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

—Abraham Lincoln^
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Padegta 40
3 Didieji' Paruošia Sutarties Tekstą; 
Manoma Konferencija Greit Užsibaigs

POTSDAMAS, liepos 30. 
—Šiandien pranešta tik, kad 
Trumanas. Attlee ir Stalin 
suėjo kitam konferencijcs 
posėdžiui.

Kiek žinoma, Trys Didie
ji šiuo laiku paruošia galu
tiną tekstą sutarties pasė
koje 11 dienų pasikalbėjimų. 
Obzervatoriai sakė harmo
ningas atnaujinimas konfe
rencijos po Churcliillo nu
vertimo nurodo sėkmingą 
baigimą.

Nors,Prez. Trumano pir
masis objektas yra kuogrei- 
čiausias baigimas karo prieš 
Japoniją, nėra žinių ar Pa
cifiko karas bus paminėtas 
galutiniam pareiškime.

U.S. Senatui ratifikavus 
Jungtinių Tautų čarterį

Atmetė De Gaulle Planą Rinkimams
PARYŽIUS, liepos 30. — 

Politiniai obzervatoriai spe
kuliuoja ar Gen. De Gaulle 
atsistatydins iš Prancūzijos 
laikinos vyriausybės virši
ninkystės pasėkoje atmeti
mo jo pasiūlyto plano kon
stituciniam referendumui.

Po ilgų ir aštrių debatų, 
patariamasis seimas 210 
balsų prieš 19 vakar atme
tė va’džios planą pravesti 
rinkimus spalių mėnesy tik
slu sužinoti ar visuomenė 
nori sugrąžinti Trečios Res
publikos 1875 konstituciją.

Senatas Pasimoko iš Anglijos Rinkimų
WASHINGTON, liepos 30. 

—Du senatoriai, ragindami 
pravesti įstatymus parūpi- 
nimui darbų visiems, sakė 
Churchill vyriausybė buvo 
nuversta Anglijos balsuoto
jų, kurie bijojo pokarinės 
bedarbės.

Šen. Wagner (Dem., N.Y.) 
sakė “karo nuvarginti” bri
tai “nebuvc pasitenkinę dėl

KALENDORIUS
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas 

Lojolą; senovės: Vainibutas j 
ir Lebutė.

Rugpiūčio 1 d.: Šv. Pet
ras Grandinėse; senovės: 
Sudavis ir Gauda.

ORAS
Giedra ir šilčiau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
—Armija šiandien perėmė U.S. Rubber fabriką Det

roite.
—Kiek žinoma, Pierre įgavai buvo nuvežtas i aerodro

mą išvažiavimui iš Ispanijos bet nežinia ar jis tikrai iš
vyko.

—Valytojui Anton Rauch įėjus į meškos klėtką Lin
coln Parke Chicagoje, meška pradėjo jį lamdyti. Policija 
tarėjo nušauti mešką, kad išgelbėti darbininką.

—Vagys įsibriovė į Chicagos policijos turto globėjo 
raštinę ir pavogė $10,000 pinigais ir brangiais dalykais.

Prezidentas dabar gali pa
sakyti Rusijai ir Anglijai/ 
kad Amerikos žmonių di
džiuma stoja už dalyvavimą 
pasaulio reikaluose.

Greit Sugrąžins
Prez. Trumanas pareiškė 

Stars and Stripes korespon-. 
’dentui. kad ji<= nenori vežti 
j Amerikos karių žmonas ir 
šeimas “apsigyvenimui Eu
ropoje.” Jis sakė geriausias 
būdas tą reikalą išrišti yra 
sugrąžinti karius namo.

Prezidentas sakė U.S. jė
gos neturi būti iškeliamos 
iš Europos taip greit, kad ir 
vėl būtų pavojas taikai, bet 
žemais taškų skaičiais vy
rai turi būti atvežami užim
ti vietas tų. kurie turi daug 
atleidimo taškų.

Seimas tuomet priėmė. 186 
prieš 45, savo planą išrin
kimui vienų rūmų seimo, 
kuriame dalyvautų Prancū
zijos kolonijų atstovai. 
Prem. De Gaulle anksčiau 
aštriai pasmerkė tą kairių
jų pasiūlymą.

De Gau’le pasakė atsto
vams, kad jis pasiryžęs lai
kytis savo nusistatymo. 
Daug kas paskaitė tą pa
reiškimą kaipo grąsinimą 
rezignuoti arba priversti at
leidimą kai kurių kabineto 
narių.

to, kad galiojanti vyriausy
bė nebuvo užtektinai pasiry 
žūsi atsiekti pilną darbyme
tį po karo, tad išrinko kitą, 
kuri yra pasižadėjusi tai at
likti.”

Šen. Murray (Dem., Mont.) 
sakė britai “atrodo pasuko 
į socializmą kaipo galimy
bę išaiškinti savo atstaty
mo problemas.”

ELLIOTT ROOSEVELT
PRAŠO ATLEIDIMO

VVASHINGTON, liepos 30. 
—Brig. Gen. Elliott Roose
velt antras mirusio Prez.9
Roosevelto sūnus, prašė pa- 
liuosavimo iš einamų parei
gų armijos aviacijos jėgose.

ATTLEE POTSDAMO KONFERENCIJOJE

Anglijos Min. Pirm. Attlee nuvyko i Potsdamo konferenciją kaipo naujausis narys “Trijų 
Didžiųjų.” Iš kairės i dešinę: Britanijos Ministras Pirmininkas Attlee; Prezidentas Trumanas, 
ir Premjeras Stalinas. (Signal Ccrps Radiotelephoto; Acme-Draugas Telephoto.)

Arkiv. Jalbrzykovski
Išvežtas j Varšuva

NEW YORKAS, liepos 30. 
—(LAIC)—Lenkų “KAP” 
agentūros pranešimu, Vi'- 
niaus Arkivyskupas Jalbr- 
zykowskis, kurs vokiečių 
okupacijos metu buvo už
darytas Marijampolės vie
nuolyne, dabar esąs išvež
tas į Varšuvą. Traukiniui 
praeinant pro Balstogę, sto
tyje buvę susirinkę šimtai 
lenkų.

Arkivyskupas Jalbrzyk:w 
ski šiuo metu turi 69 metus 
ir liguistas žmogus. Kaip 
žinome, jam pareigų eiti 
nebegalint, Vilniaus arki
vyskupo pareigoms Šv. Ses
tas buvo paskyręs lietuvį 
Arkivyskupą M. Reinį.

Kongreso Delegacija
Lankysis Lietuvoje

NEW YORKAS, liepos 30. 
— (LAIC) — Kaip pranešė 
Amerikos lenkų spauda, 
rugpiūčio mėnesyje į Euro
pą rengiasi išvykti šešių 
Kongreso narių delegacija. 
Kelionės tikslas—patirti są
lygas karo nualintoje Euro
poje.

Delegacija, tarp kitko, pro
jektuoja aplankyti Paryžių, 
Berlyną, Pragą, Varšuvą. 
Krokuvą, Poznaną, Lvovą, 
Vilnių. Maskvą, Leningradą 
ir Stalingradą. Kongresmo- 
nų tarpe yra du Amerikos 
lenkai: J. F. Ryter iš Con- 
neetieut ir T. Gordon iš Il'i- 
nois.

Rusai Sako Hitleris
Gal Gyvas, Pasislėpęs
BERLYNAS, liepos 30.— 

Pulk. A. Gerbatov, rusų mi- 
litarinis komandierius Ber- •
lyne, oficialiai pranešė, kad 
sovietai neturi jokių įrody
mų, kad Hitleris mirė Ber- 

i lyne.
Jis taip put pabrėžė, jog 

rusai nepaneigia galimybės, 
kad Hitleris gal dar gyvas 
ir kur nors slepiasi.

FDR Siūlė Prancūzijai
Paąalbj—Herriot

PARYŽIUS, liepos 30. — 
Buvęs Premieras Herriot 
šiandien liudijo Maršalo Pe- I 
tain teisime, kad Prez. Roo- . 
seveltas prižadėjęs Prancū
zijai materialę pagalbą iš 
Amerikos pirm negu buvo ■ 
pasirašyta paliaubų sutartis I 
su Vokietija 1940 m.

Petain serga užkimimu, 
ir šios dienos sesija buvo 
trumpesnė negu paprastai.

Herriot minėjo Roosevel
to pasiūlytą pagalbą ryšium 
su argumentais dėl priešini
mosi paliauboms. Herriot 
sakė patrijotai norėję išgel
bėti savo didįjį laivyną, Al
žyrą, imperiją bei karius, ir 
pačią respubliką.

Prancūzams Pavesta
Dalis Berlyno Miesto

BERLYNAS, liepos 30.— 
A’ija.ntų kontrolės taryba 
Vokietijoje, suėjusi pirmam 
posėdžiui, nutarė pavesti 
dalį Berlyno miesto prancū
zų kontrolei.

Gen. Eisenhosver pirminin 
kavo pirmai sesijai, kurioje 
dalyvavo Feldmaršalas Mont 
gomery, Rusijos Maršalas 
Žukov, ir Prancūzijos Lt. 
Gen. Koenig.

Nutarta laikyti susirinki
mus kg" 10-tą, 20-tą ir 30-tą 
kiekvieno mėnesio ir kas 
mėnesį pakeisti pirmininky- 
stę.

Skubinkite Teismą
Kriminalistų: Jackson
LONDONAS, liepos 30.— 

Autoritetingas Am e r i k o s 
sluoksnis sakė Teis. Robert 
H. Jackson pasakęs Angli
jos. Rusijos ir Prancūzijos 
atstovams jog turi šią sa
vaitę būti susitarta dėl p’a- 
nų nacių karo kriminalistų 
teisimui.

Anot informanto, Jackson 
sakęs jeigu nebus steta šne
kėjus ir imtasi veikimo, J.A. 
V. viena pradės juos teisti.
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Kiniečiai is Kweilm 
Skuba i Lingling Bazę
CHUNGKING, liepos 39. 

—Iš užimto Ksveilin. Kwang 
si provincijoje, kiniečiai ka
riai veržiasi pirmyn į Hu- 
nan provincijos rubežių. Jų 
sekantis objektas matomai 
yra Lirgling. buvusi U. S. 
aviacijos bazė.

Kiniečių daliniai, vyda
miesi japonus oėgan^jus Iš 
Kweilin, pasiekė Lingchwan 
miestą ir pradėjo jį pulti. 
Kita jėga apėjo tą tvirtovę 
ir pasivarė kitas devynias 
mylias iki Ta Jungkiang, 85 
mylias pietvakariuose nuo 
Ling'ing.

Alijantai Sutvirtina 
Savo Pozicija Burnoje

CALCUTTA. liepom 30.— 
Alijantai kariai tampriau 
suspaudžia spąstus aplink 
japonus sugautus tarpe Man 
dalay-Rangocn kelio ir Sit- 
tang upės Burmoje. Japonų 
daliniai stipriau priešinasi, 
vis bandydami pasprukti į 
rytų pusę.

Pietrytinės Azijos koman 
dos pranešimas sakė Bang- 
kok ir jo svarbiausias gele
žinkelis buvo vakar atakuo
ti.

Pyu rajone pieteentrinėje 
Burmoje alijantai atmušė 
priešo kontratakas rytuose 
nuo miesto.

Lavaliui įsakyta Tuoj
Apleisti Ispaniją

MADRIDAS, liepos 30.— 
Ispanijos žinių agentūra Ci- 
fra sakė Ispanija įsakė Pier
re Laval’iui tuoj grįžti į 
šiaurinę Italiją, iš kur ji«? 
atskrido Ispanijon po Vo
kietijos susmukimo.

Pranešimas sakė įsakyta 
buvusiam Vichy premjerui 
išvykti tuo pačiu vokiečių 
lėktuvu, kuriuo atskrido į 
Ispaniją. Lėktuvui pakilus 
oran, vokiečiai lakūnai gali 
pasukti kur jie nori, ir čia 
manoma jie skris į Paryžių.

1,500 Lėktuvų, Karo Laivų Kanuolės
Praskina Kelią Galutinai Invazijai

GUAM, liepos 31.—Keturių šimtų mylių plotas pietinės 
Japonijos dega šiandien pasėkoje ugnies audros, kurią 
ant Japonijos paleido 1.500 lėktuvų iš lėktuvnešių. Dide
lis geležinkelių centras yra “tikras pragaras” nuo laivų 
bombardavimo, kuris praskina kelią galutinai invazijai.

SAKO TOKYO APLEISTAS MIESTAS’
ANT ADM. McCAIN LAIVO prie Japonijcs, liepos 30. 

—Lakūnai grįžę iš rytinių atakų ant miglos padengtos 
Honshu salos sakė jie neužtikę jokios japonų lėktuvų 
opozicijos. Anot jų, Tokyo atrodęs kaip apleistas miestas. 
Vienam daliniui besukinėjant virš Tokyo pirm negu puo
lė lėktuvų fabriką pietryčiuose, priešlėktuvinės patrankos 
visiškai tylėjo.

SKAITO PRIEŠO LAIVYNĄ ‘MIRUSIU’
GUAM, liepos 30.—Po pasekmingo puolimo Kure laivy

no bazės šeštadieny, Amerikos autoritetai nurašė apdau
žytą Japonijos laivyną kaipo “negyvą.”

Task Force 38 šiandien priplaukė netoli Japonijos, ir 
paleido 1,000 tonų šovinių į svarbųjį įmonių ir geležinke
lių miestą Hamamatsu, 120 mylių pietuose nuo Tokyo ir 
tris mylias nuo kranto, palikdami taikinius “smarkiai 
degančius.”

Lėktuvnešių lėktuvai be opozicijos skraidė virš Hon
shu salos, nuo Kobe šiaurėje iki Tokyo, ieškodami Japo
nijos lėktuvų, aerodromų, traukinių ir kitų militarinės 
vertės taikinių.

ATAKA TĘSĖSI SUVIRŠ 10 VALANDŲ
Japom’ žinių agentūra spėjo, kad -1,250 lėktuvų ataka

vo Japoniją nuo aušros iki popiečio vidurio. Anot priešo, 
didžiausieji puolimai buvo ant pramonės sričių aplink 
Tokyo.

Nimitz štabas sakė alijantų laivynas nuo liepos 10 d. 
sunaikino ar sužalojo 1,076 priešo lėktuvus ir 915 laivų 
ir laivelių.

Nuskandinta 17 karo laivų, 74 prekiniai laivai, ir 189 
mažesni laiveliai. Per tą patį laikotarpį nebuvo pažeistas 
nė vienas Amerikos karo laivas.

Kinija Atleido Užs. Ministrą Soong
CHUNGKING, liepos 30. sakyta Soong grįš į Maskvą 

'—Kinija staiga sukrėtė sa- kuomet Trijų Didžiųjų su- 
vo kabinetą, atleisdama Už- sirinkimas bus baigtas, 
sienio Reikalų Ministrą T. Nepasakyta ar tas pada- 
V. Scong, kuris vedė kom- ryta dėl nepasitenkinimo 
pilkuotas derybas su Rusi- Soongo vedamomis derybo- 
ja. Soong vieton paskirtas mis Maskvoje. Anksčiau sa- 
Dr. Wang Shin Chien, tu- kyta Soong ir Stalin ėjo prie 
vęs informacijos ministras, išrišimo daug problemų sto-

Nebuvo paaiškinimo dėl vinčių tarpe Kinijos ir Ru- 
padarytų atmainų. sijos.

Soong grįžo iš Maskvos į Soong buvo užsienių mi- 
kuomet Stalinas pertraukė nistras nuo 1941 m. gruo- 
jų kalbas vykti į Trijų Di- džio 23 d., ir dalyvavo San 
džiųjų konferenciją. Buvo Francisco konferencijoje.

Luzon Valyme Užmušė 1,225 Japonus
SU U.S. 14-JU ARMIJOS 

KORPUSU, liepos 30.—Ka
ras tarpe japonų Gen. To- 
moyuki Yamashita ir ame
rikiečių bei filipiniečių jėgų 
vyksta tokioj aukštumoj, 
jog debesys dažnai trukdo 
grumtynėms. Tai yra did
žiausia dalis trišakės karn
os r.i jos išmušti likusius 24,- 
000 japonų Luzone.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad amerikiečiai praeitą sa
vaitę Luzon užmušė 4,477 
japonus ir suėmė 587, tuo 
pakeldami japonų nuosto’ių 
skaičių Philippinuose iki 

436.834, jų tarpe 11,758 be
laisvius.

Amerikiečiai praeitą sa
vaitę neteko 34 žuvusių ir 
73 sužeistų karių.

CHURCHILL ATMETĖ
PASIOIYTĄ ORDINĄ

LONDONAS, liepos 30.— 
Buvęs Min. Pirm. Churchill 
šiandien atsisakė priimti 
pasiūlymą tapti Garter or
dine riteriu.

Tai yra pirmas kartas, 
kad paprastas anglas atme
tė tą ordiną.
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PAŽEISTAS KARO 
LĖKTUVO

di-

MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Apsivalykim ir 
pagelbčkim

Šiandien Europoje
džiausiąs drabužių ir avaly
nės trūkumas. Batų pora 
kaštuoja $75. Už vyriškus 
marškinius mokama iki 
$200. Už eilutę vyriškų dra
bužių, jei gaunama, tenka 
dirbti ištisus 3 mėnesius.

Tokiose sąlygose gyvena 
tūkstančiai lietuvių. Dėl to 
mums svarbu kuo greičiau
siai ir ku0 daugiausiai su
rinkti ir nusiųsti kenčian
tiems lietuviams pagalbos. 
Nelaimingieji lietuviai karo 
išblaškyti po visą Europos 
kontinentą.

Jūsų atliekamas drabužis 
ir apavas galį pridengti ne
laimingą jūsų artimą nuo 
karo nukentėjusį ir lau
kiantį jūsų paramos. Mili
jonuose Amerikos šėpų kan
dys ėda gerai apdėvėtus 
drabužius, kurių patys jau 
nenorime naudoti, bet dar 
manome, kad kada nors 
juos naudosime. Bet ma
dos, gyvenimo reikalavimai, 
orų ir skonio
sulaiko pažiūrėti kas 
drabužiais darosi... 
kiaušiai, jei jų dar 
nesuėdė, per vasarą 
suės. Vilkėt, sykį

keitimasis 
su tais 

Vei- 
kandys 

tikrai 
padėję,

senų drabužių tikrai nevil
kėsime. Tai ne Amerikoje. 
Mes čia kitaip pratę. Į šė
poj kąbantį savo seną švar
ką nė žiūrėti nenorime.

Dabar kaip tik gera j.ro- 
ga tą atliekamąjį drabužį 
padovanoti United Lithua
nian Relief Fondui, kurio 
sandėlyje drabužis bus pa
ruoštas ir pasiųstas ken
čiančiam broliui. Šėpoj liks 
vietos, bus išnaikintos kan
dys ir pagelbėsim kenčian
čiam broliui užjūryje.

Su batais kada nors 
esame turėję bėdos: 
paudė koją, nutrynė
batus padėjome. Avime sa
vo kojoms patogiai pritai
kytus batus. Maname, kad 
pailsės kojos ir šėpoje pa
buvoję senieji batai vėl bus 
galimi naudoti. Bet kaip 
panorime senus batus avėt, 
juos pavartome, nusivalo-

vėl apsiauname. Mano- 
kad bus geriau. Bet 

tau! Dar blogiau! Ba- 
sudžiūvę, o kojos išle-

me,
me, 
kur 
tai
pintos. Batus vėl padeda
me. Gaila numest, dar per 
geri, bet avėt vistiek nega
lima. Išeitis—padovanokime 
ir batus United Lithuanian 
Relief Fondo sandėliui. Ten 
jie b”s sutvarkyti ir nu
siųsti kenčiantiems. Jiems 
bus geri, nors ir nebus pas
kutinės mados, jei netiks 
vienam, tiks kitam. Tūks
tančiai lietuvių yra basi ar 
nusbasiai. Dovanoti senus 
batus, jums — maža auka, 
jiems — milžiniška pagal
ba.

Nejaugi patingėsime sa
vo namus apvalyti ir nelai
mingiesiems pagelbėti?

Jei jūsų apylinkėj į B. A. 
L. F. centrelius nepatogu 
drabužius ir avalynę pris
tatyti, siųskite tiesiog į:

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., Wa- 
rehouse, 101 Grand Street, 
Brooklyn 11. N. Y'.

Tel. Evergreen 8-6203

Lenkų tremtiniai 
Prancūzijoje

Nevv York (LAIC) — 
Prancūzijoje. kaip lenkų 
kariškių laikraštis praneša, 
yra netoli milijonai lenkų 
Didelė jų dalis, daugiau kaip 
ketvirtis milijono, yra Lil- 
lio apylinkėse. Prancūzijo
je išeina lenkų dienraštis 
“ Nerodowiec” ir keletas sa
vaitraščių. Netoli Marseil- 
les yra koncentracijos sto
vyklos, į kurias talpinami 
lenkai, atvykusieji 
kietijos. Kartais 
tarpą patenka ir 
ypač iš Vilniaus
Lenkų laikraščiuose, 
skelbiama apie 
gimines, 
lietuviškos
Rėksnys, Grucevičius ir 1.1.

Building — 
į kurį praeitą 
esant tirštam 
karo lėktuvas

New 
šešta- 
rūkui,
B-25.

visi 
nus- 
odą,.

Padėtis Britų Okupuotoje Vokietijoje
New York (LAIC)—An

glų korespondentas McFee 
Kerr, tarp kitko, praneša 
kad britų okupacinė valdžia 
neperseniai sutiko vokiškos 
policijos pareigūnus aprū
pinti šaunamuoju ginklu. 
Iki šiol vokiškieji policinin
kai buvo ginkluoti vien laz
domis. šis naujas patvarky
mas, kaip praneša kores
pondentas, yra iššauktas 
vis nesibaigiančio okupaci
nėje zenoje chaoso, bandi
tizmo ir tebevykstančių 
‘•displaced persons” tarpe 
neramumą. Kai kas iš tų 
benamių asmenų turi prisi- 
slėpė ginklų. Sakysime, 
Bad Ojonhaen neperseniai 
buvo nužudyta net 11 vo
kiškųjų policininkų.

Aukščiausias visam pa
saulyje pastatas — Empire 
Statė 
York, 
dienį, 
smogė
Taškuota linija parodo; ku
rion vieten lėktuvas smogė, 
sprogo ir nukrito (Acme- 
Draugas telephoto).
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iš Vo- 
į lenkų 
lietuvių, 
krašto, 

kur
paješkomas 

užtinkamos tokios 
pavardės, kaip

PIRKITE KARO BONUS

PASKOLOS

nebuvo leista grįžti į lenkų 
kariuomenę.

Arjs.kritai paėmus, likusių 
benamių padėtis toli gražy, 
dar nėra stabilizuota; vie
ni savo valia traukia į ry
tus, kiti ir vėl “per žaliąją 
sieną” bėga iš rusų okupuo
tos zonos.

Iš kitų šaltinių patyrė
me, kad Britų okupacinėje 
zonoje yra nemažas skai
čius benamių ir iš Pabalčio, 
kurių tarpe ir lietuvių. Jie 
vienbalsiai pareiškė nenorą 
grįžti į pavergtą tėvynę.

Iš pranešimo sužinome, 
kad repatrijavimas bena
mių franeuzų, olandų ir 
belgų jau kaipir baigtas. 
Dabartiniu laiku intensy
viai vykdomas evakuavi- 
mas rusų, kurie, atrodo, tu
ri repatrijavimo pirmenybę 
prieš visus kitus. Tarp kit
ko, britų valdomoje zonoje 
priskaitoma 526,000 lenkų, 
neskaitant 60,000 buvusių 
belaisvių, kuriems taip ir

tai normai (teoretiniai — 
1150 kalorijų). Su tuom 
skirtumu, kad vietos gy
ventojai visuomet turi gali
mybės maistą pagerinti bei 
paįvairinti, o atbėgėliai-ne.

Blogas skatikas visados 
pačiam sugrįžta.

Kard. Nevvman

Užsiėmimas yra gamtos 
gydytojas. Galen.

Tuom tarpu jie yra iš
skirti j atskirą grupę ir ap-y 
gyvendinti, neretai, kartu 
su estais ir latviais kas 
centruose, kas stovyklose, 
kas atskirai vienkiemiuose. 
Su įprastu tvarkingumu, 
lietuviai organizuojasi į ko
mitetus ir savyšalpos cen
trus. Nusiskundžiama ne
pakankamu maistu, kuris 
prilygsta vokiečių nustaty-

Tel. YABds 4641

J. RIMDZUS

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Dr. Jobu J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OFTOMTSTRISTAI
1801 So. Ashland Awmm

Kampas ll-toe
CANAL 0533, Ctto**

OTISO 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.

Didžiausia Lietuvių 
Jewelry Krautuve

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

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

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

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

IOHN A. KASS 
WATCHMAKER 

JEVVELRY — MUSIC 

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8617

U
LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso TeL .... VIRgtaia 1884
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenuo 

LIGONIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sskm. tik susitartus,

Neleidžia kariams lan
kyti giminiu Lietuvoje

New York (LAIC) — 
Kažkurie USA kariai, būda
mi lietuvių kilmės ir tar
naudami Europoje norėjo 
per atostogas aplankyti sa
vo gimines Lietuvoje. Ta
čiau, bolševikai jų neįsilei
do.

New York (LAIC) — Ir 
Pietų Amerikos lietuviai 
sukruto gelbėti iš tėvų že-. 
mės išblokštus lietuvius 
tremtinius ir pabėgėlius. 
Argentinos lietuviai steigia 
šalpos draugiją.

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

INKSTU. PŪSLES. SOCIALES 
LIGOS PASEKMINGAI 

IŠGYDOMOS.
Mes jau pagelbėjome tūkstančiams, 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OP
OS. KRAUJO. LIAUKI.'. IR PRIVATI
NIU LIGŲ- Gydome šia pini mo kanale 
sunegalavimus, nutekėjimus. portankų 
vertiniu tuštinti pūslę, nuolatinį kėlimo
si nakčia iš lovos.
FIZINĖ TR FLLOROSKOPIšKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS kraujo ir 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidal) 
IŠGYDOMA MISŲ SAUGIU METODU 

BE OPERACIJOS
BE PIOVIMO, BE DEGINIMO, 

BE SKAUSMO
Didžiumoje atvejų palengvina nuo 3 

ik) H dienų laikotarpyje.
Gydymo kaštai prieinami kiekvienam 

darbininkui.
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR. A. E. KROENING 
DR. E. E. CULP

202 SOUTH STATĖ STREET 
Kampas Adams—šeštame Aukšte 

VALANDOS: Nui 9 ryto iki 8 Vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 1.

Ofiso tel-: BRVnsivick 6640

Dr. A. Warchalowski
OPTOMETRISTAS

Akis Eszamimioja. Akinius Pritaiko 
NORTH WEST T0WER BLDG.

1608 Milvvaukee Avenue
(prie North ir Damen Avenues)

Valandos: 11 iki 4:30 ir 6 iki 
subatoms 11 iki 6, trečiadieniais 

sekmadieniai pagal susitarimą..

Tel.—YARDS 2148

DR. WM. M. TULLY
DANTISTAS

4740 So. Ashland Avė.

9. 
ir

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4146 Archer Avenue 
Ofi** TeL LAFayetta 3211 
Bes. TeL LAFayette 9094

Jeigu Neatsiliepiama— 
laukite: KEDzia 2863

VALANDOS f
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 fld 9 vaL vakare, 
rročiadtanio vakarais ir taipgi 

fch—rffentad* pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniai* 

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

8147 S. nalsted St, Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniai* 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet

DR. CHARLES SE6AL
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 4 
vaL popbt ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 
įęlrmad, nuo 10 iki 12 vaL dieną.

(Virš “Andes Candies” Krautuvės) 
Chicago, III.

VALANDOS:
10:30 Ryto iki 8 vai. vakaro

Užsakyk “Draugą” savo 
draugui jo varduvių ar gi
mimo proga.

Platinkite “Draugą”

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 2-4 ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

M. CJJfa flis

DR. BIEŽIS

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių, 
Už Pigesnį Nuošimtį — Be Komišino 

PAS ŽYMIĄ —

DAROMOS
ant Pirmų Morgičių J

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 VV. CERMAK RD..................TEL.: CANal 8887 ar 8990

Už Pigesnį Nuošimtį Be Komišino
PAS ŽYMIĄ —I

JOS. F. BUDRIK

Namus3241 S. Halsted Street

Formas
AR

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

NORIU PIRKTI
UŽ CASH

CHICAGO. ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite dideli pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: G asinių 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 
Waterproof Laikrodėlių ir t. t.
Šių dalykų galite įsigyti ant 

LENGVU IŠMOKĖJIMU

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VALANDOS:

WCFL., 1000 kil., nedėlios vak.-9 :S0 
WHFC, 1460 lt., Ketverto vak..-7:00

J
RAKANDŲ ir JEWELRY 

KRAUTUVĖ

Dėl susitarimo Sauk-

Republic 6051

— ■ ' '

STASYS LITWINAS SAKO:
Tai Geriausias Laikas Pirkti 

LZXY.UrY.il VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS.”------------GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys —■ Insuluotų Plytų Išvaizdos sy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Vandšio — Enamelfo — Geležinių Narnama Reik
menų (Hardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Visokios Rūšies Insolacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Vamzdžių ir tt

3S

GYDYTOJAS IR CHIRUBGA1 
2201 W. Cermak Rd.

Valandos: 1—3 popiet ir T—8 ▼. Vi 
Sekmad., Trečiad. ir Seštadieidt 

vakarais ofisas uždaryta^ 
REZIDENCIJA

8241 West 66th PUm 
TeL EEPublie 7868

Be*. 8958 So. Talman Avk
Res. TeL GROvehill 0617
Office TeL HEMlock 4843

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

242J West Marguette^Eoad

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki 9 vakaro 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
ETASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

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

Si

KLAUSYKITE
VĖLIAUSIŲ ZENIŲ — PRANEŠIMŲ — 

MUZIKOS — DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Seimininkių

SOPHIE BARČUS^.
U Radio Stoties

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

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKĖNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vaL vak

TeL CANal 0857
Be*. Tel.: PBOspeet MM

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. Halsted St
Beridencija: 8800 S. Arteeian Ava. 
VALANDOS: 11 v. ryto Ud 3» 

6 iki 9 vaL vakar*.

TeL YARda 3143

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

Šventadieniais—11-12.

TeL YARd* 5921
Be*.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofl*o v*L: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 We«t 35th Street

DR. STRIKOL IS
PHYSICIAN AND SUBGEON 
4645 So. Ashland Avenue

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

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

Offie* TeL YABds 4787
Namų TeL PBOspeet 1930

T*L Y ARds 2243

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

VaL: nuo 9 vaL ryto iki 8 vaL rak,
Trečiadieni pagal sutarti.

Ofiso TeL VIBgtnia 0036 
Bezidendjo* Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAI 

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

Trečiadieniai* pagal sutarti

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

Žmogus be tikėjimo, 
arklys be žaboklių.

kaip

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PUIJ.MAN 1193
Namų Tel.: PULLMAN 8277

Lietuva turi būti vėl Nepriklausoma Valstybe!
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HELP W A N T E D PO BOMBERIO KATASTROFOS

S “DRAUGO” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS SVEIKATA

HELP WANTED — VYRAI

VYRAI

Dženitorkų
Valymo Darbai Dėl

MOTERŲ
VISOSE MIESTO DALYSE

VAU.: 5:30 vak. iki 12 vid. KAIP IŠVENGTI
SAULĖS SMŪGIO

REIKALINGI Karo Pramonė

BRANGUS TURTAS

PATYRĘ
Prie medžio darbo ir kabinetų 

darymo. Gera pradinė alga.

Kreipkitės

4536 IRVING PARK RD.

★ ★

PALISADE 3644

Dining Room
Pagelbininkių

taipgi reikia
ATSIŠAUKITE

REIKIA DŽIANITORIAUS 
PASTOVIAM DARBUI

Turi būti švarus ir blaivus 
Kreiptis

JAHN A OLLIER 
ENGRAVING CO.

817 W. VVashington

ILLINOIS
BELL TELEPHONE

COMPANY

MOLD MAKERS
PLATER HELPERS

EMPLOYMENT OFISAS 
MOTERIMS
Street Floor

309 W. VVASHINGTON ST.
PATYRĖ POLISHERS 
PRIE LEMPŲ DALIŲ 

BONUS 
HOSPITALIZACIJA 
Kreiptis pas Mr. Smith

STIFFEL-BRADLEY CO.
615 N. Aberdeen St.

MONROE 6490

MERGINŲ IR MOTERŲ

Vidurvasary, saulės spin
duliai yra karščiausi ir pa
vojingiausi tarpe 11 vai. 
rytmečio iki 3 vai. po piet. 
Kai diena yra tvanki ir kai
tri, tai tame laike yra ge
riau nebūti saulėje, silsėkis 
kur nors pavėsyje.

Alkoholis ir saulės spin
duliai, — tai bloga kombi
nacija. Jei pamatysi kur 
nors nusigėrusį ir užmigusį 
žmogų saulės kaitinamą,— 
tai nutempk jį kur nors į 
pavėsį, mielaširdingą dar
bą padarysi. Daugelį nusi
gėrusių saulės spinduliai 
užmuša. Kai diena karšta, 
yra pavojinga gerti svaigi
nančius gėrimus.

Reikia

GEROS ALGOS KARO DARBAI
SU POKARINE PROGA

RANKOMIS . SIUVĖJŲ IR
MAŠINOMS OPERATORIŲ

Su ar be Patyrimo
IŠMOKINSIME

Išdirbėjai Vyrų ir 
Moterių Drabužių

VETERANAMS!
M. BORN & CO.
1060 VV. ADAMS ST.

# DIDŽIAI S. SIDE PRAMONEI 
REIKIA KAMBARINES

PATYRUSIŲ
LATHE

OPERATORS

PATYRIMO NEREIKIA 
PAMATYKITE HOUSEKEEPER

MILNER HOTEL
GRAND AVĖ. & RUSH ST.

Cukrus ir saldainės duo
da daug kalorijų (šilumos- 
kūro) kūnui. Juo saldžiau 
valgysi, tuo karščiau jau
sies. Taigi per vasaros karš
čius nepatartina perdaug 
saldžiai valgyti. Cukrus ir 
saulės kaitra padvigubina 
karštį, - karštis iš vidaus ir 
kaitra nuo saulės gali pa
greitinti saulės smūgį. Į- 
vairios saldžios “sodės” at- 
sivėdinimui yra be vertės.

Kai saulė smarkiai kaiti
na, yra pavojinga būti be 
skrybėlės, be pavėsio, 
galva įkaista, 
saulės smūgis.

iš

Balo D B. RACKU8 
4204 Archer Avenue, Chicago

vasaros
labai svarbu

Apsvaigus ir apdegus neatpažinta moteris išvedama 
Empire Statė rūmų po to, kai karo lėktuvas B-25 smo

gė į 79-jį aukštą. (Acme-Draugas telephoto).

ro, kaj prakaitavimo apara
tas sugenda. Prakaituoti 

H yra reikalinga, naudinga ir 
sveika, žmogus visuomet 
prakaituoja, — kai oras 
vėsus, tai mažiau; o kai 
oras šiltas tai labiau pra
kaituoja, — tokiu būdu mū
sų kūnas visada turi vieno
dą temperatūrą 98.5 F. 
laipsnių. Jei kūno tempera
tūra pakyla aukščiau, tai 
reiškia jog žmogus serga.

Juo labiau žmogus pra
kaituoja, juo labiau trokš
ta gerti. Aišku, pati gamta 
reguliuoja žmogaus apetitą 
link vandens. Išgaravęs su 
prakaitu iš kūno vanduo, 
turi būti atpildytas, nes ki
taip kraujas sutirštėtų — 
sukrekėtų ir širdis nepa- 
jiegtų plakti, reiškia reiktų 
mirti. Taigi laike 
karščių yra 
žmogui gerti daugiau van
dens, kad galėtų daugiau 
prakaituoti ir savo kūną tin 
karnai vėsinti. Kas norma- 
liai prakaituoja, tą saulės , 
smūgis rečiau susmukdo. j

Kai 
gali ištikti

EXTERNAL ir INTERNAL
GRINDERS

GEAR HOBBERS

10% nakties bonus
Dykai
Nauji,
Geras

POWER MAŠINŲ OPERATORS
, Siūti markes ant vyrų kaklaryšių, 
i Gera garantuojama alga pradžiai.

Puiki pokarinė proga.

CARTER & HOLMES
935 N. Wells St.
SUPERIOK 9330

žemą kraujo 
širdies ligą,

Kai prakaitavimas pakrin- gauti ar reumatizmą, ar
ka, tuomet 
perbloškia.

saulės smūgis

yra sūrus, tai 
su prakaitu iš 
ne tiktai van-

Apdraudos pašalpos
Moderniniai Fabrikai 

susisiekimas
OPERATORKOS

Kas turi per 
spaudimą, ar 
arba kuris jau sykį buvo 
saulės smūgio ištiktas, — 
tai tie ypatingai privalo 
saugoties karštų saulės 
spindulių.

inkstų ligą, ar širdies ligą, 
ar kitokią ligą. Bet jei šak
nis yra sveika, jei dantis 
yra dar gyvas, tai sveikatai 
pavojų nesudaro.

I

Kūdikis išmatų
kubile

bus stoka kūnui 
tai bus negerai, 
ir saulės kaitra 

įveiks. Todėl dirb-

FOOTE BROS. 
Gear & Machine Corp.

DARBO OFISAS
5219 S. WESTERN BLVD.

Patyrusios
Power siuvimo mašinoms 

ir rankų siuvimui
PASTOVŪS DARBAI

KATALIKES PAGEIDAUJAMOS
Kreiptis

24 N- FRANKLIN ST.

REIKIA
SPOT WELDERS IR •

PUNCH PRESS OPERATORS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS 
ABILITY STEEL PRODUCTS CO.

2733 N. WESTERN AVĖ.

DRAPERY

SKUBIAI REIKALINGAS SĄŽININ
GAS DŽIANITORIUS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS NUOSAVYBES PRI- 
ŽII RFUIMIT BDIDGF.PORTE. — 
KREIPK ITftS J KLEBONIJĄ 3230 
S. LITUANICA AVĖ. AR ŠAUKITE 
YARds 0130.

Siuvimui Merginos
Patyrusios Siuvėjos 

Pastovus Darbas—Aukštos Algos
Maloni Aplinkuma 

Apmokamos Atostogos 
Tartis Dienomis 

arba Pirmad. ir Katvirtad. vak.

Vanduo ir druska vėsina 
kūną. Prakaitavimas yra 
natūralūs būdas vėsinti. 
Juo greičiau prakaitas nu
garuoja, tuo vėsiau kūnui 
darosi; užtai kai vėdyklė 
nupučia prakaito » garus 
(džiovina), tai jaučiasi vė
siau. Prakaitavimas gelbsti 
žmogų nuo karšto oro, gelb
sti nuo saulės smūgio. Bai
sus pavojus žmogui susida-

Prakaitas 
reiškia kad 
kūno išeina 
duo bet ir druska. Druska
gesina karštį. Taigi labai 
svarbu atpildyti kūnui iš
sekusią druską. Užtai per* 
kaitras reikia valgyti sū
riau. Jei gersi daug van
dens, o 
druskos, 
nusilpsi, 
greičiau
tuvėse kur darbininkai daug 
prakaituoja, prie geriamo 
vandens visuomet yra drus
kos tabletės. Per vasaros 
kaitras yra gerai nuryti 
druskos tabletę geriant gai
vinantį vandenį.

PIRKITE KARO BONUS

BARNITZ STUDIO
1718 Sherman — Evanston

GREEN LEAF 5050

BENTLEY MURRAY CO.
------ skubiai reikia-------

Merginų! Merginų! Merginų!
PATYRIMO NEREIKIA ŠIAM ŠVARIAM 

ĮDOMIAM BINDERY DARBUI 
GEROS ALGOS

Pusantro Mokesčio Virš 40 Valandų
------ KREIPTIS ------

511 PLYMOUTH COURT
ar šaukti

Wabash 9334

Garbė tėvams, kurie yra 
pavyzdingi katalikai ir lie
tuviai.

Jaunystė ir susitraukusi 
senatvė negali sykiu gyven
ti. — Shakespeare.

Saulė yra galinga, saulė 
neatsargiuosius gali už
mušti. Bet tai nereiškia jog 
saulės reikia bijoties ir vi
sada nuo saulės spindulių, 
slėptis. Ultravioletiniai sau
lės spinduliai yra sveikatai 

be tų 
žemėje 
galima 
spindu-

gyvybės
Daug ligų 
su saulės 
reikia žinoti kaip,

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
Hotel Kambarinių

IR

r didžiai naudinga;
spindulių 
nebūtų, 
pagydyti 
liais, tik
kada ir kiek. Tai yra medi
cinos mokslo dalelytė vadi
nama “heliotherapia”. Ne
žinant kaip gydyties su 
saulės spinduliais, galima 
pasidaryti daugiau žalos 
nei gero.

Lobby Porters
Aukštos Algos

OAK PARK ARMS 
HOTEL

408 S. OAK PARK AVĖ. 
Tel. Euclid 9300 — Oak Park

DAKTARO ATSAKYMAI 
Į KLAUSIMUS

I

MERGINOS
UŽSAKŲ PILDYTOJAI 
IR STOCK KLERKAI

Lengvas Darbas

AMES SUPPLY CO.
564 VV. Randolph St.

Vals- 
rusų 
pro- 

neteisingą
emigran-

USA Rusai pro-
■ tešluoja

Naw York (LAIC)
Jungtinėse Amerikos 
tybėse gyvenantieji 
emigrantai spaudoje 
testuoja prieš 
elgimąsi su rusų

. tais Suomijoje, kur jie, so
vietams reikalaujant, areš
tuojami ir išduodami Rusi
jai. “Mūsų sūnūs ir mūsų 
pinigai buvo skiriami pa
sauliui laisvę laimėti, gi 
dabar tas dėsnis paniekina
mas neteisingu elgesiu su 
rusais", skundžiasi USA 
gyvenančioji rusų grupė.

PIRKITE KARO BONUS!
________________________________________________________________________

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

SKELBKITĖS “DRAUGE”

Tacoma. VVash.
Wm. Pelesky, kareivio žmo
na, pagimdžiusi kūdikį, su
vyniojo į drobulę ir įdėjo į 
išmatų kubilą, kur jį rado 
išmatų išvežioto jas. Kūdi
kis buvo da gyvas ir nuvež
tas į ligoninę sveiksta, gi 
žiaurioji motina policijos 
sulaikyta.

Mrs.

i AR SKAUDA KOJOS! į 
| 1 MIN. NAMIE BANDYMUI j 

Mėginkit Devine’s Ointment!
jei nepatiks 

—jums... NEKAINUOS 
IR DVIGUBAI JUMS I 

PINIGAI ATGAL
Jei kojos dega, niežti iri 
prakaituoja, ar suskilu-j 
šios, pūslėtos, jautrios, I 
karštos, skaudančios, at- j 
si duodančios kvapu ar pa- I 
vergusios, patrinkit jas j 
tik vieną, minutę su Dėvi- | 
ne*s Ointment. Pa lengvi- | 
na, atvėdina ir atgaivina I 

kornus ir sukie- g 
Tūri sudėtinius nuro-1 
Veikia 5 būdais. Tuk- j 
Nesutepantis. Ner.uda- f 

39c. Vaistinėse ar de-j 
kaip: Wieboldt’s, |

| tuojau. Suminkština
x tėjusias dalis.
| dyta gydytojų.
5 tstančiai giria.
| žantis. Tiktai
| partment krautuvėse.
Į Goldblatt’s, V'algreen’s ir Steinway’s. |

Griežtesnis 
racionavimas

Ottawa, Canada. — 
Meto- Kainų ir Prekybos 
bordas paskelbė Kanados 
gyventojams, kad su rugsė
jo mėnesiu visam krašte 
bus įvestas griežtesnis val
gomųjų daiktų racionavi
mas, negu buvo iki šiol. Va
dinas. ir kanadiečiai turės 
bent kiek priveržti diržus.

Karo

Mūsų tėvynė — tai mūsų 
bendra motina. Cicero.

atda-
/

; žaiz-
Vartokite jį irgi 

šašų ir 
ir kad

skaudiems 
sutruki mų 

palengvinti

Kenčiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios v- 
patybės suteiks 
Jums tinkamą, 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt
senas,
ras ir skau 
džiaą 

das. 
nudegimams, 
prašalinimui. 
Psoriasis niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo -odos sudžiūvimo ir 
sutrūkimo tarp pirštų: geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po $1.00, 1.75, ir 3.00.

Siųskite Jūsų Money Orderį tie
siog į:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, UI.

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS

UNDER U. 8. GOVEENMENT 8UPEEVISION

I

I

I

I

I

I
I

I
I

Tam- 
ar perskaudėjęs 

jau neskaudantis 
dantis nepa- 

jei nebus

Atsakymas D. P. 
sta klausi: 
ir dabar 
bet klibantis
kenks sveikatai, 
ištrauktas"? Patarčiau nu
eiti pas dantistą ir pasiklau
sti jo nuomonės. O mano 
nuomone yra toki: jei dan
ties šaknyje yra granulia- 
cijų ar pūlių, tai yra pavo-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI 
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO

4192 Archer Avė.
JUSTTN MACKIEWICH,

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS Uh AND
EOAN A88OCIATI0HI 

Of CHICAGO

Virginia 1141
Prm. and Mgr.

S?

Stos Paskolos Yra Daromos — 
Statybai, Ri-montavimol, Refinansavimui 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IšMOKf.HMŲ! 
Pasinaudokite lemoms Nuošimčiu Kainoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!
TAUPYKITE mūsų Jstaisroje. Jūsų indėliai 
rūpestingai globojami ir ligi *5,000.00 ap
drausti per Federal Savings and Ix>an In- 
surance Corporation.. Jūsų pinigai bus grei
tai išmokami jums ant pareikalavimo.

SENLIUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINE JSTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

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

PASKOLOS YRA DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ PAS MUS

Pirkite
Karo BonųV- - .....

I

*
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Jungtinių Tautų Čarterį ratifikavus
TIK DU PRIEŠ

Praėjusį šeštadienį, liepos 28 d., Jungtinių Vals
tybių senatas, palyginti ne po ilgų ginčų ir diskusijų, 
ratifikavo Jungtinių Tautų Čarterį, kurį priėmė San 
Francisco konferencija. Prieš čarterio ratifikavimą bal
savo tik du senatoriai.

Ratifikavus šį čarterį, Jungtinės Amerikos Valsty
bės formaliai įeina į jungtinių tautų tarptautinę saugu
mo organizaciją, kurios tikslas yra palaikyti pastovią 
taiką pasaulyje. Kaip greit kitos didžiosios valstybės 
ratifikuos šį dokumentą, taip greit bus galutinai suda
rytas visas aparatas, kuris imsis vykdyti į gyvenimą 
čarterio dėsnius.

J &

SVARBIAUSIOS AGENCIJOS
Tarptautinė taikos organizacija susideda iš ketu

rių pagrindinių agentūrų arba skyrių.
1. Saugumo Tarybą sudaro vieniolika valstybių, 

kurios pastoviomis narėmis yra: Jungtinės Valstybės, 
Didžioji Britanija, Prancūzija, Kinija ir Sovietų Rusija.

Šios saugumo tarybos pareiga bus tirti tarptauti- 
nius ginčus, stengtis juos išrišti, ir jei reiktų, imti mi- 
litarinės akcijos prieš agresorių, ar agresorius.

2. Generalinis Seimas susidarys iš visų prie jung
tinių tautų organizacijos priklausančių tautų.

3. Tarptautinis Teisingumo Teismas patieks gin
čuose savo nuomonę teisių atžvilgiu.

4. Ekonominė ir Socialinė Taryba, kuri rūpinsis riš
ti pagrindines problemas, kurios galėtų išstatyti į pa
vojų pasaulio taiką.

Taip jau bus sudarytos militarinės ir tekniškos 
agencijos, kurios turi turėti paruošusios “jėgų kvotą” 
agresoriams suvaldyti.

1919 METUS PRISIMINUS
Ta proga nebus pro šalį priminti skirtumą, koks 

yra tarp 1919 ir 1945 metų.
Pirmojo pasaulio karo metu Prezidentas Woodrow 

Vrilson iškėlė sumanymą suorganizuoti Tautų Sąjungą, 
kuri pasaulio taiką pastoviai palaikytų. Tautų Sąjun
ga buvo įsteigta. Bet jos priėmimo klausimas Jungti
nėse Valstybėse sukėlė labai daug ginčų. Prieš Tautų 
Sąjungą labai griežtai išėjo respublikonų partija, ku
riai tais laikais vadovavo senatoriai — Eorah, Lodge 
ir Reed. Senate per devynis mėnesius buvo karštai dis
kutuojama ir ginčytųsi. Ir, pagaliau, 1919 m. senatas 
nubalsavo atmesti Tautų Sąjungą 49 balsais prieš 35. 
Tuo užduota smūgis p. Wilsonui, nes sudaužyta jo sva
jonės padaryti Ameriką taikos palaikymo vadove.

Tautų Sąjunga, kaip žinome, visvien veikė. Tačiau 
ji nebuvo efektyvi, nes Amerika nebuvo jos narė. Di
džiosios Europos tautos ją panaudojo savo tikslams, ne
siėmė žygių agresoriams sustabdyti, todėl nupuolė jos 
autoritetas ir, pagaliau ji pasiliko tik ant popieros. Jos 
panosėję išaugo tokie agresoriai, kurie visą pasaulį už
degė karo liepsnomis.

‘ MAINOS RŪBAI MARGO SVIETO’...
Dabar, kaip matome, su nauja tautų sąjunga, kuri 

yra pavadinta kitokiu vardu — jungtinių tautų taikos 
organizacija, dalykai visai kitaip vyksta. Jungtinių 
Valstybių senate nedaug tebuvo ginčų ir prieš jos rati- 
flka’.imą tepasisakė tik du senatoriai.

Šiuo atžvilgiu 1945 metų padėtis yra geresnė, ne
gu ji buvo 1919 m. Nemažai kuo skiriasi ir pati organi
zacija. Senoji tautų sąjunga neturėjo provizijų, kurio
mis pasinaudodama galėtų pavartoti militarinę jėgą 
agresoriams sudrausti ir tuo taiką palaikyti. Naujoji 
tautų sąjungą arba jungtinių tautų čarteris tokias pro- 
vizijas turi.

TEORIJA IR PRAKTIKA

Jungtinių Tautų Čarteris kaip ir patys jo autoriai 
pasisako, nėra šimto nuošimčių tobulas dokumentas. 
Tačiau jis yra pakenčiamas ir, teoretiniai imant, jis vi
dutiniškai gerai skamba.

Bet kaip jis bus galima įgyvendinti praktikon, tai 
visai kitas yra klausimas.

Pirmoje vietoje taikos konferencija turės imtis 
milžiniško darbo. Ji turės gerokai “išdulkinti’’ Europos 
gyvenimą, nes ten dar daug tautų tebekenčia nuo 
skaudžios agresorių priespaudos. Vieni agresoriai nu
šluoti nuo Europos veido, bet kiti dar tebėra palikti. 
Jei Sovietų Rusija neištrauks savKj raudonosios armijos 
iš Baltijos valstybių, iš Balkanų ir Lenkijos teritorijų, 
diktatorius Stalinas bus žinomas kaipo agresorius. Ir 
jei naujoji tautų sąjunga nesiims tą agresorių pažaboti, 
gali pasikartoti senosios tautų sąjungos istorija ir 
naujoji tarptautinė taikos crganizacija užvils lūkes
čius visų tų, kurie tikisi sulaukti pasaulyje teisingos ir 
pastovios taikos.
★

Komunistai ir vėl bus "tikri komunistai"
Amerikos komunistai ir vėl apsivertė rogožium. 

Savo suvažiavime New Yorke oficialiai jau pakeitė sa
vo politinę liniją. Jų organizacija nuo dabar ir vėl va
dinsis komunistų partija. Nuo dabar jie jau nebesusi- 
dės rinkimų metu su demokratų partija, bet veiks ne
priklausomai. Vadinas ir vėl statys savo kandidatus ir 
savo veiksmais kurstys klasių kovą. Kadangi buvusis 
jų lyderis Browderis keliais atvejais pasisakęs už kla
sių vienybę, todėl komunistai jį išspyrė lauk.

Bet čia ne Browderis kaltas. Maskva įsakė komu
nistams ir vėl įsikinkyti į komunistinės propagandos ir 
k’asių kovos darbą. Mat, nacius Europoje sutriuškinus 
Maskvai Amerikos pagalba karo atžvilgiu nebereika
linga. Karo metu Amerikos komunistams buvo įsakyta 
prisidengti avies kailiu, pasidaryti “didžiausiais pat
riotais”, lysti į didžiąsias, partijas, valdžios įstaigas ir 
net kariuomenę, kad tuo būdu kuodaugiausiai pagalbos 
Rusijai išgauti.

Pažymėtina, kad Amerikos komunistų vadai labai 
griežtai pasisakė ir prieš Prezidentą Trumaną ir jo ad
ministraciją. Savo konvencijoj jį gana piktai užataka- 
vo.

Amerikos komunistai dar kartą pademonstravo, 
kad jiems šio krašto gerovė nerūpi. Jiems tik Sovietų 
Rusija ir sovietinės santvarkos Amerikon įvedimas te
rūpi. Jie norėtų, kad jų “mylimo” Stalino diktatoriška 
ranka ir Amerikos žmones komunistinio totalitarizmo 
vergais padarytų.
★

Baisi katastrofa
Praėjusį šeštadienį karo lėktuvas B-25 smogė į 

aukščiausio pasaulyje namo (Empire Statė Building) 
79-tąjį aukštą, prakirto sieną ir toj katastrofoj žuvo 
kelio’iką žmonių ir nemažai sužeista. Aišku, visiškai 
susikūlė lėktuvos ir žuvo jo įgula. Namo 79-tame aukš
te buvo National Catholic Welfare Conference (šalpos 
skyriaus) ofisas, kuriame katastrofos metu dirbo ne
mažai darbininkų, kurių daugiausiai ir nukentėjo žu
vusiais ir sužeistais. Praėjusiais metais šiuos žodžius 
rašančiam teko būti tame ofise ir pažinti keletą šau
nių to ofiso darbininkų.

Pažymėtina, kad lėktuvo lakūnas lt. pulk. Smith 
yra padaręs net 42 pavojingas keliones karo fronte, 
kuriose išliko sveikas, bet, mat, žuvo namie dėl miglų 
.sew Yorko padangėse. Tai šią katastrofą padaro dai 
tragingesme.

Kokie "rinkimai" bus Lenkijoj!
LAIC žiniomis, lenkų armijos Italijoje laikraštis 

“Orzel Bialy”, rašydamas apie naujai susidarusią 
padėtį Lenkijoje, klausia — ar ir Lenkijoje dabar bus 
pravesti tokie “laisvi” rinkimai, kaip Lietuvoje ir Lat
vijoje, kur pirma išdeportavus (išvežus) inteligentus, 
terorizuojant durtuvais buvo verčiami gyventojai bal
suoti už vieną sąrašą, už vienus kandidatus, o po *4 
“rinkimų” turėjo įvykti socialinės “revoliucijos” ko
medija — ‘laisvas prisijungimas' prie Sovietų.

Šiuo klausimu, New York Times (liepos 19 d.) pa
tiekia daugiau medžiagos. Esą, rinkimai tebūsią laisvi 
ta prasme, kad opozicijos žmonėms būtų leista pasi
reikšti. Anaiptol, “rinkimai” vyks gal po metų ir kan
didatus galės išstatyti tiktai “keturios partijos šiuo me
tu sudarančios “koaliciją.” Kaip žinome, toje “koalici
joje” yra 85% komunistų, netgi Rusijos (ne Lenkijos) 
piliečių. Taigi, kaip nekombinuotum visvien tegalima 
bus balsuoti tiktai “ja” už komunistų valdžios persta
tytus kandidatus.

Antradienis, Liepos 31, 1945

★ ★ ★VAIDILUTĖ

TĖVIŠKĖ ROMANAS
ANTROJI DALIS

LABOREMUS
Tikri Amerikonai

Du groserninkai tarp sa
vęs varė didelę kompetici- 
ją. Vienas ant savo groser- 
nės lango užlipdė iškabą: 
“Pirkite pas mane, aš 100% 
amerikonas ir neapkenčiu 
visų katalikų, negrų ir žy
dų”. Antras jam nepasida
vė ir sekančią dieną pasis
kelbę: “Pirkite pas mane, 
aš 200% amerikonas, aš vi
sų neapkenčiu.” Įdomu bū
tų sužinoti, kiek nuošimčių 
amerikonais yra mūsų pa
žangiečiai. Gali būti, kad 
jie net 300% amerikonai, 
nes girdami bolševikiškąjį 
rojų, patys į tą rojų neva
žiuoja. Kaip jie savęs ne
myli ir neapkenčia! Tikri 
kankiniai!

Neturi iš Ko

Daugelis jaunavedžių net 
ant kelių metų atideda šei
mynos auginimo klausimą, 
pasiteisindami, kad neturi 
iš ko užlaikyti kūdikį, nes 
reikia įsigyti namus, ra
kandus, automobilį ir taip 
panašiai. Dr. Wm. Brady 
sako, kad, jei priklausytų 
nuo jo. tai visi vedusieji, 
kurie pasiliktų bevaikiai il
giau negu tris metus, turė
tų mokėti metinį taksą maž
daug 10% vyro ir moteries 
metinių ineigų, iki kol su
lauktų vaikų arba Įsūnytų 
ką nors. Vadinamieji be
vaikių namai turėtų dingti 
iš Amerikos gyvenimo.

Praranda gerą valią

Per paskutinius metus 
Rusijos politiški siekimai 
pasaulin įnešė daug abejo
jimų. Kremlinas pamažu 
išeikvojo Rusijos sudarytą 
geros valios iždą Ameriko
je. Paskutinę Rusijos pro
pagandą kaltinančią Ame
riką ir Angliją per minkš
tu apsiėjimu su Vokietija 
negalima suderinti su pas- 
kutiniomis žiniomis paei
nančiomis iš Berlyno, jog 
rusų kariai žaidžia futb’olę 
su vokiečiais.

Komunistai keičia veidą

Po karo užbaigos Euro
poje. tuoj duota įsakymas 
Amerikos komunistams iš 
naujo pradėti antikapita- 
listinį veikimą Amerikoje. 
Nabagas Brovvderis negalė
jęs susitaikyti su Stalinų 
lieka paaukotas ant komu
nizmo altoriaus, tampa kan
kiniu. jo vieton išrinktas 
naujas vadas. Reiškia, kad 
komunistų šalininkai Ame
rikoje pradėjo seną triūbą 
pūsti. Jau patys ardo susi
pratimą ir gerą valią tarp 
Amerikos ir Rusijos. Dy- 
vai! Kitus pirmiau už to
kios geros valios gadinimą 
pravardžiavo fašistais. Da
bar patys tapo fašistais. 
Juk tarp fašizmo ir komu
nizmo mažas tėra skirtu
mas.

(Tęsinys)

Tik dabar jam paaiškėjo 
ponų Klimavičių namų ypa
tingas ramumas. Nors apla
mai niekas čia nesivaržė ir 
nieko nevaržė, tačiau ir 
stambus gydytojas su savo 
stačiokiškai skambiu balsu, 
ir jų duktė, tokia laki ir 
švelnutė, ir tarnaitės, po
niai Klimavičienei esant, 
lyg dar labiau susiglausda- 
vo, vengdami griežtesnių 
judesių, staigių bildesių.

— Ponios nevargina mu
zika? — paklausė Klemen
sas.

— O, ne. Iš viso, jie čia 
visi per daug manimi rūpi
nasi. Esu daugiau išpaikin
ta, negu ligonė. Bloga turė
ti vyrą gydytoją.

— Dar blogiau turėti ne
sveiką širdį, mano miela.

— Liaukis, nuolat su ta 
širdimi. Prašau į salioną. 
Myra gerai nusiteikusi, jei 
skambina;

Motina, matyti, gerai ži
nojo savo dukters būdą. Į 
nieką dėmesio nekreipda
ma. ji skambino dar ilgai, 
pereidama nuo vieno muzi
kos kūrinio prie kito.

Gydytojas, trumpai pabu
vęs. išėjo į savo kabinetą, o 
ponia Klimavičienė ir Kle
mensas sėdėjo tylėdami, a- 
bu susikaupę muzikos me
lodijoje. Daugėla buvo dė
kingas ir už tą tylą, ir už 
muziką, kuri glamonėjo jo 
liūdesį kaip švelni motinos 

' ranka, glostydama skauda
mą vaiko galvą. Tiktai, ka
da Myra pradėjo Šuberto 
“Nebaigtąją simfoniją”, ū- 
mai dingo iš jo akių visa, 
kas šiame salione buvo. Jis 
atsidūrė Bijūnų salione, jis 
matė ano salieno juodą for- 
tepianą, ties kuriuo sėdėjo 
Regina, skambindama tą 
pačią simfoniją, o už ins
trumento. viršuj jos, iš auk
so bagetų rėmų žiūrėjo į jį 
ponia Norvaišienė su tokia 
pažįstamai vylinga šypsena 
lūpose ir kruvinai raudona 
rože prie krūtinės.

Akis užmerkęs ir galvą į

fotelio atlanką atmetęs, slo
pino savyje visa valios jė
ga nekviestus atsiminimus, 
kurie draskė jo širdį, nuo 
kurių niekur pasislėpti ne
įstengė. Tik retkarčiais, 
kaip štai ir dabar, lyg iš 
tirštų miglų išplaukdavo 
antrojo portreto atvaizdas 
— graži pono Norvaišos 
galva ir jo rimtos, pilkos 
akys, iš kurių tryško blai
va ir giedra.

— Šio vakaro programa 
baigta, — pažadino Kle
mensą linksmas Myros bal
sas. i

— Ačiū už muziką, — at
sakė jai atsikeldamas.

— Jei tamsta mėgsti mu
ziką. prašau visuomet atvi
rai pasakyti, ir aš mielai 
paskambinsin. .

— Muzika teikia man 
daug atsiminimų.

— Linksmų ar liūdnų?
— Visokių. Aš ieškosiu 

tamstos muzikoje užmar
šos.

Mergaitė pažvelgė į Kle
mensą savo didelių akių 
mėlynumo gelmėm, o jos 
sustingusiame veidelyje su 
vos pravirom lūpom atsis
pindėjo nieko nesuprantan
čio vaiko nuostaba.

Labanaktis, — ištarė, 
minkštai pratęsdama tą 
trumpą žodį.

— Eik gulti, Myreta, — 
paragino motina, apkabin
dama trapų dukters lieme
nį ir pabučiuodama jos a- 
kis.

Trumpai, bet nuoširdžiai 
prisiglaudė visa prie moti
nos ir, dar kartą į Klemen
są žvilgterėjusi, išnyko už 
portjerų. į

— Nepyk, tamsta, — su
laikė Klimavičienė Daugė
los ranką savo rankoje, 
kada jis pasirengė išeiti:— 
aš galiu būti tamstai kaip 
motina... Bent taip gali 
tamsta mane suprasti ir 
savo vargais, rūpesčiais pa
sidalinti.

Dėkingai pažiūrėjo į jos 
išblyškusį veidą.

(Daugiau bus)
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Išmintis yra geras pirki
nys. nors kartais labai bran
giai kainuoja.
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V CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS
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pelijonas, praneša yra virš 
$700 kasoje tam tikslui. Vi
si nariai sumanymui prita
rė.
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(Se-
Kitas susirinkimas Šv. 

Vardo Draugijos įvyks sek
madieny, rugp. 12, tuojau 
po aštuntos valandos šv. 
Mišių. Tą dieną visi vyrai 
eis prie Šv. Komunijos per 
šv. Mišias.

Pastaroji šv. Vardo Dr- 
jos dvasinės puotos diena 
visiems darė didelio įspū
džio. Vyrai buvo lydimi 
Boy Sccut grupės, kurios 
vadais yra Volteris Valskis 
ir Adomas Giniat. Boy

Vyčių Draugovės 
Valdybos Posėdis

L. Vyčių Draugovės
niors) valdybos narių posė
dis įvyks rugp., 21 d. 8:15 
vai. vakare, Stasio Piežos 
privatiniame ofise Chicago 
Herald-American Bildinge, 
326 W. Madison St.

Tarpe planų bus studijuo
jama planas dėl lietuvių 
katalikų jaunimo kongreso, 
kuriame svarbiausiu kalbė
ta jum bus J. E. vyskupas 
Bemard J. Sheil, Katalikų 
Jaunimo Organizacijos di
rektorius.

Draugovės valdybos na- Scouts patarnavo ir kuni- 
riai yra: L. Šimutis, garbės 
pirmininkas: Stasys Pieža, 
pirmininkas; dr. Al. M. 
Račkus, vice-pirmininkas; 
Ignas Sakalas, vice-pirmi- 
ninkas;- Vincentas E. Pa
vis, protokolų raštininkas; 
Vincentas Rėkus, finansų 
raštininkas: Kastas Žaroms- 
kis, iždin.; Ona Aleliunie- 
nė ir Viktoras Balanda, 
trustisai.

Susirinkime taipgi žada 
dalyvauti teisėjas Jenas Zū- 
ris, adv. Juozas Grišius,- 
kun. Ignas Albavičius ir 
kun. prof. M. Urbanavičius, 
M. I. C.

Draugovės bendras susi
rinkimas įvyks už savaitės 
po valdybos svarbaus posė
džio.

gui šv. Mišiose.
Visi Brightcn Park vy

rai ir vaikinai raginami įsi
rašyti į Šv. Vardo Draugi
ją.

Re porteris.
______________

Pavogė pinigus
ir šunį

Joseph Kocjan, savinin
kas saliuno Auroroj, atsikė
lęs viena rytą nerado vaka
rykščios dienos pajamų ir 
šunies, kuris, pasak Kocjan, 
buvęs geras sargas.

UŽSISAKYKIT “DRAUGĄ”

Rep.

Šv. Vardo Draugijos 
Narių Vajus

Brighton Park. — Šiomis 
dienomis nariai šios koloni
jos Šv. Vardo Draugijos 
(Holy Name Society) eina 
per namus ragindami vy
rus įsirašyti į draugiją, 
kuri dabar yra viena iš 
veikliausių N. P. P. Šv. pa
rapijoj. Kiekviena antrą 
sekmadienį virš 150 vyrų 
priima Šv. Komunija ir da
lyvauja susirinkimuose.

Pastarame susirinkime- 
aptarta planai pastatyme 
paminklo šios parapijos 
kareiviams. Kaip kun. Sta
sys Valuckis, draugijos ka-

■
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS .5
ŽIŪRI Į DEGANTĮ DANGORAIŽĮ

l

TzSgt. Harry A. Berger, stovėdamas šalę vienos 
lies sudužusio karo lėktuvo, žiūri einančius dūmus ir liep- 
snas iš Empire Statė rūmų, New York. (Acme-Draugas 
telephoto).

da-

PRANEŠIMAS Į Du skenduoliai
Pakraščių sargyba iš 

chigan ežero ištraukė 
skenduolius: Anton Koren.
44, 1912 W. Cermak Rd., ir 
Wm. Kleopfer, 31, 12 W. 
Chestnut St.

Brighton Park. — Fede
racijos 19 skyriaus mėnesi
nis susirinkimas įvyks lie
pos 31 d., 8 vai. vakare, pa
rapijos mokyklos kambary
je. Draugijų atstovai, ku
rie yra išrinkti lankyti Fe
deracijos susirinkimus, kvie 
čiami atsilankyti, nes yra 
daug svarbų dalykų svars
tyti. Pavieniai veikėjai taip 
pat kviečiami atsilankyti 
susirinkiman.

Valdyba

Trijų Metų Mirties Sukaktuves

t

A. + A.

PRANCIŠKUS ZAVECKIS
Jau sukako trys matai, kai “negailestinga mirtis atskyrė 

mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvelį — Pranciškų Zaveckj.
Netekome savo mylimojo Rugpiūčio ld., 1942 metais.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Marijoną (po tėvais 

Mačaitė); 2 sūnus Pranciškų ir Corp. Stanislovą (U. S. Ar
my): dukterį Marijoną ir žentą Juozapą Cesną: 2 seseris Mor
tą Janutienę ir Oną Stankienę ir jų šeimas; švogerką Oną 
Bražinskienę ir švogeri Viktorą ir ių šeimą; ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados, negalėsime už
miršti. Lai Gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami ir apgailėdami tą jo liūdną prasjšalinimą iš 
mūsų tarpo, užprašėme 3 gedulingas Šv. Mišias už jo sielą— 
trečiadienį, Rugpiūčio ld., 1945m., šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, 6-tą, 7-tą ir 8-tą valandą ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
a. a. Pranciškaus sielą.

Nuliūdę lieka:—
Žmona, Sūnai, Duktė, Žentas, 

gerka, švogeris ir visos kitos mūsų Giminės.

iš

ir pažįstamus 
pasimelsti už

Seserys, Švo-

A. A.
STANISLOVAS T. TRUMPELIS

Gyveno 3316 So. Lituanica Avė.
Mirė Liepos 29 d., 1945 m., 2:15 vai. po pietų, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Narimdaičių parap. 
Amerikoje išgyveno 40 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Zofiją (po tėvais Pociū

tė), 2 sūnus: Stanislovą (S. K. 2/C. U. S. Navy), 
Prancišką, Antaną ir marčią Zofiją, 2 dukteris: Domicėlę 
ir žentą Stanislovą Dabrovolskis, ir Zofiją, anūkus, brolį, 
Ciprijoną ir brolienę (gyv. Washington Statė), 2 svogerius: 
Mateušą ir Stanislovą Pocius ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų.

Priklausė prie Tretininkų ir Maldos Apaštalystės Dr-jos 
pirmininkas.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, Rugp. 2 d. iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys. Žentas. Marčios, švoge- 
riai, Brolis, Brolienė ir kitos Giminės.

Laid. direktorius: Antanas M. Phillips. tel. YARds 4908.

n

marčią

Svarbus Pranešimas t

I

Rugpiučio mėnesyje laik 
rastis ŽVAIGŽDĖ pradėjo 
spausdinti labai įdomius 
straipsnius apie Panelės 
Švenčiausios Apsireiškimus 
Portugalijoje. Tie apsireiš
kimai yra nepaprasti. Kiek
vienas katalikas turėtų juos 

t 

žinoti ir giliai įsidėti į šir
dį. -'flĮt

t

Užsisakysite Žvaigždę, ga
lėsite džiaugtis tais stebėti
nais dalykais.

Užsakymus su vienu do
leriu metams siųskite šiuo 
adresu:

t m WEATHEH
WAKMEK TO. f,.

Į DATwn«MOO. / j 
HUTIronUSN ' '
WINDS-k-,.

«»»■ ' *
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Platinkite Draugą

i

ŽVAIGŽDĖ
488 E. 7th Street

So. Boston 27, Mass. /

Mi
dų

DARBU, MALDA, AUKA 
PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

SU

REMKITE TUOS, KURIE 
SKELBIASI “DRAUGE”

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi “Drauge”

PETER TROOST MONUMENTS

I

I

I

I

Meniški, Vertingi 
PAMINKLAI 

MAUZOLEJAI 
ŽENKLAI

Štai Mumis 
Pasitikėjimo 
Rekordas: 

Ši Firma virš 50 m. 
Tos Pačios Seimo* 

Rankose!

as,

• ' •:

I

PERSONA LIZED MEMORIALS AT NO ADDITIONAL COST!
Particular People Prefer TROOST Productions. 

DISTRIBVTORS OF THE FAMOl.’S MONTERIAI GRANITE 
Most Beautiful and Enduring — Strongest and VVorld’s Best.

BUY U. S. WAR BONDS WITH THE SAVINGS.
KREIPKITĖS PRIE—

JOHN W. PACHANKIS
— THE LITHUANIAN MONUMENT MAN —

Member of the Lithuanian Chamber of Commerce 
and Darius-Girėnas American Legion Post No. 271

MODERNI Išvidinė PARODA: REZIDENCIJA:
4535 W. Washington Blvd. 5919 South Troy Street

Tel. ESTebrook 3645 Tel. REPublic 4298
VALANDOS: Kasdien 9—9 v. vak.; šeštad. ir Sekm. 9—6vaL

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue

Lafayette 0727

f

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad.
8 vai. vak.

f

Visi kaip vienas ui Lietuvos Nepriklausomybę!

k

i
I

I

i

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pull. 1270 —Canal 2515
Rez. tel.: Commodore 5765.

Skelbkite* “Drauge”

• ALFRED VASAITIS •
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

1926 So. Cicero Avė. Tel.: CICERO 1003
KOPLYČIA Arti Visų Transportacijų CICEROJE!!

r

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME

Geriausias patarnavimas. — Moteris patarnauja. 
PHONE.- 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

F

/

f

»■

N
&

PIRKIT TIESIOG IS
ŽMONIŲ, KURIE PATYS 
ATLIEKA VISĄ DARBĄ

g St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Tiesiog Ten, Kur Busas 

Sustoja

Telefonas:
sa

CEDERCREST 6 3 3 5

NULIŪDIMO VALANDOJE

PETKUS■ta
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 finans^kam Btovftd prieinama*,

NARIAI
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANCE 
Patarnavimas 

Dieną ir Naktį.

Mes Turime 
Visose Miesto 

Koplyčias 
Dalyse.

L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL PITT.Im.n 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

J. LIULEVICIUS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. TeL LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
_____________ Telephone YARda 1418

IGNACAS J. ZOLP
1616 WEST 46th 8T.________ Phone YARDS 0781

MAŽEIKA EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. Phone YARds 1138-39

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
19756 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANaI 
COMmodore 

PULIman

2515
5765
1270

*
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Iš Pacifiko karo gyvenimo 13-KĄ ŽUVO ŠIURPIOJ KATASTROFOJ

Kaip japonų šuo atsirado lėktuve
JAPONŲ ŠUO |ŠOKO Į AMERIKOS LĖKTUVĄ, KAI 

LĖKTUVAS SKRIDO VIRŠ JAPONŲ MIESTO, KURIS 
BUVO BOMBARDUOJAMAS

Karo gyvenime esti viso
kiausių atsitikimų. Gi va 
vienas iš tokių įvykių iš 
Pacifiko karo.

Amerikos lėktuvai nuskri
do bombarduoti Shinizu 
miestą, Japonijoje. B-29 
skrido žemai virš miesto.

★ ★ ★

Bombų sandelio durys at
sidarė ir dideli “kiaušiniai” 
krito žemyn. Baisus vaiz
das. Iš miesto apačios kilo 
griuvėsiai, dūmai su lieps
nomis šovė aukštyn į orą.

Lėktuvas skrido per griu
vėsius. Kai bombų durys 
buvo uždarytos, įgulos na
riai nuėjo, kaip įprastai, 
pažiūrėti ar visos bombos 
buvo išmestos ir ar viskas 
tvarkoje bombų sandelyje.

★ ★ ★

Bombų sandelis buvo tuš
čias, bet turėjo jame vieną 
gyventoją. Ten buvo rasta 
apsvilęs. nuvargęs ir ant 
kojų vos paštovįs japonų 
šuo. Kai lėktuvas greitai 
skrido virš miesto japonų 
šuo buvo įblokštas iš sprog-

stančio miesto į Amerikos 
lėktuvą.

Apie tai papasakojo vie
nas chicagietis leitenantas 
Seymour Appleblood.

Tiesos žodis

Vatikanas. — Popiežius 
XII priėmė Amerikos žur
nalistų grupę, atvykusią iš 
Tolimųjų Rytų ir Indijos. Ir 
popiežius jiems pareiškė, 
kad jie turi būti ištikimi 
tiesai, kalbant ir rašant.

Popiežius Pijus XII iškė
lė didelę atsakomybę laik
raštininkų, nes klaidingos 
mintys atneša pasauliui 
daug nelaimių.

Mirė gatvėje

Chicago. — Wiiliam Gal- 
lear. 53 metų, buvo rastas 
miręs nuo širdies atakos, 
netoli Orchard str. Jį rado 
Sheffield avė. policija.

Geras ganytojas...
I

Mirė žymus Bažnyčios vyras
KARDINOLAS BERTRAM BUVO PRIELANKUS 

LIETUVIAMS. JIS IŠTIESĖ JIEMS PAGALBOS RANKĄ 
------------------------ Į

Vatikanas. — “Osserva- 
tore Romano” laikraštis pa
rašė straipsnį., kuriame iš
kelia nesenai mirusio kar
dinolo Adolfo Bertramo pa
sišventimą ir heroiškumą.

Kardinolas Bertram buvo 
Breslau arkivyskupas. Vo
kietijoje. Nežiūint. kad kar
dinolas Bertsam turėjo 86 
metus amžiaus, jis pasiliko 
su žmonėmis Breslau mies
te laike karo veiksmų ir 
bombardavimų

Kardinolas Bertram buvo 
uolus Bažnyčios vyras ir 
didelis kovotojas už tiesą.

Jis buvo prielankus Lie
tuvai ir lietuviams. Nė vie
nas lietuvis iš jo yra gavęs 
pagalbos ir pašalpos.

Kardinolas Bertram gy
vai gynė žmonių sąžinės rei
kalus.

Bus įdomu

Chicago. — Ateinantį 
j madienį (August 5 d.) 
tauto darže įvyksta Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapi
jos piknikas. Bus labai įdo
mus ir įvairus piknikas.

i— ——
Grįžo iš atostogų

sek- 
Vy-

Chicago.
Ivanauskaiė. iš 18-tos kolo
nijos biznierių ir veikėjų 
duktė, buvo išvykusi savai
tei atostogų. Jau grįžo prie 
darbo.

P-lė Elena

J

Nuo žaizdų mirė
— Ernest Cas- 
metų, Belgijos
— paišytojas, 
30 dieną nuo

Paraginkite savo pažįsta
mus, kad jie užsisakytų 
“Draugą.”

Londonas, 
telein, 64 
menininkas 
mirė liepos
žaizdų, kurias gavo liepos 
25 dieną, kai jis buvo už- * 
pultas savo studijų kamba
ryje nepažįstamo asmens.

dBE S

-

fflARGUTlLf
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. Western Avė.,

KVIEČIAME J 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS
PAINŲ .j 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ
K

g

Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

4 ———————-S- ■ ■—— -fr— 3E

Nuotraukoj matome skylę Empire Statė rūmų (New York) 791me aukšte,

Tapo išgelbėti!
i

Maldos jėga labai didelė
WAC IR DU JOS BENDRAKELEIVIAI BUVO

IŠGELBĖTI DĖKA MALDŲ. LAKŪNAI MELDĖS

Owego, N. Y. — Buvo iš
gelbėta Wac cpl. Margaret 

' Hastings ir du bendrakelei
viai. Jie buvo atskirti nuo 
pasaulio per 47 dienas, Nau
jos Gvinėjos Shangri — La 
neištirtame slėnyje, kai su
dužo jų transportinis lėktu- 

: vas. Nelaimė įvyko, kai lėk
tuvas atsimušė į kalno vir
šūnę. Dvidešimt kitų asme
nų buvo užmušta lėktuvo 
katastrofoje.

* • ♦

kur; 
smogė karo lėktuvas B-25. Nuo ekspliozijos (ir kilusio gaisro žuvo, kiek iki šiol žino
ma, 13 asmenų. (Acme-Draugas telephoto).

Kunigas Cornelius J. 
Waldo, armijos kapelionas 
atnašavo padėkos šv. Mi
šias Tolimųjų Rytų oro ko
mandos koplyčioje, kur ir

X TT. Marijonų Bendra
darbių Chicago apskrities 
piknikas, Marijos Kalneliuo
se, praeitą sekmadienį pasi
žymėjo gausumu ir šeimy
niška nuotaika: bendrai už
kandžiavo, vaišinosi ir gro
žėjosi pavyzdingu Tėvų Ma
rijonų ūkiu. Ne vienam pri
siminė ir jo paties ūkis, kurį 
senai, senai paliko Lietuvo
je.

Įvairios ^.Įdomios

....ŽINIOS
Atsilankė

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII priėmė grupę 
lenkų vaikų, kurie priėmė 
Šv. Komuniją. Vaikai su sa
vo tėvais buvo atvykę pas 
popežių. Jie yra pabėgę iš 
Lenkijos ir gyvena Romos 
apylinkėje.

Pasižvalgius Chicagoje

Įvairūs nelaimingi įvykiai

Wac cpl. Margaret Hastings 
dalyvavo. Jis pamoksle pa
reiškė, jog jinai ir bendra- 
kaleiviai buvo išgelbėti dė
ka maldų. Už išgelbėtuosius

ČIA PADUODAME KELETĄ ĮVAIRIŲ ATSITIKIMŲ 
IS CHICAGOS GYVENIMO

Žuvo vaikas

Rado lavona
c.

Quincy, Mass. — Buvo' 
rastas dviejų metų am
žiaus mergytės lavonas prie; 
ežero pakrantės. Mergytė I 
buvo dingusi prieš 12 die
nų.

Oro paradas
Trečiadienį Chicagoje įvy

ksta oro paradas, minint Na
tional Air Force dieną. Bus 
minima 38-ių metų sukak
tis. kai armijos oro jėga su
kurta

Ką pareiškė?
Detroit, Mich. — Liepos 

30 dieną Henry Fordui suė
jo 82 metai amžiaus. Jis pa
reiškė. jog ateis pasauliui 
didelė gerovė.

Atvyko •••
New York. — Liepos 29 

dieną atvyko šešiolika C-54 
transporto lėktuvų iš Euro
pos per pustrečios valan
dos. Lėktuvai atvežė 350 
kariškių keleivių.

Atvyko
Cophenhagen. — Adm. 

Stark. U. S. laivyno koman- 
dierius Europos vandenų, 
atvyko iš Oslo, ir buvo pri-, 
imtas karaliaus Christian.

Remkite Amerikos Rau
donąjį kryžių.

Tik gyvas tikėjimas veda 
žmogų į tikrosios laimės ša
lį.

Kas daugiausiai žada, ma
žiausiai išpildo.—Kard. New- 
man.

Roger Chavez, 7 metų, 
918 So. Paulina str., tapo 
užmuštas praeitą sekmadie
nį kai jis nukrito nuo tro- 
ko, netoli Taylor str. ir 
Hemitage avė.

★ ★ ★

Atėmė $2,000
Du plėšikai iš taverno, 

202 N. Clark str., praeitą 
sekmadienį po pietų pačiu
po $2.000 ir du laikrodžius 
iš pinigų registerio.

★ ★ ★

Trys pakliuvo
Buvo sučiupti trys bė

gantieji jaunuoliai po 30 
minučių ,kai jie pavogė au
tomobilių iš garažo, 825 E. 
47th str. Vaikėzus areštavo 
trys detektyvai, kai jų vog
tas automobilis atsimušė į 
stulpą. Vienas jaunuolis nu
silaužė koją nelaimėje.

♦ *

Netikėtai
Chicago. — Mrs. Geraldi- 

ne Martin. 29 metų. 2625 
N. Rockwell str., mirė pra
eitą sekmadienį, kai ji paė
mė miegui vaistų.

Svarbu žinoti 
šeimininkėms!

Raudonos štampos
Raudonų štampų K2. L2, 

M2, N2, P2, galiojimas bai
giasi šiandien, liepos 31 d.

Mėlynos štampos
Mėlynų štampų T2, U2, 

V2, W2, X2 galiojimas bai
giasi šiandien, liepos 31 d.

Sumušė gydytoją
Chicago. — Dr. Thomas 

J. Ahern, 26 metų, iš Perth, 
Australijos, praeitą pirma
dienį buvo Šv. Luko ligoni
nėje. Jį sumušė jauni vaikė
zai Grant parke.

Ahern pareiškė policijai, 
kad jis nuėjo pasivaikščioti 
į parką, jauni vaikėzai jį 
sumušė, ir atėmė jo laikro
dį ir pasportą.

Apsivertė
Farrier, Nev. — Union 

Pacific geležinkelio trys va- 
j gonai apsivertė praeitą sek
madienio vakare. Nebuvo 
rimtų sužeidimų.

meldės lakūnai ir šv. Pat
riko bažnyčios nariai. Mar
garet priklauso prie Šv. Pat
riko parapijos.

Per šešias savaites lakū
nai koplyčioje meldės, kad 
Margaret Hastings ir du jos 
bendrakeleiviai būtų išgel
bėti, ir Dievas išklausė 
maldas. Jie grįžo saugūs iš 

' labai atskirtos vietos.

Prisiminė

Roma. — Popežius Pijus 
XII priėmė šešis aviacijos 
rašytojus specialioje audi
encijoje, kurioje jis prisi
minė savo kelionę lėktuvu 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. 1936 metais, trys 
metai prieš tapsiant pope- 
žiumi.

Voveraitės šposai
JI PAVARGUSI NUĖJO į 

ŠVARIĄ LOVĄ

Mr. ir Mrs. Robert Gro- 
hall, iš Waukegan. grįžo na
mo iš darbo. Jie įėję į namą 

; labai nustebo, nes pamate 
keistą vaizdą. Užuolaidos 
buvo nutrauktos žemėn, 
lempos apverstos ir naujai 
nuvalytos sienos buvo mur
zinos.

Jie nuėjo į miegamąjį 
kmabarį pažiūrėti ir rado 
priežastį visų tų šposų. Gi 
švarioje lovoje gulėjo pa
vargusi voveraitė, mat, ji
nai daug bėgiojo po namą, 
ir visokius šposus “išdarinė
jo”

“Voveraitė net savo ko
jų nenumazgojo prieš einant 

I į lovą.” — pareiškė Grohall.
___________

155 metų!
Ateinantį šeštadienį U. S. 

Coast Guard minės 155 me
tų sukaktį savo gyvavimo. 
U. S. Coast Guard buvo į- 
kurta 1790 metais.

SU DARBU, MALDA, AUKA 
— PRISIMINK LIETUVOS 

SKAITLINGUS TREMTINIUS

SKELBKITĖS “DRAUGE”

X Ign. ir Ona Pikiel, Aš
tuonioliktosios biznieriai, 
kas met liepos pabaigoje, 
Palos park’e suruošia savy
bės pikniką, vadinamą Onos 
pikniku, Onos Pikiel varda
dieniui paminėti. Toks įvy
ko praeitą sekmadienį ir ja
me tarpe daugelio svečių 
buvo ir kun. S. Bartkus iš 
Kewanee, III. <

X Kun. M. Jodkos, M. I. 
C., klebono Aušros Vartų 
parapijos rūpesčiu, bažny
čios priešakys įgavo naują 
išvaizdą. Ne tik padaryta 
stambus visu pastogių re
montas, bet ir visos sienos 
“nupraustos” ir pilkai nu
dažytos,. Dabar labai gra
žiai atrodo.

X Ona Samsonaitė, iš 
Cicero, liepos 21 d. gavo 
telegrama iš Lietuvos nuo 
brolio ir seselių, kad jie gy
vi ir sveiki. Gavo varduvių 
dienoje. Ona susilaukė daug 
sveikinimų nuo draugių ir 
krikšto dukters Bernice Pi- 
varunaitės.

X Lietuvos Vyčių Chica
go apskritis jau sudarė pro
gramą organizacijos sei
mui. kuris šįmet bus Chi
cago j, rugsėjo 21-23 dieno
mis. Visą programą pas
kelbsime vėliau. Seimas 
baigsis sekmadieni bankie- 
tu.

X Šiandie šv. Ignoto, var
dadienis Ignų-Ignacų, kurių 
aplink mus nedaug girdėt, 
neskaitant kun. Albavičiaus, 
vieno “Draugo” redaktorių 
— Sakalo, Aštuoniolikos 
biznieriaus Pikiel Visiems 
ilgiausių metų.

X ŠŠ. Petro ir Paulia?is 
parapijos, West Pullman, 
piknikas, praeitą sekmadie
nį, Vytauto parke, turėjo 
nemažai svečių ir iš Chica
go-

X Klara Urbonienė, iš 
West Side, su šeima turėjo 
smagias atostogas su šlio- 
geriais, St. Joseph, Mich. 
Sugrįžę visi sportiškai at
rodo, tai yra saulės nubu
čiuoti.

X Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American korespon
dentas, ir žinomas mūs vei
kėjas su visa šeimyna išvy
ko trims savaitėms atosto
gų į savo uošvio ūkį San 
Pierre, Ind.
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