
DRAUGAS
The Llthmutfaui Daily Friend

IVBIJSHTO BT THEUTHTJANIAN 
CATHOLJC PRESS SOCIETY

2334 S. Oakley Avė., Chlcago, III.
Tclephone Canal 8010—8011

The moat InfluenUal 
J4thuaulan P^tly ta America THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

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

■—Abraham Lincoln

No. 178 Kaina 3c Chicago, Illinois, Pirmadienis, Liepos (July) 31 d., 1944 m. Price 3c Vok XXVIII

1USAI OKUPAVO ŽAGARE, TYTUVĖNUS IR JONIŠKI
B-29 LĖKTUVAI PUOLĖ MAN D2URIJĄ

WASHINGTON, liepos 
29. — Karo Departamentas 
pranešė, kad amerikiečių 
nuostoliai “buvo labai leng
vi,’’ naujųjų B—29 lėktuvų 
atakoje ant taikinių japonų 
laikomoj Mandžurijoj ir o- 
kupuotoj Kinijoj.

Tie lėktuvai pakilo iš Ki
nijos bazių dienos metu. 
Taikiniai buvo Anshan, 75 
mylias nuo Mukdeno, Man

UŽĖMĖ OROTE PUSIAUSALĮ GUAME
PEARL HARBOR, liepos 

30. — Adm. Chester W. Ni
mitz pranešė, kad amerikie
čiai užėmė Guam salos Oro- 
te pusiausalį, kuris , saugo 
pietinį galą Apra uosto. A- 
not Nimitz, organizuota ja
ponų opozicija Orote buvo 
pribaigta penktadieny.

Amerikos marinai jau 
praėjo pro buvusius U. S. 
karių barakus.

Tinian saloje, 130 mylių

PUOLĖ NACIŲ ALIEJAUS REZERVUS
LONDONAS, liepos 29 — 

Maždaug 2,000 Amerikos 
lėktuvų antrą kartą per 24 
valandas puolė nacių ir taip 
sumažėjusius, aliejaus rezer
vus. Jie numetė apie 3,000 
tonų bombų ant didžiulės 
Leuna sintetinio aliejaus 
varyklos prie Merseburgo 
ir kitų aliejaus taikinių, 
prie Bremeno.

Kiniečiai pripažįsta 
praradę Pingsiang?

CHUNGKING, liepos 30. 
— Kiniečių komanda pripa
žino, kad japonai užėmė 
Pingsiang, 95 mylias į šiau
rryčius nuo apsupta ir puo
lamo Hengyang miesto, Hu- 
nan provincijoje, bet sakė 
10 japonų atakų ant Hen- 
gyango’ buvo atmuštos.

Į rytus nuo Hengyang, 
kiniečiai atsiėmė penkias 
stiprias pozicijas.

Yunan fronte kiniečiai 
kaujasi Tengchung prie
miesčiuose.

Kitas pranešimas sakė 
Gen. Chennault kiniečiai iri 
amerikiečiai lakūnai, ata
kuodami Pailuchi aerodro
mą, Hunan provincijoje, su
naikino 34 ant žemės esan
čius japonų lėktuvus.

KALENDORTU8
Liepos 31 d.: šv. Igna

cas Lojolą; senovės: Vaini- 
butas ir Lebutė.

Rugpjūčio 1 d.: šv. Petras 
kalėjime; senovės: Sudavis 
ir Gauda.

ORAS
Dalinai ūkanota. Gali bū

ti lietaus.

džurijoje, kur randasi Sho- 
wa plieno fabrikai, ir Tan- 
gku uostas, okupuotoj Ki
nijoj.

Raportai iš tolimų rytų 
sako dalis bomberių ataka
vo Chenghsein, geležinkelių 
centrą Mandžurijoje.

Komunikatas duoda sup
rasti, kad keli mūsų lėktu
vai negrįžo iš atakų.

į šiaurę, kiti amerikiečių da
liniai suspaudžia japonus 
gynėjus įj pietinį galą tos 
salos. Jau penktadieny a- 
merikiečiiai valdė du treč
dalius tos nedidelės salos.

Nimitz komunikatas ne
patvirtino Tokyo radio pra
nešimo, kuris sako 400 
Amerikos lėktuvų penkta
dieny ir vėl atakavo Palau 
salas, kurios iš rytų pusės 
saugo Philippinų salas.

Nakties metu vakar lėk
tuvai ir vėl puolė Stuttgar- 
tą ir Hamburgą.

Dienos metu vakar didelis 
skaičius Amerikos lėktuvų 
iš Italijos vėl atakavo Plo- 
esti aliejaus laukus.

Britų lėktuvai šiąnakt a- 
takavo Frankfurto indust
rinį miestą.

Mina sprogo, nepalietė 
aukštųjų svečių fronte

PENKTOSIOS ARMIJOS 
ŠTABAS Italijoje, liepos 29. 
— (Sulaikyta) — Amerikie
tis karys užmynė ant dvie
jų nacių minų, kurios spro
go tik 300 jardų nuo stalo, 
prie kurio pietavo New 
Ycrko Arkivyskupas Fran
cis J. Spellman, Anglijos 
Karalius Jurgis VI, Lt Gen. 
Mark W. Clark ir Gen. Sir 
Harold G. Alexander. Nors 
trenksmas buvo jaustas 
prie stalo, nė vienas svečių 
nebuvo sužeistas. Amerikie
tis karys žuvo ant vietos.

Puolė 3 aerodromus 
Halmahera saloje

GEN. MicARTHUR, ŠTA
BAS N. Gvenėjoj, liepos 30. 
— Pranešta, kad Amerikos 
lėktuvai ketvirtadieny su
naikino bent 45 japonų lėk
tuvus ore ir ant žemės, už
mušė daug japonų, ir pada
rė didelius nuostolius, kuo
met atakavo tris priešo ae
rodromus Halmahera saloj.

Tai buvo pirma didelė a- 
taka ant tos salos, kur ja
ponai turi bent septynis ae
rodromus.

AMERIKOS KARIAI ITALI4 OJE ŽENGIA J PISA MIESTU IS LIETUVOS ĮSILAUŽĖ LATVIJON; 
PERSIKĖLE PER NEMUNO UPE

Penktos armijos pėstininkai įeina į istorinį Italijos Pisa miestą. Jie sako naciai 
vartoja miesto įžymų bokštą ir kitus senovės paminklus kaipo obzervacijos punktus, 
iš kurių nurodo savo artilerijai kur šaudyti į sąjugininkus. Klausimas dabar, ar at
sukti artileriją į tuos istorinius paminklus ir tuo apsaugoti mūsų karių gyvybes.

(Signal Codps nuotrauka; Acme-Draugas Telephoito).

PRADINGO LĖKTUVAS 
SU 26 ŽMONĖMIS

WASHINGTON, liepos 
29. — Karo Departamentas 
pranąšė, kad armijos trans
porto lėktuvas su 26 žmo
nėmis, jų tarpe 18 ligonių, 
pradingo beskrendant virš 
jūros kur norint tarpe Ice- 
landijos ir Newfoundland 
trečiadienio ryte. Lėktuvas 
skrido iš Škotijos į Mitchel 
Field, N. Y.

Submarinai nuskandino 
kitą 17 japonų laivų

WASHINGTON, liepos 
29. — Laivynas pranešė,
kad Amerikos submarinai 
Pacifike nuskandino kitą 17 
japonų laivų, jų tarpe vie
ną karo laivą. Nuo karo 
pradžios J. A. V. submari
nai nuskandino 671 japonų 
laivą, 37 gal nuskandino ir 
bent 115 sužalojo.

Nuskendo Amerikos 
laivas 'Swerve'

WASHINGTON, liepos 
29. — Laivynas pranešė, 
kad USS Swerve, 890 tonų 
minų laivas, iš priežasties 
priešo veiksmų nuskendo 
Viduržemio jūroje.

KAROBIULETENIAI 
— Britų radio sakė nacių

Maršalas Rommel išgulėjęs 
6 valandas be sąmonės ir 
labai gali būti mirė.

— Nacių radio sakė Tur
kija nutrauksianti santy
kius su Vokietija trečiadie
nyje.

— Penki šimtai lėktuvų 
iš Italijos puolė taikinius 
Vengrijoj ir Jugoslavijoj.

— Rusų lėktuvai bombuo- 
ja tris Varšuvos geležinke
lių stotis.

Nauja britų ofensyva Normandijoje
VYRIAUSIAS SĄJUN

GININKŲ ŠTABAS,, Lon
donas, liepos 80. — Ameri- 
kos kariai skubiai ‘žygiuoja 
per penkias vokiečių linijoj 
pralaužtas spragas vakari
nėj Normandijoj, ir pasiva
rė šešias mylias už okupuo
to Coutanoes miesto iki jū
ros. i

Likučiai trijų iš septynių 
sugautų nacių divizijų bu
vo išmušti.

Amerikiečiai skubiai va
rosi į Granville uostą. Vo
kiečių rezervai, atsiųsti iš 
rytinio linijos galo, vietom 
padidino priešo opoziciją, 
bet niekur negalėjo sulaiky
ti amerikiečių veržimąsi.

Kongresas svarstys 
pokarinius reikalus
WASHINGTON, liepos 

30. — Artėjančios taikos 
problema stovi prieš Kong
reso narius, kurie grįžta 
Washingtonan naujų sesijų 
pradžiai antradienyje. Ypa
tingos problemos bus pra
monės tvarkingas pasikeiti
mas iš karų pabūklų gamy
bos atgal į eivilę gamybą, 
ir su ja susijusia bedarbės 
galimybė.

Japonai pasitraukia 
iš Indijos į Burma

KANDY, Ceylon, liepos 
30. — Adm. Mountbatten 
pranešė, kad britai kariai, 
pasivarę 30 mylių iš Palei 
per šešias dienas, dasivare 
iki aštuonias mylias nuo 
Tarnu kaimo, pakely į Bur- 
mą.

Mūšiuose už Myitkyina, 
amerikiečiai ir kiniečiai vis 
veržiasi pirmyn.

Stipriausia opozicija pa,- 
rodyta prie Tessy sur Virė. 
Vokiečiai’ įtėn smarkiai kon
tratakavo amerikiečius, bet 
buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais. Sąjungininkų 
lėktuvai nuolat atakuoja 
vokiečius, kurie skubiai 
traukiasi į Britaniją.

Po lahai didelės lėktuvų 
atakos, britų jėgos pradėjo 
naują ofensyvą linijos cent
re. Vėliausi raportai sako 
jie toj apylinkėj veržiasi 
pirmyn apie mylią į valan
dą greitumu.

Rytiniam linijos gale vei
ksmai apsistojo. Komunika
tas mini tik patrulių žygius 
ir artilerijos dvikovas.

Skrendančios bombos 
išgriovė kita ligoninę
LONDONAS, liepos 30.— 

Nors nacių robotinės bom
bos nėra nutaikomos į tam 
tikrus taikinius, viena jų 
šiandien išgriovė kitą Ang
lijos ligoninę. Tai buvo tre
čia ligoninė per keturias 
dienas, kurią palietė skren
danti bomba.

Naciai pradėjo nauju bū
du atsiųsti tas savo bom
bas. Vakar ir šiandien bū
va pastebėta, kad jos ats
krenda ne viena po kitos, 
bet kelios ant karto, pana
šiai kaip artilerijos bara- 
žas.

WASHINGTON, liepos 
29. — Karo ir Laivyno pa
leistomis žiniomis, suvirš 
6,000,000 amerikiečių vyrų 
randasi užjūry. Karo sek
retorius Stimson sakė vien 
armijos karių užjūry iki 
šių me'ų pabaigos bus dau
giau negu penki milionai.

LONDONAS, liepos 30. — Vėliausias pranešimas iš 
Maskvos sakė rusų kariuomenė Lietuvoje persikėlė per 
Nemuno upę ir įsteigė pozicijas vakariniam krante, iš 
kur kaujasi su naciais.

LONDONAS, liepos 30. — Verždamiesi į šiaurę ir 
pietus iš užimtų Šiaulių, rusų kariuomenė užėmė daugiau' 
apgyventų vietų, jųi tarpe Joniškjį ir Žagarę šiaurėje ir 
Tytuvėnus pietuose.

Nors naciai anksčiau sakė jie evakuavo Kauną, ru
sai iki šiol nėra pranešę apie jo užėmimą, o nacių vėliau
si raportai mini Kauną ryšium su kitais punktais, kas 
duoda suprdšti, kad naciai vis dar laikosi buvusioj laiki
noj Lietuvos sostinėj.

Iš Joniškio rusai pasivarė vakaruosna ir užėmė Ža
garę, iš kur skuba toliau į vakarus, norėdami perkirsti 
paskbtinius nacių laikomus geležinkelius tarpe Rygos ir 
Baltijos kranto.

LONDONAS, liepos 30. — Rusų kariuomenė iš šiau
rinės Lietuvos prasilaužė per Latvijos sieną ir užėmė Ele- 
ja, 15 mylių į pietus nuo Jelgava, kuris yra sekantis rusų 
objektas Latvijoje.

Rusų lėktuvai penktadie- ‘
nio naktj smarkiai atakavo Lenkijoje rusai vakar ap-
Jelgavą ir Rygą<. Anot Mas
kvos pranešimo, “keli prie
šo kareiviniai traukiniai bu
vo sudaužyti arba sudegin
ti, kas gali reikšti, kad na
ciai bando pasitraukti iš 
Estijos ir Latvijos.

Toliau į pietus, kiti sovie
tų daliniai veržiasi arčiau 
Kauno, ir užėmė Karmėla
vą, į šiaurryčius nuo Kauno.

Suvalkijoje, kur rusai žy
giuoja Rytprūsių link, jie' veržimasis Lietuvoje sugaus
užėmė Naujakiemį), 22 my
lias už Gardino ir 21 mylią 
nuo Rytprūsių sienos.

AŠTUNTOJI ARMIJA UZEME EMPOLĮ
ROMA, liepos 30. — Neu- 

zelandieČiams kariams dasi- 
varius iki penkių mylių nuo 
istoriško Florencijos mies
to, atrodo, kad jau prasidė
jo galutinos kovos už tą Ita
lijos centrą.

Vokiečiai tankais prieši
nasi visoms sąjungininkų 
atakoms. Pietiniam Arno 
upės krante nacių kariuo
menė suspausta 30 mylių 
ilgio fronte. Atrodo, kad jų

Argentina teigia, kad 
padeda sąjungininkam

WASHINGTON, liepos 
29. — Argentinoj vyriausy
be, aiškindama savo santy
kius su ašies valstybėm, sa
kė ji padėjusi Jungtinėm 
Tautom paskolindama jom 
produktus, kurie reikalin
gesni negu pinigai.

LAIMfifiJO MURINO
LONDONAS, liepos 30- 

Jugoslavų partizanų štabas 
sakė jų jėgos užėmė Muri
no miestą, pietų Monteneg- 
re, tuo izoliuodami nacių 
Pec tvirtovę.

valė 60 mylių ilgio frontą 
Vistula (Visla) upės ryti
niam krante, ir jų artileri
jai pradėjus šaudyti į Var
šuvos priemiesčius, Berly
nas skelbė, kad rusų tankai 
ir pėstininkai bando persi
kelti per tą upę. Obzervato- 
riai Londone mano rusai 
bus įsteigę kelias pozicijas 
upės vakariniam krante. 

Manoma, jog rusų greitas

ten esančią nacių kariuome
nę, kurios gali būti nuo 300,- 
000 iki pusę miliono.

linijos vakarinis galas greit 
subyrės.

Neuzelandiečiai kariai per 
sikėlė per mažą Peša upę 
netoli Cerbaia ir įsiveržė į 
priešo liniją kalnuose į pie
tus nuo Florencijos.

Kiti britų aštuntos armi
jos daliniai užėmė Empoli, 
15 mylių į vakarus nuo Flo
rencijos, pietiniam Arno 
krante.

Sako nacių Maršalas 
Rommel sužeistas

PIRMOS U. S. ARMIJOS 
ŠTABAS Normandijoj, liep. 
29. — Suimtas nacių kapi
tonas sakė Feldmaršalas 
Erwin Rommel buvo pašau
tas Normandijoj, kuomet 
sąjungininkų lėktuvai kul
kosvaidžiais apšaudė jo au
tomobilį.

Kiti belaisviai sakė Rom
mel dalyvavęs konferenci
joj dieną prieš amerikiečių 
ofensyvą, kas reikštų, kad 
jis jau pagijo. Nepatvitrtin- 
ti gandai sakė nuo žaizdų 
mirė.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, liepos 31, 1944

ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
Lithuanian Bulletin 
reikalai

Rochestor, N. Y. — Lie
tuvių R. K. Federacijos Ro- 
chesterio skyrius šiuo pra
šo “Draugo” redakcijos ne
atsisakyti įdėti į savo reda- 

sekantį

d'is, ekspediciją ir kitokias 
smulkias išlaidas.

Išlaidos padarytos tikslin
gai ir piniginiai dokumentai 
rasti tvarkoje. Tuo būdu š. 
m. liepos 12 dienai, Li hua- 
nian Bulletin likučiai gry
nais pinigais išneša $365.83. 

1 Šie pinigai eis Lithuapian 
Bulletin No. 4 Vol. II su 
priedu padengti. Lithuanian

guojiamą dienraštį 
pranešimą:

LRKF Rochesterio sky _ „ ,................... ...... , . , Bullstin piniginio patikrim-nus praeitais metais buvo . . . .. .* I z-v olrnl HrlnrvA n o

surinkęs $1,000 Lithuanian 
Bulletin leidimui paremti.

Surinkti pinigai buvo į- 
teikti Lithuanian Bulletin 
Redakciniai Kolegijai 1943 
m. rugsėjo 3 d., Pittsburgho 
konferencijos metu.

Tuo būdu, LRKF Roches
terio skyrius tapo kaip ir 
stambiausiu Lithuanian Bul
letin Rėmėju.

Biuletenio redaktoriams 
besikeičiant, tariant, pik. K. 
Griniui susikeičiant su prof. 
K. Pakštu, Lithuanian Bul
letin Redakcinė Kolegija at
sikreipė į mus, prašydama 
neatsisakyti, vyriausiojo rė
mėjo titulo, patikrinti jų 
metinę piniginę atskaitomy-l 
bę.

Iš pristatytų piniginių do
kumentų matosi, kad, pra
dedant Lithuanian Bulletin 
No. 6 Vol. I, ir baigiant No. 
3 Vol. II (per 9 Lithuanian 
Bulletin numerius) iš viso 
įplaukų turėta $1,466.50.

Iš jų individinėmis auko
mis ir prenumerata surink
ta $394.00, kolektyvėmis au
komis $1,037.75. Pajamų už 
atskirai parduotus L. B. lei
dinius gauta $8.75 ir $26.00 
perimti iš Lithuanian Culiu- 
ral Institute.

Už tą patį laikotarpį iš
laidų padaryta $1,100.67.

Išlaidos pagrindinai api
ma piopierą, spausdinimą, vo
kų antrašavimą, pašto išlai-

I mo duomenis skelbdamas, 
LRKF Rochesterio skyrius, 
ta pačia proga, konstatuoja, 
kad du trečdaliai Lithuanian 
Bulletin buvo reguliariai 
siiuntinėjami amerikiečiams 
— kitataučiams, vienas treč
dalis — lietuvių kilmės a- 
merikiečiams.

Amerikiečių kitat a u č i ų 
grupėje Lithuanian Bulletin 
buvo siuntinėjamas svarbes
niems US laikraščiams, ra- 
dio-komentatoriams, politi- 
niems kolumnistams, moks 
lo įstaigoms, federalėms į 
staigoms, žymesnioms poli
tinėms asmenybėms, kongre
so nariam> dvasiški j ai, di
plomatiniam ir konsuliariam 
korpusui ir t.t.

5-u numeriu Vol. II pra
dedant, Biuletenio redagavi
mą perima prof. K. Pakštas.

Pirmieji penki Lithuanian 
Bulletin numeriai (Vol. I)

RUSAI AKTE J A PRIE VOKIETIJOS

<712 Se«th Ashland At.
rfceao TARUS tSIS

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

karo aviacijos skyrius iš priežas
tim spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.

DR. VAITUSH, OPT.
LJETVV18

M matų pnkUkavi
Jms garastevteuM

ly Akių SpeeUltetM 
akii| kuris

f esti ♦irr.i galvos skaudėj imo,
svaigimo, akių aptemimo, norvuo- 

sksudamą akių karštį, atttoi- 
fr w>hre<y»te 

iuo. Viauo- 
da-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonu* — PORTSMOUTH
W. VIRG. LUMP — Sijoti........... $9 80
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, 57 45 
2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................SI 1 25
PETROLEUM COKE (Course). $12 50 
PETROLEUM COKE (PBe Run)

!•

Didžiausia Lietuviu 
KrautuvėJewelry

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

Tarime 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, ir Muzikalius In
strumentas. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEWELRY — VVATCHMAKEB 

— MU8IC

1216 ARCHER AVENUF 
Phone: LAFAYHTTE 8617

ktaidrn. Speciali atyda •*- 
į mokykit* raikua.

VALANDOS: nuo II ryto fld t % 
vak. Seredomis nuo pietų, e He> 

dilioj pagal •įtartį.

EXTRAI EXTRA1

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią šeimininkių

SOPHIE BARČUS ^PBOGBAMA
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocydes

KAS RYTA:-Muo 8:45 iki 9:15, ■£££?
Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 

VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 
“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 

Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

Taip atrodė rytinis frontas praeitą šeštadienį, šiandie, 
be abejonės, frontas žymiai pasikeitęs. (Acme-Draugas 
telephoto) '

nas laimės $5.00, $10.00, ar
ba $15.00. Jam nereikės bū
ti parengime. Visas pelnas 
eis palaikymui mokyklos.

Išvažiavo traukini?!; 
grįžo lėktuvu

Prieš du metus Juozas Lu
kas įstojo į kariuomenę pa- 

tavo finansuojami Lietuvos rJ kareivirJ j5 gabumai
Kultūrinio Instituto. 

Valdybos parašai:
Petras Norkeliūnas, pirm 
Vincas J. Apanavičius,

fin. rast,
Kastantas Stašaitis,

nutarimų rast

tuojau buvo pastebėti ir jis 
tapo lakūnu. Liepos 22 d. 
lėktuvu atskrido į Omaha.

Prieš dešimtį metų šis 
jaunikaitis buvo pašalintas 
iš mokyklos dėl to, kad ne
mokėjo skaityti, šiandien jis 
yra lakūnas. Kur yra valia, 
ten ir galia.Metinis parengimas

Omaha, Nebr. — Kaip ka3 Padėkos Mišios 
met, taip ir šįmet, šv. Anta
no parapija, rsigp. 6, 13, 20 • Geros parapijos moterys 
dienomis turės parengimą.
Bus bingo žaidimas. Pirmą

Lankėsi pas mus
1

Iš saulėtos Kalifornijos! 
buvo atsilankęs Antanas Poš i 
kus. Jis čia buvo keletą die- 

1 nų ir aplankė visus savo pa
žįstamus ir draugus. A. Poš
kus pirmiau Omahoje gyve- 

, no. Liepos 12 d. buvo užpra- 
j šęs šv. Mišias mūsų bažny
čioje.
Mirimai

Prieš keletą savaičių mi
rė Petrąs Vasgis. Liepos 21 
d. mirė Patricia Jančauskie- 
nė. Ji buvo labai gera mote
ris ir ilgino gerus vaikus.

Vietinis

Geros
užprašė šv. Mišias, kad pa
dėkoti Dievui, jog jų sūne-

dieną dovanos hus duodamos ^Us ir vyrus laiko sveikus 
drabužiais. Antrą dieną — karo laakuose. Mišios buvo 
valgomais dalykais. O t re- liepos 29 dieną.
čią — vištomis. Be to, vi>

K

vaite HIM

Permainytas 
vardas Ir 
adresas.

Lietuviškas 
Žydukas — 
N. RANTER

REMKITK
SENA

LIETUVIŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR 
3529 So. Halsted St.

Phone TARDS 6064

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

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

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

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

6058 So. Talonai 
Bes. TeL GROvehiH 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS F1 CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarudjh
2423 West Marąuette RoauF

NUVARGUSIOS 
. DEGANČIOS 
NIEKIANČIOS 

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- 
ranctja pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantta

800 N. Clark St., City 
SUVERIOR 1462.

1

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
i

----------*----------
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 PASINAUDOKIT
't**“

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadienį pagal sutartį.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

TeL CANal 6122

DR. BIEŽI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ▼. 
Sekmad., Trečiad. ir geštadien^fc

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ^ TeL CANal 0267
4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 5—8:30 P. M, 
Trečiadieniais pagal sutartį

PeL YARds 6921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTA5H
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

, —— --------—--------------- ——

- -...................... .............................

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
aš pigesaį nuošimtį — be komlšino

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...................... Tel. CANal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
i

V/HOLESALE
FURNITUHE

BROKER
Everything in the line oi 

Furnlture

J}

DABAR

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

BVDRIKO RAMO VALANDOS:
WOFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Kctvego
vakare — 7:00 P. M.

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

i call —
6061
J

Factory Representative

SnOWROOMS IN 
MERCHANDISE MAUT
For appointment call — 

REPUBUC 6061

Yra Geriausias Laikas Pirkti 
Namų Materijolą UI Dar Žemomis Kainomis] 

Atvykite į mflaų jardą Ir apžiflrėldte ata
ką Ir aukštą rflš| LENTŲ—MILLW0RK 
- STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOLĄ — 
dėl garažų, porėtų, vilkų, skiepų Ir fletų. 
PASITARKIT 8U MŪSŲ EKSPERTAIS 
kaslink perstatymo namų.

Būkit Malonūs
SAVO f KIMS!

•
Tik viena porą ak y Įsam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami Išeg
zaminuoti Jas moderniškiausią 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

30 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smefana 
Dr. J. J. Smefana, Jr.

OPTOMET RISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampaą 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. ra. Iki 8:80 p. m. 

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

APROKAVIMA8 IR PRISTATYMAI 
TEIKIAMAS DYKAI! 
8TANLEY LITWINAfl, 

General Managsr

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALE8MANAI 

3030 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toe vaL ryto iki 6:30 vai. po pietų

(DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimą*
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 SO. HALSTED ST.

1 Kampa* 34th Street 
Valandos nuo lrf iki 4; uuo 6 iki 8

Sekmadienyje pagal sutartį.

Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- IR AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street A 
VaL: 11-U; 2-4; Ir 6:30-8:3(0 

Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlocb 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DS. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 80. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

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

DR. Al. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4264 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iW 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitartus.

DR. P. ATK0CI0NA5
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 •
Valsados: 3—8 poplst

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 80. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Rea TeL: MIDway 2880

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

DR. EM11Y V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. 1^4 Favrite 8210 
Re*. Tel. . REPubUc 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2863

VALANDOS:
Pirm., Antr., Ketvir. 6 iki 9 v^m

Penktad. 8:30 iki 9:30 vak^W 

Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak.
Sekmadieniais pagal' susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl tcą kad jo nehran- 
gino.

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą
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CLASSIFIED AND "HELP

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVKRT1SING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Trt. RANdoloh 8488-9488

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN.
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atslftauktt* 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ AR MOTERŲ
PILNAM AR DALINIUI 

LAIKUI

Prie lengvų dirbtuvės darbų. 
Nuolatiniai. Gera mokestis.

DECORATIVE 
ART GLASS CO.

314 S. FRANKLIN ST.

Vyrų ir 
Moterų

SVARBI ĮSTAIGA 
PO KARO ATEITIS

GRINDERS — MAŠINOMIS 
DARBAS

Patyrusių ir nepatyrusių.
Mes išmokinsim jus.

BEARINGS MFG. CO. 
515 S. Laflin St./

HELP U’ANTED — MOTERYS

DŽEN1TORKŲ

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 6:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 
★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgia dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
AtottanUt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor
809 W. WASHINGTON ST. 

CHICAGO

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MŪSŲ

KOVOJANČIUS VYRUS

Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

čioms jėgoms.
Švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas.

“L” IR GATVftRARIŲ 
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

★ ★★ ★ ★
★ For Sale 1
★ For Rent I s
★ For Help I
★ For Service I
★ For Results! 

ADVERTISE
In America’s Ureatest 

Elthuanian Daily Nevvspaper 

— ESTABIJSHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEK- RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

Advertising MEDIUM

*¥* ¥ *

HURLEY DURYS

ATDAROS JUMS

HELP WANTED — MOTERYS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ
Patyrurtų, f 8 7.60 J mSnesĮ 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
6857 Sherldan Road

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ

.TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems Siftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINKEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

MERGINU * * MOTERŲ
17 IKI 55 METŲ AMŽIAUS 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų 
PATYRIMO NEREIKIA

Pradinė rata 60c Į vai. su 5c pakėlimu po 6 sa
vaičių. 5c premija mokama dirbant antram ar 
trečiam Stfte. Mus ypatingai reikia darbininkų 
2-ram ir 3-čiam liftui.

★ GEROS DARBO SĄLYGOS
★ APMOKAMI POILSIO LAIKOTARPIAI
★ DYKAI LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDA

CASPERS TIN PLATE CO.
4100 W. 42nd Placo

ATSMAUKIT EMPLOYMENT OFISAN 8:30 IKI 4:30

MERGINŲ — MOTERŲ 

★ ★ ★
Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE I

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

Druskos ežeras, kuriame negalima 
nuskęsti

- Murmonų mieste. - Ką pasakoja japo
ne, išėjusi iš koncentracijos stovyklos. - 
Pasikalbėjimas su murmone. - Murmo- 
nai seniau turėdavo po kelias žmonas. - 
Vakaras Liberty parke.

TAIP, ATDAROS JUMS DIRBTI 
SU MUMIS

PAGELBSTANT GRAŽINTI 
SŪNUS

NAMO TUOJAU-IR SAUGIAI

★ ik 
ASSEMBLERS

CANTEEN DARBININKŲ 

INSPEKTORIŲ 
MAŠINOMS OPERATORIŲ

★ ★
Matykit Mr. Danlcek 

Pasitarimai -
EMPLOYMENT OFISAS 

ATDARAS
PIRMAD. IŠTISAI SESTAD.

8 RYTO IKI 4:80 PP.
DOUGLAS PK *L” IBI DURŲ

HURLEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

Amžius žmogui pragarsėti kliūčių 
nesudaro

(Pabaiga.)
VIENINTELIS TOKS 
EŽERAS AMERIKOJE 

Aplinkui pliki kalnai, o 
vidury mėlynavo p 1 a t ū 3 
Druskos Ežero vandenys.
Kitados jisai turėjo 350 my
lių ilgio ir 145 mylias plo
čio ir turėjo vietomis net 
daugiau 1,000 pėdų gilumo.
Dabar ežeras žymiai mažes
nis. Iš nusekusių plotų atsi
rado, vadinamos, druskos 
lygumos, kur dabar puikūs 
keliai ir kur 1935 m. buvo 
pasiektas automobilių rekor
dinis greitis — 300 mylių 
per valandą.

Bet grįžkime prie ežero 
Stebėjausi, kad tokioj gar
sioj vietoj, net šeštadienį 
maudėsi tik keletas žmonių 
— tingi karštyje taip toli 
važiuoti. Artėjant — jau iš 
tolo matosi pakrantės bal
tuojančios — tai džiūstan- 
tieji klaneliai vandens, jų 
vieton lieka druskos klodas.
Vaikščioju po tą platų drus
kos blyną — tik pėdos basų 
kojų lieka, kaip smėlyje. E- 
žere — ketvirtadalis, ar net 
trečdalis viso vandens — tai 
ištirpusi druska. Brendant Prastai ir kai į nosį įteš- 
labai nesijaučia, tik lyg tirs- kia vandens. Blogiau jau-

REIKALTNGA MOTERIS kambarius 
valyti. Švarus 6 valandų darbas Į 
dieną.. Gera mokestis. Sužinoti Tele
fonu LAKeview 1577, 932 W. Cul- 
lom Avė. 4300* NorthsldSje.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
TeL TAROS 1866.

Paieškomos Giminės
Sekanti asmenys labai svar

biam reikalui paieškomi:
Vincentas Stazskonas, seniau 

gyvenęs adresu Wyomlng Avė., 
1084 Enetes Boro, Pittston, Pa. 
ir George Zienouskas, seniau 
gyvenęs 601 VYashingion Avė., 
Waterbnry, Conn.

Minėti asmenys arba jų pa
žįstami prašomi tuojau kreiptis 
šiuo adresu:

MR. B. 8TASKUNAS 
8013 So. 6th St 
Mllwaukee, Wls.

tesnis vanduo, lyg kojas 
sunku kelti. Pabridus kai iš
sitiesi į vandenį, tai ir gu
lėk, kaip ponas. Nei piršto 
gali nejudinti — neskęsi, 
vanduo perpildytas druska 
ir žmogaus kūnas lengves
nis už tą sunkų sūrymą.
Išauki, kaiip skiedrelė. Gali 
gulėti aukštielninkas ir rū
kyti papirosą, gali kniūpš- 
čias apvirsti ir rankas ko
jas ištiesęs, galvą iškėlęs 
dairytis. Gali sau susiriesti, 
rankomis kelius apkabinti ir 
plūduriuoti, kaip kamuolys, 
tik jau žiūrėk, kad “pūčkos* 
vanduo aukštyn neišverstų, 
bus prastai, jei netikėtai 
galvą panardysi. Man ban
gos įtėškė kelis lašus į a- 
kis. Peršti, ir nėr kaip gel
bėtis. Pirštu patrinsi — dar 
blogiau, juk ir nuo rankų 
varva, kaip silkių sūrymas.
Šalymais buvęs berniukas 
pamatė mano rūpestį. Jię 
jau patyręs ir mane moki
na:

— Reikia pirštą pačiulpti,
tada galėsite akis atsikrapš- mis”, nusiplauni ir smagus 

trauki į miestą pilnas įspū
džių, kurie neišdils, kol būsi 
gyvas.
MUZIKA PRIE LAGCNO

Kai kurie miesto žmonės 
taškosi baseine sieros van
dens, kurs teka iš kalno. 
Vargiai ar čia jie sveikatos 
gauna — per tirštai prisi
renka.

Ant kalno, apsupta žaliuo
jančios pievelės ir pilko 
meksf altinio kelio — sosti
nė, majestotiški, meniški 
valstijos rūmai. Nuostabus 
taipgi Liberty parkas. Mar
gaspalvės rožės, gėlių gir
liandos, puikių žiedų bromai 
— vartai, o dar malonesnė 
orkestro muzika vakare. Sė
džiu vienas tarp nepažįsta
mų. Muzikos garsai neša šir
dį į Lietuvą. Sotus, rodos, 
būtum ir šio žemyno grožiu 
apsvaigintas, o kažko ilgu, 
ilgu ir liūdna...

Generolas, kuris išlais
vino Siena, Dievui 

dėkojo
Kai prancūzų divizija pa

ėmė miestą vardu Siena, Ita
lijoje, tada tos divizijos va
das generolas nuvyko į ka
tedros bažnyčią Dievui pa
dėkoti, su juo kartu buvo jo 
štabo nariai. Divizijos va
das pakilo eiti. Sienos arki
vyskupas Mario Toccabell jį 
palaimino, kai generolas pri
klaupė pabučiuoti arkivys
kupo žiedą.'

ĮSIDEMETINA TROKŠ
TANTIEMS GARBES

Žmonės mano, kad pašau
kimas ir didžiausia dvasios 
galia, kuri padeda žmogui 
atlikti didžius darbus, pasi
reiškia tik subrendusios jau
nystės metuose tarp 23 ir 
30. Bet ar tai tiesa ir ar iš 
tikrųjų, gali būti nustaty
tos amžiaus ribos, kuriose 
pas žmogų pasireiškia pa
šaukimas ir jis pragarsėja?

Skaičiai mums rodo, jog 
Victoras Hugo jau 15 metų 
amžiaus akademijos huvo 
pripažintas turįs mistifika
cijos gabumų, kurie vėliau 
jo kūryboje pasireiškė. O

dviejų amžių randasi keli 
dešimtmečiai, kurie daugiau 
ar mažiau pragarsėti yra vi
siškai tinkami. Pragarsėji- 

, mo amžius niekuomet nėra 
i vienas ir tas pat.

Orleano mergelei tas am
žius atėjo anksti, nes būda
ma 17 metų ji išvadavo 
Reimso kraštą ir apvaini
kavo kaųiliška karūna jo *30
karalių (1429). Po to pra
ėjo labai maža laiko, kada 
ji buvo sudeginta ant lau
žo.

Aleksandras Didysis 13 
metų laimėjo mūšį prie Che- 
roneos (356 prieš K. g.)

Eidamas 19 metus kom-
~ x . pozitorius Fį Schubertas su-Georgas Klemanco tav va- komponavo savo 
dinamas Tigras, kada vado- „Miškų karalių.. (1816)
vavo Versalės taikos sutar
čiai, kuri jį išgarsino, buvo 
jau 77 metų senas. Tarp tų

ties, nekaip šniaukščiamos 
•tabokos įtraukęs. Kai išeini 
iš vandens, iš pradžių ma
tai ant rankų, kojų ir ant 
viso lyg balsvą, sakytum, 
pienišką skystimą (tokį, 
koks atrodo vanduo, kai ja. 
me daug druskos išplaki). 
Vanduo greit džiūsta ir vi
sas pasijunti aptrauktas plo
na druskos ‘skūrelė’. Jei pra 
drėskimų neturi, neperšti. 
Tada bėgi po gilo, nesūraus 
vandens kranais, ‘ ‘ paipo-

Garsusis smuikininkas Pa 
ganini savo “Raganų šokių71 
išpildymu sužavėjo publiką 
būdamas 21 metų (1805).

Schilleris 22 m. (1781) su
kūrė savo pirmąjį garsų vei
kalą “Plėšikai”.

25 metų Michelangelo su
kūrė Romos šv. Petro baž
nyčioje savo “Pieta” (1500), 
o žymus anglų rašytojas Ch. 
Dickens tame amžiuje para
šė savo nemirtingą kūrinį 
“ Pick wiaker’’ (1837).

Būdamas vieneriais me
tais vyresnis Mozartas su
komponavo savo garsias 
kompozicijas (1782) ir Phi- 
lipas Reis išrado telefoną 
(1860).

Kada Heine išleido savo 
dainų knygą, o Dūmas (sū
nus) parašė “Dama su ka
melijomis”, jie buvo 28 m.

Didysis rytų nukariauto
jas Aleksandras Makedonie
tis, kada jis padarė savo 
žygį į Indiją ir pasidarė a- 
nuomet žinomojo viso pa
saulio viešpats, o lygiai ka
da H. Sudermanas parašė 
savo pragarsėjusį veikalą 
(1886) abu jie turėjo po 28 
m.

Trisdešimties metų būda
mas Andersenas išleido sa
vo pasakas (1835) o Vasco 
da Gama surado per vande
nyną kelią. į Indiją (1469 b

32 metų H. Hertzas (1889) 
surado elektros bangas (ra- 
dio priežastis) ir T. A. Edi
sonas elektros lemputę.

35 metų Dante paraše 
(Nukelta į 4 pusi.)

pramonininkai ir profesio
nalai gali susitarti ir pra
nešti savo reikalavimus.”

Jei nieko daugiau nemo
ki, kaip tarnauti melui bei 
netiesakalbingumui ir ne
moki gyventi tiesa, tuomet 
nesitikėk, kad kas tave gerb
tų ir su tavimi skaitytųsi.

Cloade
____________

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

WALLACE RAGINA 
OKIO-DARBO VIENYBE

DĖS MOINES, Iowa, lie
pos 30. — Pirmam viešam 
pasirodyme po demokratų 
konvencijos, Vice Prez. 
Henry Wallace sakė ūkinin
kai ir darbininkai turi veik
ti iš vien, kad užtikrinti de
mokratų laimėjimą lapkri
čio rinkimuose.

Anot Wallace, demokratų 
partija turi tapti “gyva 

E!!’.££'7, veikiančia organiza-
j. p. varkaia mt., chic«<oje, cįja per kurią ūkininkai, 
4148 Archer 'Are. Ph. Virtini* 8114 , , . . . . ,, darbininkai ir mažų miestų

PARDAVIMUI

PRIE MIOHIOAir CITY MAŽA UKf 
•u modernlllut (rengtu S kambarių 
namu., sunparlnr, vana. bnacrnnntna 
Ir garage po viena paatoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradini, mokyklos, 
4 blokai nuo South Sbore geleCln-

PARSIDUODA pora namų Ir farma 
au gerom la Įplaukomis Kaukite tele
fonu: Falrfaa 8650.

PARSIDUODA — 200 akrų ūki* ge
rt budlnkal. žema kaina, randasi 
arti Lyndon atotle* Ir Mauaton, Wla. 
AtaUauklt I — OTTO KRAUSF, In- 
veetment OfUee, Boa 87, Reedaburg, 
Wla

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JI KITIEMS

Papratimas — didesnė jė
ga, negu pati gamta! —

LockeI

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi “Drau
go»»

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikraštį “Draugą”.

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

SUPAŽINDINKITE KITUS 
SU DIENR. “DRAUGU”

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMIftlNO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. S. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.
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Oro jėgų reikšmė
Lėktuvai turi didelę reikšmę karo vedime. Iš oro atei

nanti lėktuvų pagalba kariuomenei frontuose daug pa
gelbsti. Bet dauguma vadų kovos apylinkėse dabar par 
tyrė, kad taktinė oro pagalba prieš gerai apginkluotą 
apsigynimą turi nustatytą* apribavimą.

Lenkijos kampanijoje 1939 metų ndenį, skersiai že
mutinius kraštus ir Prancūzijoje 1940 metų pavasarį ir 
vasarą sumišimą ir nuteriojimą atliko vokiečių oro1 
jėga, kuri veikė staiga, naudojant daug puolančių bom
bonešių ir kovos lėktuvų. Buvo didelės pasėkos ir tas 
oro jėgų pasisekimas kai kam davė mintį, kad lėktu
vai yra kaipo galutinas atsakymas moderniškojo karo 
vedime, ir atrodė, kad nesugriaunamas argumentas.

Nuo tų dienų, tačiau, daug vandens nutekėjo po ka
riškais tiltais, Pacifike, šiaurės Afrikoje, Sicilijoje, Ita
lijoje ir dabar Normandijoje. Buvo oro atakos Cassine 
ir bombanešių užpuolimas Guadalcanal, Attu, Kiška, 
Anzio pakrantė, Saipan, Caen ir St. Lo. Tose kampa
nijose paaiškėjo tiesa: geri apsikasimai, patyrusi toar 
riuomenė, kuri slepiasi apkasuose, lapės urvuose ir gink
lų slėptuvėse, ir jei nebėga atviroje panikoje arba ne
bando keliauti palei atvirus kelius dienos metu, gali 
būti nubausti, bet mažai pilnai sužaloti atakų iš oro. 
Galutinas kelias nugalėti žemės armiją yra su kita 
ir geresne armija.

Iš kitos pusės pažvelgiant, strateginis bombardavi
mas didžiųjų miestui, geležinkelių kiemų, tiltų, svarbių 
kelių ir dirbtuvių, kurių dydis neleidžia komoflažuoti, 
negali būti paneigtas, jis turi didelės reikšmės karo 
vedime. Nors žmonių pasipriešinimo valia yra ne taip 
skaudžiai susilpninta tokių užpuolimų kaip buvo pra
džioje manyta,, jų pasipriešinimo jėga yra nukirsta že
myn. Ir psichologišką paseką turi oro pagalba pėstiems 
kareiviams, einantiems skersai laukus arba žengiant 
purvinu keliu prieš įsikasusį priešą, čia lėktuvai labai 
gerai veikia į kareivius psichologiškai. Amerikos mari
nai ir kareiviai žino iš kelių karčių patyrimų ką reiškia 
priešo lėktuvai, kurie šnipinėjo jų pozicijas ir juos 
bombardavo. Bet po dabartinių sąlygų, norą lėktuvas 
turi didelę rolę (reikšmę), galutinas nusprendimas tu
rės dar būti padarytas žemėje.

Taip galvoja kai kurie karo žinovai.★
Rimtas įspėjimas apie komunistes

“Oaservatore Romano”, Vatikano laikraštis, atspaus
dino straipsnį, kuris tilpo liepos 22 dienų. Tame straips
nyje sakoma;, kad komunizmo ir katalikų mokslas yra 
nesuderinamas.

Straipsnis užvardytas “Katalikai komunistai”. Ir ta
me straipsnyje rašoma, kad kai kurie jaunuoliai suda
rė “katalikų komunistų’’ partiją. Ir sakoma, kad tie, 
kurie nori sujungti katalikiškąją dorą su istorišku ma
terializmu ‘‘savo katalikiškumą pastatys į neišvengia
mą pavojų”, — rašo “Oaservatore Romano” laikraš
tis.

Straipsnyje rašoma, kad kai valstybė paima viską 
į savo rankas, tada susidaro milžiniškas niekam ne
priklausomas kapitalas, prieš kurį visi piliečiai tik gali 
būti samdiniai ar ubagai. Ir laikraštis pastebi, kad 
katalikiškas mokslas ir istoriškas materializmas nesu
derinamas, nes komunizmas, kuris remiasi tik medžia
ga, paneigia privačią nuosavybę ir teisingos gamybos 
teisę.

Straipsnis klausia: “Kaip jie gali drįsti paneigti pri 
vačios nuosavybės teisę, lygiai teisingą gamybos nau
dojimą, neišvengiant konflikto su naturalėmis teisė
mis ir katalikų mbkinimu? Kodėl tėvas neturi turėti 
teisės palikti savo vaikams teisingo darbo vaisius?”

Laikraštis sako, kad valdžia, remiantis viena tik pi
liečių klase, išskirdama kitus, yra partizaniškai ir ne
teisinga, nebent kiti yra piktadariai. Tirianija gali nu
žengti nuo Otympo ar pakilti miesto kampe, vistiek 
yra tiranija. Socialiniai klausimai neišrišami naciona
lizacijos būdu. • /

Reikia pasakyti, kad komunistai naudoja visokius! 
būdus suvilioti katalikus, bet tikri katalikai žino, kad 
komunizmo mokslas netinka gyvenimui, nes komuniz
mas paneigia prigimtąsias žmogaus teises.

Katalikai bendradarbiauja su visais bendruose rei
kaluose, bet ne ten, kur prigimtųjų žmogaus teisių ne
paisoma.

Popiežius Pijus XII irgi pareiškė šv. Petro klubo na
riams, kad kai kurie žmonės laiko save katalikais ir 
seka teorijias, kurios yra pasmerktos. Tai nesuderina
mas dalykas. Popiežius pasisakė prieš “katalikų ko
munistų” partiją.

Planas Vokietija suskaldyti
Ką daryti su Vokietija po šio karo, kad išvengus 

kitą karą? Yra labai svarbus klausimas, ypač* šis klau
simas rūpi Jungtinėms tautoms. Bandymas nušluoti 
Hitlerį, vidujiniai neramumai Vokietijoje ir nesutari
mai tarp nacių kariškių ir laivyno vienetų ir kiti da
lykai rodo, kad nacizmo viešpatavimui ateina galas. 
Todėl siūloma greitas apsisprendimas Vdkietijos at
žvilgiu.

Vieni sako, kad reikia Vokietiją padalinti į mažas 
valstyhes, net iki dvidešimts; Šį planą sušvelnina ir 
Sumner Welles savo knygoje “Time for Decisron” siū
lo Vokietijos teritoriją padalinti į tris dalis, atiduodant 
Rytinę Prūsiją Lenkijai. Pagal Welles planą iš’ Vo
kietijos susidarytj trys valstybės. Pagal je planą pie
tinės Vokietijos valstybę sudarytų Bavaria, Wurttem- 
berg, Baden ir Hease-Darmstadt, kartu su Rhineiand 
ir Saru. Toje apylinkėje daugiausia katalikų. Tai susi
darytj kaip ir katalikiška valstybė. Vakarinę Vokietijos

NAUJAS SENATORIUS
IMK PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Gūb. 01‘in D. Johnston, 
naujas So. Carolina valsty
bės senatoHus. Rinkimuose 
jis- nugalėjo Ellison Smith, 
vadinamą “Cotton Ed”. 
Acme-Draugas tele photo)

h s-s

(Atkelta iš'3 pusi.)

“Dievišką komediją”, Tori- 
celli išrado barometrą ir Ra- 
fAeld Šanžio sukūrė “Siks- 
tinišką Madoną?’ (1518).

38 metų amžius irgi nėra 
tuščias. Jame J. Kepleris 
nustatė planetų judėjimo dės 
nius.

Magiomet’onams keturias
dešimt metų amžius, yra 
amžius dieviškojo apreiški
mo, neš Magometas tokio 

valstybę sudarytų viršutinis Hesse, Thuringia, West- amžiaus* būdamos davė ko-
phalia, Hannover, Oldenberg ir Hamburg, kartu suma- raną (610). Tb pat amžiaus 
žomis gretimomis teritorijomis. Rytinę Vokietijos vai- F. Magdhaens (1520) pir- 
stybę sudarytų Prūsija (išskyrus rytinę Prūsiją) ir
Saxony, taip pat su mažomis’ gretimomis apylinkėmis.
Antroje ir trečioje Vokietijos minimoje apylinkėje yra 
daugiausia protestantų.

Kai kurie Amerikos katalikai mano, kad po padali
nimo Vokietijos tose dalyse Vokietijos katalikams bū
tų pavojus; kur jų yra mažuma.

šį straipsnelį paduodame grynai informacijos tikslu, 
tik kaipo žinią.

Bažnyčios ir religijos padėtis okupuotoje 
Lietuvoje '

maė apkeliavo aplink žemės 
rutulį.

45 metų skyriuje mes už
tinkame F. Dostojevskį, ku
ris tokio amžiaus būdamas 
parašė romaną ‘ ‘Nusikalti
mas’ ir bausmė”.C '■ *

Leonardo da Vinci 46 me
tų senas nutapė St. Maria 
della G r a z i a vienuolyne 
“Šventąją vakarienę” 
(1428).

52 metų Oliveris Crom- 
weUJ triumfaiiškai įžengė į 
Londoną (1651) ir Galv&ni 
pastebėjo pirmuosius elekt
ros reiškinius (1784).

Tavp sulaukusių pasiseki-

(Tęsinys)
* * *

Per keletą sekančių dienų 
laisvas ir nuoširdus kunigo 
veidas dažnai stovėjo En- 
guerrando akyse. Jis jį slė
gė kaip liga, jis jį sekė vi
sur ir kodėl? Ar kad jo 
žvilgsnyje jis pastebėjo ne- 
ginčitiną tiesą? Du rimti, 
ramūs ne, kuriuose buvo 
garbingo žmogaus įrodymas 
(jis tai jautė), ir kurie iš 
sykio šluote nušlavė Dona- 
dieu apkaltinimą, viešpata
vo jo mintyj kasdieniuose 
užsiėmimuose. Nors jis ban
dė įsikibęs laikytis minties, 
kad augintinis apgavo kuni- 
gą, jis vis tik neįstengė pa
šalinti tą sumišimą, kuris 
jį pajungė, ir jo sieloje gi
mė abejonė. Kas dieną šita 
abejonė darės galingesnė, 
labiau slegianti. Vieną va
karą po varginančių paties 
su savimi ginčų jis užmer
kė akis ir paskendo savo 
mintyse. Tiesa, sąžinė, ku
nigas Darmont, Danielius, 
viskas susimaišė jo dvasio
je. Pamažu, norėdamas ras- 
ti rimtą kokį atsiremiamą 
daiktą, jis sugrįžo prie Da
nieliaus. Ilgai mąstė. Pas
kui, lyg atsibudęs:

—Ii jei šis nelaimingasis 
nebuvo nusikaltęs?

Jis sudrebėjo.

Tai nebebuvo jau abejoji
mas, tai buvo baimė, kuri'jį 
smaugė. Ir juo daugiau jis 
dėjo pastangų nuo jos išsi
vaduoti, juo labiau jis klim
po.

Staiga jis paėmė lapą po
pieriaus ir skubia ir' nervin
ga rašysena parašė:

Ponui Valstybės Prokuro
rui, •

Henri-MartEno gatvės po
licijos viršininkas prieš de
šimtį dienų jums padavė 
mano skundą dėl apsivogimo 
prieš augintinį Donadieu, 
khiris pas mane tarnavo.

18 Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Turiu garbės jus prašyti 
laikyti mano skundą lyg ne
buvusiu ir neįteiktu. Aš jį 
atsiimu1.

Priimkite, pone Prokuro
re, mano nuolankius pagar
bos /jausmus.

Hnguerrand,
Naujosios Aušros 

Redaktorius.

Parašęs šitą laišką, dar 
neišsiuntęs, jis pajuto pa
lengvėjimą, ir jo dvasia at
sigavo.

Neilgam.
Jei sąžinės maištas nuri

mo, sunkus neramumas gi-* 
mė jame. Jeigu Donadieu 
nekaltas, tai kaltas kas ki
tas. Kas? Policijos viršinin
kas tvirtinn, kad vogimas 
padarytas tik namuose esan 
čio žmogaus arba, gal būt, 
žmogaus, pasislėpusio bute 
ir rytą pabėgusio. Šis pas
kutinis tarimas jam atrodė 
toks silpnas, jog tuojau jis 
atmetė jį. Jis1 liko prie pir
mojo teigimo. Vienas var
das užkliuvo jo lūpose, bet 
su pasibaisėjimu jis susilai- 

'kū'jt^tš&fl^^Įvykdyti tokį 
žygdarbį reikėjo būti žemai 
puolusiam! Ne, ne, tai ne
buvo galima!

Šitą valandą jis atsiminė 
keistus kunigo Darmont žo
džius apie ieškomąjį vagį: 
“Gal būt, būtų geriau visai 
nebetyrinėti...” Jo veidą iš
pylė prakaitas; jis staiga 
pakėlė galvą ir, bandydamas 
išsivaduoti iš šito slogučio, | 
tarė:

—šitas klebonas tiesą sa
ko: nebetyrinėkime...

* * *
Rytojaus dieną žurnalis

tas, nedavęs Įritu paaiškini
mų, pareiškė savo žmonai, 
kad atsiėmė savo skundą \ 
prieš tarną.

(Bus daugiau)

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo anglų kalba veika- 
liukas apie Bažnyčios ir religijos padėtį okupuotoje 
Lietuvoje: Knygelė užvardyta taip: “The SitUation of1 
the Church ir Religious Prftctices in Occupied Lithiua- 
nia. Bart 1. Under the Soviet Occupation, 1940-41.”
Veikaliuką parašė A. Trakiškis; jį išleido “Lithuanian
Bulletin”, New York, N. Y., gegužės mėnesį, 1944 m. m© savu 54 gyvenimo me- 
Toji knygelė yra kaipo priedas prie “LithtMnian Bui- tais mes randame Bėtfchb- 
letin”. Knygelėje nurodoma kaip bolševikai okupacijos veną, sukūrusį tame amiiu- 
metu kovojo su Bažnyčia ir religija Lietuvoje. Yna pa- ją “Devintąją simfoniją’ 
duodama faktai. Tai yra pirmoji dalis, kuri trumpai
kalba apie Bažnyčios ir religijos padėtu Lietuvoje Su-

(1824) prof. Ehrlichą, surfe ’ 
dusį salversarią (1908) ii

vietų Rusijos okupacijom metu. Kitoje dalyje bus pa- vėliau 57 matųamžiaus Kaft-t
duodama Bažnyčios ir religijos padėtis Lietuvoje vo
kiečių okupacijos metu.

Kai taps išlaisvinto
Iš Londono gauta žinia, kad “La Croix” (Kryžius), 

prancūzų katalikų Laikraštis, spausdinamas LimogeS, 
nuo nacių invazijos, dabar nespausdinamas kuriam lai
kui dėl “transportacijes sunkenybių”. Apie tai prane
ša Fribourg laikraštis “La Li berte”. Sakoms., ka<Tpran- 
cūzų laikraštis “La Croix” bus pradėta spausdinti, kai 
Prancūzija taps išlaisvinta.
* L

**-...A--^vandens reiKsnre
Saipan saloje (Pacifike) sąjungininkai bombardavo 

vandens lietaus rezervuarus, vientntėtem atsargas, irtų 
bombardavimų patekto buvo toji,-ka< daugiau-kaip 3,000 
japonų mirė iš troškulio.

tą parašiusį “Grynojo prb' 
to kritiką”.

5& metų Mfgud Cervaft- 
ites, kare sužalotas, nusto
jęs vienos rankos, nelaisvė
je parašė “Don Quichotep 
(1605).

62* metų Bramantas padė
jo šr. Petro bažnyčiai Ro
moje pirmą kertinį akmenįj

72' metus renesinso daili
ninko* Tintoretto padovano
jo pasauliui visą eilę Mado
nų, angelą ir š,vėn’t,UJ ip 
(1500)7

Savimyliškas stengimasis 
prisigrobti pinigų, susikrau
ti didėlių lobių,' nemanant’ 
jais- kitiems- padėti? yra že
mos menkystės aistra, ne-

K? mano? '
Vice-pretidentha Wallace mato užtektiną sovietų ka

rišką stiprumą Sibirijoje ir yra įsitikinęs, kad Rusija verta karalių Karaliau*-vai- 
gali dabar atmušti bet kokią japoną ataką. . ky. .(O- S, MardenĮ

»

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

PBNrioiflftA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ ^Jį^

IŠPARDAVIMAS 1
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — au 
aprlngaala,
arba Jtoą 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Telefonas SEELEY 8760

Ateikite šiandie! W

ROOSEVEiLT
FU3NITURE COMPANY

J831O WEST ROOSEVELT ROAD _ *
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=5

CH1CAGO IR APYLINKĖSE
A. L. T. Chicago

Gal, dar ne visiems yra 
žinoma, kad Chicagoje jau 
veikia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Chfcągo skyrius, ku 
ris buvo įsteigtas Chicago 
ir apylinkės lietuvių konfe-

Šūvis. į unijos bosą
Joseph Desmyter, 3930 

Leaington St., organizato
rius International Brother- 
hc-od of Teamsters, Chauf- 
fers, Warehcusemen and 
Helpers, lokalo 705 ,A. F. 
of L.) per plauką išliko gy
vas, kuomet išėjus jam iš

rencijoje, gegužes 21 d., Lįe-1 naaaų įr pina p t prie auto 
tuvįų Auditorijoj. Skyrius ^Obiljo pasipylė šūviai iš
taip pat kaip ir tarybos osn- pravažiuojančio automobi-
tras yra suorganizuotas išilio. jis lyg ir uujautęs, nes,
trijų didžiųjų patriotinių nelaukdamas kol automobi- 
mūsų grupių ir jis veiks tam 
pačiam tikslui — išlaisvini
mui Lietuvos ir dės pastan
gų sukelti pinigų. A. L. I. C. 
išlaikymui, kuris gins Lie
tuvos reikalus.

Skyrius jau turėjo pora 
susirinkimų, kuriuose svars 
tyta ateities veikimo planai.
Pirmiausiai nutarta sureng
ti bankietą, kad supažindi
nus plačiąją lietuvių visuo
menę su A. L. T. Chicago 
skyriaus nariais, tikslais ir 
darbuote. Trumpoje ateityje 
bus pranešta kur bankietas 
įvyks. ' E. S.

liūs prie jo privažiuos, kri
to ant žemės ir tokiu būdu 
taikomi jam šūviai pralėkė 
pro viršų.

Pasikėsinimą įtaria iš ki
tos unijos, būtent Chicago 
Truck Drivers, Chauffers 
and Helpers Union, Ine.

Barberiai kelia 
kovą miestui

Frank Aliota, vienas bar- 
bemės savininkas, prie ku
rio prisidėjo dar 45 barbe
riai, pakėlė kovą miestui dėl 
mokesčio, kurį miestas ren
ka po $5 nuo kiekvienos kė
dės. šis mokestis yra ry
šium su barberaių inspekta
vimu švaros ir reguliacijų 
atžvilgiais. Girdi, jei barbe
riai yra registruoti valsty
bes, miestas neturi teisės 
rinkti atskirų mokesčių.

Šuo paliko $30,000
Gyvulių Globos draugij a 

(Anti-Cruelty Society) pa
liktu testamentu perima 
$30,000, kuriuos draugijai 
“paliko” nugaišęs eskimo 
veislės šuo. Jis buvo myli
mas (pet) Margaret McDer- 
mott, 5347 Wayne Avė., ku
ri mirė 1936 metais. Mirda 
ma ji tam šuneliui paliko 
turto $30,000. Testamente y- 
ra pažymėta, kad, šuniui nu
gaišus, turtas pereina Anti- 
Cruelty Society.

Pradžia politinės 
kovos

Frank Stoltz, savininkas 
Stoltz Motor Distributors, 
3103 N. Cicero Avė., šiomis 
dienomis įdėjo į langą pos- 
terį su atvaizdu John T. 
Dempsey, respublikonų kan
didato į valstybės gynėjus. 
Už poros dienų išdaužyti du 
krautuvės langai, kurie kai
nuoja $175. '1

'■ . 1 ■■■

Turi atlikti bausmę
Lawrance J. O ’Connell, 

buvęs užtikrinimo (securi- 
ties) egzaminierius Illinois 
Industrial Comftiission, ilgai 
kovojo, kad būtų panaikinta 
jam 15 metų kalėjimo baus
mė už išeikvojimą $6,000.00 
fondo. Tačiau viso® apelia
cijos ai mestos ir “didelis 
ponas”, prirakintas prie ki
tų piktadarių, išvežtas ka
lėti į Jolietą.

Panelės Švenčiausios Karmelio kalno šventės proga, 
Amerikos Katalikų Šventovėje, Washingtone, atlaikyta 
iškilmingos. šv. Mišios senovės Jeruzalės apeigomis, kaip 
parodo šioje nuotraukoje. Procesijoj dalyvavo virš 2,000 
klierikų, kunigų ir vienuolių augustijonų, karmelitų, do
mininkonų, pranciškonų ir k. (NCWC-Draugas)

Lietuviai turi šelpimo fondą
Norihsaidėje susiorganiza 

vo Bendrojo Amerikos Lie-
Aiškumo dėliai čia pabrė

žiu, kad dabar veikiantis lie
tuvių Fondo skyrius, kuria-tuvių fondas yra tik vienas:

Boetary kolegijoj, Nacio- 
nalės Katalikų Gerovės Ta
rybos moterų, skyriaus ini
ciatyva, atidaryti katali
kėms moterims pramonės 
kursai. Paskaitos bus iš dar
bo, unijų, socialia teisingu
mo ir kitų sričių, turinčių 
santykius su pramone.

PARSIŲSTAS DIDVYRIO NAŠLEI

rinks aukas, drabužius ir į 
vairius kitus daiktus karo 
nuvargintiems lietuviams.

Lietuviai lietuvių fondu 
yra labai susiinteresavę ir 
žada dėti visas pastangas 
sušelpti per jį nelaiminguo
sius brolius esančius Euro
poje ir Azijoje. »

Rusų fondo skyriai mėgi
na. tam lietuvių fondui už
bėgti už akių. Jie dirba 
dviem kryptim: -politine ir 
patrijotine. Politine krypti
mi dirbdavai jie nori įrody
ti, kad Lietuva yra dalis Ru
sijos ir todėl lietuvius gali
ma sušelpti tik per rusų, fon
dą; patrijotine kryptimi ei
dami jie nori išnaudoti lie
tuvių pat ri jot iškurną priešų 
naudai.

Lietuviai rusiškus sliekus 
gerai pažįsta ir jų visai ne
kanda. Kaip tik maskolber- 
nis pas lietuvį ateina, tai 
lietuvis jam duris parodo ii 
paliepia eiti pas savo “ba- 
tiuškas” ir “bratuškas“.

Lietuviai gerai, žino, kad 
rusų fondas, gaudamas daik
tus iš lietuvių, dirbs prieš 
Lietuvą, sakydamas, kad lie 
tuviai rusus remia ir po ru
sais bei su rusais gyventi 
nori. Be to, rusų fondui su
aukoti daiktai eis per ru
siškas įstaigas rusams-ko- 
munistams ir jų kvizlin-? 
gims — lietuvių patrijotų 
jie nepasieks.

Kad nemialonumų išveng
ti ir priešams į pagalbą ne
nueiti, aš siūlau reikalauti 
iš nepažįstamų rinkėjų pa
liudymų, išduotų jų organi
zacijų.

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondas, arba Unit
ed Lithuanian Relief Fund 
of America, šis fondas yra 
inkorporuotas ir užregistruo 
tas President’s War Relief 
Control Boarde. Kito dabarv
veikiančio teisėto lietuvių 
fondo nėra. K. N.

i

Maskotas (laimę nešąs) šuo, priklausęs žuvusiam kare 
Lt. Col. S. T. Willis, kuris Pietvakarų Pacifike yra pada 
ręs 48 keliones bombarduoti japonų įsiatiprinimus, ir vi
suomet su savim vežęs šį šunį, parsiųstas namo herojaus 
našlei. (Acme-Draugas telephoto)

t

TEKLE 
JONIKIENE 

(po tėvais Venckaitė)
Gyveno: 6210 So. Cųrpenter st/

Mirė Liepos 28 d.. 1944 m., 
10:20 yni, vak., sulaukus 65 
metų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Tauragės apskr.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antanų, 4 dukteria Ste
lių ir žentų Leslie Miiier, Vik
toriją ir žentų Stanley Stach, 
Virginia ir žentų James Ram- 
bo ir Eugenia, švogerj Kazi
mierų Jonikų ir jo mbterj Ka
zimierų, tetų Sabaliauskienę ir 
daug kitų giminių, uraugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lain & 
Sons koplyčioje, 63rd ir Har
varde

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Rugpiūčio 2 d., iš koplyčios 
9:00 vai. ryto bus atlydėta J 
Our Lady, of Sorrovvs parap. 
bažnyčių, 62nd ir Sangamon, 
kurioje įvyks gedulingom pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kaziimero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:

Vyras, Dukterys, žentai, 
Teta ir Giminės.

*_ And ,u wLt vov «n oi Mt ai n kubmf.

Pirkite karo bonus.

ZT -

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Aveniu

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1380 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

štai vienas-UI mūsų gražių 
paminklinių produktų.

OffcM

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPĖ 
KO AGENTŲ KOMISĄ

MsterMo b Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviam* 
klientams pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONŲMENT CQ.

MDYSB ir Mrtafrirt: 527 N. WE8TEBN AVĖ.
(Netoli Qmud Arą)

PHONE: SEELEY ŠIOS

____

Mirė Liepos 28 d., 1944 m.,
2 vai. po pietų, sulaukęu pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskr., Jurbarko parap. 
Naujasodžio kaimo.

Amerikoje išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

seserį Anastazijų ir jou vyrų 
Pranciškų Kuzmarskius, sesers 
dukterį Franceu Ivan Ir jos 
šeimų, pusseserę Petronėlę Re
gai); dvi pusseseres Racine, 
Wis., puabrolj Aleksandrų Še
putį ir jo šeimų (Kenosha, 
Wis.) ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petkaus koplyčioje, 6812 So. 
Western Avė.

Laidotuvėu įvyks antrad., ' 
Rugp. 1 d., 1944 m. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo švenč. Panelės 
Marijos parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bua nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimine*], draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę SeSiuo, švogeris, Se
sers Duktė, Pusseserės, Pus
brolis ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius An
tanas B. Petkus, Tel. GROve- 
hill 0142.

URŠULĖ
RIMKIENĖ

(po tėvais Brazauskaitė)

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atukyrė iš 
mūsų tarpo mylinių moterį ir 
motinų Uršulę Rimkienę. 
Netekome savo mylimos Rug- 
piūčio t d., 1943 in.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jos niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jai amžinų atilsį.

Mes, atmindami tų jos liūd
na prasišalinimų iš mūsų tar
po užprašėme gedulingai] šv. 
Mišias, su egzekvijomis už jos 
sielų antradienyje, rugp. 1 d., 
1944 m., Dievo Apevizdos par. 
bažnyčioje, 7:30 vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose pa
maldose ir kartu su mumis pa
simelsti už a. a. Uršulėu sielų.-

Po pamaldų kviečiame gi
mines, draugus kaimynus ir 
pažįstamus atsilankyti į namus 
po adresu: 1750 S. Union Avė.

Nuliūdę: lieka:

Vyras, Dukterys, Kūnai, 
žentai, Marčios, Anūkai, 
Sesuo, švogeris ir visos ki
tos Gimines.

Remkite ir platinkite dienraštį ' Draugą".

GARE, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
GsrbMudM patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

NARIAI

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių

t • ’ A
Direktorių
Asociacijos.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakt)

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

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

Telephone YARDS 141# 
i ■ ■1 1 ■    —— ■

L L ZOLP
1646 WE8T 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LETUAN1CA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—81

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 WEST 23rd PLACB 
10756 8. MCHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5768 

PULLMAN 1270

- L BUKAUSKAS
10821 SO. MlCfflOAN AVĖ. Phone PULLMAN 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 UTUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. MULEVIČIUS
4848 SO. CALVOBNU AVS. PSom LAK. 8671
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=r=ruž U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

Sužeistas lietuvis grįžo prie pareigų
Pvt. Medardo Mitchell 

(Micevičius) gimė vasario 
15 dieną 1924 metais. Baigė 
Šv. Panelės Nekalto Prasi
dėjimo lietuvių parapijos 
pradžios mokyklą ir Kelly 
high school.

Pvt. Medardo Mitchell 
(Micevičius) ' - - 1 «•y .*•■' . •(

Jis išvyko į Dėdės Šamo 
kariuomenę 1943 m., kovo 
13 dieną. Buvo sužeistas Ita
lijos fronte, 8 mailės nuo 
Cassino, į dešinę koją ' ir 
ranką. Buvo ligoninėje, Af-

C ‘ ■ '' r , 4>

Atgavo šunelį, kurio 
verkė

' '■ - >
Miesto teisėjas Victor Ku- 

la, pagalios, išsprendė bylą 
dviejų moterų, kurios tęsėsi 
už Pekingeese šunelį. Bylą 
laimėjo Mrs. Ruth Foss, ku
ri teigė, kad šunelį pirko jos 
sūnus, dabar kariuomenėj. 
Šunelis buvo pabėgęs ir vė
liau atsirado pas Mrs. Do- 
rothy McCann, kuri ginčijo, 
kad ji šunelį įgijo prieš še
šis mėnesius.

S Laimėjus bylą Mrs. Ruth
'oss, sako, šuneliui duos vi- 
eišino — nuveš kelioms 

i ienoms į Memphis pas savo 
Minų.

‘ Šią žinią dedame vien tik 
tam, kad parodžius, už ko
kius dalykus žmonės verkia 
ir besitąsydami po teismus 
lėšų sau pasidaro.

Didžiausias pašau-
lyje kaimas

Didžiausias pasaulyje kai
mas randasi greta Chicagos. 
Tai yra Oak Park, III. Jis tu
ri apie 70,000 gyventojų, bet 
neturi miesto vardo, vadina
si “village” arba akimu.

Aukokite savo kraują su
žeistiems kariams per A. R. 
Kryžių.

PASKOLOS DAROMOS

KEI8TUTO SAV 
TEL.: CALUMET 4118

rikoje. Jau dabar yra išėjęs 
iš ligoninės ir grįžo prie ka
riškų pareigų.

Jo tėvai, Emilija ir Bro
nislovas Mitchell (Micevi- 
čiai) gyvena šiuo adresu: 
4307 So. Kedize avė., Chica- 
go, III.

Sužeisti kareiviai 
karo frontuose

Karo departamentas lie
pos 28 dieną pranešė 1,016 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kareivių pavardžių, ku
rie buvo sužeisti Europos ir 
Viduržemio apylinkių fron
tuose. ,

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje 62 vyrai yra 
iš Illinois valstijos.

Sužeistųjų karo frontuose 
karių skaičiuje yra pvt. 
Walter B. Maceika, jo mo
tina Mrs. Jennie Maceika 
gyvena 3322 So. Morgan st., 
Chicago, III.; ir pvt. Stanley 
J. Rastutis, jo motina Mrs. 
Anastasia D. Rastutis gyve
na 2647 W. 69th str.

Restoranams irgi bus 
lubos

Iki šiol restoranai nesilai
kė vienodų kainų. Kainos 
priklausė nuo to, kokioj vie
toj, kokio puošnumo yra res
toranas. Daugely puošnes
nių restoranų valgiai kainų 
atžvilgiu buvo tiesiog “ne
įkandami”.

Dabar ir restoranams bus 
uždėtos kainų lubos. Office 
of Price Administration, 
Chicago regiono veikianty
sis direktorius Paul H. 
Shults paskelbė, kad kainų 
lubos uždedamos ant 40 
įvairių rūšių pagaminto val
gio. Sąrašas tų valgių ir jų 
kainos turi būti iškabintos 
viešai taip, kad kiekvienas 
galėtų matyti. 1

ANT PIRMŲ MORGICIŲ1

Statybai, Remontavfmul, Refinansavimui-— 

ANT LENGVŲ MfiNESINTŲ IŠMOK ftJIMŲ I

Panaudokite Proga nabartlnSmi, temimu 
NuoMmčto Katonu.

___ <_________ - .
TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUFTKITE mflmj |ntalgo>. IndPlIal
rflprotlnpU globojami Ir Ilgi ,000.00 ap
drausti per l’edertl Navlngn and Immui In
surance Corporation. pinigai boa greitai
Išmokami Jnma ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA IJKT1JV1Ų 
FINANSTNC IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

INOS AND LOAN 
Jos. M. Mozeris. Sec’y.

T 0!KNXaVi7? WsnoAS, Cf*ItTATO, IEEINUIS

DULKIŲ SPROGIMAS

Magneziumo fabrike, Cleveland, Ohio, šiomis dienomis įvyko didelis sprogimas,, pa
daręs nuostolių pusę milijono dolerių. (Aeme-Draugas telephoto)

Iš Italijos fronto

Atimtas iš nacių garsus pirmųjų 
krikščionių miestas

ANCONA MIESTAS GARSUS SAVO PRAEITIMI. 
TURI STRATEGINES REIKŠMES

Italija garbinga praeities 
šalis, kultūros ir meno kraš
tas. šiandien ten siaučia bai
sios kovos tarp nacių ir są
jungininkų kariuomenių. 
Sprogstančios bombos į dul
kes verčia visas tas meno 
brangenybes.

Šiomis dienomis sąjungi
ninkų kariuomenės daliniai 
įžygiavo į garsųjį krikščio
nybės centrą, Ancona.

Ancona miestas turi pui
kų uostą, kuris yra netoli 
Jugoslavijos. šiame kare 
Ancona turi nemažos strate
ginės vertės. ;

Ancona miestas tiek buvo 
pagarsėjęs, jog prieš ekletą 
šimtmečių gan smarkiai 
konkuravo su Venecija ir, 
kitais didesniais uostais. 
Šiandien jau išnykę tos gar
bingos praeities šešėliai, 
Ancona garsi vien savo pra
eitimi.

SIRAKŪZĮEČIŲ 
ĮSTEIGTAS

Ancona miestą įsteigė si- 
rakūziečiai apie keturis šim
tus metų prieš Kristaus gi-

. mimą. ' ,
Didysis Penktadienis mus Miesto gyventojai vertėsi 

jaudina, nes tą dieną mini- prekyba, savo amatų uždar
ine Išgaytojo mirtį. Tačiau biais. Iš čia romėniškos kul- 
Didysis Penktadienis įvyks- tūros spinduliai veržės į to
tą kiekvieną dieną, nes kiek- ūmesnes imperijos dalis, pa- 
vieną dieną ant altoriaus siekė net ir svetimus kraš- 
pasikartoja Kalvarijos Au- tus.
ka (Boussnet). | Galimas daiktas, kad An-

A S S O C I A T I O N 
8228 SO. HALSTED ST.

cona miesto jūrininkai gan 
anksti išgirdo apie Kristų, 
kuris gydė aklus ir raišus, 
prikėlė numirėlius ir vykdė 
didžius meilės darbus.

PERSEKIOJIMAI
* *

Tyrinėjimai rodo, . kad 
Konstantino Didžiojo laikais 
Ancona miestą krikščionys 
buvo tirštai apgyvenę, tvir
tai ten įsisteigė.

Ir čia imperatoriau Julijono 
ranka pasiekp, krikščionius 
ir juos žiauriai persekiojo. 
Padavimai mums sako, kad 
šio miesto vyskupu buvo 
garsusis vyras, šv. Cyracus, 
kuris Julijono Atsimetėlio 
persekiojimo metu buvo 
žiauriai nukankintas ir už
muštas.

Mieste jo garbei pastaty
ta graži katedra. Katedros 
dalis padaryta iš senosios 
Veneros šventovės liekanų.

Mieste šiandien gyvena 
maždaug 80,000 žmonių, ku
rie buvo sunkios nacių lete
nos prispausti, šiandien jie 
išlaisvinti, gali gyventi ra
miai be jokios baimės.

Nėra žinių ar meniški 
miesto pastatai buvo išsau
goti, ar ne.

19 vaikų gimė
CHARETTE, Que. — Mr. 

ir Mrs. Joseph de Charette, 
kurie nesenai šventė vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį, turėjo 19 vaikų, iš 
kurių dešimt dar gyvena.

Išrinktas
DETROIT.— Charles Mel- 

dior, šv. Augustino parapi
jos klebonas, nuo 1939 m., 
tapo išrinktas vidurvakarių 
provincijos provinciolu, Au- 
gustijonų ordene. Pirmiau 
provinciolu buvo kunigas 
Ruelan Pink.

BUENOS AIRES. — Ku- 
nigas Dr. Juan R. Sepich 
buvo paskirtas tautinio uni- 
versiteto rektorius, Buenos 
Aires, Argentinoje.

įvairios ~ įdomios

....ŽINIOS

Siy dienų kankinys
WASHINGTON. — Karo 

informacijos ofisas gavo ži
nią, kad nacių gestapo agen
tai nukankino 35 metų am
žiaus Louis Favre, Prancū
zijos kunigą. Gestapo įsilau
žė į seminariją, netoli Anne- 
masse, prieš keletą mėnesių 
ir areštavo kunigą kartu su 
keliais kitais asmenimis. Jis 
buvo nugabentas į nenaudo
jamą seminariją Annecy ir 
ten uždarytas rūsyje. Ten 
kunigas kankinant buvo ver
čiamas duoti pareiškimą, 
bet kai jis atsisakė duoti pa
reiškimą, gestapo jį nukan
kino.-

Tenka pasakyti, kad pa
našiai elgiasi ir bolševikai.

Einant pareigas
Kunigas kapitonas Stanis- 

laus Peter Targosz, lenkų 
karihomenės kapelionas, ta
po užmuštas Italijos fronte, 
kai jis teikė dvasinę pagal
bą sužeistiems kareiviams. 
Jis buvo mirtinai sužeistas• į •
vokiečių kulkų.

Palaimino
LISABON.—Popiežius Pi

jus XII pasiuntė Portugali
jos Raudonajam Kryžiui pa
laiminimą. Portugalijos R. 
Kryžius buvo įsteigtas ka
raliaus Luiz I prieš 80 metų. 
Portugalijos R. Kryžius ben
dradarbiauja su sąjunginin
kų R. Kryžiumi, siunčiant 
siuntinius karo belaisviams 
ir padedant pabėgėliams iš 
Europos.
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Iš Kinijos gyvenimo

ANT GENEROLO 
STALO KRYŽIUS

Jau beveik trys metai kaip 
ant Kinijos generolo stalo 
stovi misijonoriaus mažas 
kryžius.

Kinijos vadas generalissi- 
mo Chiang Kai-shek rūpina
si savo tautos gerove ir ko
voja už Kinijos žmonių lais
vę. Ant jo stalo štabe stovi 
mažas misijonoriaus kry
žius.

Misijonorius kunigas Char
les Meeus, kuris tapo Kini
jos piliečiu jo įsišventimo į 
kunigus proga prieš keturis 
metus, pasiuntė generolui 
Chiang Kai-shek’ui kryžių, 
su malda į šv. Panelę Mari
ją, kad šis kryžius būtų pa
statytas ant generolo stalo.

Tris metus kunigas Meens 
nežinojo kas įvyko su kry
žiumi. Paskui jis apie tris 
mėnesius prieš išvykstant 
iš Chungking į Jungtines 
Amerikos Valstybes, į misi
jų postą, sutiko skautų vadą 
Chiang Wei-Kwo, generolo 
Chiang Kai-shek’o sūnų. Ir
jis pasakė.

“Aš žinau jūsų vardą, — 
pasakė skautas. Mano tėvas 
turi mažą kryžių ant savo 
stalo, ir jūsų vardas ten yra 
įrašytas. Jau beveik trys 
metai, kai jis laiko kryžių 
prieš save.”

Kunigas Meena iš Kinijos 
išvyko f Jungtines Ameri
kos Valstybes praeitų metų 
gruodžio mėnesį.

Tėvynės meilę negana 
reikšti vien jausmais. Rei
kia ir darbų, pasišventimo, 
net gyvybę padėti.

Platink “Draugą”.

TOBULINKITĖS 
LIETUVIŲ KALBOJE 1 

— Vartokite —I '
DR. JONO STARKAUS

"Lietuvių Kalbos 
GRAMATIKA"*' - , , ' S c ' .

“Lietuvių Kalbos Gramatika”
kainuoją....... $leQ()

(Pridėkite 10c persiuntimui) 
Šioji “Lietuvių Kalbos Gra

matika” yra skiriama vien tik 
Amerikiečiams ir Dr. Starkus 
kaip tik supranta Amerikiečius, 
nes jam teko per keletą metų 
dėstyti Lietuvių kalbą kolegts- 
tams Marlanapolis College, ku- 
randasi Thompson, Oonn. 

Siųskit užsakymus sekančiai:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois
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Kontraktorius 
Namų Taisytojas

GEO. BORCHERTAS
t ,

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

10546 S. Artesian, CED. 1739

X šiandie šv. Igno (Igna
co), vardadienis visų Igno
tų ir Ignacijų, kurių, tieaa, 
aplink .mus nedaug ir tėra 
(kun. Albavičius, sesuo ka- 
zimierietė, vienas “Draugo” 
redaktorių — Sakalas, aš
tuonioliktos biznierius Pi- 
kielis ir dar vienur-kitur 
vienas-kitas). Visus sveiki
name ir linkime ilgiausių 
metų.

X Šiandie vakare šv. Kry
žiaus parapijos salėj įvyks
ta svarbus LRKSA Chicago 
apskrities susirinkimas. At
stovai iš seimo praneš ir aiš
kins Labai svarbų nutarimą, 
kuris liečia visus senus na
rius. Susirinkiman gali at
silankyti ne tik kuopų at
stovai, sekretoriai, bet ir na
riai, kurie tuo įdomauja.

X Kun. A. Miciūnas, MIC., 
baigęs žrarnalizmo fakulte
tą Marąuette universitete, 
šiandie pradėjo vairuoti-re- 
daguoti gražų savaitraštį 
“Laivą” ir pavaduoti atos
togaujančius “Draugo” re
daktorius. Kun. A. Sandys, 
MIC., ligšiolinis “Laivo” re
daktorius, išvyko trumpų a- 
tostogų, o paskui Marąuette 
universitete gilins savo mok
slą.

X Ona ir Ignas Pikieliai, 
1818 S. Halsted St., aštuo
nioliktos biznieriai, praeitą 
sekmadienį* skaitlingo būrio 
draugų buvo išvilioti savo 
vardinių švęsti net į Palos 
Park, kur betrūko tiktai 
paukščių pieno. Svečius nuo
širdžiai priiminėjo manda
gios Pikielių dukterys, An
tanina ir Teklė, padedamos 
begalo gražios širdies ir pa
čios celebrantės Pikielienės.

X Marijona Vyšniauskie
nė iš Brighton Park gavo 
laišką nuo sūnaus Sgt. Juo
zo, kuris praneša, kad šiuo 
metu randasi Prancūzijoj. 
Kitas jos sūnus Pvt. Edvar
das pirmą invazijos dieną 
dalyvavo puolime Prancūzi
jos pakraščių. Abu sveiki.

X Lietuvių Piliečių Dar
bininkų Pašalpos klubas vėl 
pirko U. S. karo boną už 
$500. Bene vienintelis bus 
Chicagoj klubas, kurs nuo 
karo pradžios kas šeštas 
mėnuo perka boną už $500. 
Pavyzdys kitoms draugi
joms ir organizacijoms.

X Šv. Jurgio bažnyčioje 
trijų dienų rekolekcijos tre
tininkams prieš Porcinkulio 
šventę prasidės šį vakarą, 
liepos 31 d. Pamokslai ir pa
laiminimas bus vakarais.

X J. Locaitis, gyvenąs 
Marąuette Parke, buvo rim
tai susirgęs. Stropioj dak
taro priežiūroj, kad ir pa
lengva, dabar jau eina ge
ryn.

X Janušauskaitė, Valt- 
kiūtė ir šlaučiūnaitė, mūs
jaunimo veikėjo®, smagiai a- 
tostogauja Saugatuck, Mich., 
o Marijona Petkūnienė su 
dukterimis Hart, Mich.

Pirkite karo bonus




