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APSUPA NACIUS PRIE SEINO
Rusai Pripažįsta Traukimąsi Latvijoj; 

Kautynės prie Raseinių, Vilkaviškio
LONDONAS, rugp. 22.— 

Nacių komunikatas sakė ru
sų atakos abiejose pusėse 
Raseinių ir Vilkaviškio hu-

krantę, ir atsteigė kontra
taką su apsuptų divizijų ele
mentais.

Atsiėmę Tukums, 33 my-
vo atmuštos, o dėl stiprios! lias į vakarus nuo Rygos,
nacių opozicijos prie Braš
kės it apylinkėje į vakarus

naciai pasuko savo jėgą i 
pietus 55 mylių frontu ei-

nuo Nodonio, rusų ofensyva 1 nančiu nuo Jelgavos, 27 nu
buvusi sustabdyta.

LONDONAS, rugp. 22.— 
Nacių DNB agentūra pra
nešė, kad vokiečių kariuo
menė evakuavo laši miestą, 
Rumunijoje, kuri pastojo 
rusams kelią į Buchareštą 
ir Ploesti aliejaus laukus.

1
MASKVA, rugp. 22.—Ra

portai iš franto sako vokie
čiai vartoja dar šešias šar
vuočių divizijas ir 900 tan 
kų savo kontrofensyvoj' 
žemiau Rygos. Naciai ter 
nori praplėsti padaryt? 
spragą ir padaryti pabėgi
mo kelią savo Latvijoje ir 
Estijoje sugautoms diviz> 
joms. ,

Rusų vakar vakaro komu
nikatas pripažino, kad na
ciai pramušė siaurą korido
rių pagal Rygos įlankos pa

lias į pietus nuo Rygos, iki 
Šiaulių, Lietuvoje.

Rusai sako naciai, nežiū
rint labai smarkių atakų, 
tik “įlenkė” o ne pralaužė 
jų linijas.

Pietiniam rytinio fronto 
gale rusai smarkiai puola 
nacių linijas prieš Rumuni
ją ir Ploesti aliejaus laukus.

Lenkijoje, rusai persikė
lė per Bug upę į šiaurryčius 
nuo Varšuvos ir kaujasi su 
greit pristatytais nacių re
zervais vakariniam krante, 
tušai sakė nacių lėktuvai 
>adeda nacių1 kontratakoms 
”raga rajone.

(Londone girdėtas

TAIKOS IR POKARINES APSAUGOS KONFERENCIJA

Valstybės Sekretorius Cordell Hull atidarė tarptautinės apsaugos konferenciją Dum- 
barton Oaks’e, sakydamas, kad “taikos organizavimas turi būti paremtas jėga.” Iš kai
rės į dešinę: britų delegacijos vadas Sir Alexander Cadogan; Anglijos Ambasadorius 
Amerikai Lord Halifax; Rusijos delegacijos pirmininkas Andrei Gromyko, ir Edward 
Stettinius, Jr., Amerikos delegacijos pirmininkas. (Acme-Draugas Telephoto.)

Lėktuvai Atakavo 
Vokiečių Silezija

LONDONAS, rugp. 22.— 
Nacių DNB žinių agentūra 
pranešė, kad Amerikos lėk
tuvai, veikiausiai iš Italijos, 
atakavo Viena ir dalis vokie 
čių Silezijos. Pasak nacių

U, S. Šarvuočiai Pasuko Kanalo Link; 
Keturios Armijos Uždaro Spąstus

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 22.—Amerikie
čių daliniai veržiasi pirmyn 
pagal Seino upę, o trys ki
tos sąjungininkų armijos iš 
vakarų pasuko nuo kranto, 
tuo sudarydami naujus spą
stus sugavimui desorgani- 
zuotų vokiečių, kurie trau
kiasi atgal į betiltę Seino 
upę.

Gen. Patton vadovaujama 
trečioji armija pasuko šiaur 
vakaruosna ir varosi kana
lo link. Tai yra rytinis žnyp 
lių galas. Kanadiečių, britų 
ir amerikiečių daliniai iš va
karų sudaro vakarinį galą.

Vienas pranešimas iš Nor 
mandijos fronto sakė britai 
įsiveržė į Lisieux, 18 mylių 
žemiau Seino upės žiočių.

(Britų radio sakė sąjun
gininkų lėktuvai sunaikina 
laikinus tiltus, kuriuos na
ciai nakties metu, lietuje, 
pastatė skers Seino).

Vėliausi pranešimai sako 
Argentan - Falaise kišenėje 

naciai neteko bent 100,000 
užmuštų, sužeistų ir suimtų 
karių. ,

(Berlynas sakė vokiečiai 
evakuavo Etampes ir Male- 
sherbes, 36 mylias žemiau 
Paryžiaus ir 14 mylių į piet
vakarius nuo amerikiečių 
pozicijos prie Fontaine- 
bleau).

Amerikiečiai rado didelę 
opoziciją prie Etampes. Or- 
leans yra artilerijos apšau
domas, ir kautynės vyksta 
prie Rambouillet, 22 mylias 
į pietvakarius nuo Pary
žiaus.

Amerikos šarvuočių dali
niai, kurie persikėlė per Loi 
re upę, skuba pietuosna per 
vakarinę Prancūziją į Bay 
onne, kuris buvo trijų są
jungininkų kreiserių bombar 
duotas.

Gestapo Suareštavo
Maršalų Henri Retain

ŽENEVA, rugp. 22.—Ra
portai iš Prancūzijos sako 
vokiečių slaptoji policija 
suareštavo Maršalą Henri 
Phillippe Petain, Prancūzi
jos “valstybės viršininką”: 
jo rūmuose Hotel du Parch, 
Vichy mieste.

Anot raportų, Petain ir 
daug jo sandarbininkų su
imta, už tai, kad atsisakė 
vykti į naująją laikiną sos
tinę Belforte, kur Vichy vy-

Nacių Nesutikimas Gali
Reikšti Galų Hitleriui
LONDONAS, rugp. 22.— 

London Daily Mail atspau
de žinią iš Ženevos, kiuri sa
kė skilimas tarp Adolfo 
Hitlerio ir nacių viršininkų 
Himmlerio, Goebbels. ir Goe- 
ringo gali būti Hitlerio at
sistatydinimo pfiežastimi.

Mas- raporto bomberiai taipgi 
k vos radio pranešimas sakė skridę virš Čekoslovakijos, 
Pravda rašiusi, kad rusai kur smarkiai jiems prieši- 
“apšaudo 4<r atakuoja Ryt- nosi vokiečių lėktuvai, 
prūsių teritoriją,” bet speci- Labai prastos oro sąlygos 
finiai nepasakė, kad rusai beveik visai sustabdė lėktu- 
būtų peržengę per Rytprū- vų iš Anglijos veiklą, 

ieną).
Sąjungininkai Vejasi 

japonus per Burmą
KANDY, Ceilonas, rugp. 

22. — Sąjungininkų štabas 
sakė jo daliniai žygiuodami 
Tiddim keliu įsiveržė pen
kias mylias į vakarinę Bur- 
mą, bet vis dar nepadarė 
kontakto su pasitraukian-

šių

Sąjungininkai Valdo Visą Florenciją
ROMA, rugp. 22. — Gen. (Naciai sakė sąjunginin- 

Sir Harold Alexander šta- kai pradėjo naują ofensyvą 
bas pranešė, kad sąjungi- Adrijos rajone ir jau užėmė 
ninkai dabar valdo visą kelis kalnus).
Florencijos miestą, ir aštun Pagal vėliausį pranešimą, 
tos armijos patrulės jau lenkai kariai randasi arti
pasistūmėjo už miesto ribų rytinio galo nacių Gotų Ii-. čiais japonais. Iš to daroma
šiaurėje. nijos.

Japonai Puola Kiniečius Hengyange
CHUNGKING, rugp. 22.—

Japonai pra’dėjo ofensyvą 
Hengyang apylinkėje, norė
dami apsupti, kiniečius gy- i miesto, 
nėjus. Kiniečiai smarkiai!--------------------
priešinasi į šiaurvakarius^ Harbor Karininko

mylių į šiaurryčius nuo Ich- 
ang, ir pusketvirtos mylios 
nuo svarbaus Chungsiang

išvadų, kad priešas mano 
pasitraukti ir iš Burmos.

Užsilikę japonų daliniai 
smarkiai priešinosi sąjungi
ninkams iki praeito šešta
dienio.

Pertvarkys Komanda, 
kad Numalšinti Rusus
LONDONAS, rugp. 22.—

Manoma, kad Lenkijos vy- ™usybės galva Pierre La
riausybė Londone sudarys val iau isteiS® savo štabl> 
naują vyriausią komandą Vokiečiai atsisako paskelb 
visoms savo jėgoms, tod : ti, kur Petain išsiųstas, bet 
numalšinti rusus, kurie yra 'girdisi gandų, būk naciai iš- 
priešingi Gen. Sosnkovskiui, vea£ ii Vokietijon.
dabartiniam vyriausia štabo ! -------- -------------
viršininkui.

Rusai skaito Sosnkovski 
anti-rusu. Naujasis patvar
kymas veikiausiai paliks jį 
kaipo lenkų jėgų viršininką 
Prancūzijoje ar Italijoje, 
het neduos, jam balso politi
kos nustatyme.

Prancūzai Apsupa Nacius Toulon'e

nuo Hengyang miesto.
Į pietus nuo Hengyang 

kiniečiai atsiėmė kelis punk
tus japonų laikomo Leiyang 
priemiesčiuose.

Nežiūrint didelio lietaus 
kiniečiai vis atakuoja japo
nus į šiaurę ir pietus nuo

Reikalu Armija Tyli
. WASHINGTON, rugp. 22.

—Karo Departamentas nie
ko nesako apie Kongrese 
girdimą kritiką dėl vieno 
karininko paauk š t ii n i m o, 
nors tas karininkas 1941 m.

Hiliman Sako CIO 
Pinigai Neis į PAC

BOSTONAS, rugp. 22. —
Sidney Hiliman, CIO unijos 
politinės veiklos komiteto 
pirmininkas, sakė visi to

Sako Amerikiekčiai 
Pasiekė Bordeaux

IRUN, Ispanija, rugp. 22. 
—Ispanijos pasieny gauna- 
mi raportai sako tūkstantis 
nacių karių pasidavė pran
cūzų savanorių Armijai Bor- 
deaux apylinkėje, ir Ameri
kos, šarvuočių dalinys skuba

Prancūzai Kaujasi į 
su Naciais Belfort'e;

LONDONAS, rugp. 22.—j 
Alžyro radio sakė prancū- j 
zai patrijotai kaujasi su na- i 
ciais Belfort mieste, kur 
Pierre Lavai atsikėlė iš Vi
chy, kad įsteigti naują na
cių valdomos vyriausybės 
centrą. ’ *1 (

Taipgi pranešta apie gruzn 
tynęs tarpe patrijotų ir oku 
pantų Bellegarde, pietinėj 
Prancūzijoj, kur ir patrio
tai ir vokiečiai gavo dau
giau paramos iš savo jėgų.

ROMA, rugp. 22.—Septin
tos armijos prancūzai kariai 
visiškai apsupo Toulon, nu- 
kirsdami paskutinį kelią na
cių garnizono pabėgimui. 
Naciai toje didelėje laivyno 
bazėje vis dar priešinasi.

Sąjungininkų karo lai
vams bombarduojant priešo 
batarejas ir kitas pozicijas, 
prancūzai kariai kaujasi su 
naciais priemiečių gatvėse.

(Alžyro radio pranešimas 
sakė prancūzai kariai jau 
valdo Toulon, bet oficialus 
komunikatas tos žinios ne
patvirtino).’

Amerikiečiai kariai pasi
stūmėjo vakaruosna, gerą 
galą į šiaurvakarius nuo 
Toulon, ir, anot vėliausių 
pranešimų, jau randasi tik 
tris mylias nuo Marseille, 
Prancūzijos antro didžiau
sio miesto. Iš rytų pusės 
prancūzai randasi astuonios 
mylios nuo Marseille.

(Britų radio sakė prancū
zų vidaus armijos kariai kau 
jasi su naciais Marseille 
mieste).

Kiti Amerikos daliniai pa- 
sivarė iki 60 mylių gilumos 
rytinėj fronto pusėj.

Naciai Bėga nuo Paryžiečių Keršto

komiteto pinigai gauti iš į Bordeaux iš šiaurių.

Yangtze upės ir P“iek8, gruodJio ? d Uurt k&
pozicijas „ctol. Kingmen, 50 I rj0 kur|j WrtodamM „au.

jąjį radio aparatą pranešė 
jam, kad japonų lėktuvai 
atskrenda į Pearl Harbor 
pusę.

Atstovas Ralph E. Church

KALENDORIUS 
1 Rugpiūčio 23 d.: Šv. Pily

pas; senovės: Baumulas ir 
Ringėlė.

Rugpi6čio 24 d.: šv. Bal-| (Rep., III.) atstovų bute va- 
tramieųus apašt; senovės: kar sakė tas karininkas yra 
Jaunutis ir Aušrinė. Kermit A. Tyler, kuris buvo
_ ____ _ ______________ _ I leitenantas japonų pasai in-

O A F
Dalinai ūkanota, 

didelės atmainos.
Nebus

gos atakos metu, o dabar, 
po trijų paaukštinimų, yra 
leitenantas pulkininkas.

unijų buvo užšaldyti po de
mokratų partijos konvenci
jos. Jis sakė komitetas pa
sitiki pavienių asmenų au
komis politinėms išlaidoms 
susijusioms su lapkričio mėi- 
nesy » įvyksiančiais rinki
mais.

Bordeaux yra 170 mylių į 
pietus nuo Nantes, prie Loi- 
re upės. ,

KARO BIULETENIAI
—Maršalas Stalinas išlei

do dienos įsakymą, kuriame 
pranešė apie laši užėmimą 
Rumunijoje.

—Prancūzai patriotai Pa
ryžiuje dalina lapelius, ku
rie ragina visus prancūzus 
prisidėti prie nacių pJiekimo.

Brazilijoj ’’žsienių 
Ministras Rezignavo

x MONTEVTDEO, Urugva
jus, rugp. 22.—čia gauna
mos žinios sako Brazilijos 
užsienių ministras Oswaldo 
Aranha, dėl Brazilijos naci
onalistų opozicijos, kelias 
dienas atgal atsistatydinęs.

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENRAŠ. “DRAUGU”

Bulgarai Skirsis 
nuo Macių, Raportas

LONDONAS, rugp. 22.— 
Mianoma, kad Bulgarijos vy
riausybė, negaudama kitų 

pasitraukimui iš ka
ro kaip tik besąlyginį pasi
davimą, paskelbs savo nau
jąjį nusistatymą per užsie
nių ministrą Parvan Draga-
nov.

Spėjiama, kad Draganov 
galįs net paskelbti tam tik
ra militarinių santykių su 
Vokietija nutraukimą, nors 
žinios iš Ankaros sako •vy
riausybė jaučia, kad ne da
bar Laikas tokiam žygiui.

LONDONAS, rugp. 22.- 
Prancūzų vidaus armijos 
jėgos lengvąja artilerija ap
šaudo nacių pozicijas Pary
žiaus mieste. Oficialiai pra
nešta, kad prancūzai išlais
vino 14 sričių ir sekančius 
miestus: Limoges, Toulou- 
se, Perigueux, Tulle, Auril- 
lac, Agen, Mcntauban, R> 
dez, Auch, Pau, Albi ir Le 
Puy.

Kovose už Marianas
Žuvo 44,956 Japonai
PEARL HARBOR, rugp. 

22.—Adm. Chester W. Ni- 
mitz pranešė, kad japonų 
nevykęs gynimas Gitam, 
Saipan ir Tinian salų kaina
vo jiems 44,956 užmuštus 
karius. Tų salų užėmimo va
juje žuvo 4,470 amerikiečių 
karių; 721 buvo sužeistas, o 
20,345 dingo.

Brazzaville radio sakė 
Paryžiaus pažemio nariai 
susisiekė su sąjungininkų 
patrulėmis, kurios artinasi 
prie Paryžiaus, if kad nacių 
likimas Paryžiuje jau pri
klauso nuo to miesto gyven
tojų.

Dar kiti raportai sakė 
daug nacių bėga iš Pary
žiaus Vokietijos link.

Vėl Smarkiai Puolė 
Halmahera Salų

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS, N. Gvinėjoj, rugp. 22. 
—šiandien pranešta, kad 

j Amerikos lėktuvai atliko 
dar vieną didelę ataką ant 
Halmahera salos. Lėktuvai 
numetė 110 tonų bombų ant 

Japonų sandėlių ir kareivi- 
1 nių. Nebuvo priešo lėktuvų 
l opozicijos.

cr
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Pažvelgus į 
gyvenimą

"Tik sėdėjome"
I _ .Policija užvakar nuvyko j 
Į tuščią, bet įtartina krautu- 
!vę prie 605 Briar pi., ir su
areštavo 9 moteris ir 7 vy
rus už gemblinimą. Keli iš 
suareštuotų policijai aiški- 
nosi, kad jie “ten tik sėdė
ję”, bet policija tvirtina, jog 
jai reikėjo laukti apie 10 mi
nučių iki kol anie įsileido 
vdun.

Pavogė cigarų
• George K’cos pranešė po- 

Kunigas (dešinėje), kuria buvo 3 metus karo nelaisviu licijai, kad vagiliai įėjo į jo 
ir kuris pabėgo iš japonu laike Saipan salos kovų, ausi- į bowling alley salę, 8010 So. 
tarė su marinų kapitonu dėl pirmųjų šv. Mišių, kurių Park Avt., ir pavogė -125, 
nebuvo Saipan saloje nuo 1940 metų. 100 kartūnų cigarečių ir 20

dėžių cigarų.

Įdomios žinios iš 
Phila., Pa.
ATOSTOGOS

Emilė Žemaitienė užlaikan 
ti su vyru Krištopu savo 
puikų “leidžiu” dabinimo 
plaukų salioną antrašu 1201 
Green St., Phila., Pa., nuo 
pereidirbimo pašlijus jos 
sveikatai, pastaruoju laiku 
buvo išvykus atostogoms. O 
pirmadienį, 14 d. rugpiūčio 
iš ten jau ji sugrįžo namo. 
Kaip matyti, šios atostogos 
jai buvo labai naudingos, 
nes ne tik kad jinai dabar 
atrodo visiškai sveika ir su
stiprėjus* bet ir kur kas 
gražesnė, negu anksčiau bu
vo.
KOLEKTA

Dabar rugpiūčio mėnesy 
vietiniai klebonai taip baž-

Spring Vafley, III. 
naujienos

Per Labor Day, rugsėjo 
4 dieną bus Šv. Onos para
pijos piknikas. Pinigai bus 
skiriami bažnyčios pagraži
nimui. Mūsų klebonas km. 
W. Kwin prašo visus para
pijiečius ir visus lietuvius 
iš Spring Valley ir apylin
kės miestų, kaip antai: Ssa- 
tonvilie, Sadd, Cherry, Dal- 
zell, La Šalie, Oglesby, Grari- 
ville, De Pue, dalyvauti pik
nike.

Už $930.00

VAIRIO 
DOMIO 

2INIO 
Neturi ryšiu

Brazilijoje didelio susido
mėjimo sukelia Rusija dėl 
karo su Vokietija. •Brazilj- 
jos žmonių simpatijas rasų 
liaudžiai ir kariuomenei ko
munistų agentai išnaudoja 
savai propagandai. Tačiau 
Brazilija neturi nei diploma
tinių, nei komercinių sant- 
tykių su Rusija, ir prie da
bartinio rusų režimo dar ga
na ilgai laikysis dabar'inio 
nusistatymo.

Kova dėl Vilniaus.,. 
Brazilijoje

(LKFSB) Paskutini a me
tu Brazilijos vietinėje spau
doje pasirodė straipsnis, ku
riuo stengiamasi įtikini, 
kad Vilnius yra lenkų mies
tas, kad Žalgirio mūšis — 
buvo vien tik lenkų didvy
riškumo demonstarija ir t.t.

Į tai rimtai argumentuotu 
straipsniu vieno kolonijos 
atstovų buvo atsakyta dide
lio tiražo dienraštyje “A Ga- 
zeta” (liepos 26 d.) ir ka
talikų savaitraštyje “O Le- 
yionario”.

Iškrito ir žuvo
Taiso, Okla. — Charles 

W. Catlin, 43 metų, Chat- 
ham Oil kompanijos vice
prezidentas, iškrito iš 12to 
aukšto ofiso ir užsimušė.

SE J-

Maisto trūkumas

Vagys įsilaužė į Railwtay 
Express ofisą Spring Str., 
Waukegan, ir pavogė pen
kias dėžes rūbų1, už $930 
vertės, ir 350 svarų seifą. 
Seifas buvo tuščias.

Kat. Akcijos kursai
Pradedant rugp. 28. per 

šešias dienas Morrison vieš
butyje įvyks Katalikiškos 
Akcijos kursai, kurių metu 
paskaitas duos 25 žymūs 
mokslininkai ir kalbėtojai. 
Ypatingu būdu bus pabrė
žiama taikos klausimai.

Dideliuose miestuose Bra
zilijoje jaučiamas trūkumas 

Į maisto. Mėsos tegaunama 
'pirkti tik du kartu per sa
vaitę, ir tai tik sumažintą 
porciją. Cukraus per mėnesį 
vienam asmeniui tenka tik 
vienas kilogramas (apie po
ra svarų). Ypač pakilo dra
bužių kainos. Vidutiniškai 
uždirbąs darbininkas iš sa
vo mėnesinio uždarbio nega
li nusipirkti bent vidutiniš
kos vasarinės drabužių eilu
tės (siūto).

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Liepos 12 dieną Prancū
zijos fronte tapo užmuštas 
lietuvis Juozas Saugalis, 22
metų, buvo labai geras jau- laivus pastatyti, 
nuolis. Paaukojo savo gy- siems 1945 m

darbo vi-

vybę už šią šalį ir demokra- 
nyčioae, kaip ir su pagalba ^5 ir pavergtųjų tautų iš- 
laiškų kolektuoja dolerukus lavinimą.
tikslu užlaikymui Lietuvos
atstovybės prie Šv. Tėvo. Chicago Bridge ir Iron Co. 
Jie paskutiniu laiku išsiun- U. S. Navy kon.raktorius

Sirgo konsulas
(LKFSB) Lietuvos Res

publikos konsulas Brazilijo
je A. Polišaitis buvo susir
gęs ir birželio mėnesyje jam 
buvo padaryta operacija. 
Viskas gerai pavyko; nors 
dar nėra visiškai sustiprė
jęs, bet savo pareigas jau 
eina.

i

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikališkų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — IVATCIIMAKER 

— MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

Apvogė krautuvę
Vagys įsilaužė į Rudolph 

Hradecky’s mėsos krautuvę, 
4450'/■> So. Kedzie Avė., ir 
pavogė $75, penkis kumpius 
ir kitų daiktų.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

J__
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. STRIKOL’IS ’ 88“
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 

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.

Res. TeL GROvehlll 0617 
Office Tet HKMloob 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

tinėjo savo parapijiečiams 
laiškus sekančio turinio: 
Gerbianfasis Parapijieti!

Kiekvienas lietuvis, ku
riam brangios nuvargusios 
tėvynės Lietuvos gerovė nuo 
širdžiai rūpi, karštai trokš
ta, kad ji būtų laisvi ir ne
priklausoma. Tam tikslui pa 
siekti, apart kitko, reikalin
gas įtekmingų asmenų pri
tarimas ir užtarymas. Nu
kentėjusias ir nuvargusias 
tautas ir grupes Šv. Tėvas 
nuolat šelpė ir gynė, ir šian
dien, baisiam pasauliniam 
karui siaučiant, toliau tęsi: 
ir tęs visomis jėgomis savi 
šventą teisybės ir meilės dar 
bą. t

Perstatyti Lietuvos reika 
lūs ir pageidavimus šventam 
Tėvui, buvo įsteigta nuo 
1927 metų, ir dar tebevei
kia atstovybė prie Šv. Sosto 
Prieš karą atstovybė buvc 
užlaikoma valdžios lėšomis 
o po okupacijos Lietuvos 
katalikų aukomis.

Ir šiais metais prašome 
aukų palaikymui atstovybės 
prie Šv. Sosto. Specialė ko- 
lekti bus daroma visoee tri 
jose lietuvių bažnyčiose Phi- 
ladelphijoje, nedėldienyje, š. 
m., 20 d., rugpiūčio. Giliai 
tikimės, kad duosniai prisi 
dėsite prie tos kolektos sa
vo bažnyčioje, arba atsiusi
te1 stambią auką klebsnijon.

Iksas

Sęneca, III. Shipbuilding Di- 
vision gavo kontraktą 85

Laukai geltonuoja, viskas 
nudegę nuo sausros, avižos 
buvo vidutinės, o komai at
rodo labni gražūs tokioje 
kaitroje, tai stebėtina. Ben
drai imant šiais metais der
lius vidutinis. A. P.

Skaitykite “Draugą’

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted St
CHICAGO, 8, ILL. 

Tel. CALumet 7237

SUDRIKO RADIO VALANDOS:
WCPL, 1000 K., Nedėlios 
vakare —— 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

z
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng in the line ef 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Factory Representatlve

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MAUT
For appointment rali — 

REPUBLIC tesi

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 PASINALDOKIT

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Ofiso TeL VIRginia 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
Res.: KENtrood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CinRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽLS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 VV. Cermak Rd. - 
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel.'REPublIc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3>|

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

6 iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
•YDTTOJAJB EB CHIRURGAS 
- IB AKINTUS PRITAIKO f

744 Wwt 35th Street ™ 
VaL: 11-12; 3-4; Ir 8:30-8:30 

Pirmadieniais—3-4 Ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Statybai, Remontavimni, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ ItfftNESINIŲ IŠMOKĖJIMUI

Panaudokite Progų Dabartinėms žemoms 
Nnofilniėio Ratoms.

TAPKITE FINANBINIAI NKPRIKLAUSOMI1

TAUPYKITE mfisų įstaigoje. .Ilisų Indėliai 
rfl pešt Ingai globojami Ir ilgi t&.OOO.OO ap
drausti per Federal Karinga and Loan In- 
snrance Corporation. Jilsų pinigai bus greitai 
išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
MNANSINC JSTAKJA 

— 47 Mekai Sėkmingo Patarnavimo! —-

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN A S S O C I A T I O N 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8226 80. HALSTED ST.

Būkit Malonūs 
SAVO A KIMS!

Tik viena pora ok ų \lsam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniški austa 
metodą, kiiri^ regėjimo mokslą, 
gali sutelkti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų akių (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji. 
kurią uždirbama savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEIey 0484

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

Ofiso Tel............ VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS

4201 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.DR. G. SERNER

LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS
25 metų patyrimas

'Tel.: Yards 1829
■ Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

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

Sakmadienyje pagal sutartį. ...

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

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

ir šeštadieniais > 
Valaadoa: 3—8 popšsš.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: M1Dway 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. KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayetto 3210
Ros. TeL REPnblio 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

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

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak. 
šeštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl Uą kad, Jo.nehran-
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CLASSIFIED AND "] “Draugo” piknikas įvyks 
rugsėjo 4 d. (Labor Day).

11 “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS HELP VVANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERT1SING DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolob »488-S48»

HELP \YANTED — VYRAI

DŽENITORKŲ ’ STIPRIŲ MERGINŲ

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON

2829 W. MADISON -

VYRŲ
DALINIAM LAIKUI

PRIE VALYMO 
ŠLAVIMO 

IR MAPAVIMO
Anksti Rvte Valandoms 

Nuo 5 iki 9 ryte
Lžsidirbkit Ekstra Pinigų Dabar! 

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

PERSONNEIi OFFICE 2n<l FIXX>R

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIŲ
Geros darbo sąlygos. Po karo ateitis.

F. & B. MFG. CO.
4248 W. Chicago Avė.

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 naktlnfimb 

valandomis 

AtsMsuMt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

Prie abelnų dirbtuvės darbų. Gera 
mokestis ir užtenkamai viršlaikio.

F. D. F ARNAM CO?
4940 W. Flournoy

MOTERŲ
Naktimis Valymui

ŠLUOTI IR MAPUOTI 
VALANDOS:

6:30 IKI 11 VAL. VAK. 
10:30 IKI 3 VAL. RYTO

Ar vakarinėmis valandomis 
pagal jūsų patogumą. 
ATSlšAIKIT DABAR

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

PERŠOK NEL OFFICE 2nil FLOOR

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

Pas mielus Los Angeles lietuvius
— APYLINKES ĮDOMYBES. — LIETUVIŠKA DAINA 
PACIFIKO PAKRANTĖSE. — GRANI) CANYON — 
NUOSTABIOJI MYLIOS GILUMO DAUBA. —RAITAS 
PALIAI STAČIUS UOLŲ KRANTUS. — TEKAMI 
SAULE.

Ruth Craven, iš Washington, D. C., nauja nacionalinės 
i moterų katalikių tarybos sekretorė.

(Tęsinys)
Saulėtos dienos 
tarp savųjp

Kas tik aplankys Los An
geles lietuvius, kiekvienas 
turės pripažinti, kad prel.

,gėlės lietuviai mėgsta iškil
mes ir jų gausiai susirinko 
j prel. Maciejausko 76 m. 
amžiaus ir 53 m. kunigystės 
sukaktuvių parengimą. Lie
tuviškas giesmes, bažnytinį

Maciejauskas atliko didelį giedojimą darniai išpildo se-
darbą čia įsteigdamas lietu
vių parapiją. Retas kuris 
galėtų imtis tokio Šimkaus 
darbo ir taip sėkmingai at
likti. Jauki bažnytėlė, kur 
kas sekmadienis susirenka 
gražus lietuvių būrys, daro
si dvasinio ir patriotinio gy
venimo centras. Čia teko su
sitikti ir su kons. dr. Biels- 
kiu, kurs su šeima buvo at
vykęs į pamaldas. Los An-

V Y R Ų
Prie visokių viduje pieninės darbų. 
Pastovus darbas. Gera pradin& va
landinė rata. Patyrimo nereikia. 2 
savaičių apmokamos atcatogos.

LAMBRECHT CREAMERY
4159 W. Fullerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVES DARBŲ 
PASTOVUS DARBAI

GERA MOKESTIS
» - - f -f* -5 .-f •V

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS
HONEYVVELL

4737 W. Division
Balsas iš burnos išėjęs ne

besugrįžta.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

PARK - VIEW 
WEST WASHIAUNDRY 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

t
Bet Nereikalinga

3 PP, IKI 11 VAK. — 48 VAL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MOTERŲMERGINŲ —
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

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

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Gera Mokestis SIRD,ES
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.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

VYRAI IR MOTERYS

B a S o D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenue, Chicago

Širdis yra pats svarbiau
sias kūno centras. Tol kol 
širdis plaka, tai žmogui yra 
viltis gyventi. Kai širdis su
stoja plakus, tai ir gyvybė 
užgesta. 4 V.

Šiuo ląiku širdies nusilpi
mų dažniau pasitaiko. Karo 
metu daug didesnis nuošim
tis žmonių miršta nuo šir- 

i dies ligos. Mirtis nuo šir
dies ligos yra neapsakomai 
skaudi, tik laimė kad neil
gai tenka kankintis tam 
kurs nuo širdies ligos mirš
ta. Mirtis nuo’ širdies ligos 
yra staigi ir greita.

Kiekvienam yra svarbu su 
sipažinti su savo širdimi. 
Kiekvienam reikia savo šir-

★ TARNAIČIŲ
★ KNYGVEDfiS 
+ DŽENITORIO
★ FIREMEN

GERA MOKESTIS 
PASTOVUS DARBAS 

UŽLAIKYMAS PRISKAITOMA 
PAPRASTOS VALANDOS

SOUTHTOWN HOSPITAL 
57th ir WOOD ST.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 

Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

PAR8IDUODA — 2 aukfičlų 4 fletų 
po 4 kambarius medinis namas, 2 
karam garadžlua. Parsiduoda už la
bai prieinamą, kalną. D81 platesnių 
Informacijų kreipkitės adresu — 917 
WEST 24th STREET, (antram auk
ite ii prleiaklo).

Seniausias
Alameda parkas, kuris 

randasi Meksikos sostinėje, 
yra seniausias parkas Ame
rikoje.

Galėtų gimti gerai išauk
lėti vaikai jeigu mes, tėvai 
būtumėm gerai išauklėti. — 

Goethe

Platink “Draugą’

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ’šr

* For Sale I
* For RentI
* For Help 1
* For Service I
* For Results I 

ADVERTISE
In America’s Greatest 

CIthuanian Daily Newspaper 

— ESTABLISHED 1909 — 
GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGA5
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTTSING MEDIUM

*********

dį vertinti ir gerbti. Net ir 
turintieji širdies ligą gali 
ilgai gyventi, jei žinos kaip 
užsilaikyti, ko vengti, ką da
ryti. Ir turintieji širdies li
gą gali būti didžiai naudin
gi žmonijai, gali didžius dar 
bus nuveikti.

Širdis dieną naktį nuolat 
dirba, nuolat kraują, gyslo
mis įpumpuoja; širdžiai nie
kad nėra atvangos. Kiečiau
sio plieno motoras nuo nuo
latinio darbo sudyla, sugen
da. Širdis yra gyvo kūno 
dalis, ne iš plieno sutverta... 
ir tik stebėtis reikia širdies 
pajėgumu. Bet visam kam 
yra ribos. Širdį galima su
gadinti sąmoningą! pervar
ginant; taipgi širdis gali su
gesti nuo visokių infekcinių 
ligų, ypač nuo reumatiškos 
karštinės, širdį silpnina vi
sokie rūpesčiai, sielvartos ir 
išgąsčiai.

Kai automobilio gasketas 
su sproginėja, tai galima dar 
tuo automobiliu važiuoti, 
nors inžinas balsiau klegės 
ir daugiau gazolino suvar
tos, visgi pajėgia ir ant kal
no pradžioje užkopti. Taip 
ir su sugedusia širdžia. Vė
liau, jei į automobilio inži- 
ną neįdėsi naujo gasketo, 
tai ilgainiui ant kalno ne
galima bus užkopti, bet ant 
lygaus kelio vis dar gali
ma bus važiuoti. Taip ir su 
širdžia, kad ir sugedusi bus, 
ji dar veiks tam tikrose ri
bose, bet smarkaus ir srun- į 
kaus darbo nepajėgs pakel- i 
ti. Skirtumai tarpe automo
bilio inžino ir žmogaus šir
dies yra toki, kad automo
bilio inžinui galima įdėti Į 
naują gasketą, bet sugadin
tą širdies valvą nepakeisi, 
nei nepataisysi...

Kad ir sugadinta širdies 
vai va būtų, širdis bus tiek 
stipri kiek bus stiprūs šir
dies raumenys, žinoma, dėl 
sugedusios vaivos kraujas 
pilnai nesipumpuos; už tai 
širdies raumenys daug smar 
kiau dirbs, kad tik kraujas 
gyslomis tinkamiau cirku

liuotų. Ilgainiui smarkiau 
dirbantieji širdies raumenys 
išburks, perils. Ir kai tas 
įvyksta, tuomet didis pavo
jus gręsia.

Bet kai žmogus žino kas 
yra negero su inžinu, ar nu
mano jog “boileris” varva, 
tai jis imasi priemonių, kad 
jie ilgiau laikytų, prižiūri 
uoliau, taiso, saugoja kad 
nesugriūtų.

Ir savo sugadintą — su
silpusią širdį žmogus gali 
taisyti duodant jai daugiau 
poilsio, saugojant kad neper
varginti ją, kad dar labiau 
nesugadinti ją. Žinant kuri 
širdies dalis yra labiau nu
silpusi, žinosi kaip savo šir
džiai tinkamiau pagelbėti. 
Apie tai bus kitą sykį.

sers- Asyzijos vedamas cho
ras. Visur matyti didelis pa
sišventimas — juk kai ku
riems reikia daugiau, kaio 
valandą gatvėkariu balado
tis, kol pasiekia lietuvišką 
bažnytėlę. Daugelį moka į- 
traukti prel. Maciejauskas, 
kurio energija, atmenant jo 
amžių, tenka nepaprastai 
stebėtis. Net gi kitų tautų 
žmonės pamėgę tą lietuvių 
šventovę. Vienas kaiminys- 
tėje gyvenąs buvęs biznie
rius, o dabar nuo darbų pa
sitraukęs namų savininkas, 
ištisas dienas praleidžia be
dažydamas, begražindamas 
bažnytėlę ir ne tik nieko ne
imdamas, bet dar ir pats 
medžiagą nusįpirkdamas.

Los Angeles lietuviai la
bai simpatingi, vaišingi ir 
malonūs. Su jais ne tik te
ko pora valandų praleisti 
prie mielų 'jubiliejinių vai
šių stalo, bet ir daugelio 
namus aplankyti. Visur taip 
miela lietuviška nuotaika: 
bet niekada nepamiršiu to 
vakaro kai keletas lietuvių 
klausėmės taip jautrios lie
tuviškos muzikos ir gilių lie-

(Nukelta į 4 pusi. )

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
ai pigesni auoftbtiti — he komttfns 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2262 W. CERMAK RD.........................Tel. CANai 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininkas
1 ' ' ■ ■ ' n j i . i, . ... -.v----- 1

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

' Springainlal 
Matracai

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

Ateikite šiandie!

Stadlo Ooach

Telefonas SEELEY 8760

%

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

3310 WEST ROOSEVELT ROAD •
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Kunigu Vienybės seimo proga
NUO KARO NUKENTĖJUSIŲ ŠELPIMAS

Šiandien įvyksta Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybės seimas Chicagoje. Posėdžiai laikomi Šv. Ka
zimiero Akademijos auditorijoj.

Seimo dienotvarkėj, kurią vakar paskelbėm, matėm 
net keliolika labai svarbių klausimų, kuriais mūsų ku
nigai rūpinosi ir rūpinasi. A

Dienotvarkėj pastebime, kad vieną pirmųjų vietų sei
me užima nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimo rei
kalai.

Jau kelinti metai prie Kunigų Vienybės centro vei
kia speciali šelpimo Komisija, kuri gražių ir stambių 
darbų nudirbo. Jos iniciatyva ir rūpesčiu kiekvienais 
metais išrūpinta iš Amerikos Vyskupų šelpimo Komi
sijos (veikiančios prie'N. C. W. C.) pašalpa nukentė- 
jusiems nuo karo lietuviams. Tos pašalpos mūsų tau
tiečiams tenka dešimtimis tūkstančių dolerių į metras. 
Be pašalpos, duodamos kitais keliais, Kunigų Vienybė 
išsirūpino (gavus iš Vyskupų Šelpimo Komisijos pini
gų), kad Amerikos Raudonasis Kryžius pasiųstų į Lie
tuvą už keliolika tūkstančių medikamentų. Atsižvel
giant į susisiekimo sunkumus, esančiuą karo metu, K. 
V. komisijai labai daug darbo reikėjo įdėti.
TAUTOS VARDO IŠGARSINIMAS

Kiaip žinome, Amerikos vyskupai kasmet daro spe- 
cialę rinkliavą nuo karo nukentėjusioms tautoms šelpi- 
ti. Kunigų Vienybė pasirūpino, kad ir lietuvių tauta 
į jų tarpą būtų įtraukta. Iš to yra keleriopa nauda; 
pašalpa ir tautos vardo garsinimas. Rinkliavos metu 
visose Amerikos katalikų bažnyčiose, vyskupų gany
tojiškuose laiškuose, .per radiją ir visuose katalikų laik
raščiuose greta kitų tautų yra garsinama ir Lietuva. ~ 
šiuo metu, kuomet Lietuva veda žūtbūtinę kovą dėl Jn rCtČjd
savo egzistencijos, ir medžiaginė ir moralinė parama 
jai būtinai yra reikalinga. Tad, savaime aišku, kad 
čia mūsų kunigų labai daug nusipelnyta.

nai ir stipriui stovi už laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atsteigimą. Amerikos katalikų (an
gliškoji) spauda šiandien yra stipriausia rėmėja lie
tuvių tautos teisių į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Tuo būdu Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų Vieny
bės susirūpinimas ir darbai, dirbami Lietuvai ir lietu
vių šelpimui tikrai yra svarbūs ir garbingi.

Mes na kiek neabejojame, kad K. V. seimas nutars 
remti bendrąjį lietuvių šelpimo fondą — U.L.R.F.A. ir 
ateis į talką jo skyrius suorganizuoti ir visą darbą sėk
mingai pravesti.

VIETOS LIET. KATALIKŲ REIKALAI

Kad K. V. seime iškils ir vietos lietuvių katalikų vi
suomeniniai reikalai, taip jau neabejojame, nes dieno
tvarkėj yra suminėta mūsų centralinės organizacijos — 
Federacija, LRKSA ir kitos; Kultūrinis Institutas, spau
da, jaunimas, kareivių motinų ir karo veteranų orga
nizavimas ir visa eilė kitų svarbių klausimų.

Matyt, kad bus svarstomas ir Amerikos Lietuvių Ka
talikų Istorinės Draugijos organizavimo klausimas. Šis 
klausimas yra dar naujas, bet svarbus, svarstytinas ir 
vykdytinas. Jei K. V. seime bus padaryta tokiai drau
gijai pradžia, neabejojame, kad mūsų visuomenė ją pa
rems.

Vienu žodžiu, Kunigų Vienybė daug yra nudirbusi 
ir dar daugiau dirbti užsimoja. Sveikindami jos seimą 
ir pačią organizaciją, nuoširdžiai linkime sėkmingai 
pravesti visus kilnius darbus, nustatyti tokias gaires, 
kad į tuos darbus įtraukti visą lietuvių kunigiją ir per 
ją visą Amerikos lietuvių katalikų visuomenę.

"Mažųjų" klausimas "didžiųjų" konferencijoj
Užvakar, atidarant “Keturių Didžiųjų” valstybių 

(Amerikos, Anglijos, Rusijos ir Kinijos) konferenciją, 
sekretorius Cordell Hull padarė tokį pareiškimą:

“Vyriausybės, kurios čia yra reprezentuojamos, yra 
pilnai sutikusios savo nusistatyme, kad taikos ir sau
gumo palaikyme ateityje turi būti bendras uždavinys 
ir bendra visų taiką mylinčių tautų, didelių ir mažų, 
atsakomybė.’ ’

Tai esąs vyriausias tarptautinio bendradarbiavimo 
uždavinys.

Anglijos atstovas Cadogan taip pat pažymėjo, kad 
organizuojant tarptautinę taikos organizaciją, (turi bū
ti pripažintas visų tautų, nepaisant jų didumo, suve
renumo lygybės principas. Iš tolimesnio anglų delega
cijos pirmininko pareiškimo atrodo, kad rusams ne
bus pripažinta jokių ypatingų koncesijų.

Ir aišku kodėl: nė viena iš jungtinių tautų negali 
sekti Hitlerį, kuris pavergė visą eilę tautų ir sukėlė 
antrąjį pasaulio karą. Jei taip įvyktų, tretysis pasaulio 
karas pasidarytų neišvengtinas.

Todėl, norint išvengti naujų karų, pokarinis pasau
lis turi būti atstatytas laikantis lygybės ir teisingumo 
dėsnių, sudarant galimumus visoms tautoms gyventi 
laisvu ir saugiu gyvenimu.

Ta pačia proga pravartu priminti vieną gana reikš
mingą faktą.

Šiomis dienomis gub. Dewey, respublikonų kandida
tas į prezidentus, susirašinėjo su Wendell Willkie. Pas
tarasis rašo gub. Dewey, kad jis turįs užtikrinimą, 
jog “Keturių Didžiųjų’’ konferencijoj mažųjų tautų 
ateities klausimas būsiąs sprendžiamas teigiama pras

Kun. Juozapas A. Karalius, darbštus Ku
nigų Vienybės pirmininkas, Shenandoah, 
P., lietuvių par. klebonas. Kun. Vien. sek
retorium yra kun. Jonas Balkūnas, Mas- 
peth, N. Y., liet. par. klebonas, iždininkas 
— kun. Jonas Boll-Balrtusevičius, šv. My
kolo par. klebonas, Scranton, Pa.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

L1 • riIš Prancūzų’ Kalbos Išverta 
JUOZAS POVILONIS

me.

Kai organizavosi Bendras Lietuvių Amerikiečių Šel
pimo Fondas, Am. Vyskupų šelpimo Komitetas ne tik 
malonų sveikinimo laišką prisiuntė, bet ir penkių tūks
tančių dolerių auką. Tai buvo šauni fondui pradžia ir 
tikrai stipri moralinė parama pasiekti tą, ko šiandien 
mūsų bendrasis fondas yra pasiekęs. '
K. V. IR LIET. PASIUNTINYBĖ PRIE VATIKANO

Vatikanas, kaip žinome, ne tik nepripažino nei vies- 
r.os nei kitos Lietuvos okupacijos, bet stipriai stovi už 
Lietuvos ir kitų mažų tautų teises į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Lietuvos pasiuntinybė prie Vati
kano ir šiandien laikoma lygiateise su kitų valstybių 
pasiuntinybėmis. Tai yra nepaprastai svarbu.

Lietuvos Pasiuntinybė prie Vatikano neturėjo jokių 
šaltinių, iš kurių galėtų išsilaikyti. Jai į pagalbą atėjo 
Kunigų Vienybė. Ji nuo pat okupacijos pradžios šią 
svarbią Lietuvos įstaigą savo iniciatyva ir pastango
mis sukeltomis lėšomis išlaiko. Be Kun. Vien. paramos 
toji pasiuntinybė jokiu būdu nebūtų galėjusi išsilai
kyti. , ,
LIETUVA IR KATALIKŲ BAŽNYČIA

Pirmųjų lietuvių, atvykusių į Dėdės Šamo žemę ir 
sunkiose sąlygose kūrusių savo gyvenimą ir stačiusių 
lietuvių įstaigas, eilės retėja. Šią savaitę stovime prie 
a. a. Juozapo Urbos kapo. Velionis kaip tik priklausė 
prie pirmųjų Amerikoj apsigyvenusių lietuvių, nes į šį 
kraštą atvyko prieš 56 metus. Jis buvo vienas iš tų, 
kurie rūpinosi, kad lietuviai turėtų savo parapijas, mo
kyklas, draugijas, biznį. Sukūręs šeimos židinį (savo 
auksinį vedybų jubiliejų minėjo prieš pora metų), rū
pinosi, kad sūnūs ir dukterys gautų mokslą ir kata
likišką išauklėjimą.- Vieną sūnų velionis išleido į kuni
gus ( dabartinis Šv. Kazimiero Seserų kapelionas kun. 
B. Urba), kitą sūnų prirengė bizniui vesti, vieną duk
terį leido į šv. Kazimiero akademiją, nepamiršdamas 
nei vyresnėms dukterims duoti mokslą ir tinkamą iš
auklėjimą.

Reikšdami pagarbą a. a. Urbai, sykiu pagerbiame vi
sus pirmuosius Amerikos lietuvius, pionierius, kurių 
rūpestingumu ir pasiaukojimu buvo padėtas pagrin
das mūsų įstaigoms, mūsų organizuotam visuomeni
niam gyvenimui. Šių pionierių eilės retėja, todėl neuž
mirškime jų, rūpinkimės jais ir juos pagerbkime, nes 
jie to užsipelno.

Kunigų Vienybės seimo proga mes norime ir tai pa
žymėti, kad stipriausias šiandien mažųjų tautų teisių 
užtarėjas yra Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII. Kaip 
Jo. Šventenybėj taip ir Amerikos Vyskupai neabeioti- rica^ skyriuj

Lietuvių veikėjų pareiga tuojau pasirūpinti įsteigti 
visuose miestuose ir miesteliuose Bendro Lietuvių šel
pimo Fondo (United Lithuanian Relief Fund of Ame-

(Tęsinys)
Po keleto dienų.

Kunigui Darmont,

Jūsų laiškas atėjo kaip 
tik paskatinti manęs būti 
kantriam; kantrus būti aš 
jums pažadėjau kiekvienam 
dalyke. Leidžiu dabar valan 
das labai sunkias, pilnas bai 
mės ir įsiutimo. Aš klausiu 
savęs, kaip tatai? Maksas 
Enguerrandas dar gyvas! 
Aš niekados nemaniau, kad 
jis galėtų būti taip arti ma
nęs. Jo atsiradimas pirma
me pulke, prieš gaunant jū
sų laišką, šiomis dienomis 
čia buvo netikėtas. Ak, smū 
gis buvo skaudus!

Įgulos komendantas mane 
buvo išsiuntęs į 4 kuopos 
palapines už Bel-Abbeso nu
nešti įsakymo. Ten aš ir su
tikau Maksą.

Pirmiausia jis karčiai nu
sijuokė: “Aš netikiu į Die
vą,—tarė jis man,—bet pa
bandysiu tikėti į velnią. Ta
ve atradau tokioj pat uni
formoj, kaip ir aš, tai per 
daug! Bet ką tu čia darai? 
Ak, taip, šita garsioji va
gystė! Tu pasirodei labai iš
mintingas, pabėgdamas į 
legijoną.”

—Man reikėjo pabėgti nuo 
ištikusios gėdos.. Bet kas gi 
tave patį čia atvijo?

—O, esu smarkiai apkal
tintas. Jei atsidūriau legijo- 
ne, tai ne savo noru. Ką gi, 
aš niekados labai geras vai
kas nebuvau; aš linksmai gy 
venau; paskui vieną dieną 
dalykai visai pablogėjo; ir, 
jei aš nebūčiau atėjęs,—ži
noma, pagal mano tėvo įsa
kymą— ieškoti prieglaudos 
čia, aš turėčiau didelės gar
bės patekti į teismą už va
gystę, padirbimą, padirbi
mu pasinaudojimą ir t.t,

—Banditas!
—Gerai, jei nori! būtų ga

lima įrašyti į mano sąskai
tą žygį,—kad išvijau Dona- 
dieu iš Enguerrando namų; 
nes, mano mažasis Danie
liau, tu, be abejo, nujauti, 
kad ir aš esu šį tą padaręs 
įvykdant vogimą Touro gat
vėje...

Ak, tikrai, aš spėjau, kad 
šitas nevykęs sutvėrimas 
turėjo būti mano nelaimių 
pradžia, bet, girdint jį apie 
tai kalbant su tokiu pasity
čiojimu, mane apėmė baisus 
pasiutimas. Aš puoliau ant 
jo, ir po kelių minučių jis 
gulėjo ant žemės, ir manau,

Pas Los Angeles 
lietuvius

(Atkelta iš 3 pusi.)

tuviškų dainų jaukiuose Ces- 
nulių ir Starkienės namuo
se.

Kaip nustembi žmogus, 
kai toli net prie Pacifiko 
randi taip karšta Lietuvos 
meile plakančias širdis, ko
kiais pasirodė daugelis Los 
Angeles lietuvių.

Hollywoode ir San Juan 
Capistrano

Susidaro įspūdis, kad Los 
Angeles lietuvių kolonija 
augs. Vis daugiau ir dau
giau atsiranda lietuvių, ku
rie pasiekę vyresnio amžiaus 
persikelia čia gyventi, įsi
gyja net po keletą namų. 
Čia klimatas labai palankus 
sveikatai.

Lietuvių atradome net pa- 
liai Hollyvvoodą. Tiesą sa
kant, tas garsusis Hiolly- 
woodas — nieko ypatingo. 
Miestelis, išvaizda net men
kesnis už kitus. Daug puoš
nesnių rezidencijiųi gražesnių 
namų turi Beverly Hills.

Negalėjau atsistebėti prel. 
Maciejausko svetingumu, ku 
ris per kelias dienas su sa
vo automobiliu vežiojo sker
sai ir išilgai Los Angeles. 
Pagaliau suplanavo ir dides- 

-nę .kelinę-:^^Sį«u Juan 
Capistrano misijas, čia įspū 
dingos liekanos žemės drebė
jimo . sugriautos bažnyčios, 
čia jaukus misijų kiemas, 
kur halti balandžiai tupia 
ant pečių, ant rankų ir drą
siai lesa kviečių grūdus iš 
saujos. Kaip gi nudžiugome 
pamatę net gi tą Lietuvoje 
pamėgtą kregždę oru vik
riai benardančią.

— Pacifikas, žiūrėkite, 
koks jis ramus, — kalbėjo 
malonus prelato įnamis Jo
nas Petrauskas, kai sustojo
me vandenyno bangose pa- 

‘ sdtaškyti. Tokia užvėja prie 
stataus kranto, toks įdomu
mas paskui krabus kanio- 
tis!

Keletas dienų, praleistų
kad būčiau jį sulamdęs, jei svetingoje ir vaišingoje pre- 
nebūtų įsiterpę keli draugai. lato klebonijoje, bebendrau-

Jis atsikėlė su karčios ne
apykantos pilnu žvilgsniu.

—Mano mažasis Dona-t
dieu, tu turi visuomet tą 
patį kumštį, bet nebijok,— 
mes susitiksime.

jant su mielais Ramiojo van
denyno pakrančių lietuviais 
paliko šviesius atminimus 
visam amžiui.

(Daugiau bus)
Kun. J. Prunskis

—Kada tik norėsi!
—Aš tavęs neapkenčiu!

Kalboje tauta pasako, kas 
ji esanti ir ko verta. Kalbo- 

Bet ką aš tau padariau? je yra išdėta, visa tautos pri-
------------------------gimtis, istorija, būdo ypa-

Papratimas — didesnė jė- tybės, siela, dvasia. (Jab- 
ga, negu pati gamta! — lonskis)

STASYS LITWINAS SAKO:
fl U fiP Tai Geriausias Laikas Pirkti 

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

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Dury — Waliboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos 6y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Eaameilo — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 8. hAASTID ST. TEL. VICTOBY 1212 

VALANDOS; Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. pp.
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Roselando žinios

Rugp. 13 d. šv. Vardo vy
rų draugija ėjo bendrai prie 
šv. Komunijoe ir turėjo pus
ryčius ir susirinkimą. Ka
siems Krikščiūnas atsisakė 
nuo savo pareigų, nes va
žiuoja mokytis, į jo vietą 
išrinktas J. Noreiki3, jau
nas vaikinas ir vienas iš 
parapijos komiteto narių. 
IŠVAŽIAVIMAS

rugp. turėjo Labdarių ūkyje 
sėkmingą pikniką, nes iš to 
pikniko ir parapijai davė 
$50.00. Kunigai yra labai 
dėkingi šiai kuopai, veikėjas 
K. Rubinas kuopos raštinin
kas išdavė raportą iš LRKS 
A seimo, visi yra patenkin
ti.
MIRfi

Prieš kiek laiko čia mirė 
lietuvis batsiuvis — šykš
tuolis, kuris niekur nedaly-

Šv. Vardo draugija turi vavo ir nepriklausė. Koresp. 
savo išvažiavimą-pikniką
Ryans Woods 87 ir Western 
Avė. Turėtų visi paremti šį 1 
išvažiavimą, nes yra labai

Gerai veikia

t.
JURGIS JANKAUSKAS
Gy v.: 1836 S, 49th Court,

Cicero, Illinois.

Town of Lake. — švento 
Pranciškaus Vienuolyno Rė* 
mėjų 3 skyr. mėnesinis sus
inąs įvyko rugp. 15 d. pa
rapijos svetainėj. Helen Mar 
tinkienė ir Adelė Kurpiene 
įsirašė į Šv. Pranciškaus Rė
mėjų skyrių.

Iš apskričio raportavo aps 
kričio pirm. A. Snarskienė, 
kad apskričio piknikas pa-1 
vyko. Į seimą apsiėmė va į 
žiuoti A. Snarskienė ir V j 
Maslauskienė, Seimas įvyks 
rugsėjo 17 d., Šv. Pranciš
kaus akademijoj, Pittsburgh. 
Pa.

Rėmėjos gerai gyvuoja, 
gauna naujų narių. Rėmėja

Mir6 rugp. 21d., 1944iti.. Ur
vai. ryto.sulaukęs puaėa aini

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

Paliko dideliame nuliūdime: 
moterj Kotriną (po pirmu vy
ru Ramonienė); dukterį Ele
ną Statkienę ir žentą Edvar
dą ir jų dukterį; 3 podukrea 
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 seeeris.

Kūnas randasi pašarvotas — 
Antano B. Petkus koplyčioje. 
1410 So. BOth Avė., Cicero, 
Iii. laidotuvės įvyks penktad., 
rugp. -25d. Iš koplyčioj 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Antano parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gegulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtais į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, IiukRį Ir 
visa šeimyna.

Laid. direktorius — Antanas 
B. Petkus, tel. Cicero 2109.

SUSIRINKIMAI
VAKARA RENKASI 

LABDARIAI

Labai svarbus Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos cent
ro susirinkimas įvyksta šį 
vakarą, 7:30 valandą, šv 
Kryžiaus par. salėj.

Šis susirinkimas atkelta 
savaitė anksčiau, nes yra 
daug svarbių reikalų — prie 
glaudos statyba, rudeninis 
piknikas ir t.t. Visų kuopų 
atstovai ir veikėjai būtinai 
atvykite. Valdyba

Federacijos 12 skyriaus 
susirinkimas įvyks rugpiū-

Sutrenkė
Mrs. Beatriče Corbett, 29 

metų, 5006 W. End Avė., 
buvo sutrenkta nepažįstamo 
užpuoliko, kai ji lipo į base- 
mentą savo name. Ji buvo 
nugabenta į ligoninę.

Nudegė ir mirė
Joan Bartosz, 7 metų,

4536 So. Justine St., mirė 
kauntės ligoninėje praeitą

gerais tikslas draugijos, rū
pintis kareiviais ir jiems 
siųsti dovanas. Kurie dar 
nesate pridavę savo narių 
kareivių antrašus, malonė
kite įteikti dvasios vadui 
kun. B. Griniui, nes reikia 
duoti atspausdinti.
LABAI GRAŽIAI

15 d. rugp. — Žolinę la
bai gražiai apvaikščiojo Vi
sų Šv. parapija. Kleb. kun.
J. šaulinskas laikė mišparus, 
choras vedamas varg. K. Sa 
bonio labai gražiai giedojo 
mišparus, kun. B. Grinius 
pasakė gražų ir pamokinan
tį pamokslą šventei pritai
kintą.
NOVENA 1

Visų Šv. bažnyčioj yra 
kas penktadienį 7:30 v, va
kare pamaldos prie Sopulin
gosios Svč. Motinos lietuviš- Į pirmadienį nuo nudegimo, 
kai, o 8:15 yra angliškai, kurį gavo sekmadienį, kai 
turėtų visi kas gali naudo- ugnis pagavo jos rūbus. Ma- 
tis tomis paihaldomis, nes noma, kad maža mergytė 
tos pamaldos yra įvestos, žaidė su degtukais, 
kad karas greit baigtųsi ir 
kad V. Dievas duotų teisin
gą ir pastovią taiką. Turė
tume tose pamaldose prisi
minti kenčiančią Lietuvą, 
kad V. Dievas jos pasigai
lėtų.

Praeitą sekmadienį kun.
M. Urbonavičius, MIC. pasa
kė gražų ir pamokinantį pa
mokslą, o choras vedamas 
varg. K. Sabonio gražiai gie
dojo. Kas sekmadienį 10 v. 
yra iškilmingos šv. Mišios 
su lietuvišku pamokslu, ir 
choras per šias šv. Mišias 
gražiai gieda.
DŽIAUGIASI

• Parapijiečiai džiaugiasi, 
kad sugrįžo mokytojos Šv.
Kazimiero Seserys iš atos
togų, nes mokytojos seserys 
ynai parapijos pažiba, viltis 
ir ateitis.

LRKSA 33 kuopa 13 d.

JUOZAPAS BEGANSKAS

Mirė rugp. 22d., 1944m., 3:- 
30 vai. • ryte, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Vilnlauo apakr., Labanoros Pa
rapijos, Palakajo kaimo. 

Amerikoje išgyveno 3 m. 
Paliko dideliame nuliūdinto: 

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

Kūnas randasi pašarvotas — 
namuose, po adresu 4 508 So. 
Hermitage Avė. laidotuvės į- 
vyks penktad., rugp. 25d. Iš 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas 
j šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingoj pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, 8*ww Sū
nus, Ir visus kitos Giminės.

I.aid. dirokt — John F. Eu- 
delkis, telefonas YARds 1741.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 20® PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūšų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilna patenkinimą. 

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
•tai vienas ii mūsų gralių MONUMENT CO.

paminklinių produktų. s
DIDYSIS Ofisas Iv Dirbtu*: 687 N. WE8TEBN AVĖ.

(Netoli Grsnd Ava)
PHON B • HfiBOLiEnr 8108

VINCENTAS PANĄVAS
Mirė rugp. 21d., 1944m., su- 

laukęo pusės amžiaus.
Gimęa Lietuvoje. Kilo iš 

Ežerėnų apskr., Rimšės par,-, 
Medeišių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
seserį. Adelę Chaponienę ir jos 
vyrą Vincentą ir jų šeimas, du- 
pusbroltua Domininką ir Juoza
pą ir jų šeimas; pusbrolio 
sūnų Mykolą Karlavičių ir jo 
šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietu
voje paliko tris seseria ir bro
lį.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 8.
California Avė. I>aidotuvės )- 
vyks ketvirtad., rugp. 24d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto buo 
atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Panelės Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingou pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiami© visus 
gimines, draugus ir pažįutamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Švogerts. Pus
broliai, Pusbrolio Sūnus Ir vi
sos kitos Giminės.

Laid. direkeorius: John F. 
Eudeikis, bei. LA F. 0727.

Gelbėkite karių gyvybes —- 
aukokite savo kraują.

A. t
ONA ŠNAIDERAITfi

Gyv.: 722 We«t 18th Street.

Mirė rugp. 22d., 1944m., 13:. 
30 vai. ryto, sulaukuo 28 metų 
amžiaus.

Gimus Minneapolis. Minn.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motiną Ona (po tėvais Kry- 
žaitė); 4 brolius Aleksandrą 
(U. 8. Army) ir marčią Mar- 
garetą, Petrą (U. S. Army), Jo
ną (17. 8. Army), ir Stanlolovą 
ir marčią Genovaitę ir Jų šei
mą; 2 seseris Juliją Galminie- 
nę ir žentą Stanislovą, Sofiją 
Stučinskienę ir žentą Antaną 
(U. 8. Army) ir jų šeimas; ir 
daug kitų giminių, .draugų ir 
pažįstamų.

Kūnau pašarvotas J. F. Ha- 
džiaus koplyčioje, 668 W. 18th 
Street.

Laidotuvės įvyko šeštadienį. 
Rugpiūčlo 26 d.. 1944 m. Iš 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėta j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
niu sielą. Po pamaldų bUa nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotu vėue.

Nuliūdę:
Motina. Broliai, ."MeteryM, 
Marčios, lentai. Jų šei
mos Ir kiton GbnlMOH.

laidotuvių Direktorius J. F. 
Kadžluu, Tel. Canal 6174.

Čio 25 dieną (penktadienį) 
vakare po lietuviškos nove- 
nos pamaldų Šv. Antano pa
rapijos mokyklos kambary
je, Cicero, III.

Kviečiama dalyvauti visų 
draugijų ir klubų atstovai 
šiame susirinkime, nes teks 
svarstyti daug svarbių rei
kalų. Taip pat kviečiama 
kareivių draugijos ir Rau
donos Rožės klubo atstovai.

f

Utenos klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks rugpiū- 
čio 24 d., 8 v. v., 4500 S. 
Talman Avė., Vingeliausko 
svetainėj. Visi klubo nariai 
prašomi būti susirinkime.

Valdyba A. G

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED

BBS

JUOZAPUI URBAI mirus,I
Šio didžio skausmo valandoje 

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų
Draugijos Centras reiškia giliausią užuojautą

<
savo liūdinčiam kapelionui 

GERB. KUNIGUI BOLESLOVUI URBAI, 
jo motinai, Urbų šeimai ir visai giminei 

dėl mirties jų brangaus tėvelio. 

Užuojauta lydima dviejų Šv. Mišių auka.

ANTANINA NAUSftDIENfi, Pirm. 

VERONIKA GALNAITfi, Rast.

riAPGl'TI-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — ano 
9:30 vai. vakare.

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

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

s Telefonas — GROvehill 2242
sF=

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

A. III A.
JUOZAPAS URBA

Gyveno adresu 6745 So. Campbell Ava., Chicago, III.
Mirė Rugpjūčio 20d., 1944ixi., 7 :20 vai. vak., sulaukęs 

senatvės.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskričio, Grinkiškės 

parapijos, Piplių kaimo. Amerkoje išgyveno 56 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Petronėlę (po tėvais 

Kuizinaitė); du sūnus — Kun. B. Urbą (šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno kapelionas), Steponą ir marčią Mari joną; 5 duk
teris — Sofiją Kerwln ir žentą Thomas, Alice Sarpalienę, 
Bertha Rakauskienę, Jedvygą Rupp ir žentą Leoną, ir Beatriče; 
10 anūkų; brolį Anufrą; švogerį Kajetoną Bružą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų.

Kūnas randasi pašarvotas koplyčioje, 6812 So. Western 
Avenue.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugpjūčio 24d., 1944m. 
Iš koplyčios 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenčiau
sios Panelės Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į švento Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę įteka: Moteris, Sūn&i, Dukterys, Marti, Žentai, 
Anūkai, Brolis, Švogeris ir visos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius — I. J. Zolp, tel. YARds 0781.

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Vlsono 
Chicagos Dalyse

Rądlo Programai WGE6 
(1890 k.)

Firaiadianlaia ir Ketvirtai. 
• v»i. vak.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir HsU|

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalysi

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
19766 S. MICHMAN A V*.

Phones: CANAL 2513 
OOMMODOBE 5766 

PULLMAN 1376

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 LITUANICA AVĖ. Phone TAROS 4908

, J. LIULEVICIUS
4348 SO. CALIFORNIA AVĖ._______ Phone LAP. 3671

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STBEEI

- Telepkone YARDS 1419

L I. ZOLP
1646 WEST Phone TAROS 0781

MAŽEIKA
8319 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—36
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Baisus motinos pasielgimas

Motina tik ką nenužudė berniuko, 
kadangi norėjo mergaitės

SUŽALOJO KŪDIKIUI GALVUTĘ, ĮLAUŽĖ KOJĄ, ŠON
KAULIUS. — BIJOJO KAD GAL NE JOS VAIKAS. 
— JAI PER SUNKUS MOTINOS GYVENIMAS...

7 savaičių amžiaus Dennis 
Dybicz šiandie guli apskri
ties ligoninėje labai rimtoj 
padėtyje įmuštu pakaušiu, 
įlaužta koja ir įlaužtais šon
kauliais; o policijos apsau
goje laikoma vaikelio moti
na Mrs. Betty Dybicz, 19 m., 
7102 Lowe avė., kuri kalti
nama, jog kūdikį kankinusi 
ir norėjusi jį nužudyti.
GAL NE JOS VAIKAS?

Po ilgų klausinėjimų Mrs. 
Dybicz prisipažino kokiais 
sumetimais ji buvo privers
ta taip nežmoniškai pasielg
ti su savo vaiku. Ji sakė, jog 
iš karto ji vis abejojo ar 
Dennis buvo jos dabartinio 
vyro vaikas, ar kito vyro, 
plieno dirbtuvės darbininko, 
su kuriuo Mrs. Dybicz drau
gaudavo. Bet dabar ji beveik 
įsitikinusi, jog jos vyras yra 
berniuko tėvas.
NORĖJO MERGAITĖS

Nežiūrint to, Mrs. Dybicz 
pareiškė, jog ji visą laiką 
labai norėjusi mergaitės, ir 
prieš laiką ji pasigyrė pažįs
tamiems, kad busianti mer-‘ 
gaitė.

“Dennis per greit atėjo”, 
— tęsė Mrs. Dybicz. “Aš po 
to buvau namie visad pri
rišta. Aš norėjau važiuoti į 
parkus ir pasilinksminimo 
vietas. O mano vyras dirb
davo kartais 16 valandų į 
dieną ir būdavo per daug 
nuvargęs ir mieguistas. Jis 
manęs niekur nesivesdavo. 
Man niekad nebuvo gerų lai
kų.”
SUKANDŽIOJO, TAMPĖ

Dėl tų sumetimų Mrs. Dy
bicz, netekusi kantrybės, iš
liejusi savo pyktį ir kerštą 
ant savo kūdikio. Dantimis 
sukandžiojo vaikui galvutę, 
taip ištampė kūdikiui ran

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIAL6MIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE,

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054

NATHAN
KANTKR‘IJetuviAkasŽydukas'*

kas ir kojas, kad kairioji 
ranka išnarinta ir kairioji 
koja įlaužta. Prie to įlaužta 
trys šonkauliai ir kaklo kau
las. Vaikas jau kelios dienos 
guli skausmuose ligoninėje. 
Gydytojai sako, yra vilties, 
kad vaikutis pasveiks. 
VYRAS NEATLEIS

Vąiko tėvas, Chester Dy
bicz, 25 m., labai įnirtęs 
prieš savo žmoną už vaiko 
kankinimą. Vyras anksčiau 
pastebėjo, kad vaikas nebu
vo sveikas, bet žmona jam 
išaiškino, kad netyčia užga
vusi kūdikio kojytę į veži
mėlį. Jis jai patikėjo.

Chester sako, jei žmo
na taip dabar pasielgia su 
vaikais, tai negalima ja to
liau pasitikėti. Jis labai my
lįs vaikus ir nori būti tikras, 
kad jie bus žmoniškai augi
nami.

Todėl Mrs. Dybicz ne la
bai šviesi ateitis. Jei vaiku
tis mirs, ji bus kaltinama 
žmogžudyste. Jei kūdikis 
nemirtų, motina būtų kalti
nama vaiko ^apmušimu su 
tikslu nužudyti.

Atsistatydino
Earl G. Harrison, per du 

metu Imigracijos ir Natūra
lizacijos Komisijonierius, re
zignavo. Prezidentas Roose- 
veltas priėmė jo rezignaci
ją.

P-as Harrison puikiai su
tvarkė visą Immigration 
and Naturalization tarnys
tės darbą. Jis pasekmingai 
vedė registravimą ateivių 
1940 m. ir identifikavimo 
programą, kuri lietė suvirs 
milijoną ateivių — vokiečių, 
italų ir japonų kilmės.

GIN
VYNO
KORDIALŲ

HEROJAI KAPELIONAI

U. S. A. kapelionas Joseph R. Lacy (kairėje), Hartford 
vyskupijos kunigas, ir U. S. A. kapelionas John S. Malo- 
ney, Rochester, N. Y., vyskupijos kunigas, buvo apdova
noti U. S. Distinguished Service Cross už nepaprastą he- 
loizmą laike invazijos Prancūzijon.

Negalima būti kataliku 
ir komunistu

ROMA. — Atsakydamas 
į vieno laikraščio pareiški
mą būk jis esąs katalikų ko
munistų vadas, kapidnolas 
Salotti viešai pareiškė, jog 
jis tvirtai laikosi šv. Sosto 
nusistatymo, jog negalima 
būti geru kataliku ir komu
nistu. Komunizmas griežtai 
prieštarauja daugeliui svar
biausių katalikų bažnyčios 
tiesų.

Unijos reikalingos
GRAND RAPIDS, Mich. 

— Vietinis vyskupas, J. E. 
Francis J. Haas, kalbėda
mas tipografistų unijos sei- 

ime, pareiškė, jog darbinin- 
Ikų yra prigimta ir šventa 
teisė organizuotis į unijas 
ir vieningai reikalauti savo 
teisių. Bet sykiu sd tuo dar
bininkai neturi pamiršti ir 
savo pareigų.

Daugiau anglies
WASHINGTON. — Kuro 

departamentas praneša, jog 
aną savaitę minkštos ang
lies iškasta 12,110,000 tonų, 
arba 110,000 tonų daugiau 
kaip prieš savaitę.

Aklas vairavo
Nors apjakintas tam tik

ro nuodingo skystimo iš lėk
tuvo motoro, kai jį sudavė 
priešo kulkos, lakūnui 2nd 

ILt. James Abelį, 537 W. 87th 
St., pavyko “raišą” lėktuvą 
sėkmingai vairuoti virš prie
šo žemės, ir jį laimingai grą
žinti Anglijon.

| Hawaii į 18 valandų
United Air Lines kompa

nija prašo valdžios leidimo 
po karo lėktuvais reguliariai 
vežioti žmones iš Chicagos 
į Honolulu. Manoma kelionę 
atlikti per 18 vai., ir kainos 
būsiančios labai prieinamos.

Karnivalas

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos 
karnivalas prasidės ketvir
tadienį, August 24-tą dieną, 
7 vai. vakare, prie 44th ir 
Damen avė. Karnivalas tęsis 
iki Labor Day, Sept. 4 įdie
nos. Karnivalas bus didelis, 
net keli “ridės”, daug būdų, 
daug įvairių žaidimų ir kitų 
dalykų.

Kviečia
r i

Šv. Kryžiaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje August 
27 dieną, ateinantį sekma
dienį, 10:30 vai., bus atlai
kytos iškilmingos šv. mi
šios už visus gyvus ir miru
sius jaunus vyrus, esančius 
tarnyboje, ir pasaulio taiką. 
Šv. Kryžiaus Motinų Karei
vių Klubas kviečia visus da
lyvauti šv. mišiose ir priim
ti šv. Komuniją.

Nubaudė

James Whiteside, 44 me
tų, 2848 N. Albany avė.,.bu
vo teisme nubaustas $50 
praeitą pirmadienį už tai, 
kad jis suko ranką Amold 
Koepling, 12 mėtų amžiaus, 
2952 Diversey avė., kai jau
nuolis stovėjo netoli jo na
mo.

Skelbkite^ “Drauge”.

CRANE
5332

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti........... $9.80
STOKER COAL, Aukttos rfliles, $7*45 

2 syk plautos, Chenfiftkal prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$11.25
PETROLEUM (DOKE (Courae), 

PETROLEUM COKE (Pilė Rnn)

Didvyriški kapelionai

į . Kapelionai kovos laukuose
KETURI KARIUOMENĖS KAPELIONAI ŽUVO 

JŪROJE, KAD KITUS VYRUS IŠGELBĖTŲ

Mirtis pirmo leitenanto 
Dominic Ternan, pranciško
nų kunigo, kuris sniperio 
buvo nušautas, kada jis tei- 
kė paskutinį patarnavimą 
mirštančiam kareiviui Nor
mandijoj, tik pabrėžia nar
sumą kapelįonų ginkluotose 
jėgose — katalikų, protesto- 
nų ir žydų — kurie kasdien 
rizikuoja savo gyvastį dva
siniai aptarnaujant kovojan
čius vyrus.

Kunigas Temas, asisten
tas Šv. Pranciškaus Assisi 
bažnyčioje, New Yorke, yra 
trisdešimtas kunigas, kuris 
žuvo nuo musų įstojimo ka- 
ran. Trylika kapelionų Ar
mijos ir Laivyno užmušti 
veiksmuose arba numirė nuo 
žaizdų. Kiti nuo ligų arba 
nuo nelaimingų atsitikimų.
JŪRININKAI BUVO 
IŠGELBĖTI

Karo departamento kape
lionų šefas pranešė apie ke
turis jaunus armijos kape
lionus — vieną kataliką, vie
ną žydą ir du protestonu.
Visi buvo armijos transpor
te, kurį priešas torpedavo.
Kada laivas skendo giliau ir 
giliau į vandenį, keturi ka
pelionai atidavė savo gyvy
bės saugotojus (life pre
serve rs) keturiems jūrei
viams ir ėmė melstis. Jū
reiviai buvo išgelbėti, bet 
kapelionai žuvo.

Išgelbėti jūreiviai pasakė 
kaip šie keturi kapelionai 
žuvo. Jaunas prekybinio lai
vo jūreivis pasakė: “Kada 
mūsų laivas skendo, šie ka
pelionai nusiėmė saugotojus Lmcolno parke, Ghicagoj, 
ir mums juos padavė. Mūsų žvėryne elandų rūšies antilo- 
mažas laivelis apleido skęs-' pų šeima padidėjo vienu na-
tantį laivą. Bangos mus 
blaškė. Mūsų paskutinis re
ginys — keturi kapelionai 
suėmę rankas meldėsi.”
PAAUKOJO SAVO 
GYVYBĘ

Kariuomenės kapelionai, 
kurie paaukojo savo gyvy
bę, kad kiti būtų išgelbėti, 
buvo rabinas Alexander

Vėl pas popiežių
VATIKANAS. —' Prezi

dento Roosevelto pasiunti
nys Šv. Sostui, Myron Tay- 
lor, šiomis dienomis vėl ma
tėsi su Šv. Tėvu. Audiencija 
tęsėsi pusvalandį.

COAL COMPANY 
So. Long Avenue

10.95

Goode, Congregation Beth 
Israel, York, PennsyĮvania; 
kunigas John P. Washing- 
ton, St. Stephen’s Church 
Arlington, New Jersey; Rev. 
Clark Poling, First Dutch 
Reformed Church, Schenec- 
tady, N. Y.; Rev. George L. 
Fox, Methodist Church, Gil- 
man, Vermont.

Įvairių tikybų kapelionai 
kooperuoja kovos laukuose 
kaip ir patys kareiviai.

F. L. I. S.

Mirė kardinolas
ROMA. — Pirmadienį, 

netoli Neapolio, po kelių sa
vaičių ligos, mirė valstybės 
sekretorius kardinolas Lui- 
gi Maglione, sulaukęs 67 m. 
amžiaus. Kardinolas, gydy
tojų patariamas, liepos mė
nesį nuvyko Neapolin poil
siui. Maglione kardinolu 
paskirtas 1935 m., o valsty
bės sekretorium 1939 m. 
Pirm to buvo popiežiaus at
stovu Paryžiuje ir Šveicari
joje.

riu. Ši antilopų rūšis, kai a- 
teina į pilną amžių, būna 
didesnė už paprastas antilo- 
pas. Jų tėvynė — Afrika, 
kur jos naudojamos ir ūkio 
darbams, panašiai kaip ki
tuose kraštuose arkliai, asi
lai, jaučiai ir k.

Siuntiniai kariams
Chicagos pašto viršinin

kas p. E. Kruetgen prane
ša, jog gavus pačių kareivių 
parašytą prašymą, galima 
jiems siųsti siuntinius su 
valgomais daiktais iki pen
kių svarų. Siuntinius iki pu
sės svaro galima siųsti be 
prašymo, bet juose negalima 
dėti valgomų daiktų.

Auga paralyžius
Sveikatos departamentas 

praneša, jog paralyžiaus iš
tiktų aukų už Chicagos da
bar yra 23. Plačioe Chicago- 
je nuo pereito penktadienio 
nepranešta naujų susirgi
mų.

/ mus
X Kun. Juozas Aleksiū- 

nas, Karalienės Angelų par. 
klebonas, Rytų Provincijos 
Kunigų Vienybės iždinin
kas; kun. Pijus Lekešis, Ry
tų Provincijos Kun. Vieny
bės pirmininkas, lankėsi dnr. 
“Draugo” redakcijoj. Mieli 
svečiai yra atvykę į Kunigų 
Vienybės seimą. Abu iš 
Brooklyn, N. Y. Juos atly
dėjo kun. Ig. Albavičius ir 
kun. P. Gasiūnas.

X Stella Brozas, 1320 S. 
49 Ct., Cicero, III., yra L. 
Vyčių Chicagos apskrities 
išrinkta sudaryti sąrašą vi
sų Chicago vyčių karinėje 
tarnyboje, kad jiems užpre
numeravus “Vytį”. Kuopų 
veikėjų prašoma jai padėti 
pridiuodant vardus ir adre
sus narių ar jie randasi na
mie ar užjūryje. Prašome 
siųsti jai aukščiau paduotu 
adresu.

X Marijona šrupšienė, j- 
vairių. draugijų veikėja, 
džiaugiasi, kad jos sūnus 
Brother L. Roger, kuris y- 
ra De LaSalle vienuolijos 
narys, yra paskirtas subdi- 
rector Cotter High School, 
Winona, Minn. Tai pirmą 
kartą tokiam jaunam vienu o 
liui tenka tokią svarbią vie
tą užimti.

X Muzikas B. Janušaus
kas ir jo žmona dainininkė 
Marijona, palieka Beverly 
Hills koloniją ir persikelia 
į Marąuette Park, kur jam 
bus patogiau vargonininko 
pareigas eiti.

X Dolores šnipša, duktė 
Marąuette Park veikėjų Ma
rijonos ir Aleksandro šrup- 
šų, yra išvykusi visam mė
nesiui pas Venckų į Paw 
Paw, Mich. Grįš pradėti savo 
antrus mokslo metus šv. Ka 
zimiero akademijoje.

X Petrui Daužvardžiui, 
Lietuvos konsulo sūnui, pra 
ėjusios savaitės pabaigoj pa 
daryta apendiko operacija, 
kuri pavyko ir ligonis sveik
sta. Operaciją darė dr. St. 
Biežis Šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

X Jonas Paulis ir jo žmo
na Mary Paulienė, stambūs 
Marąuette Park biznieriai, 
kurie turi Hardaware krau
tuvę, 2415 West 69th St., 
išvyko su trimis savo vai
keliais ir motina Druktenie- 
ne atostogoms į Detroit, Mi- 
chigan, pas gimines, Kostą 
Bukį.

X M. ir O. Vaznių dukre
lė Cecilija įstojo į mergai
čių armiją (WACs). Vaznių 
du* sūnūs yra Dėdės Šamo 
kariuomenėje.

S500.00U.S. WAR
H

BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKE, RUGS. SEPT. 4d., I944m.
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