos 
įvilktuvių ir pažadų apeigos, 
per kurias būrys jaunų ne
kaltų mergaičių pasiryžo 
Dievui aukoti savo gyveni
mą.

Koplyčioje klūpo ir lau
kia tėvai, giminės, pažįsta
mi ir draugai. Vargonams 
sugaudus, štai pasirodo ir 
jos. Pasipuošusios baltais 
ilgais sužiedotinių drabu
žiais jos eina išlėto, rimtos 
ir laimingos. Seka šv. Mi
šios. Jos klūpo, meldžiasi. 
Pagaliau prisiartino valanda 
sudėti auką. Kaip linksmai 
ir drąsiai jos žengia prie 
altoriaus ir deda pirmą sa
vęs išsižadėjimo auką, po 
to išeina iš koplyčios.

Seka apžadų apeigos. Pir
muosius apžadus sudėjo: Se
suo M. Danielė, Sesuo M. 
Ottivia, Sesuo M. Dolorita, 
Sesuo M. Rozina, Sesuo M. 
Juozita, Sesuo M. Angelina 
ir Sesuo M. ELenita.

Amžinuosius apžadus su
dėjo: Sesuo M. Joaneta, Se
suo M. Nikola, Sesuo M. Re
gina, Sesuo M. Ignata, Se
suo M. Reginalda ir Sesuo 
M. Juozeta.

Apžadų apeigoms baigian 
tis grįžta į koplyčią naujos 
vienuolės jau apsirengusios 
juodai. Eina prie altoriaus 
gauna vienuolės vardą ir 
tampa priimtos į novicijatą.

Elena Dusevičiūtė iš Auš
ros Vartų parapijos,... Wor- 
cester, Mass. Sesuo M. Lu- 
cilė Lilija Juozapavičiūtė iš 
Gimimo P. švč. parapijos, 
Chicago, III. Sesuo M. Mau- 
rena Matilda Ramoškaitė iš 
Šv. Juozapo parapijos, Scran- 
ton, Pa. Sesuo M. Lourdina 
Elena Vendzelytė iš Šv. Kry
žiaus parapijos, Chicago, III. 
Sesuo M. Juokina Lilija Maz- 
gelytė iš Šv. Roko parapi
joj Brockton, Mass. Sesuo 
Margareta Marija Marijona 
Margytė iš Putnam, Conn. 
Sesuo M. Damiana Floren
cija Kaminskaitė iš šv. An
tano parapijos, Cicero, III. 
Sesuo M.- Marielda Teofilė 
Vilimaitė iš Nekalto Pras. 
Pan. Švč. ,par. Chicago, III. 
Sesuo M. Skolastika Teklė 
Balčiūnaitė iš šv. Kazimie
ro par. Philadelphia, Pa. Se
suo M. Angelą Agnietė En- 
čeryte iš Nekalto Pras. Pan. 
švč. par. Chicago, III. Sesuo 
M. Brunoną. Auka Dievui pa

daryta. Apeigos baigiasi pa
dėkos himnu ‘‘Te Deum Lau 
darnus”.

Laimingos sielos! Džiaugs 
mo ir dėkingumo atodūsiai 
kyla į dangų, nes Viešpats 
išsirinko skaisčias sielas ir 
jas Savo tarnybai pasiskyrė. 
Džiaugsmas visoms seselėms 
nes darbininkių skaičius 
Kristaus piūtyje padidėjo.

Pranešimas •
Bendro Amerikos Lietu

vių Šelpimo Fondo 6 sky
riaus Brighton Parke susi
rinkimas įvyks penktadienio 
vakare, rugpiūčio 25 d., 8 
vai., Hollywood svet., 2417 
W. 43 St.

Gerbiami lietuviai, labai 
yra svarbus momentas, sku
biai turime ruoštis prie svar 
baus darbo — prie šelpimo 
savo brolių, sesučių Lietu
voje, kurie kenčia badą, šal
tį, vargą. Ištieskime savo 
mielaširdingą ranką. Laikas 
bėga labai greitai, subrus- 
kime dirbti.

Kviečiu visus, kas tik jau
čiatės lietuviai. Atvykite Į 
šį susirinkimą. Atlikite sa
vo šventą pareigą. Prisidė
kite prie garbingo darbo!

Skyriaus pirm. N. Klimas

Dariaus-Girėno Kareivių 
Motinų klubo mėn. susirin
kimas įvyks rugpiūčio 25 d., 
7:30 vai. vakare, Dariaus- 

i Girėno svetainėje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti.

Kviečia Valdyba

Padėka
Didžiai gerbiamas prela- ’ 

tas Krušas, Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas, labai yra 
dėkingas savo parapijie
čiams už pikniką, kuris į- 
vyko praeitą sekmadienį. 
Gauta pelno daugiau kaip 
$2,000.

Gerb. prelatas dėkingas y- 
ra kunigui St. GauČiui už 
pasidarbavimą ir pikniko 
sutvarkymą, taip pat šeimi
ninkėms Ručienei, Savickie
nei ir Lipnickienei. Ručienė 
daugiausia pasidarbavo, nes 
pavargus išvyko porai sa
vaičių atostogų į Detrcyt, 
Mich. Prelatas taip pat dė-

Pabandykite "Solex” dėl 
NfZtM.IMOS ODOS

Kaip nuo eczema, psoriasia, kru- 
pų, dedervinės, nležančios odos 
senatvės amžiuje, vericose gyslų, 
kojų romų ir uodų jkandžiu. Par
duodamas —

STfcVfcJV’S FHAKMACY 
1H):i W. st. EngĮewwmt 1515

I

NEW CANAAN, Conn. —I Pranešama, kad kai kurie 
i farmcriai šioje apylinkėje 
dabar siūlo žmonėms keptus 

i obuolius ant medžių. Bet 
kas gali nusiskinti nuo Obe
lės gražų, gerai iškeptą 
obuolį ir valgyti vietoje.i

i Kas netiki, sako, gali nu
važiuoti ir pažiūrėti.

Obuolius iškepė karšta 
rugpiūčio mėnesio saulė.

Alfred Wolfe, 47 metų, 
chicagietis, ginčydamasis 
karo klausimais su kitu vy
ru pavartojo keną argumen
tams sustiprinti. Tas kitas 
vyras gavo žaizdą. Užtai 
Wolfe buvo nubaustas $200 
už netvarkingą elgesį.

JURGIS JANKAUSKAS

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

J

Bob Hamilton, 28 m. gol- 
fininkas iš Evansville, Ind., 
pirmą kartą dalyvaudamas 
Amerikos profesijonalų gol
fo rungtynėse Spokane, Wa- 
shington, nugalėjo Byron 
Nelson ir laimėjo pirmą do
vaną — $3,500.

Sužeistas lietuvis 
Jonas Navickas

(LKFSB) Londono lietu
vių klebonas kun. dr. K. Ma
tulaitis gavo laišką nuo bu
vusio “Studentų žodžio” re
dakcijos nario Jono Navic
ko. Jis rašo iš ligoninės: 
‘ ‘Mirčiai buvo pasiruošęs. 
Čia yra kapelionas, jis kiek
vieną dieną aplanko ligo
nius. Taip, kad yra puiki 
proga dvasios reikalais ap
sirūpinti. Aš dabar laikiau
si neblogai, neblogai ir jau
čiuosi. Vis dėlto, kojos visos 
nepasisekė išgelbėti, pusę tu 
rėjo nupiauti. Mat, aš bu
vau smarkiai sužeistas ko
jon, kurioj vėliau gangrena 
prisimetė...”

Kaip žinome, J. Naviokas 
yra a. a. kun. J. Navicko 
brolvaikis, baigęs Mariana- 
polio kolegiją 1941 m. Prieš 
pora mėnesių jis buvo pasie
kęs Londoną, iš kur gan 
skubiai turėjo išvykti į Eu
ropos frontą. Dabar jo ad
resas: Pte Jonas Navickas 
31440336 U. S. Army Hos- 
pital Plout 4150 A.P.O, No, 
63 U. S. Army.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”.

Gyv.: 1386 S
Cicero. Iliinoia.

4 9th Court.

JUOZAPAS BEGANSKAS
Mirė rugp. 22d., 1944m., 3:- 

80 vai. ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Vilniaus apakr., Labanoros pa
rapijos, Palakajo kaimo.

Amerikoje išgyveno 3 m. 
Paliko dideliame nuliūdinu.':

moterį Marijoną. (po tėvais 
Jusyčytė); sesers sūnų Vladą 
Aigietį ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoj 
paliko 4 švogerkas, 3 švoge- 
rius ir jų šeimas.

Kūnas randasi pašarvotas — 
namuose, po adresu 4508 SOI 
Hermftage Avė. Laidotuvės i- 
vyks penktad., rugp. 25d. Iš 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas 
J Šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. PO 
pamaldų Bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminia, draugus ir pažįstamos 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sesers Sū
nus, ir visos kitos Giminės.

Laid. direkt. — John F. Eu- 
deikis, telefonas YARds 1741.

Mirė rugp. 21d., 1944m.. 11:- 
val. ryto,sulaukęs pusės amž.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Kauno apskr., Jurbarko par., 
Kalnėnų kaimo.

Paliko dideliame r.uiiUdifne: 
moterį Kotriną (po pirmu vy
ro Ramonienė); dukterį Ele
ną Statkienę ir žentą Edvar
dą ir jų dukterį; 3 podukres 
ir jų vyrus; 2 seseris Seselę 
Bronislavą (Šv. Kazimiero vie
nuolyne), ir Moniką Montvi
lienę ir jos šeimą; brolį Pran
ciškų ir jo šeima; ir daug ki
tų giminių, draugų ir pažįsta
mų. Lietuvoje paliko seseris.

Kfinas randasi pašarvotas —■ 
Antano B. Petkus koplyčioje, 
1410 So. 50th Avė., Cicero, 
III. Laidotuvės įvyks penktad., 
rugp. 25d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gegulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

KnMOdę: Moteris, Duktė, ir 
visa šeimyna.
Laid. direktorius — Antanas 

B. Petkus, tel. Cicero 2109.

EARGUTIZ
VIENINTBLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

į RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais nuo 7 Ud 8 v. v. 

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Western Ave„ Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242
fe

GARV, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

tPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

c?

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

SV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ’ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, 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.

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, mandagiu ir 
Jttsų finansiškam stoviai prieinamas.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

king.as komitetams už pasi
darbavimą.

Brazilijos lietuviai 
ilgisi savos spaudos

(LKFSB) Brazilijos įsta
tymai draudžia leisti laikraš 
čius svetimomis kalbomis. 
Dėlto tame krašte gyvenan
tieji lietuviai išsiilgę lietu
viškos spaudos. Net ir vado
vėlių Stoka lietuviškoje mo
kykloje jaučiama didelė. 
Prašome paskirų asmenų ar 
organizacijų Sao Paulo lie
tuvių kolonijai paaukoti lie
tuviškų knygų «r mokyklai 
vadovėlių bei maldaknygių. 
Persiųsti galima, patogumo 
dėliai, per Šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolyną — SHeters ( 
•of St. Francis, Mt. Provi- 
dence, R. D. 10, Pittsburgh, 
10, Pa.

Šio Paulo kolonijoje 
nėra lietuviškos muzikos bei 
dainų plokštelių, o tai būtų 
labai pravartu panaudoti per 
radijo stotis,

Į ką mažas įprasi, tai ir 
užaugęs atrasi.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMRULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Coliiornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(13W k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad.
8 vai vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuviui
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijom.

AMRULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

LACHAWICZ m SUNAI
2314 WEST 23rd PLACB 
10766 8. MGHIGAM AVR.

Phones: CANAL 2516 
GOMMODORE 6766 

PULLMAN JJUfi

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. _________ Phone YARDS 4968

J. U U LEVI ČIUS
4348 80. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAF. 3571

P. J. RIDIKAS
SS64 80. RAUSTEI) 8T. 716 W. 18th STREET

TeJephone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST 46th BT. Phone TARDS 0781

MAŽEIKA
M19 LITUANICA AVĖ

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—M

4
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=v=^už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Lietuvis leitenantas atsilankė pas 
popiežių Pijų XII

STUDIJUOJA INDUSTRIJOS PROBLEMAS Laimingas kareivis

Armonika kišenėje išgelbėjo kario 
gyvybe Prancūzijos fronte

KULKA SUDAVĖ TIES ŠIRDIMI, BET PATAIKĖ J AR
MONIKĄ. — JĄ GAVO NUO MOTINOS KAIPO 
KALĖDŲ DOVANĄ. — MOTINA LAIKO NAMIE 
ARMONIKĄ ATMINIMUI.

Lmus.
Juozas Malinauskas gimęs 

1915 m., kovo 19 d.. Rock
ford, III. čia išėjo pradinį 
mokslą ir baigė aukštesnę 
mokyklą (high school). Juo
zas stojo kariuomenėn sava
noriai 1940 m. rugsėjo 24 d., 
ir paskirtas prie mechani
kos divizijos.

draugijos ir parapijos choro.
2nd Lt. J. Malinausko tė

vai, Juozas ir Kotrina Mali
nauskai, gyvena 929 Island
Avė., Rockford, III. Juozas 
turi ir dvi seseri, Mortą ir 
Oną, kurios yra ištekėjusios. 
Juozas būdamas jau kariuo
menėje vedė moterį, po tė
vais Courtney, kuri šiuo lai
ku gyvena pas savo tėvus.

Z". :: '-. :

10 japonu už vieną 
amerikietį

PEARL HARBOR. — Ma- 
rianas salų mūšiuose japo- Japonai sako, jog 
nai prarado 10 kareivių už
kiekvieną amerikietį. Šiose 
kruvinose kovose japonai 
neteko 44,956 kareivių, o 
amerikiečių žuvo 4,470.

Jeigu Cpl. Carl Niyork, Į armonika, marškinių kišenu- 
kurio tėvai gyvena 4030 
Kamerling avė., Chicagoje, 
šiandien yra gyvas, tai dė-

tėję.”
NEPASAKĖ MOTINAI

ka mažos armonikos, kurią 
buvo gavęs nuo savo moti
nos kaipo Kalėdų dovaną. 
Kareiviui pataikė priešo kul
ka karo fronte ir būtų pasie
kusi jo širdį, bet kulką sulai
kė armonika, kurią jis tuo

Grupė mergaičių, kai kurios iš jų amatų unijų narės, laiku turėjo marškinių kiše- 
nusifotografavo Rosiary kolegijoje, River Forest, III., kur ngje
jos lankė aštuntą metinį industrijos institutą, kurį tvar
kė Chicagos arkivyskupijos moterų katalikių taryba. (NC,1^ PASALŲ PAŠAUTAS
WC-Draugas)

2nd LT. JUOZAS J. 
MALINAUSKAS

Juozui teko jau keliose 
frontuose dalyvauti. Afrikos 
mūšiuose buvo net sužeistas, 
bet dabar jau pasveikęs. 
Šiuo laiku jis yra kur nors 
Italijoje. Leitenantui Mali
nauskui teko nepaprasta ma
lonė apsilankyti ir pas Šv. 
Tėvą, jį pamatyti ir gauti jo 
palaiminimą.

Prieš išeidamas į kariuo
menę. Lt. Malinauskas dir
bo mašinistu Rockford 
Screw dirbtuvėje. Jis pri
klausė prie lietuvių šv. Pet
ro ir Povilo parapijos. Pri
klausė dar prie Šv. Vardo

Pipiru "badas"
Jei Kainų Administraci

jos ofisas neleis pardavė
jams pakelti kainų, Chicagą 
gali ištikti pipirų stoka. Pi
piru atsarga Chicagoje jau 
beveik išsisekusi, kadangi 
partraukėjai nuo balandžio 
1 d. nėra paleidę naujų pi
pirų kiekių.

Ieškant sūnaus, už
mušta duktė

Mrs. Laura Whalen, 1401 
N. Sedgwick St., išėjo aną
dien ieškoti savo 12-kos me
tų sūnaus Raimundo, kuris 
kelios dienos kai nebuvo su
randamas. Jai išėjus Rail- 
way Express trokas netoli 
namų mirtinai suvažinėjo 
jos 3-jų metų dukrelę, Ei- 
leen

Invazija Prancūzijoje yra niekas kitas 
kaip tik propaganda

Japonų radio šiomis die-1 kurias prezidentas Roose- 
nomis deda visas pastangas veltas Amerikos žmonėms 
Amerikos žmones atitaisyti mėto prieš rinkimus, 
nuo “didelės klaidos”. To- »
kyo radio anglų kalboje nai-i Yra vaikiškas aalVkas 
viškai skelbia, jog kalbos ir
visoki pranešimai apie inva
ziją Prancūzjoje yra niekas 
kitas kaip tik tuščia propa
ganda.

Cpl. Niyork pats laiške 
rašo kaip jis laimingai iš
vengė mirties.

“Pirmą invazijos dieną te
ko man dalyvauti išlaipinant 
Prancūzijos pakrantėse. Bu
vau pašautas vieno prancū
zų miestelio gatve einant. 
Mes buvome visai staiga ir 
iš pasalų apšaudyti. Naciai 
buvo pasislėpę ir susyk ėmė 
kulkosvaidžiais į mus šau
dyti.

“Keliose vietose mane pa
taikė šrapnelio dalelės. Bet 
vokiečių kulką, taikomą 
man širdžiai, sulaikė mano

Mirtinai suvažinėtas
NEW YORK. — Pvt. Vir- 

gil Peavler, 23 m. iš Moore- 
land, Ind., užimant Cher- 
bourgą, Prancūzijoj, buvo 
motociklio nelaimėje sužeis
tas ir lėktuvu čia atgaben
tas gydymui. Aną vakarą jis 
su savo draugu kareiviu ėjo 
pasivaikščioti. Kiek paėjus 
atlekiantis automobilis pri
trenkė Pvt. Peavler, kurs 
vėliau mirė nuo sužeidimo.

10,000 BONKŲ
DEGTINĖS
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CITUOJA GENEROLĄ

Japonai savo skelbimuose 
cituoja kokį tai Domei agen
tūros korespondentą Stock- 
holme ir norėdami labiau 
įrodyti Alijantų nuduotą 
propagandą, vartoja tokį 
argumentą:

“Kad tas viskas propa
ganda, aišku iš pranešimo, 
kurį išleido Gen. (Sir Hen
ry Maitland) Wilson, anti- 
ašies laivyno jėgų Vidurže
mių jūroje vyriausias vadas. 
Wilson‘pareiškęs, jog anti- 
ašies jėgos išlipdamos pietų 
Prancūzijoje, tikėjosi susi
jungti su savo sąjunginin
kais Normandijoje. Bet anti- 
ašies jėgos Viduržemių jū
roje visai neturi bazių, arba 
jei turi, tai jos menkos. To
kiu būdu neįmanoma jiems 
savo išlaipdintas jėgas ap
saugoti iš oro.”
JAPONIJOS OKUPACIJA—
VAIKIŠKAS DALYKAS”

Tokyo radio toliau mano, 
jog prezidento Roosevelto 
kalbos apie militarinę Japo
nijos okupaciją tai irgi 
"propaganda” ir “vaikiškas 
dalykas”.

Vienas pranešimas citavo 
tokį Japonijos ambasado
riaus Italijai Toshiro Tira- 
tori pasakojimą:

“Mes, žinoma, aiškiai su
prantame, jog čia vienas iš 
daugelio propagandos žinių,

“Yra vaikiškas 
sapnuoti apie Japonijos oku
paciją. Tie, kurie matė japo
nų neužgesinamą dvasią 
Saipan saloje, visai kitaip 
mano. Neims ilgai iki kol 
Rooseveltas ir jo “yes” žmo
nės susipras, jog niekas ne
gali sudrumsti Japonijos 
tvirto įsitikinimo, kad prie
šas niekad neužpuls jos že
mių.”

Brangus miegas
CHICAGO. — Belaukda

mas požeminio traukinio 
Sidney Franks, 32 m., stoty
je truputį užsnūdo. Pabudęs 
pajuto, jog kas nors iš jo ki
šenės ištraukė piniginę, ku
rioje buvo $95 pinigais ir 
$35 čekiais.

300,000 žuvo
NEW YORK. — Tarp iantras 5j0 Salia jo' su skar: 

300,000 ir 325.000 vokiečių dine ranko3e Ir blznls geral
žuvo, suimti ar nesuranda
mi Normandijoje nuo pir
mos invazijos dienos birže
lio 6 d.

$500,00! U. S. WAR
ii

Cpl. Carl motinai nieko 
nerašė apie šį atsitikimą, bi
jodamas kad tokia žinia ga
li kartais jai pakenkti, ka
dangi ji serganti širdies li
ga. Bet motinai kažkaip pa
sisekė viską sužinoti. Ir 
šiandie Mrs. Niyork džiau
giasi, kad sūnui nupirko ar
moniką Kalėdoms.

Cpl. Niyork išsivežė vieną 
armoniką važiuodamas už- 
jūrin, bet pernai susigadino. 
Todėl jis viename laiške ra
šė motinai, jog jam būtų di
delis džiaugsmas, jei galėtų 
Kalėdoms gauti kitą armo
niką. Motina per du mėnesiu 
visoj Chicagoj išieškojo iki 
rado, ir dėl viso ko nupirko 
sūnui dvi.

Aną dieną Cpl. Niyork ra
šė. jog gavęs antrą armoni
ką, o tą, kuri išgelbėjo jo 
gyvybę, jis parsiuntė namo. 
Ji guli žymioj vietoj padėta, 
motinai geriausias atmini
mas ir brangiausias turtas.

X Pfc. John P. Simo (Si
monaitis), sūnus Elenos ir 
Liudviko Simonaičių, gyve
nančių 920 Union Avė., She- 
boygan, Wis., žuvo (tapo už
muštas) Prancūzijos fronte, 
liepos 31 dieną. Jis buvo ge
ros širdies vyras. Apie jį 
ateityje parašysime daugiau 
ir įdėsime paveikslą kareivių 
skyriuje.

X Liudvikas Gotautas 25 
rugp., jo vardo dienoj, šven
čia 75 m. amž. sukaktį. Tai 
gražus amžius. Jis turi duo
nos kepyklą Bridgeporte, 
3805 Emerald Avė. Liudvi
kas pats dirba visus darbus 
ir yra duosnus aukotojas 
kilniems tikslams, yra ka
talikiškos spaudos rėmėjas 
ir pavyzdingas Šv. Jurgio 
parapijos narys. Dievo Ap
vaizdos parapijai įtaisė var
pą už tūkstantį dolerių. Svei 
kiname didelį geradarį.

X Kun. W. Vaišnoraitis,
Custer, Mich., kuris sėkmin
gai aprūpina Michigan far- 
merių dvasinius reikalus, 
praeitą sekmadienį susirgo, 
jį ištiko širdies ataka. Jis 
sirgdamas dar atlaikė sek
madienį 10 vai. šv. Mišias.

Nepavyko nuduoti

Akylaus policininko gudrumas teisme 
dviem "akliem” atidarė akis

John Getti, 35 m., 1232
Madison St., ir Russell 
O’Neal, 54 m., 1230 Madison 
St., dabar žino, jog negalima 
visų žmonių apmulkinti, o 
juodu dar geriau žino, jog

sudrumstė Sgt. Mangin. Sa
vo patyrusiomis akimis tuoj 
pamatė, kad šiuodu mulkina 
žmones. Priėjęs sučiupo “ak
ląjį” ir jo “gailestingą” 
draugą. Bematant aklajam

policininkas Sgt. John Man- akys atsidarė. Sgt. Mangin
gin turi labai geras akis. skardinėj rado $2.85, o

i • u- O’Neal iš kišenės dar iš- Anądien O Neal ir Getti ... . . - • krapšte $16.įėjo vienon vaistinen, prie
Randolph ir State gatvių. Abu “aklieji” aiškiai ma- 
Vienas vedė kitą už rankos, tė teisėją, kai jis juos nu- 
Pirmas nudavė esąs aklas, o [baudė po $100 už netvarkin

gą elgesį.

sekėsi. Pinigėliai, viens po 
kito, skambėdami krito 
skardinėn.

Tik gaila, kad ūpą ir biznį

Moterims Trečiadienį

PAULINA
Phone Virginia 9493

SOUTH 
RUSSIAN IURKISH BATHS

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

ELEKTRIKINIS GYDYMAS
Mineralinės, sulferinės vanioa duoda didžiausią kraujo cirku

liaciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

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

MASSOCl

96 nuoš. pagyja
WASHINGTON. — Karo 

departamentas praneša, jog 
dėl pagerintų medicinos są
lygų 96 nuošimtis kareivių 
sužeistų kare pagyja ir apie 
du trečdaliu grįžo tarnybon. 
23 nuoš. kareivių paleistų iš 
ligoninių su sunkiais kūno 
sužalojimais pasirinko ver
čiau pasilikti kariuomenėje 
negu būti atleidžiami.

PHILA., Pa. — 60,000
žmonių dalyvavo iškilmėse, 
kurių metu Chicagos mayo- 
ro žmona Mrs. E. Kelly pa
krikštijo naują 13,000 tonų, 
$40,000,000 vertės, karo lai
vą, pavadintą Chicago.

Bazaras
Dievo Apveizdos lietuvių 

parapija smarkiai ruošiasi 
prie bazaro, kuris prasidės 
rugsėjo 17 dieną, 4 valandą 
po pietų, parapijos mokyk
los svetainėje.

* * *

Susirinkimai
Šiandien (rugpiūčio 24 d.) 

8 vai. vakare įvyksta Dievo 
Apveizdos parapijos svetai
nėje labai svarbus komitetų 
susirinkimas aptarti svar
bius reikalus.

* * * 
Kviečia

Penktadienį (rugpiūčio 25 
d.) 7:30 vai. vakare Dievo 
Apveizdos parapijos svetai
nėje įvyksta labai svarbus 
susirinkimas šių draugijų: 
Šv. Onos, Maldos Apaštalys
tės, Tretininkų, Marijonų 
Bendradarbių ir Akademi
jos Rėmėjų.

Klebonas kun. Martinkus 
maloniai kviečia visus na
rius minimų draugijų į la
bai svarbų ir reikšmingą su
sirinkimą. Taigi, būkite visi 
susirinkime, kurs įvyks 
penktadenį. August 25 d., 
parapijos salėje, 7:30 vai. 
vakare.

BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO” LABOR DAY PIKNIKE, RUGS.-SEPT. 4d„ 1944m.
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