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

—Abrakam Lincoln

No. 180I

Amerikiečiai žygiuoja į Britaniją; 
ofensyvoje suimta 18,58? belaisviai

VYRIAUSIAS AEF STA
BAS, rvgp. 1.—Amerikos 
kąriai išsilaižė iš Norman
dijos į Britaniją ir visą 
Prancūziją.

Į rytas nuo Virė upes, 
skubiai žygiuojąs britų da
linys artinasi prie svarbaus 
Virė miesto.

Amerikiečiai pėstininkai 
užėmė Bracey, prie See u- 
pės, ir pasivarė 10 mylių į 
pietryčius nuo Avranches 
suimti dvi strategines už
tvankas Sekine upėje.

Per praeitų astuonių die
nų ofensyvą suimta 18,587 
naciai belaisviai.

Kanadiečiai kariai pradė
jo naują ofensyvą rytinėj 
naujos linijos pusėje, ir ver
žiasi Paryžiaus link.

Nacių Normandijos linija 
pralaužta daugely vietų. 
Desorganizuoti naciai pasi
duoda sąjungininkams išti
sais pulkais.

Naciai sako jie apleido Pisa miestą
LONDONAS, rugp. 1. — 

Vokiečių DNB žinių agen
tūra, anksčiau sakiusi, kad 
naciai kariai pasitraukė iš 
tam tikrų Pisa miesto “da
lių,” po pietų sakė jų ka
riuomenė evakuavusi visą 
miestą.

ROMA, rugp. 1. — Britų 
aštuntoji armija iš lėto va

JAV. karo laivai įplaukėį Apra uostą
APRA UOSTAS, GUAM 

saloje, liepos 31.—(Sulaiky
ta)—Amerikos karo laivai 
įplaukė į Apra uostą, o ka
ro lėktuvai eilėmis nusilei
do ant Orote aerodromo. 
Tad Guam sala, po dviejų 
metų, septynių mėnesių ir 
21 dienos, ir vėl tapo Ame
rikos laivų bazė.

Išlipusiems amerikiečiams 
ėmė tik devynias dienas lai
mėti du tos salos svarbiau
sius įrengimus—Apra uos
tą ir netolimą Ord'e pusią u- 
salj.

| Japonai ne tik atstumti, 
atgal į salos gilumą, bet ją 
šarvuotos jėgos labai nu-

KALENDORIUS
Rugpiūčio 2 d.: Šv. Pan. 

Mar. Ang. (Parcinkullai), 
šv. Alfonsas; senovės: Tau- 
gaudas ir Varpūnė.

Rugpiūčio 3 d.: šv. Ste
pono kūno atradimas; se
novės: Mangirdas ir Leng
vas.
i '»" ' ....... i «■

ORAS
Ūkanota ir šilta. Vakare 

gali būti lietaus.

Pakely į Virė, britai ūžė-! 
mė Le Beny Bocage, nacių 1 
tvirtovę kalnuose aštuonias 
mylias į šiaurę nuo Virė.

Užpakaly ofensyvos tarpe 
Virė upės ir jūros, kitas 
amerikiečių dalinys išmušė 
nacių opoziciją Villedieu 
miestely, ir įsiveržė į Percy 
miestą.

Britų fronte į rytus nuo 
Caumont, britai pasivarė 
pirmyn St. Germaine apy
linkėje. Tik į pietus nuo Ca- 
en, kanadiečiai užėmė Tilly- 
La-Campagne, bet vėlesni 
pranešimai sakė naciai juo3 
išvarė.

Lt. Gen. Omar Bradley 
šarvuočių pasivarymas už 
Avranches davė amerikie
čiams progos pasistūmėti 
100 mylių per Britanijos 
pusiausalį, arba pasukti ry- 
ftuosna į Prancūzijos gilu
mą ir Paryžių.

rosi pirmyn Florencijos 
miesto apylinkėje. Vokie
čiai smarkiai kontratakuo
ja, ir didelės tankų kovos 
vyksta laukuose pakely į tą 
miestą. • v

Štabas pranešė, kad prie
šas matomai pasiryžęs lai
kytis tol, kol gali, bet aš
tuntoji armija be perstoji- 
mo stumia nacius atgal.

kentėjo, kadangi jie prara
do maždaug 30 tankų ir 
bent pebkis karius už kiek
vieną amerikietį^

Smith nori sudarkyti
Gub. Bricker: Dewey
SPRINGFIELD, UI.; rugp. 

1.—Gub. Dewey šiandien 
užpuolė Gerald L. K. Smith, 
taip vadinamos America 
First partijos vadą, ir pa
vadino jį tokiu pat minių 
klaidintoju, kaip Adolfas 
Hitleris.

Dewey padarė savo pareiš 
kimą dėl “America First” 
partijos akcijos, kuomet ji 
vakar nominavo Smith būti 
jos kandidatu į, preziden
tus, ir Ohio Gub. John W. 
Bricker kandidatu į vice 
prezidentus. Kaip žinoma, 
Gub. Bricker yra republiko- 
nų partijos kandidatas į vi
ce prezidentus.

Dewey sakė Smith ban
dymas suiungti savo vardą 
bu Gub. Bricker yra bandy
mas apipilti republlkonų 
partijos kandidatą į vice 
prezidentus smala.

OKUPAVO KAUNA
SMARKUS VEJAS Ni

>

TILTĄ NUO STULPŲ 
- -

Tiltas per Mississippi upę, kuris randasi Chester, III., buvo smarkaus vėjo nukeltas 
nuo jį laikančių stulpų ir numestas į upę. Tiltas buvo pastatytas 1942 metais, ir kai
navo $1,385,000. Jis bus taisomas taip greit, kaip galima. (Acme-Draugas Telephoto.)

Užėmė Pilviškius ir Šeinius, rusai 
skuba j Klaipėdą, Tilžę, Karaliaučių

LONDONAS, rugp. 1.—Maršalas Stalinas šiandien pra
nešė, kad rusų kariuomenė užėmė Kauną, buvusią laikiną 
Lietuvos sostinę. Vokiečiai ir vėl sakę jie evakuavę Kau
ną po “kruvinų kovų.”» • •

Iš Kauno rusai veržiasi pietvakaruo&na, į Įsrutę, Ryt
prūsiuose.

Suvalkijoje rasai okupavo Seinus, 16 mylių į rytus nuo 
Suvalkų.

MASKVA, rugp. 1.—Rssųi kariuomenė užėmė Pilviškius, 
29 mylias į pietvakarius nuo Kauno, ir tuo perkirto nacių 
susisiekimo linijas tarpe Kauno ir Įsrutės. Nacių kariuo
menėms Latvi jo) je ir Estijoje lieka tik antraeiliai keliai 
prie Baltijos kranto pasitraukimui į Rytprūsius.

Robotinčs bombos 
pasidarė tykesnės

LONDONAS, rugp. 1. — 
Nacių robotinėms bomboms 
atskrendant į pietinę Angli
ją, Vidaus Ministeris Her- 
bert Morrison pranešė par
lamentui, kad jis žinąs 
“apie daug bąisįų dalykų,” 
ir intimavo, kad vokiečiams 
pasisekė bent kiek nutildy
ti savo robotinių bombų ū- 
žimą.

Jis nepasakė ar jis turėjo 
galvoje liaują bombą, ku
rios negalima visai girdėti, 
ar jau žinomas bombas, ku
rių motorai sustoja ir jos 
tuomet tykiai nusileidžia. •

Sako rusai atmetė 
rumunu pasiūlymą

NEW YORKAS, rugp. 1. 
—Pranešimas iš Istanbul 
sakė Rumunijos vardu ve
damos taikos derybos au 
sąjungininkais nutruko ir 
veikiausiai nebus atnaujin
tos. Anot raporto, princas 
Barbu Stirbey ir Constan- 
tin Visoianu suteikę pasiū
lymus Turkijoje ir Egipte.

Sakoma Rusija griežtai 
atmetusi jų pasiūlymus Ir 
pareiškusi, kad vienintelė 
sąlyga esanti Rumunijos1 
užmokėjimas už nuosto
lius. Suma būtų nustatyta 
vėliau, ir rusų okupacinė 
armija pasiliktų Rumunijoje 
kol ji būtų sumokėta.

PASKIRS KARDINOLUS
AMERIKAI PO KARO

VATIKANAS, rugp. 1.— 
Čia skaitoma beveik tikra, 
kad Chicagos, New Yorko, 
Bostono ir gal dar kitos 
arkidiocezijos viršin inkai 
bus sekančio] konsistorijoj 
paaukštinti į kardinolus. 
Kiek žinoma, šv. Tėvas yra 
nusistatęs tokios konsisto
rijos nelaikyti iki po karo.

Mirė Philii 
Prezidentas Ouezon

SARANAC LAKE, N. Y*, 
rugp. 1.—Philippinų Prezi
dentas Manuel Quezon šian
dien mirė savo vasarnamy 
šiame mieste. Jis buvo 65 
metų amžiaus ,ir sirgo tu- 
berkuloze? *

Quezon buvo Philippinų 
Prezidentas nuo 1935 metų. 
Per visą laiką jis kovojo už 
Philippinų nepriklausomy

bę, bet kuomet japonai tas 
salas okupavo, jis susidėjo 
su amerikiečiais ir pasi
traukė iš Luzon.

RUSAI GAL 'PRIIMS 
LONDONO LENKUS

MASKVA, rugp. 1.—Čia 
reiškiama mintis, kad Len
kijos vyriausybės Londone 
Premjeras Mikolajczyk ir 
užsienių Ministeris Tadeusz 
Romer, kurie atvyko Mas
kvon pasitarimams su rusų 
oficialais, gali būti priimti 
naujon rusų sudarytoj len
kų vyriausybėn.

Tuoj po atvykimo vakar, 
Mikolajczyk ir Romer ma
tėsi su J.A.V. Ambasadorių 
Harriman ir Anglijos Am
basadorių Sir Archibald 
Clark Kerr.

KARO BIULETENIAI
—Per praeitus tris mėne

sius sąjungininkai Indijoje 
išmušė 50,000 japonų karių.

—Stokholmo raportas sa
ko nacių Maršalas Busch 
pasidaręs sau galą po nevy
kusio pasikęsinimo prieš 
Hitlerį.

—Nuo Normandijos inva
zijos pradžios sąjunginin
kai suėmė 69,186 nacius be
laisvius.

—Prancūzai patriotai nuo 
lat puola nacių pozicijas už
pakaly fronto, ir priverčia 
nacius vartoti daug kariuo
menės jų atmušimui.

1,800 lėktuvu puolė 
naciu aerodromus

LONDONAS, rugp. 1. — 
Apie 1,800 Amerikos lėktu
vų, 700 jų dideli bomberiai, 
šiandien atakavo nacių ae
rodromus šiaurinėj ir cen
trinėj Prancūzijoj.

Apart aerodromų, lėktu
vai taipgi puolė kitus taiki
nius centrinėj Prancūzijoje.

Britų Typhoon lėktuvai 
vakar bombavo ir apšaudė 
pastatus, kuriuose, manoma, 
vokiečiai buvo įsteigę savo 
Štabus Le Beny Bocages ir 
Aunay rajonuose.

Jugoslavu armija 
okupavo 14 miestelių
LONDONAS, rugp. 1. — 

Jugoslavų partizanų štabo 
radio pranešimas sakė jų 
jėgos okupavo 14 miestelių, 
kaimų ir tvirtovių: Debar, 
pietinėj Jugoslavijoj, Plav 
ir Rijevica Montenegre, 
Kladanj ir Olovo rytinėj 
Bosnijoj, Vrlika Dalmatijoj, 
keturias tvirtoves Italijos 
Istria. provincijoje, Samac 
Slavonijoje, ir tris tvirto
ves tarpe Belgrado ir Zag
rebo.

Berlyno radio sakė naciai 
atsiėmę Rab salą, prie šiau
rių Dalmatijos kranto, iš 
jugoslavų. P&rtizanai buvo 
tą salą užėmę tuoj po Ita
lijos pasidavimo.

Vokiečiai vartoja 
tabelinius lėktuvus

LONDONAS, rugp. 1. — 
Vokiečiai pasirodė su nauju 
ginklu—rakietų varomą lėk
tuvą. Sąjungininkų lakūnai, 
kurie juos matė, sakė tie 
lėktuvai skrenda stebėtinu 
greitumu.

Iki šiol matyta tik septy 
ni tokie lėktuvai, ir jie ne
siėmė kastis su sąjunginių 
kų lėktuvais.

Price 3c

LONDONAS, rugp. 1.—Rusų vyriausybes organas Iz- 
vestia sakė Varšuvos miestas paskendęs liepsnose. Anot 
laikraščio, naciai, matydami, kad nebegalės Lenkijos sos
tines išlaikyti, ją padega pirm negu pasitrauks.

Maskva sakė jų jėgos puola Varšuvą, ir trys daliniai 
atakuoja Praga, industrinį priemiestį anapus Visla upės.

Vokiečių komandos pranešimas sakė rusai persikėlė 
per Visla upę prie užlenkimo į pietryčius nuo Varšuvos.

Lenkų pogrindžio raportai sakė 25,000 vokiečių civilių 
jau iškelta iš Varšuvos, ir kad palikta vien tik kariai Ir 
geštapininkai. - :

Rusų Gen. Cherniakovs- 
kis veržiasi vis arčiau Ryt
prūsių. Ypatingas jo armi
jos taikinys yra Įsrutė, 55 
mylias į vakarus. Jo armi
jos daliniai randasi 48 my
lias į rytus nuo Tilžės, 75 
mylias nuo Klaipėdos, ir 
105 mylias nuo Karaliau
čiaus, Rytprūsių sostinės.

Artilerijos padedami, ru
sų tankai ir kulkosvaidinin
kai skuba į Rygą, Latvijos biai užpildo spragą, kurią 
uostą. Jeigu jiems pasiseks vokiečiai iki šiol laikė.

Mannerheim - Suomijos prezidentas
STOKHOLMAS, rugp. 1 

—Švedų, telegrafui agentūra 
pranešė iš Helsinkio, kad 
Suomijos Prezidentas Ryti i 

atsistatydino, ir jo vieton 
paskirtas Maršalas Manner 
heim.

STOKHOLMAS, rugp. 1. 
—Nacių valdoma Skandina
vijos telegrafų agentūra 
pranešė iš Berlyno, kad 19 
rusų divizijų, su “didele

U. S. kariai 600 mylių nuo Philippinų
GEN. MacARTHUR ŠTA- Amsterdam ir Middelburg

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 1. 
—Amerikiečiai kariai išlipo 
prie Sanaapor, olandų Nau
jos Gvinėjos, gale, tuo su
trumpindami kelią į Philip
pinų salas, į kurias Gen. 
MacArthur pasižadėjo ku
rią dieną grįžti, iki 600 my
lių. Radę tik mažą opozici
ją, amerikiečiai greit oku
pavo Sanaapor ir netolimas

salas.

Naujas iŠlipdinimas, ku
riam padėjo sąjungininkų 
karo laivai ir lėktuvai, neu
tralizavo japonų Manokwa- 
ri bazę, 150 mylių į rytus.

Šis žygis apibėgo maž
daug 15,000 japonų 25-tos 
divizijos karių ir juos izo
liavo.

SUPAŽINDINKITE KITUS SU DIENR. “DRAUGU”

VoL xxvni

pasiekti Baltijos krantą, 
Latvijoje ir Estijoje bus 
sugauta apie 300,000 karių.

Iš Gardino rusai varosi į 
šiaurvakarius pagal Ryt
prūsių sieną. Į pietus nuo 
Kauno, rusų daliniai skuba 
pagal geležinkelį einantį į 
Įsrutę, ir diasivarė iki 20 
mylių nuo Eitkūnų.

Tarp Šiaulių ir Jelgavos 
ir Daugavpilio, rusai sku

tankų jėgos” pagalba, puo
la vokiečių pozicijas pagal 
30 mylių Estijos frontą, 
nuo Peipus ežero iki Suomi
jos įlankos.

Raportas iš Helsinki sa
kė patrankų trenksmas gir
dimas skers įlankos, kuzi 
yra nuoi 40 iki 80 mylių plo
čio.

Kitas pranešimas iš Hel
sinki sakė rusų armija iš
plečia savo frontą šiaurry- 
tinėj Karelijoj. •
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Penkių milijonų karo bonų lietuvių 
vajaus reikalu

LAIKE $5,000,000.00 KARO PASKOLOS AMERIKOS 
LIETUVIAI PASIŽYMĖJO LABAI GRAŽIAI.
New Yorko seimas yra nu ta ir užregistruota ui $325,-

taręs, o Vykdomasis Seimo 
Darbų Komitetas mane pa
skyręs šio didelio ir atsa- 
komingo darbo pirmininku, 
iš kurio darbo aš dabar ir 
patekiu pilną apyskaitą.

Nors darbas buvo labai 
didelis ir sunkus, bet, tu
rint omenyje, atlikto darbo 
vertę, aš visai nesigailiu pra 
leisto laiko, kurį turėjau pa
aukoti, kad pažadas būtų iš
pildytas, o išpildytas buvo 
su dideliu kaupu.

Dabar mes, Amerikos lie 
tuviai, o ypatingai kurie e- 
same prie šio garbingo dar
bo prisidėję, galime pasi
džiaugti ir pasididžiuoti sa
vo darbo vaisiais. Dirbome 
neskaitlingas būrelis. Buvo 
ir tokių, kurie įvairiais bu
dis is trukdė darbą. Nesusi
pratėlius buvo reikalinga su
drausti, bet kurie dirbo tai 
dirbo .nuoširdžiai ir jų dar-i 
bo sėkmės kalba už save. į 

Karo bonų parduota sekan
čiai:

New Jersey parduota ir 
užregistruota už $801,875.00.

Baltimore, Md. parduota 
ir užregistruota už $850,- 
100.00.

Chicago, III. parduota ir 
užregistruota už $625,250.00.

Amsterdam, N. Y. parduo

lfcO.OO.
Philadelphia, Pa. parduota 

ir užregistruota už $185,- 
950.00.

Waterbury, Conn. parduo
ta ir užregistruota už $119,- 
550.00.

Detroit, Mich. parduota ir 
užregistruota už $94,700.00.

Cleveland, O. parduota ir 
užregistruota už $66,450.00.

New Britain, Conn. par
duota ir užregistruota už 
$25,900.00.

Ginkaus ir Valaičio radio 
parduota ir užregistruota už 
$222,490.00.

New Yorko seime parduo
ta ir užregistruota už $65,- 
500.00.

Pavieniais laiškais par
duota ir užregistruota už 
$34,195.00. "X

Įvairūs pirkėjai iš įvairių 
vietų užregistruota už $1,- 
585,855.00.

RYTINIO FRONTO 
vi,

ŽEMĖLAPIS Pačios sūnus žuvo
WASHINGTON, D. C. — 

Mrs. Gladys Rice dirba prie 
Karo Departamento, kur at
eina žinios apie žuvusius ar 
sužeistus kareivius. Tiek 
daug tūkstančių vardų per
ėjo per jos rankas, kad ro
dos ji turėtų būti pripratusi 
prie nelaimės. Bet aną dieną 
Mrs. Rice krūptelėjo ir su
syk išbalo. Skaitydama nau
jai žuvusių kareivių vardus 
ji pamatė vardą savo pačios 
sūnaus, Lt. Ralph Bolen, ku
ris žuvo kur nors Pacifike.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

Užėmę Lietuvos laikinąją sostinę Kauną ir Latvijos ge
ležinkelių mazgą Jelgava, raudonoji armija perkirto svar
biausi kelią vokiečiams pabėgti iš Latvijos ir Estijos, 
jeigu jų ten dar yra likę. (Acme-Dr&ugas telephoto)

Didžiausia lietuvių 
Jewelry Krautuvė

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

Viso — $5,002,875.00.

Tai tiek yra užregistruo
ta kaipo tikrai parduotų ka
ro bonų penkių milijonų lie
tuvių karo bonų vajaus lai
kotarpiu.

Nėra jokios abejonės, kad 
per tą laiką Amerikos lie
tuviai yra išpirkę už ma
žiausiai dešimts mili jonų do
lerių karo bonų. Iš daugelio 
lietuvių karo bonų komite
tų negauti pranešimai, kiek 
bonų parduota, o kad buvo 
daug parduota tai apie tai

yra pranešę pavieniai veikė
jai.

Negalima nepastebėi, kad 
daugelis karo bonų komite
tų labai nuoširdžiai ir tvar
kingai dirbo ir pilnas apy
skaitas pridavė laiku, kaip 
tai: Baltimore, Md., Water- 
bury, Conn., Detroit, Mich., 
New Britain, Conn., Eliza- 
beth, N. J., Ke,arny-Harri- 
son, N. J., Linden,' N. J., Ne- 
wark, N. J., radio vedėjai: 
Juozas G inkus, Jonas Va
laitis, Brooklyn, N. Y., Ona 
Pocienė, Newark, N. J.

Laikraščiams, rėmusiems 
karo bonų vajų ir visiems 

į pavieniams veikėjams ir bo
nų pirkėjams — penkių mi-j

Bus degtinės
Valdžiai davus leidimą, 

degtinė ims neužilgo lais
viau bėgti. Pradedant su 
rugpiūčio 1 diena, manoma 
per mėnesį laiką pagaminti 
40 milijonų galionų geros 
rūšies alkoholio, kuris bus 
vartojamas degtinei. Reiš
kia, per mėnesį bus paga
minta tiek alkoholio, kiek 
paprastai padaroma per me
tus laiko. Alkoholio dirbė
jai pasiruošę dirbti kiaurai 
*24 valandas kasdien '

Mirė
Anądien New York ligo

ninėje pasimirė Frank 
Loesch, 92 m., seniau Chica
go je pasižymėjęs kaipo 
smarkus kovotojas prieš 
piktadarius ir gengsterius. 
Yra užėmęs daug svarbių 
pareigų, kuriose ypač nepa
liaudamas šlavė iš Chicagos 
visokias piktadarybes. Tarp 
kitų, Loesch vedė smarkią 
kovą prieš kadaise pragar
sėjusį gengsterį, Al Capone.

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

6658 Ra. Taksas Ava.
TaL GROveMD 0617

Office TeL. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

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

•1

lijonų karo bonų komiteto 
vardu nuoširdžiai dėkoju.

A. S. Trečiokas, pirm.

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

TeL CALumet 7237

- - - - ★- - - -
Užlaikome didelę krau

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenne
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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.

5S
Nieks negali mus paže

minti, išskyrius mus pačius.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI-
Turime didelį 

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

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

JOHN A KASS
IEWELRY — WATCHMAKEB 

— MŪŠIO

1216 ARCHER AVENUF 
Phone: LAFAYETTE 8617

nus ir sutrinimus ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir be 
skausmo vaikščiojimu. Parduo
damos su pinigų grąžinimo ga
rantija pas jūsų vietos vaisti
ninką arba pas —

VVIEBOLOTS-GOLDBLATT

DĖVIMI ORilMENI
Nesutepanti* —- Nenu.laianti*

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

B8E

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furniture

AL. C. ALIBI 
(Aleiauikas)
Factory Representative

SHOWROOMS IN
MERCHANDISE MART

obitment call — 
’UBLIU 6051

REIKALE PA8INAUDOKIT

BUDRIKO RAJDIO VALANDOS:
VVCPIi, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 P. M.
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

PIRKITE KARO BONUS!

DABAR
PASKOLOS 

DAROMOS 
ant Pirmų Morgičių

■i pigesnį aeoėhntf — be komiftino 
PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD.........................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininku

Goriausias Laikas Pirkti 
Namų Materijolą UI Dar 

Atvykite | artinų Jardą b 
.Ir ankštą rMį LENTŲ—MELLWOBK 
— STOGŲ XB NAMŲ MATERUOL4 — 
dėl garažų, porėtų, vlikų, skiepų b lįstų. 
fASITARKIT SU MUSŲ EKSPERTAIS

I

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akų »įsam ryvenl- 
mul. Saugokite Jas leisdami Heg- 
zamlnuoti jas moderniškiausia 
metodą, kuria reršjimo mokslas 
rali sutelkti.

s« KIETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRIBTAI 
1881 So. Ashland Avenue

Kampas 13-tos
Teietunas: OANAti 0588, Ohlcaco

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

Tračiad. ir fteitad. 9:80 a. m. 
iki 7:00 p. m,

APMOKAVOLAS IR PRISTATYMAS K 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITVINAS,

C ABR - MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI RALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORT 1273 
VALANDOS — Nuo 7-toa vaL ryto iki 5£0 vaL po pietų 
hjliiu—n- »—wvwegg—i.alv*

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Yards 1829

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofiso b Akinių Dirbtuvė 
S401 SO. HALSTED ST. 

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

Sekmadienyje pagal sutartį.4

$500.00 0. $. WAR
H

TeL CANal 6122

DR. BiEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPnbllc 7868

TeL CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 8146

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

744 West 35th Street 
▼aL: 11-12; 2-4; b 6:30-8:30 

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

tt-
Skaniausia duona yra toji, 

kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenne
VALANDOS:

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

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

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

8147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2’tros lubos)

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

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

DR. EM1LY V: KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL . REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 

'tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-

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

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

HELP
DfflNRASTTS DRAUGAS, CTTOAGO, IITEINOTS

II “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVKRT1SING DEPARTMENT 

121 No. Dearborn Street 
T vi RANdolub S488-S48S

H EI. P WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

FREIGHT HANDLERS
Labai reikalingi. Naktiniui šiftui. 
Uniios mokestis. Viršlaikis. Kreip
kitės prie Lietuvio ED. GLOBIS.

WEBBER CARTAGE LINE 
2017 N. LARRABEE — MOH 4242

DŽENITORKŲ

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

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama; 
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsttanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

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

ADVERTISE
In America’s Greateot 

Elthuanian Daily Newspaper

— ESTABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LE ADTNG LITHTJ ANIAN 

ADVERTLSING MEDIUM* * ** * ** * 4
HELP WANTED — MOTERYS

FREIGHT HANDLERS
Pilnam ar daliniai laikui. 77V?c i 
vai. Laikas ir pusė virš 8 vai.
ASSOCIATED TRUK LINES

509 W. Roosevelt — HAY 3048

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.

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

(Šv. Pranciškus)

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
•f
Sekantiems šiftams:

4 PP. — 9 VAK.
4 PP. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS

HONEYWEI1

4737 W. Division

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RŪŠIES MOTERŲ DRESIŲ

Laikas ir pusė virš 35 vai. -

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST. 

10-TAM AUKŠTE

KEPfiJŲ IR SALAD MOTERŲ
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis, 
geros darbo sąlygos. Dieną ir naktį 
dąrbai. Sekmadienial3 ir šventad. ne
reikia dirbti.

STUDEBAKER CORP.
5555 ARCHER AVĖ. 

Atsišaukit į CAFETERIJĄ

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 { mSnes} 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sheridan Road

Skaitykite “Draugą’

Skalbykloj Darbininkių
Po Karo Progos Del

PROSO OPERATORIŲ
MANGLE MACHINE 

FOLDERS IR FEEDERS
Svarbūs Karo Darbai 

Atsišaukit 
ROOM 310

135 E. llth PLACE 
ILLINOIS CENTRAL R. R.

MERGINU * *
17 IKI 55 METŲ AMŽIAUS 

Prie Lengvų Dirbtuvės Darbų
PATYRIMO NEREIKIA

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

★ GEROS DARBO SĄLYGOS
★ APMOKAMI POILSIO LAIKOTARPIAI
★ DYKAI LIGONINES IR GYVYBES APDRAUDA
CASPERS TIN PLATE CO.

4100 W. 42nd Place
ATSISAUKIT EMPLOYMENT OFISAN 8:30 IKI 4:30

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE AR 
TURRET LATHE OPERS.
Valandoms: 3 pp. iki 11 vak. — 48 vai. J savaitę — Laikas Ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradini mokesti 
Atstšaukit {

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON ST. — TEL. SEELEY 3200

REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ 
★ ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų j savaitę.

ATLAS 

BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey
PARDAVIMUI

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ . ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MF6. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

MISIJONIERIŲ VYSKUPUI PAGERBTI

Portland, Me., šiomis dienomis buvo nuleistas į vandenį 
naujas Victory laivas, kuris pakrikštytas vardu Joseph 
N. Dinand, mirusio Apaštalinio Vikaro Jamaica, B.W.I., 
ir buvusio prezidento Holy Cross kolegijos, Worcester, 
Mass. Vidury velionio sesuo, buvus laivo krikšto kūma. 
Kairėj Portlando vyskupas Joseph McCarthy, dešinėj Holy 
Cross kolegijos prez. Joseph R. N. Maxwell, S.J. (NCWC- 
Draugas)

Iš Lith. American Information Center
PERSISTATYMAS
VISUOMENEI

Liepos 12 d. Am. Liet. In
formacijos Centras sukvietė 
įi American Common salę 
New Yorko ir apylinkių lie
tuvių visuomenės veikėjus 
ir latvių bei estų organiza
cijų atstovus. Susirinko a- 
pie 100 žmonių. Jų tarpe bu
vo Lietuvos gen. konsulas 
J. Budrys, buvęs Estijos už
sienio reikalų ministeris K. 
Pusta su žmona, buvęs Es
tijos pasiuntinys, J. Mackeo, 
Baltic American Society pir
mininkas R. Hermanson, es
tų konsulato sekretorius E. 
Jackson ir keletas kitų lat
vių ir estų veikėjų. Apsilan-

ir savo paskaitą iliustravo 
daugeliu žemėlapių ir vaiz
džių diagramų. Pulk. Gri
nius trumpai kalbėjo apie 
senų ir naujų laikų strate
giją primindamas ir šių die
nų frontą Lietuvoje. Adv. 
Jurgėla padarė pranešimą a- 
pie atliktus, pradėtus ir nu
matomus LAIC darbus. Vi
suomenės susidomėjimas bu 
vo didelis.

Po pranešimų sveikinimo 
kalbą • pasakė gen. konsulas 
Bbdrys. Svečių knygon pasi
rašiusieji suaukojo biurui 
$135.00, už kuriuos centre 
vedėjai taria jiems didelį a- 
čiū.

Toje pat salėje buvo ir
kė kunigai N. Pakalnis, J. ^T1"8 ”ūs« M.
Balkūnas, K. Paulonis, Kei- nobuzmsk.o ,par.Mljo, a« 
mėlis ir Malakauskas. Lietu
vių veikėjų tarpe matėsi dr.
A. šliupaitė, Valaičiai, A. 
Trečiokas su žmona, V. Am
braziejus, H. Rabinavičius 
su žmona, Lapės iš Baby- 
lon, ir visi vietinių lietuvių 
laikraščių redaktoriai su 
žmonomis.

Susirinkimo1 tikslas buvo 
supažindinti visuomenės vei
kėjus su LAIC pradėtu dar
bu ir jo tikslais. Pirminin
kavo J. Laučka, Am. Liet. 
Tarybos narys. Trumpus 
pranešimus padarė prof. K. 
Pakštas, pulk. K. Grinius ir 
adv. K. Jurgėla. Prof. Pakš
tas kalbėjo apie kultur-eko- 
nominius argumentus Lietu
vos nepriklausomybei ginti

PRIE MIOHTOAK CITY MAŽA ŪKI 
■u modemiškai įrengtu 5 kambarių 
namu., aunparlor, vana, baeementaa 
tr garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties. 1% mylių nuo Micih- 
gan ežero Ir puolnlų rezortų.
J. P. VARSAI,A MT., Chlcagoje. 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrglnia 1114

PATARNAVIMAI

Paieškomos Giminės
Sekanti asmenys labai svar

biam reikalui paieškomi:
Vincentas Stazskunas, seniau 

gyvenęs adresu Wyomlng Avė., 
1084 Enetes Boro, Plttaton, Pa. 
ir George Zienouskas, seniau 
gyvenęs 601 Washlngton Avė., 
Waterbury, Conn.

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

MR. B. STANKŪNAS 
3013 So. 6th St. 
Miltvaukre, Wls.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refrl- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th Si.
Tel. VAROS IMS.

D8DEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!MELSKITĖS Už TAIKĄ

Kruvinas lietuvių susirėmimas su 
Gestapo Vilniuje

Gen. Plechavičius ir pulk. Urbonas
išvežti į Vokietiją

čių komisaro dr. von Ren-Stockholme tik birž. mėn.' 
požemio keliais iš Vilniaus 
buvę patirta, kad š. m. geg. 
mėnesy generolas Paulius 
Plechavičius, kuris per šių 
metų 16 vasario d. pasiskel
bė organizuojąs lietuviškus 
batalijomis tiktai Lietuvos 
žmones ir teritoriją ginti 
nuo Vilnijoje paplitusių už
puolikų ir turto naikintojų, 
ir kuris Vilniuje buvo įstei
gęs savo stovyklą ir suor
ganizavęs 14 batalijonų ka<- 
riuomenės ir skaitlingą ka
riūnų (kadetų) mokyklą 
Marijampolėje, — tikrai e- 
sąs Gestapo; areštuotas drau 
ge su pulk. Urbonu, lietu
viškos divizijos štabo virši
ninku. Jiedu atmetė vokie-
------------------------- z,---------

Vyčiams labai svarbu, kad 
garbingai būtų laimėtas ka
ras ir vėl būtų laisva nepri
klausoma Lietuva, nes ir už 
ją vyčiai kovoja karo fron
te — už laisvę, už žmogaus 
teises. Vien tik So. Bostono 
vyčių yra 67 karinėje tar
nyboje, gi visoj organizaci
joj arti tūkstančio.

Tad, gyvuokite vyčiai

teln pareikalavimą tapti na
cių policijos (SS.) dalimi. 
Jiedu išgabenti Vokietijos 
gilumon ir jų likimas neži
nomas. Lietuvos divizijos 
štabo karininkai buvo vo
kiečių užpulti Vilniuje; lie
tuviai nepasidavė ir įvyku
siame susišaudyme buvę už
muštų iš abiejų pusių. Lie
tuviai netekę amunicijos tu
rėjo pasiduoti, bet dauge
liui pavykę ištrūkti ir pa
sislėpti. Batalijonai ir mo
kykla Gestapo užatakuoti 
pairo ir daugelis vyrų pri
sidėjo prie požemio slaptos 
organizacijos, kuri yra atsi
davusi Lietuvos išlaisvini
mo iš svetimo jungo, vokiš
ko ar slaviško, idėjai.

Išlaisvinimo idėja laukia 
daugiau talkininkų ir jiems 
paramos. Talkos veiksmai 
tenebūna vienpusiški: kai 
vieni užimti brošiūromis ir 
spaudos darbais kitiems tal
kininkams reikalinga bent 
kartais pagalvoti apie parū- 
pinimą taip sakant “kasdie
ninės duonos” požemio ko
votojams.

r?
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ
IŠPARDAVIMAS

25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktų!

=^i

tuoni paveikslai vaizdavo 
Lietuvos kampelius. Susirin
kimas baigėsi kukliomis vai
šėmis ir maloniais pasikal- 
bėjimais, draugiškomis dis
kusijomis apie Lietuvos rei
kalus.

Susirinkimą atidarant bu- 
į vo sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai, vadovau
jant B.« Darlys ir M. Kižy- 
tei ir pianu skambinant A. 
Visminui.

Parengimo metu svečiai 
galėjo įsigyti tik Lithuani-. 
an Bulletin išleistą anglų 
kalba knygelę apie Bažny
čios padėtį Lietuvoje per 
bolševikų okupaciją.

Vyčiai paskyrė $25,00 

Lietuvių Tarybai
S. Boston, Mass. — L. Vy. 

čių 17-ta Algirdo kp. lahai 
gražiai veikia ir remia vi
suomet lietuvišką veikimą 
darbu ir auka.

Įvykusioje Naujos Angli
jos lietuvių konferencijoje 
So. Bostono Vyčių kuopa bu
vo nusiuntus šiuos atstovus: 
Juozą Bakšį, Edwin SLaniną, 
Alfonsą Bakūną, Albiną Yen 
kūnaitę, Marijoną Zelinskai- 
tę ir Oną Kleponytę.

Atstovai išklausę kelis 
turiningus referatus apie 
Lietuvių Tarybos veiklą ir 
Lietuvos gelbėjimo proble 
mas, savo pirmame posėdy
je — susirinkime paskyrė 
auką $25.00. Vyčiai ir ateity 
aukos, kol Lietuva bus išva
duota iš priešo vergijos!

gpringslnlal
Matrosai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springsais,
arba jūsų * 
setas setas 

ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandie!

Studio Gonch

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
J

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT SIPEKVISION

STANDARD 

FEDERAL 

SAVINGS
AND

LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO

Virginia 11414192 Archer Avė.
JUSTTN MACKTEWICH, Pres. and Mgr.BE 29
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į DRAtfGAS ’
*7*' THE LITHUANIAN DAILY VBIEND '•

2834 South Oakley Avė. Chioago, pilnais
Publishcd Daily, except Sundaya, 

by the
• *• LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 

A meraber of the Cathlolic Press Associatien
'ęe.OO per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
^Cicero; 3c percopy.

Aivertiaing in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. *

A.

t Prenumeratos kaina Chicago je ir Cicero—paštu:
Metams *................................................................................... $7.00
Pusei metų ............................................„.............. .. 4.00
Trims mėnesiams ................   2.00
Dviem mėnesiams . .............................................................. 1.50
Vienam mėnesiui ...........................................................................75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicago je:
.Metams ...................................................................................  $6.00
Pusei metų ............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams .................................................................. I.75 .

.Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
, | Vienam mėnesiui ..............................................  75

. i Užsieniuose: , ,
i Į Metams .......................................................į........................... $8.00

Pusei metų ...................................................... ...................... 4.50
Trims mėnesiams ............................ ...................................*. 2.50

a Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.'
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

R I ----------
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nęgrailname, Jei neprašo- 

padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visuB prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig-savo .nuožiūros. Korespondentu prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios
korespondencijos laikraštin nededamos.

♦ Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
Ųnder the Act of March 3, 1879.
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Keli bruožai iš LRKSA seimo
ISTORIŠKAS ĮVYKIS

Mūsų skaitytojai jau šiek tiek skaitė apie praėjusią 
savaitę buvusį Lietuvių R. K. Susivienymo 54-tąjį sei
mą Scranton, Pa., mieste. Atsižvelgiant į susisiekimo ir 
kitus sunkumus, nebuvo manyta, kad šis seimas bus 
gausingas. Bet jis buvo gausingesnis negu du pirmiau 
buvusieji (1940 ir 1942 m.) seimai. Tai parodo, kad 
fc’crių susidomėjimas savos organizacijos gerove ir atei
tim yra gerokai padidėjęs.

Šia proga mes norime, pabrėžti keletą dalykų, kurie, 
mūsų manymu, LRKSA 54-tąjį/ seimą daro svarbiu ir 
net istorišku.

Pirmą kartą LRKSA istorijoj šeiminės bažnytinės 
iškilmės buvo katedroje. Paties Scrantono vyskupo bu
vo noras, kad tos pamaldos įvyktų ne kur kitur, bet 
katedroje. Pamaldose dalyvavo ir pats J. E. vysk. Ha- 
fęy, priduodamas joms daugiau iškilmingumo ir savo 
giažiu pamokslu paragindamas lietuvius katalikus bū
ti veikliais ir organizuotais žmonėmis. Pažymėtina ir 
tai, kad garbingasis Scrantono vyskupas vaišino pus
ryčiais visus tuos lietuvius kunigus, kurie dalyvavo 
se mo pamaldose. Antrą seimo dieną Hotel Casey įvy
ko puošnus bankietas, kuriame J. E. vyek. Hafey taip 
jau dalyvavo ir labai reikšmingą kalbą pasakė. Lietu
vių Katalikų Susivienymas gali nuoširdžiai džiaugtis 
ir didžiuotis tokiu vyskupo palankumu ir moraline pa
rama.
KGNGRESMANAS ŽADA TALKĄ LIETUVAI

Kalbant apie šeiminį bankietą, jo dalyviai ilgai mi
nės kongresmano Murphy kalbą, kuria šis apsukrus po
litikas pažadėjo visu šimtu nuošimčių remti mūsų tau
toj pastangas atsteigti laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą. Mū3ų veikėjams ir. organizacijųi vadams jis davė 
gėlų, praktiškų patarimų, kaip darbuotis, kad šio tikslo 
greičiau ir sėkmingiau pasiekti. Apart vyskupo ir kon- 
grosmano, bankiete dalyvavo ir palankią lietuviams 
kalbą pasakė Scrantono miesto majoras Snowdon, prof. 
K. Pakštas, kun. J. Karalius, Sus-mo pirmininkas ir 
programos vedėjas kun. J. Kundreckas.
DILNRAŠČIAI RAS® EDITORIALUS APIE LRKSA

Kitas pažymėtinas LRKSA 54-tojo seimo pasiseki
mai — tai laimėjimas spaudoje plačią publikaciją. Per 
vitas seimo dienas (ir prieš seimą) Scrantono ir apy
linkių dienraščiai daug rašė apie Susivienymą, seimą 
ir, apskritai, apie lietuvius. Associated Press atstovas 
žimas apie mūsų organizacijos seimą paskleidė po vi
są plačią Ameriką. Straipsniai apie LRKSA buvo vaiz
duojami specialiniais braižiniais.

* The Scranton Times” liepos 25 d. net editorialą 
pai išė, duodant jam tokią antraštę — “Lithuanian 
Alliance”. Editoriale priminta, kad LRKSA yra stipri 
organizacija, turinti keliolika tūkstančių narių, akty
viai dalyvaujanti šio krašto kultūriniame gyvenime ir 
šiuo metu karo pastangose. Priminė ir tai, kad LRKSA 
yra investavęs iš savo iždo į U. S. karo bonus $550,000, 
keli šimtai narių tarnauja U. S. armijoj ir laivyne. 
Dienraštis savo vedamajame straipsnyje primena, kad 
lietuviai į Scrantono apylinkes pradėjo atvykti iš Lie
tuvos prieš e-u virš 50 metų. Gyvendami čia jie įrodė 
esą pageidaujami piliečiai, iš kurių daug kas prasimu
šė į gyvenimo viršūnes, biznį, profesijas. Jis pristatė 
namu gųBiorgaaižay-P į fratenialiaea organizacijas ętct

VEIKLIOS KOMISIJOS NUOPELNAS
Kad šeiminės iškilmės pavyko, kad seimas buvo pla

čiai išgarsintas, kad ta proga ir Lietuvos vardas per 
keletą dienų skambėjo dienraščiuose, kad garbingi sve
čiai iškilmėse dalyvavo, tenka dėkoti seimo rengimo 
komisijai, ypač šiems jos nariams — kun. Jonui Boll» 
Baltusevičiui, Sv. Mykolo parap. klebonui, Juozui Vai
čaičiui, LRKSA vice prezidentui, Jurgiui šlakiui, ko
misijos pirmininkui, Vincui Balinskui ir Petrui Talke- 
vičiui. Jie užtat pelno pagarbos ne tik LRKSA narių, 
bet visų lietuvių, nes jų gražus ir uolus pasidarbavi
mas visiems lietuviams nešė naudą ir garbę’.

Apie seimo nutarimus ir LRKSA būvį parašysime 
kitą straipsnį.

★
Estai kariauja prieš rusus ir nacius

REIKŠMINGA ŽINIA

Chicago Daily News korespondentas N. A. Barrows 
prieš pora dienų pranešė iš Stockholmo labai karak- 
teringą žinią —

Estijos požeminio- (underground) parlamento atsto
vai oficialiai paskelbė karą Vokietijai ir Rusijai.

Korespondentas primena estų tautos nepalaužiamą 
nusistatymą gyventi laisvu ir nepriklausomu gyveni
mu, dėl kurio jie kovosią iki paskutinio kraujo lašo.

Estai visu įnirtimu kovoja prieš vokiečių okupaciją, 
tačiau, jausdami, kad ir rusai ateina neišlaisvinti jų, 
bet pavergti, ir prieš juos kariaus tokiu pat ryžtin
gumu. Pranešimai sako, kad estai

geriau velija mirti kovoje, negu būti inkorporuotais 
į Sovietų Rusiją ar bet kurią kitą valstybę.

Tas pats korespondentas patyręs, kad ne tik vieni 
estai, bet taip pat lietuviai ir latviai panašiai elgiasi, 
nes ir jie nenori rusų ar vokiečių vergijos, bet trokšta- 
būti laisvi ir nepriklausomi.

Visuose trijuose kraštuose — Estijoj, Latvijoj ir. 
•Lietuvoj veikia gerai suorganizuoti kovos komitetai.

Suprantama, kaip Baltijos tautų žmonės patys savo 
jėgomis negalėjo išvyti vokiečių okupantų, taip jie 
neatsilaikys prieš rusų okupaciją, ateinančią. į tuos 
kraštus jau antru kartu šio karo metu. Tačiau jų ryž
tingumas kovoti iki paskutinio kraujo lašo su bet ku
riuo okupantu, parodo jų žiorą atsteigti laisvas ir ne
priklausomas valstybes.

Jei estai, lietuviai ir latviai būtų turėję užtikrinimą, 
kad raudonoji armija eina į jų kraštą ne pavergti, bet 
išlaisvinti, būtų ramūs ir jokių žygių nebūt'darę prieš 
juos. Bet, žinodami, kiad Maskva atvejų atvejais skelbė 
savo užsimojimą Baltijos valstybes pasigrobti, laisvę 
ir nepriklausomybę mylį žmonės iš baimės tiesiog į 
desperaciją įpuola. ./■*

PIERRE MAURICE

Skaudus pranašavimas
Senatorius Arthur Vandenberg, kalbėdamas viename 

lenkų susirinkime Detroite, padaręs tokį pareiškimą — 
jei kuomet Lenkijos viltis numirs, viso kontinento 
demokratijos viltis bus paguldyta tame pačiame kars
te.

Herald-American redaktorius, darydamas iš to pa
reiškimo atitinkamas išvadas, pastebi, kad sekant pas
kutiniuosius įvykius, esą galime būti veik tikri, kad 
demokratinė Lenkija, yra mirusi, Sovietų Rusija, kuri 
pastaruoju laiku okupuoja Lenkiją, neturi jokios in
tencijos atsteigti demokratinę Lenkiją. Lenkijos pa
dėtį šiuo atžvilgiu sunkinąs ir tasai faktas, kad savo 
žygiuose ji neturi paramos.

Herald-American liūdnai pranašauja, kad bus numa
rinta demokratija ne tik Lenkijoj, bet taip pat Estijoj, 
Latvijoj, Lietuvoj ir Čekoslovakijoj. Šiuose kraštuose 
būsią įgyvendinta komunistinė (diktatoriška) santvar
ka.

Ta pačia proga primenama, kad komunizmui leidžia
ma įsigyventi Prancūzioj, Jugoslavijoj.

Šen. Vandenberg vis tik teisingai sako, kad rusai 
šauniai kariauja. Bet jis čia pat pabrėžia, kad taip 
jau šauniai kariauja amerikiečiai, anglai, kiniečiai. Tad, 
kodėl turi būti pavesta vienai Sovietų Rūsijai tvarkyti 
Europą, smaugti ten demokratiją ir ją komunistintit

Paskutinieji rusų pareiškimai ir reikalavimai gal 
kiek ir temdo Europos ateitį, tačiau mes esame tikri, 
kad tie tamsūs debesys bus taip greit išblaškyti, kaip 
greit bus sutriuškinti priešai, ir kaip greit pergalėtojai 
susės prie taikos konferencijos stalo.★
Nauja knyga

Didžiulė knyga “švenč. P. Marijos Apsireiškimai 
Liurde” jau išėjo iš spaudos. Tai trečioji sterotipipė 
laida. Knygą parašė vysk. Petras Būčys, MIC., trečią 
laidą išleido “Darbininkas”! Laida graži. Ji turi 500 
guslėpiiį. EUčiau parašysime kitą kartą.

RAUDONARMIEČIŲ
VADA8

Generolas Ivan černiiakov- 
sky, vyriausias komendan
tas Trečios Baltarusijos Ar
mijos, kuri. persikėlus per 
Nemuną, sakoma, jau įėjo, 
į- Rytprūsius. (Acme-Drau
gas telephoto)

Vikius išgriautas
PANfiRY NACIŲ BUVO 
ĮSTEIGTA LIETUVIŲ 
ŽUDYNIŲ VIETA

Sovietų, laikraščių kores
pondentai, Vilniun įžengu
sieji kartu su Raudonąja 
Armija, praneša, kad mies
tas visiškai išgriautas. Vil
niuje buvo pasilikusios ke
lios nacių divizijos, kurios 
kovėsi prieš sovietų armiją. 
Artilerija ir minosvaidžiai 
išardė ne tiktai priemies
čius, bet ir. patį . miesto oent- - 
rą. Prieš okupaciją* Vilniu
je buvo apie 250,000 gyven
tojų, o įsiveržę rasai rado 
tiktai 50,000.

Panerių kaimelyje, kuris 
randasi Neries pašlaitėse, 
korespondentai matė' dide
les kaulų krūvas. Tvirtina
ma, kad vokiečiai ten žudė 
neištikimus lietuvius ir ne
spėjo tinkamai jų pakąsti. 
Surastos kelios duobes, kur 
buvo laidojami gestapo nu
žudytieji gyventojai. Prieš 
karą apie trečdalį. Vilniaus 
gyventojų, sudarė žydai, bet 
korespondentai dabar visa
me .mieste rado tiktai tris 
žydus. Nelaisvėn paimtieji 
vokiečiai pasakoja, kad Vii* 
niaus garnizonas susidėjo iš 
22,000 kareivių. Daugelis jų 
žuvo kovoje, o kiti pateko 
į. nelaisvę. N.

Perkeltas
Teologijos studentas Fra- 

nas Pranckus, Hartford; 
Gonn., vyskupo perkeltas iŠ 
9v. Bernardo seminariją į- 
Šv. Marijos seminariją, Rbw- 
lfcnd Park, Maryland. Šioje 
seminarijoje mokinasi pen
ki lietuviai jų tarpe ir a. a. 
kum Vaičiūno giminaitis.

_____________
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PAMESTIEJI
ROMANAS

IS PrancDzę Kaltai IfiverU 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
labai dažnai mūsų tyrinėji
mas suklysta, nes nepriima 
dėmesin galimų įvykio pa
darinių ir to proto, kuris ši
tuos padai i dus tvarko, kad 
ir mūsų valia galėtų prisi
dėti. Taip, aš žinau, jums 
žodis Apvaizda neturi pras
mės, jūs ją pakeičiat likimu. 
Likimas jums bus keletą 
dienų pavėlavęs ateiti su
trukdyti išmintingo spren
dimo, kurį padarė jūsų au
gintinis! Ką gi? Aš nusi
leidžiu visai paprastai. Tai, 
kas atrodo priešinga mūsų 
paskyrimui, labai dažnai yra 
tik galinga korta Dievo 
rankose pasiekti tikslui, ku
rio mes nesuvokiame. Mes 
visi esame atsakomingi už 
kita kitą šitoje gyvenimo 
dramoje, taigi leiskime veik 
ti Apvaizdai! Beje, aš jums 
dėkoju, kad taip greit man 
atsiuntėt Danieliaus suža
dėtinę. Aš ją patalpinau čia 
pat vienoje ligoninėj.

—Klebone, aš nusileidžiu. 
Aš galvoju, kad niekados 
daugiau mes nesusitiksime v 
Leiskite man pasakyti, kad 
jei kada. aš buvau, laikyda
masis savo pažiūrų, nusis
tatęs prieš kunigus, jūs tą 
nusistatymą sunaikinote.

* * *
Be Enguerrando, dar ki- 

tas asmuo būtų norėjęs iš
trinti iš savo atminties įvy
kį su Donadieu. Tai jo žmo
na. Ji gyveno su šita baime, 
kad jaunuoliui gręsia pavo
jus. Pirmas palengyėjimas 
įvyko: vagystės skundas at
šauktas, Danielius galėtų 
grįžti ge jokios baimės. Bet 
ji norėjo matyti jį tuojau, 
kad pasakytų... ką? ji visai 
nežinojo...

Ir vis dėlto, ar ji dažnai 
nebuvo skaičiusi jo žvilgs
nyje šito instinktyvaus ne
palankumo, kuris ją sutruk
dydavo? Tai turėjo būti 
tiesa, nes ir Maksas tai pa
stebėjo.

...Bet-tai nesvarbu! Tuo 
tarpu jai. mažiausia reikėjo 
žinoti, kur jis. Jbs lūpose 
pasigirdo vardas: kunigas 
Darmant! Iš jo ji sužinotų.

Bet ar šis kunigas ją pri
imtų?

Baimės ir vilties kankina

ma, ji ilgiai svyravo...
Reikėjo, kad nežinotų jos 

vyras.
Ryto metą jis kaip tik 

buvo išėjęs į Vidaus reika
lų ministeriją ir pranešė, 
kad namie nepietaus ir grįš 
tiktai vėlai, vakare. Kai dėl 
Makso, tai — nereikalingas 
rūpestis. Po šio įvykio^ Ma
da jo tėvas tvirtai pastatė 
jį savo vietoje, jo įpročiai 
kaskart darėsi ne tvarki n - 
gesni.

Kelinta valanda? 11. Paė
mė ją pagunda: taip, ji eis 
pamatyti kunigo Darmont. 
Ji skubiai apsirengė ir išvy-* 
ko į Auteuilį.

Dvyliktą valandą ji buvo 
prieš Gailestingosios Dievo 
Motinos bažnyčią. Vienas 
tikintysis parodė jai kunigo 
butą. Apie 2 ji prisistatys 
jam. Laukdama ji įėjo baž
nyčion ir atsisėdo vieno 
stulpo šešėlyje, skaitydama 
lėtai bėgančias minutes.

Bažnyčia! Vieta labai pa
vojinga sieloms, kurios lai
kosi atsitolinę nuo iDevo. 
Kada bažnyčia, yra pripildy
ta besimeldžiančių tikinčių
jų, kada girdėti liturginės 
giesmės, siela nesąmoningąjį 
susilieja su ta aplinkuma, 
nes jau pats susijaudinimas 
reiškia maldą. Jei bažnyčia 
yra tuščia, tyla, plasdenan- 
ti skliautuose, leidžia lauk
ti paslaptingo balso iš To, 
kuris čia gyvena.

Ar priešintis, neigti? Ne
tikinčių sielose Dievas nie
kada nepasilieka tartum ne
esąs ir neveikiąs. Nuolat jis, 
ieško spragos, pro kurią ga
lėtų ten patekti. Jis moka, 
sukelti.' sieto j e susikaupimą, 
kuris yra tinkamas apmąs
tymams, sukelia atsimini- ■ 
mus visų nuotykių, pripildy 
tų nekaltos meilės arba pil-- 
nų nuoskaudos sielai, ku
riai dažnai būna prieglauda 
jo bažnyčia. Ir kiekviena, 
žmoniškoji būtybė, vis tiek; 
kas ji būtų—mažiausia kol i 
nėra galutinai nugalėta tam
sybių karaliaus,—dreba nuo 
to, ką karttos yra palikę. 
Dievo namuose. Tuometi 
dvasia sukaupia savo gyve
nimą, ieškodama jame to, 
kas galėtų geriau atlikti; 
tai, ką ji čia junta.

UŽDARYTAS KELIAS VOKIEČIAMS PABĖGTI

Amerikos Pirmoji Armija blitzkrigine (žaibine). ofen- 
syva per Normandiją ūžtelėjus į Avranches ir į. didelį 
uostą Gramrilleę uždarė kelią keletui desėtkų. tūkstančių 
vokiečių. Jie turės arba pasiduoti, arba kautis ir žūti. 
(Acme-Draugas telephoto) j /
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Marijonu Bendra

darbiu išvažiavimo
Liepos 21 d. įvyko meti

nis Tėvų Marijonų Bendra
darbių Draugijos metinis iš
važiavimas, Marijos Kalne
liuose. Dideli žmonių būriai 
važiavo nuo anksti ryto iki 
vėlai vakare. Visi grožėjo
si Marijos Kalnelių žavinga 
gamta. Graži katalikiška ir 
lietuviška nuotaika viešpa
tavo.

Dešimtą vai. ryto atlaiky
tos Mišios šv., kurias atna
šavo Tėvų Marijonų vice- 
provincijolas ir seminarijos 
namo viršininkas, kun. J. 
Mačiulionis. Mišių metu ce
lebrantas pasakė pritaikin
tą pamokslą, kuriame nuo
širdžiai dėkojo bendradar
biams.

Išvažiavim- aalyvavo ir 
dirbo veikėjai iš sekančių 
kuopų:- Cicero, Bridgeport, 
Brighton Park, West Side, 
Marąuette Park, Melrose 
Park, ir Town of Lake.

Cicero kuopos veikėjos 
vaišino išvažiavime dalyva
vusius skaniai priruoštais 
gardumynais. Jų dėka vir
tuvėje uždirbta $234.74.

Bridgeporto kuopos, veikė
jai uždirbo $66.25; Brighton 
Park — $85.40; Vestsaidie- 
čiai — $95.15; Marąuette 
Park — $127.69; Melrose
Park------- $75.05; Town of
Lake — $43.00.

Be to uždirbta dar prie 
“arkliukų” rato $30.30, prie 
tango — $26.Su ir už- ice 
crėam — $44.68. Viso tą die
ną įėjo $833.06.

Nuoširdžiai ačiū visiems, 
kurie savo sunkiu darbu ar
ba atsilankymu prisidėjo 
prie išvažiavimo pasisekimo.

K.

Roosevelt rakandų krau
tuvės pirmas įkūrėjas ir ve
dėjas wMikas Jovarauskas, šio 
mis dienomis įsigijo naują 
rezidenciją adresu 6601 So. 
Albany Avė. Tai tikras pa- 
locius prie pat parko. Kaip 
iš lauko, taip ir viduj puoš
nus namas. Nebereikalo pa
reiškia jo biznio draugas, J. 
Bertulis. ” Dabar jiau turė
sime vadint ponas Jovaraus
kas”. Pastaba pilnai atitin
ka, bet tarpe draugų nėra 
praktikuojama.

Į “house W!irming” arba 
įkurtuves praeitą sekmadie
nį nuo pietų pradėjo rink
tis svečiai ir bematant už
pildė erdvią vietą. Kaipo biz 
nio žmogus, turi plačią pa
žintį ir, be to, jo, kaip ir 
Bertulio, patrauklus būdas 
įgyja naujų draugų. Vėlų 
laiką visi nenoromis turėjo 
apleisti puotą, spausdami Jo 
varauskui dešinę ir linkėda
mi geriausio pasisekimo nau 
joj puošnioj vietoj.

Roosevelt Rakandų Krau
tuvė vedama Jovarausko- 
Bertulio per 15 m. išsivystė 
į didelę įtaigą. Tai reteny
bė, kad partneriai tiaip ge
rai sutaria. Garbė jiems! 
Tas parodo, jog žmonės su 
geru supratimu ir gryna są
žine. Visi lietuviai juos tu
rėtų remti, nes gaus gerą 
prekę ir gerą patarnavimą. 
Krautuvės adresas 2310 W. 
Roosevelt Ro,ad, netoli West-
ern Avenue. D.

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

Nebūk vergu, bet viešpa 
čiu savo asmens žemų jėgų. 
Tai kiekvienas siekia ir ne
žiniomis. Tik ne visi panie
kia. — Vydūnas

Mažiau vedybų

Vedybų laisnių biuras pra
neša, jog šių metų liepos 
mėnesį išduota mažiau ve
dybinių laisnių negu 1943 
metų liepos mėnesį. 1943 m. 
liepos mėn. išduota 3,575 
laisniai, o š. m. liepos mėn. 
išduota tik 3,127. Spėjama, 
leidimai sumažėjo dėl to, 
kad daugiau vyrų randasi 
užjūryje. Bet per š. m. pra
ėjusius septynis mėnesius 
išduota daug daugiau lais- 
nių negu per tą tarpą per
nai.

Tinginiavimo pradžia yra 
darbo ir idealizmo galas — 

Aristotelis
—

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9022 
W. VIBG. LUMP — Sijoti..... $0,80 
STOKEB COAL, Ankštos rūšies, jy’jĮį

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11.25
PIOTBOLEUM COKE (Course). .CĮOYty 
PETROLEUM COKE (PBe fcon) <jJĮQ*gij

TIm (toictost, Surast Wa» 
YOU Cm H*m Wiu Ibis

Mum toms—STAMPS
Now!

PAKELIUI f GUBERNATORIŲ KONFERENCIJĄ

St. Louis, Mo., šiomis dienomis įvyksta valstybių res
publikonų gubernatorių suvažiavimas. Nuotraukoj Penn- 
sylvania gubernatorius Edward Martin Pittsburgho ge
ležinkelio stoty pasitinka New York vai. gub. Thomias E. 
Dewey, respublikonų kandidatą į prezidentus. (Aeme-Drau 
gas)

Imponuoja Dariaus ir 

Girėno paminklas 

Chicagoj
Brooklyn, N. Y. — Da

riaus ir Girėno paminklo ko
mitetas ir keletos vietinių 
draugijų atstovai laiko daž-

; šiai iškilmei. Bilietai bus 
' pardavinėjami iš anksto, to- 
1 dėl prašome gerbiamos pub
likas nuoširdumo neatsisa
kyti nusipirkti prie pirmo 
pasiūlymo.

Lithuanica aikštė prie U-
nion Avenue, Howes ir S*agg
gatvių, Brooklyne, kurioje 

nūs posėdžius ir svarsto pa- .. •. . .r ruošiama pastatyta, Danuiminklo reikalą. Gegužės 5 
d. susirinkime įgaliojo P. J. 
Montvilą, kuris vyko į Chi- 
cago į Alg&meitų konvenci
ją, kad šia proga pasitei
rautų ir apie Dariaus Gi
rėno ten pastatytą pamink
lą.

Birželio 16 d. viso komi-; 
teto posėdy P. J. Montvila 
išdavė gražų raportą, taipgi' 
parodė nutrauktus paveiks
lus Chicagoj e pastatyto pa
minklo mūsų žuvusių lakū
nų pagarbai. Visiems labai 
patiko to gražaus mauzolie
jaus skonis ir paskatino mus 
energiškiau dirbti, kad ir 
Brooklyno lietuviai ateityje 
galėtų pasididžiuoti savo pa
statytu paminklu lakūnų at
minčiai, nes iš šio miesto 
jie išskrido į ilgą ir pavo
jingą kelionę su tikslu nusi
leisti Kaune. Taipgi nutar
ta surengti iškilmingą han- 
kietą lakūnų pagerbimui vie
nuolikos metų žygio sukak
ties proga. Pramoga įvyks 
spalių 14 d., šį m., šeštadie
nį, Piliečių klube, Brooklyn, 
N. Y., naudojant abi sales

ir Girėnui paminklą, vėl ta
po pagražinta, pasodinant

B8S

vieną naują medį, vietoj nu
laužto. Už tai reikia padė
koti parkų komisijonieriai 
p. Mases, kuris jau antrą 
kartą pataiso šią aikštę ir 
neneigia Dariaus Girėno ko
miteto ir Piliečių klubo pir-

Cioero. Šv. Antano dr-
gijos susirinkimas įvyks sek 
madienįj, rugpiūčio 6 d., 1 
vai. popiet, parapijos mo
kyklos kambaryje. Visus na 
rius kviečiu atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių. Reikės

mininkų bendro prašymo re t t rinkti darbininkus parapijos
kalui esant patvarkyti 
parkutį.

šį

Aukos paminklui dar la
bai reikalingos, todėl pra
šome, gerbiamos visuome
nės, progai esant, paaukoti. 
Teikitės jas siųsti čekiu ar 
money orderiu išrašant Da- Į 
rius-Girėnas. Monument 
Fund vardu, o adresuoKite 
komiteto iždininkui, Mr. 
John Sęurga, Port Jeffer 
son Station, Long Island, N. 
Y. Jis yra/po užstatu; už 
gautas aukas jų siuntėjui pa 
siųs kvitą, taipgi jūsų au
kos ir vardai tilps laikraš
čiuose.

Fondo korespondea as J.6.

Susirinkimai
Bridgeport. — Federacijos 

2 6-i t o skyriaus svarbus su
sirinkimas įvyks rugp. 2 d., 
7:30 v. v., po pamaldų, pa
rapijos mokyklos Kambary. 
Kam tik arti prie širdies Lie 
tuvos kančios, malonėkite 
dalyvauti. Valdyba

LflARGUTJr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAJKRAMTS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M.

U —M SEKMADIENIAIS —■ nuo 1
iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:3© vai. valflure.

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

^^IJARGUCIO ofiso adresas:

6755 S. W ėst ern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehUl 2242 

3F=

WHFC -115# kilos.

piknikui ir svarstyti eilę 
svarbių klausimų. Visi na
riai prašomi susirinkti lai
ku. A. Valančius

Bridgeport. — Susirinki
mas ARD 2 skyriaus įvyks 
rugpiūčio 4 d., po pamaldų, 
prrapijos svetainėj. Visi na
riai ir narės prašomi atsilan 
kyus Jau nebetoli parapijos 
piknikas. Rinksim darbinin
kes virtuvėn. Piknikas bus 
rugp. 20 d., Vytauto parke.

Rengėjos

Platink “Draugą”.

KLAUSYKITE-
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių -

SOPHHE BARČUS ę^^BAMAU ftadio Stotie.

W. G. E. S. — 1390 Kilocydes
KAS RYTĄ:-Muo 8:45 iki 9:15, *££2

Taipgi Pasilrlausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” SEIMĄ Ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

,, ■, , »7.:ST=TT— ■ VII ■■Tl------ --------T"" į 1

—
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. Califomia 
Avenue 

Laiayette 0727

Koplyčios VOLTUI Visos. 
Chicago* Dalyse

Radlo Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

£

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE SKELBIASI "DRAUGE*'

Remkite ir platinkite dienraštį "Draugą".

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI!' AGENTŲ KOMISĄ.

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

Geriaaslo Materiolo ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilnų patenkinimų

Didyste Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas iš mūsų gražių MONUMENT CO.

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas ir Dirbtuvė: 027 N. WESTEKN AVĖ. 

(Netoli Grand Avė.)
PHONE: 8EELEY 6108

«?Sasa^iCSS8W<iBSs2a|

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ (STAIGA

PRUZIN FU N E RA L HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja.

I PHONE 900© 1117 ROOSEVELT STREE1

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 finaitaiAkam stoviui prieinamas.

NARIAI
Ghicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Dalyse

P. J. RIDIKAS
8354 SO. HALSTED ST. . 710 W. 18th STREET
' Teiephone YABDS 1419_______________

L J. ZOLP
1646 WEST 46th 8T. Phone VARIAS 0781

MAŽEIKA
8810 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YABDS 1138—38

LACHAWICZ IR SUNA1
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 K M1GHIGAN AVK

Phones: CANAL 2515 
OOMMODOBE 5703

_____PULLMAN 1^7;

L BUKAUSKAS
10621 SO. MICMMGAN AVĖ, Phone PULLMAN 9001

ANTANAS M. PHILLIPS
8007 LITUANICA AVĖ. ________ Phone YABDS 4906

J. LIULEVICIUS
«48 SO. CAUVOBNIA AVC. phoM 1.0 SOTI

26.Su


o

LIETUVIAI Kariai Kovoj 
—»~ už U.S. LAISVĘ ir

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Pasižymėjęs lietuvis armijoje

dieną. Prieš karinę tarnybą 
dirbo garsioje Chicagos Car- 
son Pirie and Scott krautu
vėje. Cpl. Tamuliūnas pasi
rinko žmoną jau būdamas 
kariuomenėje. Jos vardas 
Aida ir yra kilusi iš West 
Virginia valstijos.

Jau dešimts metų kai An
tano tėvelis yra pasimiręs. 
Motina antru kartu ištekėjo 
ir dabar gyvena Rockford’e, 
Illinois.

Cpl. Antanas labai pasi
davęs savo mylimai motinė
lei. Ir gindamas savo šalį, 
jos nepamiršta ir dažnai jai 
parašo mielą laiškelį. Anta
nas turi dar du broliu, Pet
rą ir Mykolą ir vieną ištekė
jusią seserį, gyvenančią Chi- 
cagoje.

Cpl. Antanas Tamuliūnas

Cpl. Antanas Tamuliūnas 
gimė 1921 metais, gruodžio 
.7 d., Chicagoje, Bridgeporto 
kolonijoje. Pradinį mokslą 
išėjo ‘Šv. Jurgio parapijinėje 
mokykloje. Tą baigęs moks
lą toliau tęsė ir High School.

Antanas kariuomenėn įsto
jo 1942 metais, rugpiūčio 26

Žuvę ar sužeisti !
kareiviai kovose

Karo departamentas ką 
tik paskelbė 2,039 Jungtinių 
Amerikos Valstybių karei
vių pavardes, kurie sužeisti 
Europos, Viduržemio ar 
pietvakarių Pacifiko apylin
kių karo frontuose. Tame 
skaičiuje yra 123 vyrai iš 
Illinois.

Sužeistųjų tarpe yra Sgt. 
Arthur E. Jacikas, kurio 
motina Mrs. Kazimiera Ja- 
cikas, gyvena adresu: 3814 
Lowe avė., Chicago.

Paskelbta taipgi 389 jūri
ninkų pavardės, kurie žuvę

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

• KRUPNIKO■ .v‘ į
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MČNARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

JfATHA X 
KANTKR 

‘IiietiiviAkas 
Žydukas’’

Si:

KEIST IJ TO SAVINOS AND L O A N 
TFX.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris. Sec’y.

PASKOLOS DAROMOS ANT P I R fa Ų MORGIČIŲ1

Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui— 
ANT UF.NOVŲ MĖNESINIU IIMOKftJIMVI

Panaudokite Pmo Dahartlnfima Zemoma 
NnoAlmčIo Ratomn.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflm) (.taigoje. JlVuj Indeliai 
rfipoRtlngal globojami Ir Ilgi 000.00 ap
drausti per Federal fiavingu and Ionn In
surance Corporation. Jltaj pinigai bus greitai 
lAmokaml Jum. ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR HTMIAURTA IJKTT’VTŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patamarlmot —

ar sužiesti. Jų tarpe 22 iš 
Illinois valstybės. Sužeistų
jų tarpe randasi Private 
first class Alex C. Zankus, 
marinas, kurio tėvai, Mr. ir 
Mrs. Peter Shakis, gyvena 
adresu: 4811 So. Kostner 
avė., Chicago.

Čaplinas vėl liko tėvu
enariie Chaplin, garsus 

kino juokdarys, šiomis die
nomis vėl liko tėvu. Jo jau
na žmona Ona (buvusi 
O’Neil), irgi aktorė, pagim
dė sūnelį. Čaplinas, tris syk 
vedęs, turi keturis vaikus.

PIRKITE KARO BONUS kai Pamate’ j°S gydytojas, 
kuris juomi rūpinosi, buvo 
ne kas kitas kai jo paties 
brolis, Thomas, kariuome
nės medicinos korpuso na
rys! Tai turėjo būti labai 
jaudinantis pasimatymas.GIN

VYNO
KORDIALŲ

SPARNAI DIEVO MOTINAI

IR DUKTĖ KAREIVE

Seiman Field, Monroe, La., karo lakūnų mokykloje yra 
paprotys, kad kiekvienas kadetas, baigęs skraidymo kur
są, pirmus įteiktus jam sparnus paaukoja motinai, arba 
savo mylimajai. Prieš keletą mėnesių naujai paskirtam 
kapelionui kun. John P. Finke, O.S.M., atsikreipus į ka
detus, kad pirmus savo sparnus paaukotų Dievo Motinai, 
šiandie Jos altorėlis stovyklos koplyčioje visas apkabi
nėtas lakūnų sparnais. (NCWC-Draugas)

Penki iš vienos šeimos tarnyboje

Gydytojas pasiųstas Anglijon, gauna 
už pirmą ligonį savo brolį

IR DUKTĖ NORI VAŽIUOTI KARO FRONTAN
"Ne kartą pasitaiko,' kad Gerald’as randasi kur nors 

tos pačios šeimos vaikai su- Pacifike. 
sitinka karo fronte. Bet 
Ferguson šeimos vaikams 
St. Sgt. Eugene ir jo broliui 
Thomas teko susieiti labai 
keistose aplinkybėse. Euge
nijui teko dalyvauti pir
muose mūšiuose alijantams 
atidarant invaziją, - Prancū
zijoje. Jis buvo fronte su
žeistas ir perkeltas f armi
jos ligoninę Anglijoje. Ir 
koks buvo jo nusistebėjimas

Apart šių dviejų, Fergu
son šeima turi tarnyboje dar 
tris vaikus. Trečias sūnus, 
Jonas, Jr., prieš šešis mė
nesius buvo sužeistas, nelai
mėje Anglijoje. Bet pasilsė
jęs ir pagijęs, Jonas vėl tar
nauja kariuomenėje šioje 
šalyje. '''t

Ketvirtas sūnus, Gerald, 
pasirinko laivyną ir iki šiol 
padaręs dvi kelioni į Šiauri
nę Afriką aliejaus tankeriu. 
Antru kartu plaukiant ma
rėmis, Geraldo laivas buvo 
sutorpeduotas. Bet laimė, 
kad buvo po trumpo laiko 
kito laivo išgelbėtas. Dabar

ASSOCIATION
8226 SO. HALSTED ST.

£

ioiSRkSSj1S*®RXtoas, ui^ago, imrom rx «* -

Kenkia krūmams, namams, žmonėms.

Chicagos gyventojai nusiskundžia, 
kad plytinė teršia apielinkę

NUODIJA ŽMONES NUODINGAIS DŪMAIS

r
Bet ir Fergusonų duktė, 

Konstancija, irgi neatsilie
ka nuo savo brolių. Ir ji su
bruzdo sukilo ginti savo ša
lį įstodama į WACS eiles. Ji 
dabar nerimaudama laukia 
kada ją pasiųs į karo frontą 
už vandenyj.

Taį ištikrųjų didelė garbė 
tokiai karžygiškai šeimai. 
Ferguson’ai gyvena adresu 
6559 So. May St., Chicagoje.

Bėgo alaus, bet sausa
INDIANA HARBOR, Ind. 

— Keli šimtai vietinių gy
ventojų anądien labai apsi
vylė, kad per greit apsi
džiaugė nebūta laime. Mat, 
trokas veždamas apie 600 
dėžių alaus bonkų, apsivertė 
į griovį. Bematant šimtai 
žmonių leidosi bėgti į nelai
mės vietą, manydami gau
sią atsigerti Alučio. Bet koks 
buvo jų neapsakomas apsi
vylimas, kai subėgę pamatė, 
jog bonkos buvo tuščios. 
Troku jos buvo gabenamos 
atgal aludėn.

Mergaitė nespėjo "ice 
cream'ą” suvalgyti
Josephine Lee, 6 metų am

žiaus, buvo mirtinai troko 
suvažinėta prie 2317 South 
Wentworth avė. kai ji bėgo 
atgal mokyklon ką tik nusi
pirkus šaltos košės, pribė
gę žmonės rado parblokštą 
mergytę vienoj rankytėj lai
kančią suspaudus “ice 
cream’ą”, o antroj tris cen
tus. Mergaitė jau buvo mi
rusi kai atbėgo gydytojas.

Dingo pašto ženklai
Vagys vakar įsibriovę į 

Jurgio Crist namus, 5227 N. 
Monitor ave^ išnaršė stalą 
ir paėmė $1,200 vertės bran
gių pašto ženklų rinkinį.

Paskutinėmis dienomis 
West Rogers Park apielin- 
kės gyventojai subruzdo “in 
corpore” pareikšti miestui 
viešą skundą, kad National 
Brick Co., plytinė, teršia vi
są apielinkę smarve, purvu 
ir nuodingais dūmais. Liudi
jama, kad pačiuose namuo
se sienos apipurvinamos 
tamsiais taškais, šeiminin- 
kės nedrįsta net lauke dra
bužių džiauti, kadangi jie 
tuoj pasidaro suodini. Įrodo
ma, kad žmonės nuo minėtų 
dujų net smarkiai kosi. 
DAR NAUJA APIELINKE

West Rogers Park apie- 
linkė palyginamai dar visai 
nauja. Retas kuris namas 
yra šešių metų senumo. Gy
ventojai, tat, skundžiasi, 
kad iš plytinės leidžiami dū
mai ne tik kenkia žmonių 
sveikatai, net neša didelio 
nuostolio gyvenamiems na
mams ir mažina jųjų vertę. 
Viena šeima pareiškė, jog 
nors tik trys metai kai pirk
tas namas, ogi prisiėjo dėl 
dūmų namas kas met dažy
ti. Ta šeima dar prirodė, 
kad apart to ir namo vidus 
nuo plytinės dujų apteršia
mas tamsiais taškais, nuo

Svarbu žinoti
Mėsa, sūris, taukai, ke- 

nuotas pienas. — Raudonos 
stampos nuo A8 iki Z8 (ket
virtoje knygelėje), 10 punk
tų kiekviena, geros neribo
tam laikui.• • ♦

Cukrus. — Cukraus stam
pos 30, 31, 32 (4 knygelėje), 
5 svarams kiekviena, geros 
neribotam laikui. Cukraus 
stampa 40, penkiems sva
rams kenavimui, baigiasi 
vasario 28 d., 1945 m. Dėl 
ekstra 20 svarų kenavimui 
su spare stampa 37 kreip
kitės į vietos racionavimo 
boardą (10 svarų dabar, 10
svarų vėliau).♦ ♦ ♦

Batai. — Airplane stam
pos 1 ir 2 (trečioje knygelė
je), gera kiekviena porai ba
tų gauti, nenustatytam lai
kui.

* * *
Gazolinas. — Kuponai 12 

A knygelės baigiasi rugsėjo 
21 d. ♦ ♦ *

Kuro aliejus. — Kuponai 
4 ir 5 galima naudoti dabar 
arba iškeisti po rugsėjo 30 
dienos dėl trečios klasės ku
ponų, geri nenustatytam lai
kui.

* * *
Vartoti taukai. — Kiek

vienas svaras vertas du mė
sos racionavimo punktus ir 
4 centus.

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)

kurių medis net gadinasi ir 
pūsta.
DARŽOVES SUSITRAU- .. 
KIA, DŽCSTA

Kiti aplinkiniai gyvento
jai dar tvirtina, kad dėl ply
tų fabriko dūmų nudžiūvo 
aviečių krūmai, iš savo liz
dų ir namelių išlekiojo 
paukšteliai ir daržovės dar
žuose tiesiog susitraukė ir 
išdžiūvo. *>

Viena moteris, Mrs. F. 
Schulze, 3131 Fargo Avė., 
kuri augina vištas, pareiškė, 
jog pereitą rudenį šešios viš
tos išgaišo nuo minėtų dū
mų, ir šiemet, taip pat dėl 
dujų, ji netekusi jau trijų 
vištų.

Viena dviejų vaikų moti
na, Mrs. L. Goldsmith, 3048 
Jarvis St., bijanti net vai
kus laukan išleisti, kadangi 
jiems nuo dūmų ima tuoj 
skaudėti galva ir juos per
ima priklinantis jausmas.

Skundai jau kelis syk bu
vo padaryti miestui. Kol kas 
negauta miesto valdininkų 
nuosprendžio. Bet West Ro
gers Park gyventojai pasi
ryžę šį dalyką imti į rankas 
ir kovoti iki kol kas nors 
apie šią padėtį bus padary
ta. į ;t

įvairios m. įdomios

....ŽINIOS
Didelis gaisras

Didelis gaisras vakar išti
ko Sherwin-Williams dažų 
fabriką prie 116-tos ir 
Champlain gatvės. Nuosto
liai siekia $250.000. Gaisras 
prasidėjęs nuo perkaitusio 
kubilo, kaip žaibas persime
tė į visas puses. Paeiliui 
ekspliodavo apie 50 dideli 
tankai, kuriuose suleista vi
sokį chemikalai. Darbininkų 
nesužeista, kadangi tik trys 
tedirbo užėjus gaisrui. Bet 
vienas gaisrininkas 
lengvai sužeistas.

liko

Grįžus iš atostogų, 
rado divors?

Mrs. O. Mabel, 50 m. am
žiaus, 5644 W. Lake St., Chi
cago, ištikrųjų susilaukė ne
paprasto subprizo kai grį
žusi namo po atostogų Ore- 
gon valstijoje, rado, kad jai 
leidžiant atostogas vyras iš
siėmė divorsą. Vyras, reika
laudamas divorso teigė, kad 
moteris jį palikusi, bet Mrs. 
Mabel tvirtina, jog netiesa, 
nes vyras visą laiką žinojęs 
kur ji buvusi.

Krito po traktorium
AURORA, III. — Robert 

Morrow, 7 metų amžiaus, 
vakar mirė po to, kai buvo 
traktoriaus ratų suvažinė
tas. Ūkininkui James Har- 
vey nuėjus pasiimti reika
lingų įrankių, vaikutis pri
šoko prie traktoriaus ir jį 
paleido.

Trečiadienis, rugp. 2 d., 1944

mus
X 2nd Lt. Edward Šim

kus, lakūnas, žuvo birželio 
15 d. orlaivio nelaimėje kur 
nors Naujoj Gvinėjoj. Bu
vo tik 23 m. amžiaus. Tėvai 
Ipolitas ir Ona gyvena ad
resu 711 W. 59 St. (Engle- 
wood).

X Private lst Class Alex 
C. Zankus, U.S.M.C.R., ku
rio tėvai gyvena adresu 4bil 
S. Kostner Avė., ir Private 
lst Class Edward H. Stur- 
gis, U.S.N.C.R., kurio moti
na gyvena 211 Eastdale, 
Springfield, III., Laivyno De
partamento pranešimu, su
žeisti kovose Pacifike.

X J. Kriščiūnas, 2259 W. 
13 St., šiomis dienomis per 
Raud. Kryžių gavo laišką iš 
Lietuvos nuo savo brolio. 
Rašo, kad gyvi ir sveiki. 
Taipgi praneša,, kad mirė 
Daujėnų (Biržų apskr.) kle
bonas kun. Baltrušaitis.

X Matas ir Kotrina Sriu
bai ir" B. Palubinskienė su 
anūku ir A. šatkienė su du
krele išvyko atostogų j Fox 
Lake. Apsistos Mineral Ho- 
tel, kuris yra nuosavybė A. 
Miliausko, Cicero duosnaus 
duonkepio.

X Mary Brazauskaitė, bu
vusi West Side jaunimo vei
kėja, dabar su tėvais įsikė- 
lusi į Marąuette Pk. koloniją 
kur turi įsigiję puikų bun- 
galow, jau grįžo iš atostogų 
po Lbs Angeles ir apylinkes. 
Kelionę, sako, turėjus “auk
sinę”.

X L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius, po dviejų sa
vaičių atostogų ir LRKSA 
seimo, kuriame buvo per
rinktas prezidentu, vakar 
vėl pradėjo eiti redaktoriaus 
pareigas.

X Kun. Vladas Urba, dr. 
J. Simonaitis ir pastaro
jo sūnus Jonukas grįžo iš 
žuvavimo Minnesota valsty
bėje. Sako, sėkmingiausias 
buvęs daktaro sūnus Jonu
kas, kuris sugavo žuvį net 
penkiolikos svarų.

X Mrs. K. Kazakaich, 
Austin (Chicago priemies
čio) gyventoja, šiuo metu 
atostogauja Delavan Lake, 
Wis. Ji neį atostogose nega
li apseiti be “Draugo”. Sa
ko, atostogos malonios, bet 
žinoti kas dedasi Chicago j 
dar maloniau. O “Draugas” 
praneša viską, kas tik Chi- 
cagoj dedasi.

X Kun. I. Albavičius, U. 
Šimutis ir adv. J. Grish — 
trys Chicago žymesnybės, 
kurių karikatūros, tarp kitų 
LRKSO seimo žymesnybių, 
tilpo “Scranton Times’”.

X Veikėja Sophia Kana- 
peckienė su .savo dukrele 
Loretta atostogauja pas gi
mines gražioje Thorp, Wis., 
apylinkėje, kur net kelioli
ka lietuvių turi ūkius.

X Ona Phillips (Pilip&us- 
kaitė), brightonparkietė, šio 
mis dienomis atostogauja 
namie. Ji lanko Wisconsino 
universitetą.




