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JAPONIJOS MIESTAI
Šen. Taff Atakuoja Bretton Planą; 

Liudininkai Ragina Nekeisti Čarterio
VVASHINGTON, liepos 12. 

—Šen. Taft (Rep., Ohio) 
Senate atakavo Bretton 
Woods finansini planą k li
po ‘ • kamoflažuotą priemo
nę” skolinimui bilijonų do
lerių Amerikos pinigų už
sienyje.

Taft prašė Senatą atidėti 
balsavimą to byliaus reika
lu iki po vasarinės pertrau
kos, vieton pirmadieny, kaip 
numatyta.

Senatorius pavadino pa
saulinio banko planą “prie
mone iščiulpimui mūsų su
taupą iš J.A. Valstybių vi
so pasaulio naudai.” Anot 
Taft, monetų fondas stabi
lizavimui pasaulio pinigų

Gen. Anders Puola Alijantų Veiksmą
LONDONAS, liepos 12.— 

Lt. Gen. Wladyslaw Anders 
šiandien įsakė savo 50,000 
lenkų karių armijai Italijo
je būti ištikimai Lenkijos 
vyriausybei Londone ir prie
šintis visoms _ “priešo” pas
tangoms suvilioti juos grįž
ti į Lenkiją.

Anders pakartojo savo 
rėmimą Londono režimo ir

Kiniečiai Veržiasi Artyn Prie rungtu
CHUNGKING, liepos 12. 

—Raportai sako kiniečių 
jėgos, kurios veržiasi šiau- 
rėn pagal Hųnan-Kwangn 
geležinkelį, kaujasi arčiau 
Yungfu miesto, 60 mylių 
šiaurryčiuose nuo Liuchow 
ir 32 mylias į pietvakariuo
se nuo K’.vefin, buvusios 
U.S. aviacijos bazės. Pake
ly kiniečiai užėmė dvi kitas

Airijoje Suėmė 40
Perversmo Suokalby

DUBLINAS, liepos 12.— 
Pranešta, kad suareštavimu 
40 narių neteisėtos Airijos 
Respublikos Armijos, sudau 
žytis suokalbis jėga nuver
sti Premjero Eamon De Va
lerą vyriausybę Airijoje.

Policija sako suimtieji 
buvo dalis 400 IRA narių 
paleistų iš Curragh inter
navimo stovyklos Europos 
karo pabaigoje. Sean Mac- 
Ccol, tos armijos koman- 
dierius, buvo iš naujo sua
reštuotas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Belgijos Karalius Leopoldas padarė nutarimą savo 

sosto reikalu ir greit paskelbs jį.
—Rusija prižadėjo evakuoti savo karius iš Danijos 

Bornholm salos kuomet tik bus patogu tai daryti.
—Manoma Trijų Didžiųjų suėjimas Potsdame gali pra

sidėti ateinančios savaitės pradžioje.
—Pulk-ė Hobby atsistatydino iš WACs viršininkystės.

yra “kitas būdas pervedi
mui beveik trijų bilijonų 
dolerių į svetimšalių ran
kas.”

VVASHINGTON, liepos 12. 
—Eilė organizacijų atstovų 
šiandien ragino Senatą už- 
girtį Jungtinių Tautų čarte- 
rį be jokių pakeitimų.

Tarpe kitko, liudininkai 
sakė čarterio vertė priklau
so nuo U.S. dalyvumo, ir 
kad “šis kraštas negalėjo 
išvengti įtraukimo karan— 

' dabar turėtų bandyti įsi
traukti į taiką.”

Demokratų vadas Bark- 
ley sakė dabar atrodo, jog 
nebus nė vieno priešingo 
balso čarterio ratifikavimui.

DAUGIAU KARO VETERANŲ PARVAŽIUOJA NAMON

Džiaugsmingi veteranai, grįždami iš Europos didžiuoju Queen Mary laivu, šaukia savo džiaugs
mą sveikindami Raudonojo Kryžiaus darbininkes, kurios yra priėmimo laive New Yorko uoste. 
Vakar dieną astuoni laivai parvežė kitą 35,000 amerikiečių. (NEA-Draugas Telephoto.)

Daugiau Kaip 500 B-29 Lėktuvų Numetė 
3,000 Tonų Bombų Ant Kelių Taikinių
GUAM, liepos 13.—Didelė jėga B-29 lėktuvų, suside

danti iš 500 iki 550 milžinų, prieš aušrą šiandien numetė 
suvirš 3,000 tonų padegančiųjų ir sprogstančiųjų bombų 
ant keturių miestų ir aliejaus centrų 480 mylių plote Ja
ponijos Honshu ir Shikoku salose.

Didieji lėktuvai atakavo taikinius nuo Uwajima, Shi
koku salos vakarų centro pakrantėje, iki Utsunomiya 
miesto rytuose, 60 mylių į šiaurę nuo Tokyo, šiauriniam 
Tokyo lauke.

pasmerkė Anglijos ir Ame
rikos žygį pripažinime Len
kijos loikinos vyriausybės 
Varšuvoje.

“Visos mūsų pagrindinės 
teisės kaipo tauta yra su
naikinamos,” jis sakė ry
šium su Trijų Didžiųjų su
sitarimu dėl Varšuvos vy
riausybės.

buvusias U.S. bazes. Sin- 
cheng ir Nankang.

Kiniečių aukštoji koman
da sakė šis dalinys atsiėmė 
Luchai, 28 mylias šiaurry
čiuose nuo Liuchow, ir ver
žiasi tolyn.

Iš kitos pusės, japonai 
atsiėmė Tinpak, pietinės 
Kinijos krante, 107 mylias 
pietvakariuose nuo Canton.

Vienbalsiai Užgyrė
Bradley Nominaciją

WASHINGTON, liepos 12. 
—Senato finansų komitetas 
šiandien vienbalsiai užgyrė 
Gen. Omar N. Bradley no
minaciją į veteranų reikalų 
administratorius.

KALENDORIUS
Liepos 13 d.: Šv. Anakle- 

tas,- senovės: Austina.
Liepos 14 d.: Šv. Bona

ventūra; senovės: Vidutis 
ir Sūnmylė.

ORAS
Dalinai apsiniaukus. Gali 

būti lietaus.

Meksikos Užsienio ATMUŠĖ JAPONU
Ministras Rezignavo ATAKA OKINAWOJE

MEXICO CITY, liepos 12. 0KINAWA, liepos 12. — 
—Ezeąuiel Padilla, tarptau- Gausiai ginkluotas japonų 
tinės vienybės rėmėjas, pulkas buvo išmuštas dvie- 
atsistatydino iš Meksikos jų valandų kovoje su amęri- 
užsienio reikalų ministro kiečiais. Pirmoje organizuc- 
pareigų, nurodydamas, kad : toje atakoje nuo Okinawa 
jis daro tai dėl jo politikos kovos oficialaus baigimo, 
kritikavimo. , japonai buvo - prislinkę iki

Padilla išbuvo užsienio 200 jardų - nuo Amerikos 
ministru puspenktų metų, 24-to korpuso štabo.

i ir vadovavo Meksikos dele-----------------
gacijai San Francisco kon
ferencijoje.

Wavell Raportuoja
Derybos Nepavyko

SIMLA, Indija, liepos 12. 
—Informuoti sluoksniai sa
kė Lord Wavell, Indijos vi- 
ceroy, pranešęs moslemų ir 
hindusų vadams, kad dery
bos dėl Indijos savyvaldos 
nepasisekė. Anot tų sluoks
nių, Mohandas K. Gandhi ir 
Mohammed Ali Jinnah, mos 
lemų sąjungos vadas, abu 
atmetė Wavell pasiūlytą- 
sąstatą narių naujai valdy
mo tarnybai.

7 Laivai Parvežė 
į Kitus 5,630 Kariu

NEW YORKAS, liepos 12. 
—Septyni transportai su 5,- 
630 U.S. karių šiandien at
plaukia į New Ycrką.

Didesnė dalis tų karių, 
3,376, yra nariai 12-to pės
tininkų regimento (4-tos di
vizijos). Kiti yra išlaisvinti 
karo belaisviai, šiaip kariai, 
lakūnai, ir pakeičiami ka
riai.

SHAEF Likviduojamas
PARYŽIUS, liepos 12. — 

Tuoj po Gen. Eisenhower 
sugrįžimo Europon, praneš
ta, kad vyriausias alijantų 
štabas bus likviduotas lie-
pos 14 d. karo belaisviams.

CHIFLEY PASKIRTAS.
CURTIN ĮPĖDINIU

CANBERRA, Australija, 
liepos 12.—X. B. Chifley, 
iždininkas ir pokarinės sta
tybos ministras, šiandien 
buvo išrinktas Australijos 
Ministru Pirmininku, vie
ton mirusio John Curtin.

Chifley nugalėjo veikian
tį premjerą Francis M. For
de laimėdamas vadovybę* 
Darbo partijos, kurią pir
miau laikė Curtin.

Sujungė Danzigo ir
Gdvnijos Uostus

DANZIGAS, liepos 12.— 
Baltijos jūros Danzigo ir 
Gdynijos uostai buvo su
jungti į vieną uostų sritį 14 
mylių ilgumo. Laivai truk- 
čiomis plaukioja tarpe sken 
dinių, jų tarpe vokiečių ko
vos laivų Gneisenau ir Sch- 
leswig-Holstein, kurie buvo 
nuskandinti prie įėjimo į 
uostą. Abu uoste miestai 
yra išgriauti.

Raudon. Kryžius Bando 
Padėti US Belaisviams

MASKVA, liepos 12.—Du 
’ šveicarai pareigūnai tarp
tautinio Raudonojo Kry
žiaus išvyko į Mandžurijos 
pasienį sudaryti sutartį nu
vežimui siuntų alijantams

Prez. Truman Nestos
Matytis su Churchill

ANT U.S.S. AUGUSTA, 
liepos 12.—Manoma Prez. 
Truman atplauks į Antverpo 
uostą Belgijoje sekmadieny. 
Jį ten sutiks 13T-sfš"~^*egi- 
mentas, su kuriuo jis karia
vo pirmąjam pasauliniam 
kare.

Iš Antverpo Prezidentas 
lėktuvu vyks į Berlyną, ne
stodamas pakely pasimaty
ti su Churchill.

Gen. Eisenhower priėmė 
Truman kvietimą dalyvauti 
Trijų Didžiųjų suėjime, ir 
skris į Berlyną.

Žuvusiu ir Sužeistu
Kariu Skaičius Auga

VVASHINGTON. liepos 12.
1 —Laivynui pranešus, kad 
per savaitę 7,846 paaugo 
jos žuvusių ir sužeistų vyrų 
skaičius, Amerikos karinių 
jėgų nuostoliai d.?b*r siekia 
1,049,104.

Laivyno nuostoliai <"1<ia 
133.386, o armijos iki lie
pos 8 d. buvo 915,718. Skait
linės paskirstomos taip: 
armijos — žuvusių 193,505, 
sužeistų 567,674. dingusių 
37,323 ir belaisvių 117,213; 
laivyno—žuvusių 49,657, su
žeistų 68,165, dingusiij 11.- 
454 ir belaisvių 4,110.

Rusija ir Toliau
Gaus Amerikos Mėsą
WASHINGTON, liepos 12. 

—Nežiūrint anksčiau darytų 
pranešimų. J.A. Valstybės 
siųs Rusijai mėsos siuntas 
per liepos, rugpiūčio ir rug
sėjo mėnesius.

Tuo pat metu pranešta, 
kad Amerikos armija nuo 
rugpiūčio 31 d. nebeduos 
maisto civiliams išlaisvin

tuose Europos kraštuose.

Įspėja Japoniją Pasiruošti Invazijai
GUAM, liepos 12.—Sekdami lėktuvnešių ir sausžemio 

lėktuvų atakas ant Honshu, kiti lėktuvai su bombomis ir 
rakietomis trečiadieny aižė pietinę Japoniją ir artimas 
salas.

Japonų militarinis komentatorius pasakė savo žmo
nėms, kad jie turi tinkamai pasiruošti savo tėvynės inva
zijos atmušimui.

i Tokyo pranešimas sakė britų lėktuvnešių dailnys tre
čiadienio ryte pasiuntė 200 lėktuvų atakuoti Sabang salą, 
prie šiaurinio Sumatra salos galo, 700 mylių šiaurvaka
riuose nuo Singapūro

BE PERSTOJIMO ATAKUOJA JAPONIJĄ
Amerikos lėktuvai šiandien ir vėl puolė pietinę Japoni

ją, ir Tokyo liepė savo pakraščių sargybai budriai saugo
tis prieš naują U.S. trečio laivyno ataką. Tas laivynas 
matomai plaukioja kur nors netoli pačios Japonijos, ži
nių aptam.sinim.as kol kas padengia jo žygius.

Radio Tokyo spėliojo apie galimybę alijantų išlipinto 
operacijų Carnicobar salose, Indijos jūroje.

Adm. Nimitz pranešė, kad “didelės jėgos” Corsair ir 
Avenger lėktuvų trečiadieny atakavo Kyushu ir šiauri
nes Ryukyu salas, bombuodami ir apšaudydami Miyaza- 
ki aerodrome Kyushu saloje, Inujo aerodrome Tanega 
saloje pietuose ir įrengimus Amami salyne.

SUNAIKINO 17,000 PRIEŠO LĖKTUVŲ
Domei agentūra sakė 180 lėktuvų iš Okinawos skrido 

per prastą orą atakuoti aerodromus pietinėj ir rytinėj 
dalyse Kyushu salos, bet “turėjo bėgti nepadarę nuosto
lių.”

(Washingtone, laivyno oficialas sakė vien laivyno ir 
marinų lakūnai sunaikino daugiau negu 17,000 Japonijos 
lėktuvų nuo karo pradžios.)

Japonų komentatorius sakė “priešo propaganda apie 
orinių atakų suintensyvinimą gali būti ignoruota. Atei
ties atakos iš oro veikiausiai bus pradžia lemiamos kovos 
tėvynėje.

“Negalėdami priešintis (šiai oro) jėgai, mes negalime 
sunaikinti priešą tėvynėje.”

Lėktuvai Išsklaidė Japonų Konvojus
GUAM, liepos 12.—Re a r 

Adm. John Dale Price šian
dien raportavo, kad japonų 
bandymai dviem konvojais 
iš Šanghajaus sutvirtinti 
Japonijos gynimąsi prieš 
amerikiečių invaziją, mato
mai buvo blokoduojančių 
lėktuvų išsklaidyti.

Vienas laivų antrame kon 
vojuje atrodė kaip buvęs 
Italijos laivas Contessa de 
Savoia, 28,000 tonų prieška
rinis liuksusinis laivas.

Price sakė nė vienas tran
sportų nebuvo nuskandintas. 

; bet nė vienas jų neperplau
kė per Geltonąją Jūrą į Ko
rėją arba per Korėjos pra
taką į Japonijos Jūrą.

Konvojai veikiausiai buvo 
suvaryti į buvusį vokiečių 
Tsingtao uostą, negiliam 

vandeny sudrumsdami gel
toną dumblą.

Australai Veržiasi į
Kitus Aliejaus Laukus
MANILA, liepos 12. — 

Australijos tankai ir pėsti
ninkai veržiasi arčiau Sam- 
bodja aliejaus laukų ryti
nėj Bornejoj, ir jau įvarė 
trijų mylių spragą į japonų 
pozicijas Balikpapan rajone.

Australų 7-tos divizijos 
kariai pasistūmėjo tris my
lias arčiau Batochampar 
kalno, kur japonai yra įsi
kasę žūtbūtinei kovai.

Kitį australiečių daliniai 
pralaužė japonų pirmąsias 
linijas rytuose nuo užimto 
Manggar aerodromo, 14 my
lių į rytus.
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15 LOS ANGELES PADANGES
SVEČIAI IŠ CHICAGO

Seniai jau rašiau iš Los 
Angeles korespondenciją. 
Bet tai nereiškia, kad tin
gėjau rašyti, arba kad ne
įvyko nieko ypatingo, apie 
ką ir neverta rašyti. Prie
šingai, turėjome mūsų ma
žoje parapijoje didelių įvy
kių. Aplankė mus įvairių 
politinių pakraipų vadai. Tik 
tai tas buvo malonu, kad 
vieno tikslo jie siekia: iš
laisvinti pavergtą Lietuvą. 
Gerą įspūdį padarė ir Ne
priklausomos Lietuvos juda
mieji paveikslai, kuriuos pa
rodė Glis.

na ti mintis, kad negrąžin
tų jo į rusų okupuotą Lie
tuvą.

Trečias kalbėtojas buvo 
garbės konsulas Dr. Bielskis, 
kurs ragino visus platinti 
naudingas knygas apie Lie
tuvą amerikonų tarpe.

Vakaro vedėja buvo Star- 
kienė, Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Los Angeles sky
riaus sekretorė. Susirinki
mas prasidėjo Amerikos 
himnu, o užsibaigė Lietuvos 
himnu.

DALYVAUJA 
PAMALDOSE

Geriausią gi įspūdį pada
rė dr. Daužvardžio, Lietu
vos konsulo iš Chicago kal
ba, kurią pasakė išvakarėse 
Amerikos nepriklausomybės 

_ dienos, liepos 3 d. Susirin
kome gan skaitlingai salėje, 

■ kuri yra 246 S. Hali St. ir 
- visi buvome sužavėti dr. P. 

Daužvardžio ilgoka, bet ne- 
■ nuobodžia kalba, kaip kal

bėti gali tiktai gerai išla
vintas diplomatas. Jis pui
kiai išdėstė Lietuves padė
tį, neužgaudamas nei vieno 
asmens. Todėl ir mūsų kai
rieji ramiai užsilaikė nešū
kaudami, bet ir neplodami 
rankomis, nes jiems nepati
ko, kad Lietuvos konsulas 
ragina lietuvius darbuotis, 
kad Lietuva atgautų vėl ne
priklausomybę.
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SUIMTAS JAPONŲ DIPLOMATAS

Horoshi Oshima, Japonijos ambasadorius Vokietijai, 
paimtas į nelaisvę su kitais diplomatais atgabentas į A- 
meriką. (Acme-Draugas telephoto) 
j------------------------------------------
įVAIŠES PAS VEIKĖJUS

Vakarienei pakvietė ma
ne ir dr. Daužvardį, Bronė 
Starkienė. Tą gi protarpį,

Po susirinkimo pakviečiau 
visus dalyvauti liepos 4 ’d. 
šv. Mišiose už Lietuvą. Dau
gumas atvyko, kad pasimels 
tų bendrai už Ameriką ir 
už Lietuvą.

Aš prie tos progos pasa
kiau pamokslą apie laisvę, 
kurios netiktai kiekvienas 
žmogus trokšta, bet ir kiek
vienas paukštelis. Raginau 
visus, kad daugiau melstų
si į Dievą prašydami Lietu
vai laisvės ir nenustotų vil
ties. Kaip Dovydas, pieme
nėliu būdamas, nugalėjo mil : tarp pietų ir vakarienės, dr. 
žiną Galijotą, taip ir mes, 
Dievu pasitikėdami, nugalė
sime visus, kurie mums lais
vę išplėšė.

Po pamaldų, parapijos sa
lėje turėjome skanius pie
tus, per kuriuos teko ma
lonumo dar išgirsti dr. Dauž 
vardį. Kalbėjo ir kiti, bet 
ypatingai Anicetas šlapelis 
savo kalboje sakydamas a- 
pie “Victory Garden” daug 
tiesos pasakė, kad Lietuva 
prieš karą buvo tikrai “Vic
tory Garden“, o kitos senos 
valstybės badą kentėdavo. 
Todėl norėdami maitintis 
Lietuvos produktais, vieni 
ir kiti okupantai panaudojo 
brutalią jėgą.

Pietus paruošti padėjo A- 
nielė Šleinienė, Amilija Mit-

BIJO RUSŲ OKUPACIJOS
Aš prakalbos nesakiau, 

• tiktai perskaičiau laišką vie 
no Švėkšnos gimnazijos mo
kytojo, kurs, nenorėdamas 
susilaukti savo brolio liki
mo, kurį Lietuvos laisvinto- 
jai nuo Hitlerio okupacijos, 
išvežė į Sibirą, pabėgo į tą 
Vokietijos dalį, kurią oku
pavo prancūzai. Rašo, kad 
prieš atvykstant rusų ka
riuomenei į Lietuvą, Švėkš
nos gimnazijoje buvo 500 
studentų su 20 mokytojų.

xKai prisiartino rusų kariuo- kienė, Susanna Morkūnienė, 
o per pietus patarnavo Vik
torija Masiliūnas ir Marijo
na Alenskienė.

menė, visi mokytojai pabė
go; pabėgo ir gydytojai, 
klebonai ir daug ūkininkų 
ir darbininkų. R.ašo, nors da 
bar turi sunkiai dirbti, bet 
darbo nebijo, tiktai kanki-
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JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ ir JEVVELRY 

KRAUTUVE
3241 S. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. CALamet 7237
Pas raus rasite didclj pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių Žiedų su Deimantais. 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
VVaterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCF’L.. 1000 kil„ nedėlios vak.-9:S0
WHFC, 14S0 k., Ketvergo vak..-7:00

I I

rianapolio vadovybė jiems 
nuoširdžiai dėkoja.

PATAISYKIT SAVO NAMO
STOGĄ IK UŽDEKIT

MŪRINIUS SIDINGUS

Bernatonis.

palaikyti ir 
alumnų biu- 
redaktorium

šiam tikslui — Lietuvos iš
laisvinimui.

Prel. J. Maciejauskas

Daužvardis norėjo sunaudo
ti, kad pamatyti Los Ange
les apylinkes ir čia pagelbė
jo Starkai, kurie savo au
tomobiliu pavežiojo konsulą 
ir parodė gražias Hollywood 
vietas. Paskui dr. Daužvar
dis aplankė konsulo dr. Biel
skio namus. Vakarop ir aš 
ten atvykau. Negalėjome at
sisakyti nuo skanių užkand
žių, kuriuos priruošė Biels
kienė. Pavėlavome atvykti į 
vakarienę pas Starkienę, kur 
buvo susirinkę visi Los An
geles lietuvių organizacijų 

Į vadi i ir ten dar mums dr. 
Daužvardis daug naudingų 
nurodymų suteikė ir išaiški
no klausimus, kuriuos jam 
patiekė susirinkę veikėjai ir 
priėjom prie labai gražių 
rezultatų. Starkienei reikia 
pripažinti nepaprastą uolu
mą darbe Lietuvos reika
lams ir mokėjimą suvienyti 
veikėjus vienam svarbiau-

Lietuvių Diena

bu-' 
vai. 
Mi- 
pa-

MarianapoJis, Conn. — 
Kaip kasmet, taip ir šiemet 
liepos ketvirtąją Marianapo- 
lyje buvo surengta Lietu
vių Diena.

žiūrint šių laikų neleng
vo susisiekimo, žmonių 
vo suplaukę nemaža. 11 
jiems buvo atlaikytos 
šios, paskui visi buvo
vaišinti, o po to prasidėjo 
linksmesnė dalis. Visų nuo
taika ypač pakilo į pavaka
rę, kada svečiai ir viešnios 
įsidainavo lietuviškas dai
nas, kurios per Marianapo- 
lio sodus skambėjo gražiai, 
kaip retai čia pasitaiko.

Kai kurie artimesnių pa
rapijų klebonai savo bažny
čiose buvo žmones paraginę 
nepamiršti Lietuvių Dienos 
Marianapolyje. Už tai Ma-

Iš kunigų Lietuvių Die
non buvo atsilankę prel. J. 
Ambotas, kun. A. Petraitis, 
kun. J. Vaitekūnas, kun. J. 
Jakaitis, kun. K. Vengras ir 
kiti.

Pajamų iš Lietuvių Die
nos gauta arti 1,000 dolerių.

ALUMNŲ SUS-MAS
Tą pat dieną buvo Maria- 

napolio alumnų susirinki
mas, kurin atvažiavo apie 
dvidešimt buvusių Mariana- 
polio auklėtinių.

Jie savo darbą pradėjo iš
kilmingomis Mišiomis, ku
lias laikė kun. Alšauskas, 
atvykęs iš Pennsylvanijos.

Pačiam susirinkimui pir
mininkavo kun.

Buvo nutarta 
p’ėsti dabartinį 
letenį, kurio
paliktas šio biuletenio su
manytojas kun. J. Petraus
kas. Alumnai, tarp kitų da
lykų, priėmė vieną plataus 
masto nutarimą: sukelti ku
nigo Jono Navicko atminimo 
fondą. Pradžia jau padary
ta.

Naujon alumnų valdybon 
išrinkta pirm. Parulis, vice 
pirm. kun. Alšauskas ir kun. 
Bernatonis, sekr. kun. še- 
puta.

MERGAIČIŲ STOVYKLA
Vargdienių Seserys, Put- 

nam, Conn., nuo liepos 1 d. 
savo vienuolyno patalpose 
turi lietuvėms mergaitėms 
stovyklą.

Dabar stovykloje yra arti j 
30 mergaičių. Jos čia ilsisi, i 
truputį mokosi, ruošia prog
ramas, dainuoja, šoka lie
tai viekus šokius, važiuoja

f

Tel.—YARDS 2148

DR. WM, M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.
(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 

Chicago, III.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

BE

ITlARGUTkr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933

WHFC- 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Westem Avė.,

' ■

IKVIEČIAME |
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ , 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
■4 HrmM —a«h*t| — i*

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
IMS W. CERMAK 10. TeL OUU MM

X KAZANAUSKAS, BaM^abm

' S.............  "^4*="

STASYS LITVVINAS SAKO:
fl P K D Geriausias Laikas Pirkti

l/n-DZkLl — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.” ------------  GERAS PASIRINKIMAS:
Stogam* Reikmenys — Insuluotę Plytų Išvaizdos 8y- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namam* Reik
menų (Hardvare) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insuladjos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt.

3E

*

APROBAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITVV1NAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

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

S

f

KLAUSYKITE
VKLIAU8IŲ ŽINIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARCUS=L
Iš Radio Stoties

W G E S — 1390 Kilocycles
KAS RYTA: Nuo 8:45-9:15^'

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKCNŲ” SEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak.

___ f

Penktadienis, liep. 13, 1945

ROLL, ROOFING—
90 lb.—2n<! Roll ................ si.60
Briek Siding—Roll $2.15
Heavy Briek Siding ............. $6.95

Ketvirtainė pėda.

TURUI PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies šlako—Lentų ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalant 
namus su Insul Briek popierių.
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvį karpenterį

ALBERT LUMBER & SUPPLY
COMPANY

3800 SO. AVESTERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE 2101

I

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

maudytis ir džiaugiasi gam- i 
tos grožybėmis.

Nuo liepos 15 d. stovyk
laujančių mergaičių skai
čius dar padidės.

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

OFTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kaur.paa 18-toa
Tetefooas: CANAL 0523, Cbia«o

OFISO VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad ir 

Penktad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 
1:30 iki 8:30 vakare.

Šeštad. — 9:30 iki 12:00 ir nuo 
1:30 iki 7:00 vakare.

J. RIMDZUS
PHYSIO - THERAPY
19 Metų Patylimo 

1649 So. Ashland Am

VALANDOS:
Nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
šeštadieniais visą dieną

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel......... VTRginia 1888

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofise TeL LAFayett* 3210 
Be*. Tel. LAFayette 0094

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdlea nuo 1—3 vaL popiet 

Ir nuo 8 iki 0 vaL vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St.. Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

I 
I

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Bekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. *, 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadieni* 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Plaoc
Tel. REPublic 7868

TeL CANaI 0257
Re*. Tel.: PROspect 6650

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted St
Rezidencija: 6600 S. Artesian A v*. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto Iki Jp.».

6 iki 9 vai. vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SINKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30 
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:36 

šventadieniais—11-12.

TeL YARds 5921
Re*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Be*. 6958 So. Talman Av*.
Res. Tel. GROvehill 0617
Office TeL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Road

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia susitarus

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštad.
vakarais—tik pagal sutarti

Office TeL. YABds 4787
Namą Tel. PROspect 1930

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street

Vai: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieni pagal sutartį.

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVcrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

Split by PDF Splitter



Penkcadisnis, iiep. 1945 dkaitijam (’HH'aho imivom

HELP W A N T E D Baisiai Karšta New Yorke
“DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

-DRAUGAS” HEEF WANTKD 
ADVERTISEMG DEPARTMENT 

127 Mo. Dearbom Street 
Tti. RANdolph 94S8-9489

HELP WANTED — VYRAI

SHEAR VYRŲ
Patyrusių

PRIE SHEET IR

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAL.: 5:30 vak. iki 12 vid.

Karo Pramonė

LENGVŲ PLEITŲ

JACOB PRESS SONS
3320 S. NORMAL

DIE MAKERS

★ ★

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

ILLINOIS

Laiškas Apie Didmiesčio Linksmybes 
Ir Vargus

GERA MOKESTIS 
PASTOVUMAS 

TELEFONUOKIT

CALUMET 2100

BELL TELEPHONE

Ne lašais lašėjo prakai
tas, bet bėgte bėgo, kai pa
sistačiau savo lagamynus 
atvykęs į didžioio New Yor- 
ko centią, į 32 Dominick 
St. Kelinta diena kaip čia 
bekepinąs baisus karštis. 
Saulė ant pat galvų, rodės, 
net tirpsta smala, kuria 
taip lygiai gatvės nulietos. 
Gerai dar, kad požeminiuo
se traukiniuose — subway 
— įtaisyti tie didžiuliai pro
peleriai, kurių platūs spar
nai suke’ia vėją ir kiek at
gaivina.

MIESTO GATVĖSE

vasarą čia sunku vėjui už
klysti ir saulė įkaitina, kaip 
duobėje.

[

NEVEDĘS VYRAS
Dirbti moderniškam pieno ūkyie 
arti Chicagos. S100 i mėnesį ir 
valgis, kambarys ir drabužių iš- 
skalbimas.

DR. BUBOLZ
Tel.—REPUBLIC 2626.

COMPANY
EMPLOYMENT OFISAS 

MOTERIMS 
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.

REIKIA

Naktims Sargas
ATSIŠAUKIT TUOJAUS

Geros Darbo Sąlygos 
Puiki Mokestis

48

VISOKIŲ DARBININKIŲ
GERA MOKESTIS

Assemblers 
Pakuoto jų

Spot Welderių 
Press Operatorių 

Core Makers
valandos j savaitę. Pastovūs

po-karo darbai. Apmokamos atos
togos. Puiki proga įsidirbirautColumbia Cleaners

1129 W. 14TH ST.
Tel.—CANal 1922

STEMAC, INC.
5247 S. KEELER AVĖ.

VYRAI n? MOTERYS T Y P I S T
SVARBIAI KARO

DIRBTUVEI REIKIA
VYRŲ IR MOTERŲ

MAŠINOMS OPERATORIŲ 
STOCK VYRŲ IR 

DŽENITERKŲ
PRIE VISŲ SIFTŲ

Bonai Dirbant Naktimis 
Patyrimo Nereikia

LEARN ORDER BILLING 
PERMANENT POSITION

Nice office, Associates.
GOOD STARTINI! SALARY

Apply
HINDE & DAUCH 

PAPER CO.
3301 W. 47th PLACE

Naujorkiečiai langus pra
sidarę, lindėdami iš kelinto 
aukšto vienmarškiniai lau
kia bene vėjelis iš kur pa
pūs, o ana viename gatvės 
pakraštyje vyras taip įkai
tęs, kad ir marškinius nusi
metęs ginasi, nuo kaitros. 
Kitame pakraštyje visa šei
ma karščio išvyta iš namų 
bando atsivėsinti gatvėje. Jų 
mažytis vaikiūkštis laksto 
taip, kaip į šį pasaulį atė
jęs, tik kojikės apmautos 
batukais, kad padai nesvil- 
tų nuo įkaitusio grindinio. 
Kaip kas • išmano, taip save 
gano!

AUŠROS VARTAI TARP 
DANGORAIŽIŲ

Kelių dešimtų aukštų na
mai stiebiasi aplinkui lietu- 

;vių Aušros Vartų bažnytė
lę. Ji atrodo lyg mažas pas
tatėlis, prisiglaudęs prie na
mo milžino. Tarp bažnyčios 
ir klebonijos — maža aikš
telė taip apsupta aukštų, 
aukštų ofisų apsupta, kad

ATSIŠAUKITE

BELDEN MFG. CO
4625 W. Van Buren st
MOTERIS ar SENYVAS VYRAS da
linio laiko Valymo darbui kepykloje. 

MARQUETTE BAKERY, 
2616 W. 69lh St.

FOR SALE — FOR KF.NT

PARSIDl’ODA — Namas su krautu
ve ir 3 <pagyvenimais. Pamatas mūro, 
viršus medžio, adresu 3213 S. Wal- 
lace St. R<-ridos atneša $81.00 Į mė
nesi. Kaina $3 500. Kieipkites adresu 
—3215 S. WAEI,ACE ST.

PARĮ) AVIM VI — 85 akrų ūkis, mo! 
derniški įrengimai. 40 myliu nuo Chi
cagos. Klauskite — 346 AV. ARMI
TAGE AVĖ.. Tel. IJNeoIn 7139.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik
rodėlius, auksinius ir deimanti
nius žiedus, rašomas plunksnas

i r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kainas!

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

į

*7©

r-rrs C*. AJ. i.

RENDVOJASI—Kambarys gero cha
rakterio vyrui. Aasišaukit — 10753 
PERRY AVĖ.

I

l

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

Kard. Nevvman

JOHN A. KASS
WATCKMAKER 

JEWELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

<•

MOTERŲ IR MERGINU
Abelniems Dirbtuvės Darbams

48 VALANDOS Į SAVAITĘ

LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VALANDŲ
APMOKAMOS ATOSTOGOS PO VIENŲ METŲ TARNYBOS

ATLAS BOXMAKERS
2555 W. DIVERSEY Tel. ARMitage 1060

LIETUVIŲ ŽINIOS
Žinutės Iš Cleveland

Šv. Jurgio parap. festiva
linis piknikas gerai pavyko. 
Oras buvo dailus, visuome
nės prisirinko pilna svetai
nė.

Dėmesio Norintiems 
Patekti L. Vyčių 
Išvažiaviman

priklauso nenuilstančiai dar 
, buotojai Paulinai Glugodie- 
nei, kuri, nors ir sirgdama, 
nuoširdžiai darbavosi. Taip
gi A. Stepšiui, K. Račkie- 
nei, E. Kavaliauskienei, Sta- 
tutienei, S. ir N. Nemaniams 
ir kitiems, kurių vardų ne
žinau. M. D.

Nebodami drėgno, šuti
nančio oro susirinko lietu
vių gražus būrys į pamal
das. Kaip miela išgirsti 
skambią lietuvišką giesmę 
tarp mūrų, kur per dienų 
dienas girdisi mašinų dun
desys !

žmonės meldžiasi ir brau
kia prakaitą. Net gaila to 
berniuko, kurs 
riaus, įsivilkęs į juodą dra 
bužį taip dažnai rankove per nuo Utica gatvės: K. Plata- šauliui reikia drabužių. Rei

kia ypač vyriškų drabužių, 
kurių daug mažiau aukoja- j 
ma. Išnaikintose karo vie-1 

j tose net priemonės drabu- ’ 
! žius gaminti išnaikintos.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo vajus rinkti lie
tuviams drabužius tęsiamas. 
Jame reikia surinkti drobu
žių, kurių užtektų apdengti 
350,000 lietuvių tremtinių 
Vokietijoj ir Austrijoj. Rei
kia drabužių lietuviams ir 
kitose šalyse.

Dirbtuvės, nors kai kur ir 
: pradedamos atstatyti, nega
li suspėti pagaminti tiek 
drabužių, kiek jų reikia. Vie
nintelis būdas drabužių gau
ti — Amerikos žmonių 
vanos!

Drabužių lietuviams 
kia visokiausių, ypač

i

Sgt. F. M. Orpse, nuo 
Lakefront gatvės, ištarna
vęs pora metų Anglijoje ir 
kovęsis apie Belgiją, garbin
gai paliuosuotas. Tai brolis 
O. Mačutienės, Bytres ir Ma 
rytės.

I
į Asmenys, kurie sunki’u, 

prie alto- ar lengviau sirgo, jau sveik-

į

šian-

Reikia Drabužių 
Vyrams

Vyriški marškiniai 
dien Europoje kai kur kaš
tuoja iki $200. Dėl to jie 
taip brangūs, kad jų nėra 

sta. štai jie: Morta Lukas, Vis2m karo paliestam pa-

kaktą patraukia. O jau ku- kienė, nuo E. 59-tos gatvės; 
nigas tai ant evangelijų kny Tam Magila, nuo Columbia 

gatvės; A. Miškinis, nuo 
Thames gatvės.

gos ir nosinę pasidėjęs. Kol, 
apsidengęs storoku arnotu, 
atgieda Mišias — nors gręžk 
tą nosinaitę...

Taip ir pamanai žmogus, 
kad čia gyvenimas bus pa
gal šv. Rašto žodžius:

— Veido prakaite valgy
si duoną kasdieninę.

KAIP NAUJORKIEČIAI 
LINKSMINASI

Sukc, aad kaitros metas
t*

į okeano pakrantes suveja 
virš dviejų milijonų žmo
nių. Turi būti baisus tirštu
mas, tik pamanykite, susi
rinkti į vieną, kad ir didelį, 
smėlyną, 
nių, kiek 
voj! j

Tačiau

beveik tiek žmo- 
būtų visoj Lietu-

pa
su
pa-

mo-

Aušros Vartų 
rapijiečiai ne į ‘‘byčių” 
važiavo, o į parapijos 
rengimą.

Eina per kiemą dvi
čiutės, aš jas taip ir užkal
binu:

— Kaip laikotės? Kaip 
sveikatėlė?

— O iš kur kunigėlis ži
nai mano pavardę, — atsi
liepė viena.

Ir pats nustebau, kaip čia 
dabar jos “pavardę žinau"’, 
bet paaiškino antroji:

— Matote, jos vyro 
varde yra Sveikata.

Buvo smagaus juoko.
Naujorko lietuviai gerai 

tuština alaus bačkutes, mėg
sta “hatdogs” su kopūstais 
ir nepamiršę dar šokti pol
kų, valsų. “Noriu miego”.

J. Pr.

pa-

PRISIDEKITE PRIE KARO LAIMĖJIMO!

V
S®

■.7

T

y

Svečiavosi Bįll 
Markelionis pas 
liūs Du Bois, Pa.

MarkS’ 
savo tėve-

Pelsuckienė iš Yr-'ngs- 
town viešėjo čia pas dukre
lę MarkeUonienę, E. ir J. 
Queen taipgi iš Youngstown 
viešėjo pas St. Ir N. Nema
nius.

. Kat. mot. choras rengia 
išvažiavimą liepos 22 d. Ju
lės ir Antano Čapų reziden
cijoje. kuri randasi ant eže
ro 
ter 
rėš 
ku

kranto, 17903 Dorches- 
Drive. Visos choro na- 
ir nariai kviečiami lai- 

2 vai.

do-

rei- 
vy-

popiet suvažiuoti, i rams ir megstinių. Prašome
________ siųsti viską išvalytą, išskal

Steigiamojo Seimo minė- 
j imas ir vaidinimas “Lietu- rz 
vos Likimas” davė pelno 
$74.46. Didžiausia padėka

KŪDIKIS SUGRĄŽINTAS 
MOTINAI

Šis kūdikis, Jean Eilėn 
Crevitson buvo pav-ogtas iš 
Marion, Ohio, miesto ligo
ninės. Policija kūdikį sura
do, grąžino motinai, o žmog- 
vagę moterį suėmė.

Sekmadienį, liepos 15 d., 
labdarių ūkyje įvyksta Liet. 
Vyčių draugovės pirmas old 
taimeriškas išvažiavimas.

Kurie neturi automobilių, 
o nori dalyvauti tame išva
žiavime, prašomi užsiregis
truoti pas J. Vilkišių — te
lefonu Prospect 4649.

Didelis, gerai įrengtas Jo
no Joniko trokas iš Mar- 
ąuette Park (nuo 69 ir Ar- 
tesian) su piknikieriais iš
važiuos 1 vai. popiet. Iš bet 
kurios kolonijos norintieji 
važiuoti troku galės nuva
žiuoti aukščiau paduotu ad
resu, o iš ten į pikniką, 
Round trip 50c.

btą. Bet jei persunku ar ne
patogu tai padaryti, mūsų 
sandėlis priims viską, ką 
tik siųsite. Prie BALF sky
rių, parapijų, draugijų cent- 
relių organizuokite sandė
liukus, kuriuose drabužius 
būtų galima paruošti siųsti 
mūsų sandėliui. Iš praeito 
vajaus esame daug pasimo
kę. Daug galima dabar lai
ko ir energijos sutaupyti, 
gauti daugiau ir geresnių 
drabužių. Prašykite pagal
bos ne tik iš saviškių. Jos 
gausite ir iš kitų tautybių 
amerikiečių. Juos kvieskite.

United Lithuanian Relief 
Fund of America,
19 West 44 St., 
New York 18, N. Y.

t.

SUKNELIŲ IR SIŪTŲ REIKALE 
KREIPKITĖS PAS MUS 1

i
I

JAUNAVEDŽIAI, JŪS RASITE 
ČIONAI DIDELĮ PASIRINKIMĄ 

UŽ PRIEINAMAS KAINAS!

Jaunavedžiams šyrai ir suknelės — tai 
yra mūsų ypatinga specialybė.

★ ★ ★

1711 W. 47th Street Tel. Yards 2588

Turime labai geros rūšies moterų kailiukų, kailiukais pa
puoštais ‘cloth’ kotų — už jums prieinamas kainas.

ATEIKITE PATYS IR PAMATYKITE ŠIANDIEN!

Apart suknelių ir siūtų, turime ir 
kailių — vėliausios mados ir puikiausio 
išdirbimo. — Pasiteiriaukite.

PEOPLES CLOAK and BRIDAL SHOP

Mrs. K. P. Dziabak ir Duktė, savininkės

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

’ V 
j Jį

Oi

t

Amerikos industrijai reikalinga kuodaugiausia 
darbininkų. Prisidėkite prie Pergalės laimėjimo ir 
gykite karo darbą, šiame puslapyje rasite didelį 
sirinkimą darbų, tad, pasinaudokite pirma proga!

karo 
įsi- 
pa-

I

Mrs. Phyllis Ann Webs- 
ter, kuri buvo pavogus kū
dikį. Iš pradžių policijai bu
vo sakiusi, kad ji esanti 
Phyllis Lanman.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVERNMENT 8UPEBVISION

Šeimos slaugė laiko sugrą 
žintą motinai kūdikį.

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH,

STAND ARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
EOAN ASSOCIATION 

or cmoAGo
Virginia 1141

Prea. and Mgr.

l L
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TAIKOS SĄLYGOS
Jungtiniu tautų sostinės šiuo metu svarsto San Fran

cisco konferencijos užgirtą tarptautinės saugumo or
ganizacijos čarteri, kurį rengiasi ratifikuoti. Dvi val
stybės jį jau ratifikavo. Jungtinių Valstybių senatas 
taip jau šį reikalą šiomis dienomis visu rimtumu svars
to.

Visi giliau svarstą ir toliau matą politikai gerai nu
simano, kad taikos orgini~aeija veiks gerai, jei ji bus 
pastatyta ant teisingu pagrindą ir jei ją sudarančios 
tautos, visos be išimties, vykdys jos nuostatus.

Bet pastoviai ir teisingai taikai įgyvendinti ir to 
neužteks. Visos aidžiosioe tautos turės išsižadėti agre
sinių ambicijų, kartą ant visados išsigydant iš impe
rializmo ligos.

Neužteks nė to.
Prieš statant taikos namą, reikia geri, stiprūs pa

grindai iįraūryti. Tie pagrindai, tai davimas pilnų tei
sių visoms laisvę mylinčioms tautoms po šio karo at
sistatyti laisvomis, nepriklausomomis ir demokratinė
mis.

Negalima užginčyti fakto, kad tuo tarpu nei Sovietų 
Rusijai nei. pagaliau. Britanija nėra linkusios duoti 
nepriklausomybę toms tautoms, kurios yra jų įtakoje 
ir valdžioje.

CARTERIS IK SOVIETŲ RUSIJA
Jei nuoširdžiri būtų norima atsteigti teisingą ir pas

tovią taiką. įgyvendinant Jungtinių Tautų čarterį, So
vietų Rusija tuojau ištrauktų savo armijas ir visus 
agentus iš Lietuvos. Latvijos. Estijos, Bulgarijos ir 
kitur.

Jei Maskva manytų prisitaikinti prie Jungtinių Tau
tų čarterio (kurį jos atstovai pasirašė) dvasios, ji at
šauktų savo komunistinius propagandistus iš visų pa
saulio kraštu. Kol bent viena tauta pasiliks rusų ar 
kitų pavergta, kol bent viename kuriame krašte bol
ševikų agentai bus palikti veikti, nebus pašalinti įta
rimai. kad rasai komunistai siekia Europą, o vėliau 
ii visą pasaulį dominuoti. Tai yra agresijos ir impe
rializmo pasireiškimai, kurie visu griežtumu priešta
rauja Jungtinių Tautų čarterio nuost .tams, siekian
tiems įgyvendinti teisingą ir pastovią taiką.

KEIKIA ATITAISYTI SKRIAUDAS
Todėl, mūsų krašto senatoriai, ratifikuodami saugu

mo organizacijos statutą, turėtų užsitikrinti, kad jis 
nepasiliks ant popieros. kad jis bus vykdomas į gy
venimą, k d taika nebūtų statoma ant kitų tautų skriau
dų. Būtų daug tiksliau šią organizaciją ratifikuoti tik 
tada, kada Stalinas ištrauks raudonąją armiją iš Bal
tijos va stybių ir kitur, kada bus sudarytos sąlygos 
joms pačioms išsirinkti s u valdžią ir sudaryti visą 
demokratinės valstybės aparatą.

KO TURĖTŲ I AIKYTIS MĖSŲ PREZIDENTAS

Prezidentas Triman dabar turi puikią progą pasi
tarnauti jungtinių tautų čarterio ratifikavimui ir jo 
įgyvendinimui pagreitinti. Konferuodamas su diktato
rium Stalinu ir premjeru Churchilliu jis griežtai tu
rėtų stovėti už visų rusų ir kitų pavergtų tautų teises 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Jis ne tik kad 
naujų nuolaidų Stalinui nebeturėtų daryti, bot atitai- 
^><.1 jo piimtak.*no paūdrytąoids, pareikalaujant ia ru

sų 1) pasitraukti iš jiems nepriklausančių teritorijų, 
2) atitaisyti sava kaimynams padarytas .skriaudas, 3) 
grąžinti atgal Į tėvynę Sibiran ar kur kitur ištrem
tus žmonos, 4) laikytis tarptautinių sutarčių ir 5) 
kartą ant visados išsižadėti imperialistinių užsimoji
mų.

Jei Sovietų Rusijai ir toliau bus eisti mindžioti ma
žųjų tautų teises, laužyti tarptautines sutartis, jung
tinių tautų taikos organizacija nė kiek nebus geresnė 
už po pirmojo pasaulio karo įsteigtą Tautų Sąjungą.

Didžiosios Europos Problemos
Londono diplomatinėse sferose teigiama, kad “trys 

didieji” (Prez. Truman, premieras Churchill ir dikta
torius Sta’in) Berlyno konferencijoj svarstys labai daug 
klausimų, kurių tarpe esą: Vokietijos okupacijos su
tvarkymas ir sukoordinavimas politinių nusistatymų: 
pripažinimas Italijos jungtinių tautų organizacijos na
re: anglų ir amerikiečių prašymas Stalinui atidaryti 
Kylu Europą; bus mėginama susitarti dėl Europos že
mėlapio ateities ir išspręsti apie 30 teritorinių ginčų; 
įsteigimas policinės jėgos Europos taikai palaikyti.

Čia tik keli klausimai tesuminėti. Konferencija, be 
abejonės, susidurs su labai opia Dordanelių problema. 
Bus daugybė ir kitų reikalų. Ne be reikalo “didieji” 
apsistatę gausingais būriais įvairiausių ekspertų.

Kaip pastebime. Londone esą teigimų, kad Prez. 
Trumanas ir Churchill prašys Stalino, kad jis “atida
rytu; rytinę Europą”. Vadinas, bus reikalaujama, kad 
’Jaakva nuimtų nuo rytų Europos “kinų sieną”, kuria 
ji yra iš visų pusių apsupta.

Bet būtų tiksliau, teisingiau ir arčiau prie Atlanto 
Čarterio dėsnių, jei Prezidentas Trumanas ir Premie
ras Churchill pareikalautų diktatoriaus Stalino visai 
ištraukti raudonąją armiją iš Baltijos valstybių, Len
kijos ir kitų kraštų. Rytų Europos tautoms turi būti 
suteikta pilniausios teisės Į laisvą, nepriklausomą ir 
demokratinį gyvenimą.
★

Bendradarbiavimo Belaukiant
Jungtinių Tautų Čarteryje, kurį rengiamasi ratifi

kuoti, yra aiškiai pasakyta, kad saugumo organizacija 
imsis priemonių agresorius sulaikyti, sudrausti ir ųu- 
bausti.

Ar ne laikas būtų jau pradėti čarteri vykdyti?
Visi šiandien pripažįstą, kad Japonija yra agresorė. 

Tačiau, nepaisant to fakto, kad jungtinių tautų orga
nizacija jau susideda iš penkiasdešimts valstybių, veik 
vienai Amerikai tenka kariauti su piktu agresorium — 
Japonija.

Kai agresoriai naciai puolė Angliją, Prancūziją. So
vietų Rusiją ir kitas valstybes, Amerika visais savo 
galimumais stejo užpultosioms į talką ir savo jėga 
išgelbėjo Europą nuo nacių dominacijos. Bet dabar, 
kaip matome, Amerikos išgelbėtieji iš nacių siautėjimo, 
nesiskubina Amerikai į talką. Jie tik savimi tesirūpina. 
Kai kurie iš jų net savo apetitą jau tiek išaugino, kad 
nebepasitenkina ką jau turi, bet vis dar naujų aukų 
ieško.

Jei ir ateityje jungtinių tautų tarpe tik toks tebus 
bendradarbiavimas, tarptautinė saugumo organizacija 
užvfs visų teisingos ir pastovios taikos trokštančių 
lūkesčius.

APŽVALGA
Sugrįš, Bei Ginklais Rankose...

Lenkijos kariuomenė, kuri herojiškai kovėsi greta 
amerikiečių ir anglų armijų ir Afrikos ir Europos mū
šiuose. turi nemažai nuopelnų. Jauni lenkų vyrai liejo 
savo kraują, nes buvo šventai įsitikinę, kad ju kraštas 
po šio karo bus laisvas ir nepriklausom - s. Bet jie bu
vo apvilti. Lenkija netenka pilnos laisvės. Ji numesta 
į rusų nasrus.

Dėl to ne be reikalo lenkų kariuomenė ir jos vadai 
rodo ištikimybę Lenkijos vyriausybei užsieny (Lon
done), nes ji stovėjo ir stovi už visišką savo krašto 
laisvę ir neprik’ausomybę.

Vienas tos lenku armijos vadų gen. Rudnicki, išreikš
damas savo ištikimybę Londono valdžiai, reikšmingai 
pasakė: “Mes sugrįšime į Lenkiją, bet tik su ginklais 
rankose’’. Vadinas, planuoja grįžti, kad išvalyti Len
kiją nuo svetimųjų elementų ir savųjų tautos pardu- 
vikų.

Birželio mėnesio laida Lietuvos Pasiuntinybės lei
džiamo biuletenio ‘'Current News on the Lithuanian 
Situation” turi gerų ir vertingų straipsnių ir daug 
žinių.
★
Ar visi žino, kad prie A. L. R. K. Federacijos Chi

cagos apskrities jau antri metai gyvai ir sėkmingai 
veikia spaudos sekcija, į kurią mūsų visuomenė turėtų 
kreipti daugiau dėmesio ir ją paremti.

Rašo: K. R.

I
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I TĖVIŠKE ROMANAS
ANTROJI DALIS

LABOREMUS
VOKIETIJOS KATALIKŲ 
PADĖTIS

Prieš dabartinį karą Vo
kietija, užimdama 181,714 
kvadratinių mylių žemės 
plotą, turėjo gyventojų arti 
64,000,000. Jų trečdalį, tai 
yra, apie 21.000.000, sudarė 
katalikai.

Sąjungininkams laimėjus 
karą ir pasidalinus Vokie
tijos teritoriją okupacijos 
sritimis, pusė Vokietijos že
mių (gal net kiek daugiau) 
teko Sovietų Rusijai, kita 
pusė — Amerikai, Anglijai 
ir Prancūzijai. Tačiau ka
talikų gyventojų didelė dau
guma, apie 17,000.000, pa
teko po A'ijantų okupacija, 
gi mažesnė tik dalis, apie 
4,000,000 pakliuvo po bolše
vikų okupacija.

Tai pasidarė dėl to. kad 
po Alijantų valdžia yra Pie
tų ir Vakarų Vokietijos sri
tys. tirštai apgyventos ka
talikų; gi po rusų — bol
ševikų okupacija yra Rytų 
ir daugiau Šiaurės dalys, 
kur gyvena daugiausiai pro
testantai. tarp kurių kata
likai yra išmėtyti mažomis 
grupėmis. Į rusų okupaciją 
įeina viena tik didžiulė ka
talikų labiausiai apgyventa 
sritis, būtent Bratislavijos 
(Breslau) vyskupija, turin
ti apie 3.000,000 katalikų.

★ ★ A
Kokia yra katalikų padė

tis bolševikų okupuotoje Vo 
kietijos dalyje, maža teži
noma. . Bolševikai juk bend
rai neįsileidžia svetimų, kad 
ir draugingų, valstybių ko
respondentų į savo užimtas 
sritis. O patys, turėdami 
griežtai kontroliuojamą 
spaudą, paleidžia į pasaulį 
tik tokių žinių, kokios dik
tatoriams patinka. Kas kita 
yra Alijantų okupuotose sri
tyse. Ten žurnalistai nėra 
varžomi. Ir dėl to mus pa
siekia vis daugi o u žinių ir 
apie katalikų padėtį Vokie
tijoje.

★ ★ ★
Katalikai Alijantų okupuo 

tose dalyse yra traktuoja
mi labai palankiai. Visi ge
rai žino, kid katalikai po 
nacių rėžimu daug kentėjo. 
Jie buvo persekiojami ir 
spaudžiami. Jiems buvo na
cių užduotas skaudžiausias 
smūgis, kuomet buvo užda
rytos parapinės mokyklos ir 
už gniaužta katalikiškoji 
spauda, štai. dabar Vokie
tijos katalikų didžiausias 
rūpesnis yra grąžinti, atgai
vinti laisvą spaudą ir at- 
steigti katalikiškas mokyk
las. Tiem dviem dalykams 
įgyvendinti jau imtasi kon
krečių žygių, kuriems ame
rikiečių okupacinė valdžia 
pareiškė pilno pritarimo ir 
sutikimo.

★ ★ ★
Visų katalikų veikimui 

subendrinti ir išdirbti bend
rą planą, rengiamasi sušauk 
ti visos Vokietijos katalikų 
vyskupų suvažiavimas. Jis 
įvyks greičiausiai rugpiūčio 
mėnesio pradžioje Fuldoje.

(Tęsinys)

Tarp susėdusių ir tebesto
vinčių praėjimuose žmonių 
margavo tautiški jaunų mer 
gaičių rūbai, madingi ir pa
prastesni ponių tualetai, vi
sokių spalvų ir fasonų vyrų 
kostiumai, tarp kurių tik 
retai juodavo surdutai ir vi
sai nesimatė vizitkų. Iš rū
bų margumo ir manierų 
lengva buvo spėti apie pa
dėtį ir kvalifikacijas. Vyra
vo miesčionys, pusinteligen
čiai, net paprasti darbinin
kai. ir tik retai užtikdavo 
akis aukštesnės erudicijos 
atstovų ir vieną kitą valdi
ninką.

Po antro skambučio K:e- 
mensas atsisėdo ir pažvel
gė į programą. Siauras, pa
ilgas 1 epelis skelbė, kad bus 
choras, deklamacijos, solo, 
skambinimas ir šokiai.

Pagaliau gerokai pavėla
vęs suvirpėjo trečias skam
butis. Žmonių ūžesys nuti
lo, pakilo uždanga, ir sce
noje pasirodė choras. Visos 
moterys apsirengusios tau
tiškais rūbais, kas darė gra
žų įspūdį; už jų stovėjo į- 
vairiai apsivilkę vyrai. Pub
likai nusilenkė juodu sur
dutu aukštas jaunuolis su 
batuta rankoje ir tuoj, į 
chorą atsisukęs, pradėjo di
riguoti.

Karvelėli mėlynas a i.
Karvelėli, tu pilka sai...

Pasklido gailios dainos 
graudus motyvas, pripildy
damas visą salę ilgesio ku
pina meliodija, kurioje at
skirai kaip aimana ir didžio 
skausmo dejonė skambėjo 
vienas balsas: —

Man ilgu, vai ilgu.
Nerimsta mano širdelė...

Gausūs plojimai palydėjo 
tą žavingą dainą ir porą ki-

Turima vilties, kad visi vys
kupai galės jame dalyvauti, 
žinoma, išskyrus Berlyno, 
Breslau ir Varmijos vysku
pų, kurie randasi bolševikų 
okupacijoje. Bolševikai var
gu beišleis iš savo zonos 
vyskupų vykti į Fuldos kon
ferenciją.

tų sudainuotų tautiškų dai
nelių.

Su pakilusia nuotaika su
tikdavo ir išlydėdavo publi
ka kiekvieną deklamatorių 
arba deklamatorę, kurie gra 
žiaj ir sklandžiai pasakė ke
lis Maironio, Kudirkos, Vai
čaičio ir kitų kūrinius.

Pertraukos metu, kada 
žmonės pradėjo triukšmin
gai skirstytis, vieni išeida
mi iš salės, kiti čia pat į 
•atskiras grupes susimesda
mi įspūdžiais dalintis, Dau
gėla stovėjo atsirėmęs į tą 
pačią baliustradą. Jis matė, 
kad visi čia susirinkę vienas 
kitą gerai pažįsta, jis pa
stebėjo tokį visų artimumą 
ir draugingumą, kokis esti 
tiktai tarp idėjiškai susiju
sių žmonių. Visa tai jis jau 
buvo matęs Kauno lietuvių 
susirinkimuose, kur taip 
pat susitikdavo įvairaus luo
mo ir pažiūrų žmones, o mo
kėdavo būti artimi bendros 
idėjos darbuose.

Ūmai beveik šalia jo at
sirado vidutinio ūgio, apy- 
standus, elegantiškas ponas, 
kokių penkiasdešimties ke
lių metų amžiaus. Į savo kė
dės numerį pažvelgęs, jis 
pasiliko stovėti netoli Kle
menso, taip pat dairydama
sis po publiką. Daugėla pa
matė, kad veik visi žmonės 
sveikino jį su ryškia pagar
ba, artimesnieji nuoširdžiai 
paspausdami jo ranką, to
liau stovintieji žemai nusi
lenkdami. Ir visiems jis at
sakinėjo paprastu galvos 
linktelėjimu arba rankos 
paspaudimu. Jauki, nuošir
di šypsena puošė jo apypilnį 
veidą. 0 manieros kažin kaip 
nesiderina su ta pagarba, su 
kuria jis buvo sutiktas. Tie
sa, jo figūra, judesiai ir po
sakiai turėjo didelės kultū
ros ir erudicijos požymių ir 
tuo pat laiku buvo labai pa
prasti, nors elegantiški.

Prie jo priėjo jaunutė pa
nelė su programomis. Ir jai 
jaukiai nusišypsojęs, paėmė 
vieną lakštelį, padėdamas 
ant metalinės lėkštės de
šimts rublių.

KO U5E LOOKING HE K FOPTHC'E FCUh. TO
' PO;NT5 V07HTC L05T- SHE LDoT TS '.M ■ T'.E
I KITCHEN. EHE 5ALVAGED ONLY ONE PO'JNDOF

NASTE FAT WHEN SHE COUt-D HAVE 
TURNED lh) TURE E SHE D1DMT T(?Y OUT
MEAT SCCAP5 FPOM PAS) .PLKFTEB AMD PLATE, 
EC’TAPE THE SK1LLET C‘2 6K1MTHE SOUP
EVECY D20P OF WA<=>TE PAT 16 NEEDEO /
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--------- MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS VIRTUVĖ * 

★ ★ I R

Senos Kanklės
Rytuose pasirodė aušra. 

Dvylika vaidilučių baltais 
šydais mosuodamos, kaip 
balti drugeliai artėja taku 
iš kalno. Vyriausias vaidila 
eina priešaky nešinąs ran
koj savo garbingą titulo laz
dą. Paskui juos seka žmo-

kartoja minių minios. Kar- ,
I •

toji ąžuolynai. “Valio” ai- _ 
di lazdynais. Punta plačio
mis giriomis, t._ ______
lūšnoj tylu... Raudonų puti
nų šakos kabančios palubėj, tą taukų, tris ketvirtdalius 
žiūri kraujo ašaromis į ty- puoduko pieno, 
linčias kankles...

MŪSŲ VIRTUVĖ
Bulvės pagal airių

tik Žiniaus surašą
iy2 šaukštų miltų, 1 šauks

Smetonuoti barščiai

Nuplauk ir virink 8 barš
kąs. 1 išvirtą ir sukapotą &us ^us miešti. Tada 

išimk barščius ir sudėk j 
šaltą vandenį. Atsargiai nu

tų bulvių, 1 šaukštuką drus-
Just For Women

(Tęsinys)
Senelio pirštai išlengvo 

atsipalaidavo nuo stygų. Jis 
paskendo gilioj ekstazėj... Jo 
mintys kartoja “kai skam
bės kanklių gadynė.” Jis 
klausia savęs, kada bus ta 
“kanklių gadynė”? Ar daug 
metų praslinks.’... Jis dabar
mato tik artėjančius tėvy- nių minia su švyturiais ran- 
nės vargus, skriaudas... Jam 
kartojasi: “Atląntas, okea
nas bus jų takai.” Senelis 
matą išblaškytus brolius po 
visas šalis... Mato pakriku
sių brolių skaudžią būklę... 
Jis vėl deda drebančias ran
kas ant kanklių, užgauna 
stygas. Jos verkia... Vibruo
ja, gaudžia tyliu 
du:

I marmoran-

kaukiąs —
Nenuliūsk,

koše. Jie visi skubina į Ram
byną, į Rūtos paaukštini
mo šventę, kuri prasidėjo 
šią naktį, gaidžiams pragy
dus.

Minia artėja. Smalinių švy 
tūrių liepsnos raitosi lazdy
nais. Vainikai rangosi mer
gaičių grandinėj, jos jais 
apsuks aukuro' sienas ir di
džiojo švento ąžuolo lieme
nį. Staiga vaidila sustoja. 
Jo patriarchiška galva nu-! 
svyra, jis mato, kad Ram- 
byno aukure užgesus šven
toji ugnis. Triskart jis pa- 
ke'ia garbingą lazdą ir pra
neša:

♦ * *

Seniai nugriuvo Žiniaus 
lūšna. Seniai užgesę auku
rai. Seniai iškirsti šventi ą- 
žuolynai. Seniai pasikeitęs 
Rambynas, o kanklės prabi
lo.

Prabilo senos kanklės — 
Lietuvos Nepriklausomy

bė.
Skambėkite kanklės, kan

klės gyvų žodžių... žodžių 
mei'ės, tiesos, vienybės ir 
taikos. O, senosios kanklės 
gyvų žodžių — išblaškytus 
brolius sukvieskite po vie
na trispalve.

Marija Aukštaitė

vieną ket- 
virtdalį šaukštuko pipiru, 2 
puoduku supiaustytų, išvir-

Jocket Dress Is
War Bonds Aid

— Šventoji ugnis užgesus!
Minia bėga artyn. Ram- 

byne viskas keista ir bai-

— Bus gyvos 
bro’ių vienybė, 
seneli. Jos kalbės amžiais... 
Kalbės gyvais žodžiais. Lan
kys turtingus rūmus ir lūš
nas... Lankys brolius už At
lanto ir okeanų... Kvies bro
lius, išgamų nuviliotus... Su
grįš visi. Susirinks po dau
gelio metų — tada bus kank
lių gadynė, nes visos tėvy- su... Senelio žiniaus kūnas 
nės stygos skambės vienam 
idealui, vienam siekimui — 
meilei ir vienybei.

Ūžia už lūšnos vėjai. Ba
lanos angly kryžiuojasi kau- 
kuolė tarp dviejų kaulų. Se
nelis pabunda iš gilios eks
tazės, padeda kankles. Pasi
taiso vyžų apivaras, užsi
dega smalos švyturį ir eina 
j kalnus su Jsiklausyta lai
me ir skausmu. Jis pirmiau
sia eis į Rambyną pas Rū
tą. Praneš jai kanklių rau
dos pranašystę. Jis susku
bino žingsnius pro beržus ir 
lazdynus, ir kada pasiekė 
šventą ąžuolyną nusigando: 
Šventoji ugnis užgesus. Rū
tos tik vainikas 
nas guli sutrypti 
Senelis suspaudė 
savo žilą, didelę
sikirto jam kvapas. Sugniu
žo visas kūnas ir jis sukri
to su degančiu smaluotu 
švyturiu. Jo ausyse suskam
bėjo milijonai verkiančių 
kanklių, ir jų balsuose jis 
girdi Rūtos dejavimą:

— Tėveli, prikaltos ran
kos — už tėvynę, 
akys už jos meilę. 
— už jos garbę.

Dejonės kartojasi
tų ąžuolų ošimu, girdisi vėl 
Rūtos malda:

— Tėveli, kenčiu... Gelbė
ti pervė’u... Sukviesk žmo
nių, sukurk laužą... Kry
žiuočių nukankintą kūną į- 
mesk į liepcnas.

Senelis kelia sunkią gal
vą. švyturio liepsnos ryja 
jo drabužius, jo kūnas gniū
žta ant žemės ir dar jis gir
di:

— Tėveli, atplėšk rankas. 
Kenčiu — už tėvynę... Kry- 
žiuoč....

Atsiduso ąžuolynas. Vis
kas nutilo. Senelio širdis 
plyšo iš skausmo, mirštan
čios rankos siekėsi dukrelės
Rūtos.

suanglėjęs. Aukure tik pe
lenai. Susikaupimas ir liū
desys. Prisiartinus minia 
sustojo po didžiuoju šventu 
ąžuolu. Ašaros, nusivyli
mas... Švyturių ugnys laižo 
•orą. Aplink rauda beržai. 
Liūdi ąžuolynai... Didžiojo 
švento ąžuolo liemeniu ran
gosi neaiški masė žemyn.

— Kraujas! — Sušunka 
keli balsai. Šimtai švyturių 
nulinksta ąžuolo link, jų 
liepsnos apšviečia nukry
žiuotą vaidelutės Rūtos kū
ną.

t

ir galiuo- 
purvucse. 
rankomis 

gilvą. už

Išluptos 
Mirštu.

su šven

Ąžuolynas paplinta rauda.
Ūžia ąžuolynai nuo atodū
sių. Švyturiai krinti iš ran- 

’ kų. Klaupiasi minia. Vaide- 
lučių balti rūbai plevėsuo
ja prie tuščio aukuro. Su- 
vožtų rankų miškas išties
tas į kankinę. Tris dienas 
ąžuolynas rauda. Minia ne
si skirsto. Rambyno aukuras 
be ugnies, žmonės sumišę. 
Tris naktis vakarai krauju 
pasriuvę. Liūdesys... Trečios 
nakties aušta rylas. Dan
gus blaivėja. Pasigesta žir
gų trypimas. Dunda žemė. 
Dundesys artėja. Ąžuolynais 
nuskamba Algimanto bal
sas:

— Valio tėvyne! Valio!
— Pasigirsta tūkstančiai 
balsų. Apsupa Rambyną mi
nių minios. Algimanto bal
sis ryžtingai prabyla į Ram
byno išvargusią, liūdinčią 
minią:

— Neverkit prie aukuro, 
jei ugnis užgeso. Ji uždegė 
tūkstančius širdžių! Sutriuš- 
kinom priešą ir grįžtam, neš 
darni tėvynei laurų vainiką. 
Įžiebkit šventąją ugnį. Su- 
kraukit laužą. Deginkit šven 
tąjį ąžuolą. Atiduokim die
vams auką — didvyrę Rūtą 
Rūta mūsų širdžių įžiebi
mas! Tautos garbė?

Valio tėvyne! Valio!

Morkų sriuba
Supiaustyk morkas į ma

žus šmotelius, užpilk pieno 
(arba pieno ir vandens), kad 
apsemtų. Virink povaliii iki 
bus minkštos; kuomet bai
gia virti pridėk druskos ir 
pipirų pagal skonį ir pora 
šaukštų sviesto.

I

The trim smartness of this rosy- 
pink and black jacket dress, with its 
wide shoulders and full sleeves, can 
be. duplicated by a home-sewer. Be 
well-dressed and patriotic, too, buy- 
ing War Bonds with your savings by 
8ewing. U. S. Treasury Departmeni

“green pspper”, 1 išvirtą 
Atkapotą cibulį, pusę puo
duko sutarkuoto ameriko- tada supiaustyk į ma-
iško sūrio.
Sudėk į skauradą miltus 

ir taukui ir pakepink. Ta
da po vali’i pridėk pieną: 
pridėk druską ir pipirus ir 
ūrink, nuolat maišant iki 

patirštės. Pridėk bulves, 
“green pepper”, cibulį ir sū
ri,. Sumaišyk viską, tada su- 

ištaukuotą bliūdą ir 
pečiuje iki paras.

kugelis

I

1

I

dėk į 
kepink

Bulvių
6 vidutinio dydžio bu1 ves. 

1 kiaušinį, 1 šaukštuką drus 
os, žiupsniuką pipirų, 1 

šaukštuką cinamonų, l’.Ą 
-a^gomų šaukštų riebalų.

Sutarkuok bulves ir jeigu' 
nori, įtarkuok ir pusę mažo 
cibulio. Gerai išplak kiauši
nį ir pridėk prie bulvių, taip 
gi druską, pipirus ir cina
monus. Viską gerri išplak 
ir tada pridėk riebalų. Iš- 
taukuok paliavotą bliūdą ir 
įdek kugelį, uždedama tru
putį taukų ant viršaus. Kep
ki vidutiniai karštame pe
čiuje per apie tris ketvirt
dalius valandos.

J

PLAY CLOTHES FOR KIDS

A lackel fo k re p tiny Minuider* from 
burmrig, uilh Ml>|»riicler-lop >un>uit. 
Si/v* <» mo*.. I. 2. aod 3. Size 2. I *4 
vd>. 35". Simphcity Pattern 1340,

I.itlle iri r K

% yd. 35" («»r */‘z yd. 35” ior
boinivl. Sn»»ph« Hy FMcrn 1338, I5<

nonnuit and bonnrt?
I, 2, and 3. Size 2,

fi»r lhie> drrw mmiI for m little
I lo 6. Sizr 4 lake* 2 yd*. 

<4 39". bimplicily Eutlern 1337* 15c

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”

Į________________________

Platinkite “Draugą

Little giri* **ill love thi* peppermint- 
striprd Mindrt*> with bolero and 
ties. Si/es 2 to 10. Size 6«, 2 Mz 
39". _ Simplicity Pattern 1339,

pan- 
yds.
15«

by

Donna Kaminskas
HUSTLE TO STAY YOUNG

A young girl’s career need 
not end at the altar, for 
that is only the threshold 
to a more serious fuller life 
—another milestone, a life 
full of ventures, problems 
and trials. All this only 
tends to strenghten the cha- 
racter.

žus keturkampius šmotelius.
Sumaišyk du valgomu 

šaukštu sviesto (arba tau
kų) su 2 šaukštais miltų. 
Įmaišyk pusę puoduko ši to 
vandens. (Galima vartoti tą 
vandenį kuriame barščiai vi
rė). Pridėk du šaukštu Sme
tonos, du šaukštu ūks ase. 
du arbatiniu šaukštuku cuk 
raus, pipirų ir druskos pa- i excen;nt”c^“and 
gal skonį. Gerai sumaišyk; 
ir pavirink kokias dvi mi- 
nutas, nuolat maišydama. 
Užpilk ant barščių ir padėk 
ant stalo.

To be a good homemaker,
—------------ 1 a scien-

tific mother is only a part- 
time job, For, as the child- 
ren grow and become inde- 
pendent the duries lessen, 
and the women who have 
not had other outside con- 
tact save through their hus- 
bands, become depressed, 
conceited, miserabte and ve
ry often alone—all because 
they did not live with the 
family būt for it, and did 
not take rime out for mental 
and physical developement.

To stay young, eager and

Holandiečių mišinys
6 morkas, 6 cibulius. 6 

bulves, 1 šaukštuką druskos, 
pusę šaukštuko cukraus, 
vieną ketvirtadalį šaukštu
ko pipirų, pusę puoduko tau
kų arba sviesto, pusę puo
duko pieno.

Virink morkas ir cibulius 
viename puode, o bulves ki- mignetic, stay active. Read, 
tame iki bus minkštos. Ta- join a debating club, take 
da nusunk, sumaišyk ir su- up golf or swimming—any- 
grūsk. Pridėk druską, cuk thing. An easy life is never 
rų, pipirus, taukus ir pieną, a happy nor a healthy one. 
Gerai sumaišyk ir padėk ant It has no perspective, 
stalo dar karštus. Jei nenori thing to stimulate it, 
taip greitai padėti ant sta- thing to make it proud. The 
lo, įdėk į pečių, palikdama most petted and proteeted 
atdaras duris.

no- 
no-

people are always the most 
peevish.

Pasakyk Man, Are
Aukštai ore debesiuose, 
Viršum žalios girios. 
Maudos saulės spinduliuose 
Aras laisvas, didis.

Palei ža’ią giružėlę, 
Pa kryžium prie kelio, 
Gailiai verkia motinėlė 
Laukdama sūnelio.

Oi tu are, laisvas didi,
\ Kai tau nieks nekliudo.

Gal buvai žiauriajam kare 
Kurs pasaulį žudo.

Keep hustling! That’s the 
first law of life for every 
living thing. Don’t let your- 
self be comfortable. Don’t 
let yourself feel safe. Con- 
stantiy sėt up more difficult 
and dangerous tasks for 
yourself. You can be just 
as vital and interesting at 
sixty as you were at sixteen.

Apsakyk ką ten girdėjai. 
Ir ką akys matė.
Gal sūnelį palydėjai ? 
Kas jam kryžių statė?

9

Apsikyk visas naujienas. 
Delko jis negrįžta?
Gal dar gyvas kenčia vienas 
Skausmus išpažįsta?

Kai nutūpęs aš ilsėjaus 
Pa’ei gilias jūras.
Tavo sūnų aš regėjau 
Tarp kareivių būrio.

Aušrai auštant ankstų rytą 
Mūšis prasidėjo,
Tankai šliaužė, bombos krito, 
Šautuvai tratėjo.

Ten pražuvo sūnaitėlis 
Tarp kitų brolelių. 
Nebegrįš jau kareivėlis 
Nuramint tėvelių.

M. Š.

Alkoholis — laimės griu
vėsiai.

BABYJ
By Lillian B. Storins /

A happy home life usually cen- 
ters arounid happy mealtimes. It is 

Į a sočiai occasion when the family 
I gathers to eat. There are two main 
factors in attaining enjoyable as- , 
sociations with food — first is anį 
agreeable atmoephere and second > 
is jood food. The mother in the 
home is very largely responsible : 
for happy mealtimes. • t

•our baby is your intro- ’ 
™ aim of this future hap

py, sočiai life. If you make it your 
chief aim to see that pleasure is as- ; 
sociated in his mind with the very t 
satisfying business of relieving hun- 1 
ger, you will avoid one of the most, 
common mistakes in the fecding of ; 
babies and young children. Due to 
over - anxiety, mothers easily fall ' 
into the habit of urging or ever»' 
trying to force children to eat. i

If your child is gaining weight I 
and seems healthy and happy, he 
is probably eating enough to satis- 
f y his needs, atthough it may not 

i be what yoa think he shouM eat. 
Your doctor will reassure you o f 
that. If you urge or try to force 
him to eat, you may build up aa 
antagonism to food. t

Let him eat, don’t try to make 
him eat. Let him feed himself aa 

m he ahows any desire to do 
so. He wiU devalop by himself if 
you give him a chance although it 

! may seem to you to be the hard
*?eeding your baby can be one of į 
the most aatisfying experience« 
both for you and baby if you keepj 
mtaltioaes happy. j ,

IFeeding y< 
duction to h 
nv. sočiai lifi

Į
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CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
Moterų Sąjungas
Chicago Apskrities
Veikla

Praeitas Moterų Są-gos 
Chicago apskrities susirin
kimas Įvyko birželio 20 d.. 
Gimimo Šv. Pinelės parap. 
ra’ėi, Marąuette Park.

Atstovių dalyvavo: aps
krities pirm. A. Poškienė, 
vice pirm. V. Galnaitė, rašt. 
D. Kaminskienė ir ižd. K. 
Sriubienė; iš kuopų: 2 kp. 
R. Palubinskienė, K. Sriu
bienė. A. šatkienė, Zaurie- 
nė B. Jakaitienė, Lazdsus- 
Vienė ir B. Daunienė; 3 kp. 
V. Ga’naitė; 20 kp. J. Kh- 
m.tauskienė. J. Kilkienė ir 
TT Širvinskienė; 49 kp. R. 
Mazeliauskienė, S. Pipirai^: 
55 kp. S. Sakalienė. E. Jurk
štienė ir O. Budrikienė; 67 
kn. Grėbliūnieiė, U. Kadz- 
vzick. A. Poškienė ir D. Ka
minskienė. Viešnia 54 kp. 
narė, Detroit, Mich., A. Gus- 
taitienė.

omi raportai
2 kp. A. šatkienė rapor-

vvko. 
kalai. 
Šimai,
piknike. Atstovių seiman rin 
kimas atidėtas sekančiam 
susirinkimui.

3 kp. V. Galnaitė pareiš
kė ■. susirinkimas [vyko. Pri
ruošė seimui Įnešimus. At
stoves dar neišrinko.

20 kp. J. Kilkienė išduo
da raportą. Susirinkimas b i 
ve skaitlingas. Rengiasi prie 
pikniko, kuris Įvyks Ryai 
Woods birželio 24 d. Išrinko 
atstoves Į seimą. Turi pri
ruošę Įnešimus seimui. Dė
koja visoms dalyvavusioms
Motinų Dienos bendroje šv. vyks liepos 18 d., 1 kp., 

Jurgio parapijoje. Baigiant 
susirinkimas vietinės kuo
pos vice pirm. U. Kadzwick 
ir Grėbliūnienė pakvietė at-

seimui. Siųs delegate, stovės vaišėms. Prie vaišių 
atstovės išsireikšdamos pa
rodė didelj susidomėjimą ar
ėsiančiu seimu ir organiza
cija.

Rašt. Donna Kaminskienė

prineša, kad 
už auką šv. 
Dienos šven-

Visį raportai vienbal-

atsilankė 
kun. J. •remember me when you invesi i

t > 'TT
>v

252 * * ‘U

i-** ■ 11p* •««. • ;■ 1 
Et i U

kad susirinkimas Į- 
Svarstyta seimo rei- 
Priruošta seimui Įne- 
Darbuosis parapijos

priruošę seimui [nešimus. 
Siųs de’egatę.
Įvairūs raportai

A. L. R. K. Federacijos 
apskrities raportą išduoda 
S. Sakalienė. Susirinkim’s 
Įvyko. Paskaitas davė kun. 
Prunskis ir prof. Pakštas.

ARD raportą išdavė E. 
Jurkštienė. Susirinkimas i- 
vvko skaitlingas. Turės pik
niką liepos 15 d., Ryan 
Wcods.

ARD Įvykusio seimo ra
portą išdavė B. Palubinskie- 
nė. Gražus ir sėkmingas bu
vo seimas.

A. Poškienė 
užmokėjus $5 
Mišių Motinų 
ėj.
nai priimti.

Susirinkiman 
metinis klebonas 
°aškauskas. Sveikina atsto-
zes ir linki, kad organizaci
jos artėjantis seimas būtų 
nt? rimais gausingas ir nau 
dingas.

Vaųji reikalai

R. Mazeliauskienė duod~ 
Įnešimą, kad būtų delegatė 
i seimą. A. šatkienė pride
da. kad būtų renkamos dvi 
delegatė0 Vienbalsiai nutar 
ta rinkti dvi. K. Sriubienė 
Įneša, visos priima, k i d vien 
balsiai išrinkti delegatėmis 
pirm. A’biną Poškiene ir 
rašt Donną Kaminskiene.

Seimui Įnešimus perskai
to 2 kp. A. Šatkienė. 3 kp. 
V. Galnaitė, 49 kp. S. Pipi- 
raitė ir 67 kp. D. Kamins
kienė. Visi Įnešimai priimti 
delnų plojimu. Įnešimus su
bendrinti ir pasiųsti centro 
valdybai pavesta A. Poškie
nei ir D. Kaminskienei.

Sekantis susirinkimas i-
Šv.

Komunijoje ir - pusryčiuose. 
49 kp. raportą išduoda R. 

Mazeliauskienė. Susirinki
mas įvyko. Priruošė įneši-

Dariui Ir Girėnui Atminti

Didelės Iškilmės Liepos 15-tą Dieną
PRIE DIDVYRIU PAMINKLO MARGUETTE PARK 
BUS IŠPILDYTA PATRIOTINE PROGRAMA INI
CIATYVĄ IMA DARIUS-GIRĖNAS POSTAS.

Atiduokime tinkamą pa
garbą mūsų didvyriams, ku
rių lietuvių tarpe Chicagoj 
žymiausi — kapitonas Ste
ponas Darius ir lt. Stasys 
Girėnas.

Iš Nekalto Prasid. 
Seserų Gildos 
Susirinkimo

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDE8
• EUM’O

mus
kurio” rinkimas bus kitą su- 
s; rinkimą.

55 kp. raportuoj' S Sa
kalienė. Susirinkimas neįvy
ko. Piknikas Įvyks liepos 
mėnesį

67 kp. pareiškimą daro 
D. Kaminskienė. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Turi

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Liepos 15 d. sueina dvyli
ka metų nuo to laiko, kuo
met drąsūs lakūnai pasiry
žo kelti lietuvių vardą Į pa
danges transatlantiniu skri
dimu Į Lietuvą. Tragingai 
jie žuvo Vokietijoj, beveik 
atsiekę savo tikslą. Ameri
kos lietuviai, ypač čikigie- 
čiai, Įvertino jų pasišventi
mą ir pastatė tinkamą pa
minklą Marąuette Parke.

Darius-Girėnas posto 
iniciatyva

Darius-Girėnas Post No. 
271, The American Legion, 
rengia 12-os metų paminė
jimą nu0 tragingo jų žuvi
mo. T’i bus sekmadienį, lie
pos 15, Marąuette Park, 67 
ir California Avė., lygiai 2 
vai. popiet.

Svetimtaučiai visuomet a- 
tiduoda tinkamą pagarbą 
savo didvyriams. O mes ar 
negalime pasirodyti kitoms 
tautoms, kad pilnai Įverti

name savuosius, vertus pa
garbos.

Taigi, brangūs lietuviai! 
Visi, kaip vienas, atvykite 
liepos 15 d. Į Marcuette 
Park. Jūsų skaitlingas at
silankymas iškels lietuvių 
vardą. Kur vienybė,-ten ga
lybė. Tuo daug galėsime pri
sidėti ir prie Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo.

Darius-Girėnas Postas de 
da visas pastangas, kad pa
pu s šus paminėjimą. Pakvie
tė Į talką keletą desėtkų ki
tų postų, kurie atvyks su 
savo Drum and Bugle Corps 
ir vėliavomis. Be patrioti
nės muzikos ir kitų Įdomy
bių, bus keli žymūs kalbė
tojai. Programa bus trum
pa.

Pasisekimas šio paminė
jimo priklauso nuo jūsų. Pa 
rodykite savo patriotišku
mą atsi'ankydami į M?r- 
ąuette Park, liepas 15 die
ną. Kviečia visus —

Darius-Girėnas Post 271

I

Josep’i A. Mickeliūna.,
Publikacijos vedėjas

i“ 7.’ 3E
Kai gyvenimas tuščias 

kai ieškai ko artimaus. imt 
j rankas gerą laikrašti, ar 
ba gerą knygą

*
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IŠKIRPKITE, ISPILDYK1TE IR PASIŲSKITE
Pleasc fili in this card (print) stamp and mail at once. We are going to build a 
permanent Honor Roll for all Servicemen of Lithuanian Dęscent from Cook County 

FOR HISTORICAL RECORD
-------------------------------------

HONOR ROLL and MEMORIAL REGISTRATION 
DARIUS GIRĖNAS POST No. 271

(Kank) (Fir»t Name) (Middlt Name)

(8«rUl Ninnbtt) (Unit)

>/=■

(L*it Naau)

(Brtnch of SerrlM)

If died in Service? [] I! honorable Discharge—When?____
Nearesi Relative________________ _ —...........................

(Name)

(Street Address) (City) (Zone) (Štate)

da matome kopiją b'ankos. Ją prašomi išpildyti visi, kurių sū
nūs, dukterys, vyrai, broliai, seserys ar kita giminė tarnauja ka
riuomenėj, bet kokioj dalyje. Blankų galima gauti: klebonijose, 
bankuose, spulkose, didesnėse krautuvėse, draugijose ir t.t. Blan- 
kos neuždeda jokios obligacijos ir dėlto nereikia bijoti. Išpildytą 
blanką reikia siųsti šiuo adresu: Darius-Girėnas Post No. 271, 
American Legion, 4416-20 So. Westem Avė., Chicago, UI.
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Liepos 10 d., Aušros Var
tų parap. mokyklos kamba
ry, Įvyko Nekalto Prasid. 
Seserų Gildos susirinkimas, 
kuris buvo vienas skaitlin
giausių atstovais iš visų ko
lonijų. Būtų gražu, kad taip 
visi susirinkimai ateityje 
būtų gausingi.

Svarbiausias tikslas šio 
susirinkimo buvo piknikas, 
kuris Įvyks liepos 22 dieną, 
Aušros Vartų parapijos ‘Rū
tos’ darže (VVest Side).

Visupirma buvo patiektas 
platus pranešimas, kas jau 
yra padaryta, ir kas dar 
lieka padaryti. Paaiškėjo, 
kad veik visi prisirengimo 
darbai jau atlikti.

Išklausę susirinkusieji at
stovai turiningo pranešimo. | 
patys suprato k0 dar trūks- I 
ta, ir šie asmenys ryžosi 
dar prisidėti Įvairiomis au
komis prie pikniko: P. Kai
menė, O. Rimkienė, M. Pet
kienė, J. Ragauskienė, M. 
Navickienė, K. Pleikaitė ir i 
kitos, kurios jau savo pa
reigą ir pažadą pilnai išpi'- 
dė.

Už vis didžiausias ir svar
biausias pikniko pasiseki
mas, tai dovanų knygutės, 
kurios ištikrųjų taip gau
siai grįžta.

Čia turiu pastebėti, kad 
knygutės, kurias mūsų ge
rieji nariai ir prieteliai ga
vo vieno dolerio vertės, jas $ 
grąžina su dviem, trimis, ke- bj 
tūriais ir net penkiais dole
riais.

t

Kaip džiugu ir malonu 
pačiai organizacijai ir jos 
valdybai dirbti taip sunkų 
darbą, kada susilauki taip 
nuoširdžios paramos.

Trūksta žodžių padėkoti 
už tokį palankumą ir gera- 
širdingumą.

Jei Dievas tik suteiks pa
lankų orą pikniko dieną, ti
kimės susilaukti giusingų 
svečių iš visos Chicagos ir 
gražiausių sėkmių.

Tad, visi kiti, kurie dar 
negrąžinote dovanų knygu
tes, malonėkite pastaromis 
dienomis jas sugrąžinti. Vi
soms ir visiems, kurie jas 
jau grąžino ir kurie dar grą
žinsite, nuoširdžiausiai dė
kojame, ir lauksime liepos 
22 dieną piknike. K.

• GEN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

NATHA5 
&ANTER 

‘TU* tn Tiška*
žyduką*”

Į

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” ......................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras 
“RAMYBES ŠALTINIS” ....................................................

Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras
“MALDŲ RINKINĖLIS” .............................

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius
“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėliai 

Su uodiniai? viršeliais ......................... .............
Su kietais drobulės viršeliais .......

“STACIJOS IR GRAUDŪS VERKSMAI’ ....................
(Atspausdinta iš “Ramybės Jums”) 

ŠV. ANTANO NOVENA .......................................................
ŠV. JUOZAPO NOVENA ......................................................
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS 

NUOLATINES PAGELBOS ..........................................

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė.

$4.00

$3.00

$1.50

$1.25
.50
10c

15c
10c

10c

Chicago 8,11L

Pirmam AtSjus Pirma* Patarnavimo

MONARCH

LIQUOR

STORE
3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

šeimininkės! Jeigu Jūs Norite Gaminti Gerus 
Valgius, Gėrimus, ir Gerai šeimininkauti,

Įsigykite šią Puikią Knygą —

VALGIŲ GAMINIMAS IR NAMŲ 
PRIŽIŪRĖJIMAS

Šioj knygoj yra nurodymai, kaip pagaminti visokias 
sriubas, mėsas, daržoves, kiaušinienes, pyragus ir pyragai
čius. pajus ir pudingus, žuvis, duonas, konservus, prezervus, 
paukštienas, prieskonius; taipgi, kaip pagaminti vyną ir 
midų; ir daug kitų naudingų paaiškinimų.

$1.25Kaina, su persiuntimu, tiktai..............

"D R A U G A S"
2334 South Oakley Avenue

Chicago 8, Illinois

A
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NEPAPRASTAS PASIŪLYMAS
$10.60 Vertės Knygų 

Tik
už $5.00

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS PUIKIAS* KNYGAS

9 KNYGOS $10.60 VERTES. DABAR 
TTK IJŽ $5.00

i Kataliku Tikvha T tomas DopTnatinėa Kataliku ti- 
kvhns išdėstvmas. tokia eile kokia stamHian- 
sios tiesos vra suimtos i Tikiu i Dievą Tava. 
Parašė Vvsk. P. Būčvs. M. T. C. 215 pusi. Kie
tais antaisais. Kaina ................... .................

Jėzus Kristus — Pasaulio Išgelbėto ias. Šioje knv- 
croie to’jan iš"'Skinama Kataliku tik?i"mo pagrin
dai. Tai vra TT-sis tomas Kataliku Tikvbos. Pa- 
mSS Vvsk P Rfičvs. M. T. C. 514 pusi. Gerais 
antaisais. Kaina ................. ................................

8. Misiionierians užrašai. Kun. R. Wm Alexander 28 
idomūs a nra škunai Knvga na rašyta labai e’vvai 
ir idomiai skaitoma. 190 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina .............................................................................

Kristaus Patarimu Kuliais. Parašė Kun Dr K. 
Matulaitis. M. T. C. sulig R. P. Pranciškaus Na
vai. šiais neramumo ir susnaudimo laikais, ga
lima rasti susiraminimo skaitant šia knygą. 
223 pusi. Gerais aptaisais Kaina ..............     .

5. Sielos Takai Tohnlvhėn. Parašė Kun. Dr. K. Matu
laitis. M T. C. Ši knvea vra tesinvs knvgos 
“Kristaus Patarimu Keliais”. Kaip nirmoji 
knve'a. taip ir ši teiks daug suraminimo ia 
skaitantiems. 269 pusi. Gerais aptaisais. 
Kaina ..............................................................................

29-tas Tamtantinis Encbaristinis Kongresas. Para- 
švta Vyskupo P. Bučio, M. T. C. Knyga taip 
idomiai parašyta, kad kartu su autorium ap
lankysite taip tolimas šalis: kaip Australiją, 
Havajus ir kitas. 244 misi, su aplankvtu vietų 
žemėlapu. Gražiai įrišta. Tinka dovanoms. 
Kaina .................

Karalienės Prižadas. Mary 
Jonas Tarvydas, labai 
kiekvienam pasiskaityti, 
ta Kaina .............. ..

2.

4.

6.

7.

8.

9.

*1.00

$3.00

$1.51

$1.00

$1.00

1

f.

I

T. Waggaman. Vertė 
graži apysaka. Tinka
130 pusi. Gerai Jriš-

$1.00

50c
Praeities Pabyros, parašė Kun. Ant. Petrauskas, M.I.C. 

Įdomūs aprašymai iš atsiminimų (1905-1914) apie su
mišimo laikus Lietuvoje, ir apie Varšuvos Lietuvius 
tuo laiku. Kaina...........................................................

švenė. Jėmns širdies Intronizadia. Parašė Kun. J. 
Vaitkevičius. D. D.. M. I. C. Gražiai išleista 
maldų knvgelė su Litanija ir visomis maldomis, 
nric švč. Jėzaus širdies Mažo formato Audek
liniais aptaisais. Kaina

.75

A

2334 S. Oakley Avė.,

35c

Užsakymus siųskite šiuo adresu:

"D R A U G A S"
Chicago, III.

l

Galingai dirbkime už Lietuvos neprikausomybę!
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Geriau Vėliau, Negu Niekad

f

VADOVAUJA JAPONIJOS PUOLEI! i

Penktadienis, liep. 13, 1943 DTRNTR A STUc; DP A T’r A C PTTTC A m YT T TNOTS

THE MEATHER

Tūkstančiai lietusiu

kcstiu

NULIŪDIMO VALANDOJ

ANTHONY

KOPLYČIOS
PATOGUMUI

Tel. PULlman 96bl

Namus

Automobilius

Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKASRepublic 6051
3319 LITUANICA AVY Phone YARds 1138-89

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną Ir N akt;

nariai
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Kur

- B.

yra
lie-

Dėl susitarimo šauk

PIRKO 1TES1UG i»

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH

Teisybė randama ten, 
jos teisingai ieškoma; - 
Johnson.

ATLIEKA VISA DARBA

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

GAKY

PRUZIN
Geriausias patarnavimas.

PHONE. 9000. ADR

V patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jusy finansiškam stoviai prieinamas

INDIANA LAIDOTI VI V ĮSTAIGA

FUNERAL HOME
- Moteris patarnauja. 
1117 ROOSEVELT ST

T. LIULEVICIUS
1348 S. CALIFORNIA AVE. 1

433C-34 S. California
Avenue

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Phone VAK.

IGNACAS J. ZOLP
1646 VVEST Hith MT

A. L A C H A H 1 < 
liOSELANDE 

luudotmin Direktorius

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
19**6 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003

KOPLYČIA Arti Visų Transportauijų CICEROJE’

So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Skelbkitės “Drauge”

Tūkstantinės minios lietu
vių susirinko liepos’4 d. Vy
tauto parkan paminėti 169- 
ją sukakti Amerikos Nepri
klausomybės ir pakartoti 
pasiryžimą — padėti savo 
senai tėvynei — Lietuvai'— 
atsteigti jos suverenas tei
ses ir laisvę 
mybę. Šis istorinis 
kuo šauniausiai 
ruoštas Lietuvos 
cagos apskrities 
šventėje, kuri 
tūkstantines mini's žmonių 
Gražia’*sia patriotinė 
programa

------------------------------------------------------------------- 1--------------

Garbė tėvams, kurie 
pavyzdingi katalikai ir 
tuviai.

South 50 th
Telefonas

nepriklauso- 
į vykis 

buvo su-
Vvčių Chi- 
tradicinėje 
sutraukia

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

SOM[WH AT 

WARMER TO- 

DAY withMOD- 
E R ATE r o t'RESH 
WlNDS-P'.an a 
picnic suppcr-but 
deni forger te 
» a I va g • u » • d 
cooking fotsl

iesiog Ten, Kur Bosas 
Sustoja

Jei pirksi karo bonus 
greičiau karas baigsis.

---- ------------------------- - -I
*—— M?/

LACHAWIC2 IB SUNAI
2314 MEST 23rd PLACE Phones: CANal 251a 
10756 S. MICHIGAN AVE. COMmodore 6765
_________ _________________ PULlman 1270

Admirolas Vvilliani F. Halsey (dešinėje! i: 
mirolas John S. McCain kredituojami už sėkmingą J v? 
nijos bombardavimą iš oro ir jūrų. (Acme-Draugas te 
lephoto)

lionas. Gerai pažinęs gene
rolus Patch, Clark ir Pat- 
ton; d:ug papasakojo apie 
juos ir apie kareivius vaka
riniam fronte Europoje.

Menišką programos dali 
gražiai išpildė L. Vyčių or
ganizacijos narės: Eleonora 
Kcndrotaitė iš Cicero Iš
kuops s, kuri vadovavo Ame
rikos ir Lietuvos himnams 
ir solo padainavo *‘Goc. 
Bless America"; Kotrina Si 
menaitū ir Ona Rimkiūtė iš 
Marąuette Parko 112 kuo
pos “gay nineties” 
muese apsirengusios 
navo keletą lietuvių 
Philamena Rakašiūtė 
ghton Parko 36 kuopos tik
rai padarė maloniu surpri- 
zą dainuojant ir charakte
rizuojant jumoro lietuvių 
daineles. Cicero Dainos My
lėtojų choras, vadovystėj 
Dvylaitienės, irgi buv0 ma
lonu pasiklausyti.

Programą vedė žurnalis
tas Stasys Pieža, L. Vyčių 
draugovės pirm., kuris daug 
padėjo programos komisij? i 
pakviesdamas garbės svečią 
ir VVilliam Ehler, 17 metų 
jaunikaitį. Hearsto iškalbu
mo kontesto laimėtoją.

Biznio pusėje darbavos vi
sų kuopų vyčiai, jų tėvai 
ir prieteliai. Didžiausią tal
ką šįmet davė Brighton Pk. 
ir Cicero kolonijos.

Split by PDF Splitter
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Visi naudokimės BE KOJŲ IR BE RANKOS

Populerinemis mokslo paskaitomis
ĮDOMIOS TEMOS, ŽYMŪS PRELEGENTAI. “AIR- 

COOLED” SALĖ
Vasara — atostogų metas. 

Taikos metu veik visi, pasi
ėmę atostogas, išvykdavo iš 
miesto — į vasarvietes. Bet 
dabar — karo metas ir dau
gelis pasiėmusių, ar gavusių, 
atostogas, jas leidžia namie. 
Vyriausybė nuolatos krei
piasi į gyventojus, kad ne
važinėtų traukiniais, nes jie 
reikalingi parvežimui į ligo
nines sužeistųjų karo fronte 
kareivių ir pervežimui karei
vių iš Europos į Pacifiko 
frontą. Taigi, daugelis klau
so savo vyriausybės ir na
mie atostogauja.

Masės dirbančiųjų žmonių 
taipgi vakarais neturi ką 
veikti. Daugelis suėję pynak- 
lį lošia, o kiti tavernuose 
praleidžia laiką, kurį galėtų 
sunaudoti švietimuisi. įgiji
mui reikalingų gyvenime ži
nių — visai nemokamai, ne
skaitant mokesčio gatveka- 
riu nuvažiuoti.

VASARINĖS PASKAITOS
Tikrieji mokslo vyrai vi

suomet norėjo ir nori, kad 
paprastoji visuomenė, liau
dis, būtų labiau apsišvietus, 
kad turėtų didesnį žinių ba
gažą iš medicinos ir kitų 
sričių. Daugelis tų mokslo 
vyrų, universitetų profeso
riai, užuot vasarą atosto
gavus, mielai sutinka pasi
tarnauti visuomenei, atida
ryti horizontus naujų žinių, 
mums da nežinomų, arba nuo 
mūs paslėptų; duoti naujų 
pamokinimų, kurių kiekvie
nas esame reikalingi kasdie
niniam gyvenime, ypatingai 
didmiestyje

PASKAITŲ TEMOS IR 
PRELEGENTAI

Mokslo ir Pramonės Mu
ziejuje, kuris randasi Jack
son parke, pradedant trečia
dieniu, liepos 18 d., kiekvie
ną trečiadienį, per ištisą va
sarą, bus labai naudingos ir 
įdomios paskaitos.

Liepos 18 d. paskaitą te
ma Care cf tbe skin and • 
cosmetics” skaitys dr. Harry 
M. Hedge, Xorthwestern 
Universiteto Medicinos Fa
kulteto dermatologijos pro
fesoriaus asistentas.

Liepos 23 d. paskaitą te
ma “High blood pre :sure” j 
skaitys dr. Chauncey C. 
Maher, North vvestern Uni
versiteto Medicinos Fakulte
to profesorius.

Rugpiučio 1 d. paskaitą 
tema “Our \valk through 
life skaitys dr. Emil D. Hau- 
ser, Northwestern Univer
siteto Medicinos Fakulteto 
kaulų ir sąnarių skyriaus 
profesoriaus asistentas.

Rugpiučio 8 d. paskaitą 
tema “Hay fever and pre- 
vention of asthma” skaitys 
dr. Leon Unger. Northwest- 
ern Universiteto Medicinos 
Fakulteto profesoriaus asis
tentas.

Rugpjūčio 15 d. paskaitą 
tema “Infantile paralysis” 
skaitys dr. Edward A. Pisz- 
czek. Loyolo Universiteto 
Medicinos Fakulteto viešo
jo sveikatingumo profeso
riaus asistentas.

Rugpiučio 22 d. paskaitą 
tema “Getting along with 
,your children” skaitys dr.

M. Sgt. Frederick Hensel, 26 m. amžiaus, iš Corbin, 
Ky., kuriam Okinawa saloj japonų mina nutraukė abi 
kojas ir rankas taip sužeidė, kad dešinė reikėjo taip pat 
nuplauti. Čia jį matome Percy Jonės General Hospital, 
Battle Creek, Mich.. žmonos globojamą. Pasveikęs jis 
nori įsigyti nedidelį vištų ūkį. Jis gaus maksimum pen
siją $265.00 į mėnesį.* Be to, vyriausybė garantuos jo 
$2,000.00 paskolą einant nauju G.I. įstatymu. (Acme- 
Draugas telephoto)

Darius-Girėnas Post 271

Išrinko naują valdybą 1945-6 m.
NAUJOS VALDYBOS INSTALIACIJA BUS RUGSĖJO 

MĖNESĮ. POSTAS RUOŠIASI PRIE ATIDARYMO 
NAUJŲ KLCBO KAMBARIŲ (ANNEX)

Liepos 9 d. įvyko svarbus 
Darius-Girėnas Post 271,1 
American Legion, valdybos 
rinkimo susirinkimas sava
jam name adresu 4416 So. | 
Western Avė.

iš i sey’ 
'Kareiva ir 
legatais į 
Amerikos Legiono suvažia
vimą išrinkti sekantieji. 
Pranas Pumputis. J. Rachus, 
J. Judickas ir A. H. Kasper; 
alternatais: J. Mason. J. A. 
Mickeliunas, J. Pachankis ir 
A. Macarus.

Nutarta surengti 
nę” savo nariams, 
vaišes nemokamai, 
iždo. Sykiu bus ir
mas naujų klubo kambarių, 
kurie randasi šiaurėje prie 
centralinių posto rūmų 

; Įvesdinimas naujos valdy- 
i bos numatytas rugsėjo mė
nesio pabaigoje.

J. A. Mickeliunas

Išklausius pranešimų 
Board of directors, taipgi 
kontesto komiteto registra
cijos rinkimo vardu lietuvių 
tarnaujančių ginkluotose jė
gose ir rengiamų iškilmių 
12-kos metų sukakties mūsų 
didvyrių tragingo žuvimo, I 
liepos 15 d., prie paminklo 
Marąuette Parke (67 ir So. I 
California avė.), suspenda
vus smulkesnius reikalus, ei- j 
ta prie rinkimo valdybos. Ir 
štai kokios sėkmės: Vadovy
bė 1946 metams išrinkta se
kanti : Commander Pranas 
T. Pumputis, Sr. Vice-Com. 
Juozas Judickas. Jr. Vice- 
Com. Dan. Sebastian, Fin. 
Officer (kasierius) dabarti-

nis Com. Juozas Rachus, 
Fin. Sec. J. Karalaitis, dak
taras Dr. St. Biežis, Sec’y at 
Arms (maršalka) T. Blažius.

Kasmet yra renkami 4 di
rektoriai.

Wm.
Išrinkti M. Mas- 
Sebastian, Wm. 
St. Mitchell. De- 
Illinois valstybės

G
Z

•» »

X Kun. A. Miciūnas, MIC. 
ir “Draugo” spaustuvės dar 
bininkai broliai Jonas Pel- 
džius ir Jonas Seibutis yra 
.išvykę rekolekcijų, kurios 
baigsis ateinantį sekmadie
nį.

X J. Stočkienė. iš Mar- 
ouette Park, jau trečia sa
vaitė, kaip serga — guli lo
voje. Sveika būdama daug 
darbavos parapijai ir drau
gijoms.

“geguži- 
tai yra 

iš posto 
atidary-

X M. Stankiūtė, ARD cen
tro pikniku komisijos narė, 
praleido skaudžią širdgėlą 
netekus savo mvlimos se
sers ARD reiškia jai nuo
širdžios užuojautos.

L

X Ona Starsinskienė, 
3533 Hamilton Avė., su duk
terim buvo išvykus atosto
gų į Cedar Lake, Ind. Jos 
vvras yra gerai žinomas mu 
zikantas bei muzikos moky
tojas.

Pikniką Laikas - Dainos Laikas I
Įsigykite Liaudies Dainų Rįnkįnį:

"VAI LĖKITE DAINOS"
---------- *-----------

Visi piknikieriai norės įsigyti mėgiamiausių mū
sų liaudies dainų rinkinį. Tegul visi dainuoja, prita
ria; visi žino melodijas, dabar mokės ir žodžius.

Tai yra daili kišeninė knygelė, turinti 220 pus
lapių, o dainų dainelių net 233.

Kaina, tiktai 75c
Su užsakymais kreipkitės sekančiai —

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS

H. W. Elghamer, Loyola 
Universiteto Medicinos Fa
kulteto profesorius.
Kadangi visų paskaitų pra

džia 8 vai. vakare, tai jų pa
siklausyti galės ir visi ato
stogaujantieji ir dirbantieji. 
Įžanga į muziejų nemokama, 
o į paskaitas — 25 centai. 
Paskaitų metu muziejuje bus 
suruošta medikalė ir psychi- 
nė paroda.

Slėpėsi svetima 
pavarde

MARION, O. — Policijos 
surasta vedusi, bevaikė mo
teris, kuri buvo pavogus aš- 
tuonių dienų kūdikį iš mies
to ligoninės, iš syk policijai 
sakėsi, kad ji esanti Mrs. 
Phyllis Lanma. žmona sal
dainių agento. Vėliau betgi 
prisipažino, kad tikroji jos 
pavardė yra Phyllis Ann 
Webster, žmona seržanto 
U. S. armijoj.

žmogvagė padėta į kalėji
mą. nes nesirado, kas uždė
tų S20.000 “kaucijos”.

I
Kas Girdėt^
Chicagoje ♦

%

Lengvai nubausti
Trys jaunuoliai, kurie iš

prievartavo WAC (mergaitę 
karo tarnyboje) nubausti 
vienas trims metams, o du 
dviems metams į kalėjimą. 
Vienas jaunuolių 17, kitas 
18, o trečias 23 m. amžiaus.

Valstybės gynėjas Edward 
Healy pastebėjo džiurei, kad 
už išprievartavimą Illinois 
valstybėje baudžiama kalė
jimu visam amžiui, o U. S. 
kariuomenėj mirties bausme.

I —

Veteranas užtroško
Apartmente adresu 7263

So. Shore Drive, kilus gais
rui dūmuose užtroško Frank 
M. Dukes, Jr, praeito karo 
veteranas, viršininkas Illi- 
no'S Commission of Vete- 
rans Rehabilitation. kuri yra 
sekcija Departamento Viešo
sios Gerovės.

Aukso vietoj
Charles T. Wilson, kino 

artistas. į vieną Chicago po
licijos stotį atnešė tris poras 
moteriškų šilkinių kojinių, 
kurias radęs taksikabe. Poli
cijos kapitonas kojines pa-

Pergalės darželyje uždraustas vaisius
Graciano O. Ražo, gyve

nančio 3680 Milwaukee avė. 
Pergalės Darželis (Victory 
Garden) atrodė vienas pa
vyzdingiausių. Gražiai auga 
tomeitės, salotės ir kitokios 

’ daržovės. Visi kreipė dėme
sį ir grožėjosi.

Pasitaikė pro tą darželį 
praeiti ir federaliams narko
tikų agentams. Ir šie sustojo 
pasigerėti. Besigėrėdami pa
matė, kad šalę daržovių taip 
pat auga didelė žolė, kurios 
vietoj irgi, rodos, turėjo bu
joti burokai arba morkos. Ši 
žolė agentams pasirodė įtar-

tina. Ir tikrai. Pasirodė, kad 
toji žolė yra vadinama Mi- 
rijuana, priklausanti narko
tikų rūšiai, ir yra draudžia
ma įvežti į Amerikos Jung
tines Valstybes, kaip ir opiu
mas, ar kiti narkotikai.

Už laikymą ir auginimą 
uždrausto vaisiaus Garciano 
O. Zaro agentų suimtas ir 
perduotas federalei grand 
džiurei. Padėjus $1.000 už
stato. paleistas iki teismo.

Graciano O. Ražo yra prieš 
kiek metų atvykęs iš Meksi
kos ir dirba karo pramonėj.

X J. Čepulienė ir S. Bart- 
kaite> Moterų Są-gos 21 kuo
pos, Town of Lake, valdy
bos narės ruošias važiuoti 
į sąjungos seimą rugpiučio 
20-23 dienomis, Grand Ra- 
pids, Mich. J. Čepulienė yra 
tos sąjungos centro vice pir
mininkė.

Iš Pacifiko fronto

Žuvę, sužeisti ir dingę lietuviai kariai
(OFICIALUS KARO DEPARTAMENTO PRANEŠIMAS)

Mikula, Joseph, Edward, Pelensky. Michael, Pfc.. 
Cpl, USMC, 
Pa. Žuvęs.

Chernichky, Peter, Pvt.,Į
USMCR, McKean, Pa. Žuvęs. Cpl.. USMCR, Centrai City,

Dubnausky, George, Pvt., Pa. Sužeistas.
USMC, 428 Donner Avė., i Ignatovicz, 
Monessen, Pa. Žuvęs.

Guokas,
Pvt, USMC.
Sužeistas.

Micklas, Robert Francis,
USMRC, 7 Ford St, Pitts- 
ton, Pa. Sužeistas.

Nedelka, Joseph Thomas, Wood St, Chicago, III.
žeistas.

Joseph, Edward, Pelensky. Michael, 
Fayette City, USMCR, Jenners, Pa. Sužeis

tas.
Tilitski, Michael Richard,

I
Richard Jo

seph, Pfc., USMC, 2809 Elm 
Stanley David, St.. Toledo, Ohio. Sužeistas. 

Duąuesne, Pa. Kulik, John. Cpl, USMCR.
47 Walter St, Campbell, 
Ohio Sužeistas.

Bartkiewicz, Joseph Fran
cis, Pvt, USMCR, 4600

USMCR, 316 Bebro St., Dar- 
by. Pa. Sužeistas.

So.
Su-

' X Vyčiai-seniorai kviečia 
visus savo draugus ir pa
žįstamus į pirmą senovišką, 
tradicinį išvažiavimą labda
rių ūkyje, liepos 15 d. Bus 
atgaivinta visa eilė senoviš
kų žaidimų: “žilvyti, tūta”, 

! “Oi, tu karvelėli”, “Trečio 
gaudymas” ir t.t.

X Sgt. Edmund Valonis, 
sūnus Salomėjos ir Juozo 
Valonių, iš S. Englewcod, 
parvyko namo pcilsio. Eu
ropos fronte jis buvo pate
kęs į, nacių nelaisvę. Džiaug
damies sūnaus sugrįžimu, 
tėvai praeitą sekmadienį 
buvo iškėlę savo namuose 
puotą giminėms, draugams.

X B ALF 6-tas skyrius, 
Brighton Park, su liepos 1 
diena atnaujino drabužių rin 
kimo lietuviams nukentėju- 
siems nuo karo. Prašomi au
koti ypatingai vyriškų dra
bužių. Drabužiams aukoti 
vieta yra adresu 4401 S. 
Mozart St. Drabužiai prii
mami pirmadienių ir antra
dienių vakarais.

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMU MORGIČIŲ PAS MUS

TEL.
f*

Stos Paskolos Yra Daromos — 
Statybai. Remontai imul. Refinansavimui 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK RITMUI 
Pasinaudokite frmoms Nuošimčių Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAI'PYKITE mūsų jstaisoje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi $5.000.00 ap
drausti per Federal Savings and loan In- 
suranee Corporation.. Jūsų pinigai bns Kal
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE JSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo!
Pirkite

Karo Bonų
V-

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
CALUMET 4118 Joseph M. Mozeris, Sec’y. 3236 S. HALSTED ST

dėjo į saugiąją dėžę.
Šilkinės moteriškosios ko

jinės dabar retenybė.

Waukegane juoda 
meška

R. T. Booth 1725 Runyard 
PI., ir A. M. Baker. 346 Ah- 
wahnee Rd.. Lake Forest, 
frrižę iš International Falls, 
Minn.. kur buvo nuvvke biz
nio reikalais, parsivežė ir še
šių mėnesių juoda meška, 
kurią sugavo urve-lizde Meš
ka. sakoma, bus laikoma 
Bakers farmoj, netoli Lake 
Forest.

Vagonas prekių oru
Pirkite karo bonus ir 

štampas.

Park and 
Life ”, sa- 
žinutę apie

galįs paimti 
krovinio, tai 
galima su- 
geležinkelio

Iš Chicago į Los Angeles 
užvakar išskrido pirmas pre
kinis lėktuvas. 
18,500 svarų 
yra tiek, kiek 
krauti į vieną
vagoną. Lėktuvu išvežta ga- 
ziniai pečiai, kurie bendrai 
svėrė daugiau kaip devynis 
tonus.

Lėktuvas, kurio inžinai iš
vysto 8,400 arklių jėgą, va
dinasi Consolidater Vultee 
C39 ir operuojamas Ameri- 

(can Airlines Co.

X Brighton 
McKinley Park 
vaitraštis, įdėjo 
buvusią Lietuvos Vyčių die
ną, liepos 4 d, Vytauto par
ke, pažymėdamas, kad pat
riotinėj programoj dalyvavo 
Darius-Girėnas post ir trijų 
U. S. armijų (Europoj) ka
pelionas majoras Ed. De- 
mars.

X A. Snarskienė, S. Chi
cago veikėja, dvi savaites 
atostogavo pas savo motiną 
Rumšalienę, Millodore, Wis. 
Grįždama namo sykiu par
sivežė ir motiną. Rumšalie- 
nė ūkyje išgyveno aštuonis 
mėnesius. Dabar apsigyveno 
pas Snarskius.
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