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KOVOJA
Amerikiečiai Britanijoj užėmė Rennes 

belaisvių skaičius tuoj sieks 100.000
VYRIAUSIAS AEF ŠTA- • Trys amerikiečių daliniai 

BAS, rjgp.. 3.—Ameriko3 iš Avranches žygiuoja Bri 
tankai ir pėstininkai, verž
damiesi per Britaniją, ,užė
mė Rennes, geležinkelių cen 
trą vedantį į šiaurvakarinę 
Prancūziją. Tai buvo did
žiausias laimėjimas .nuo 
Cherbourg užėmimo.

Rennes randasi beveik 
pusiaukely per Breton pu- 
8iausalį į St. Nazaire, vokie 
čių submarinų bazę. Gen. 
Eisenhower pranešė, kad 
amerikiečiai pasistūmėjo į 
pietus nuo Rennes ir žygiuo 
ja St. Nazaire link.

Nuo invazijos pradžios 
suimtų nacių belaisvių skai
čius tuoj sieks 100,000. Są
jungininkams pralaužiant nu 
cių liniją įvairiose vietose,

tanijos keliais beveik 
opozicijos.

Neoficialiai spėjama, kad 
iki šios savaitės pabaigos 
visas Britanijos pusiausalis 
gali tekti sąjungininkams.

Kiti britų ir amerikiečių 
daliniai tuo pat laiku daug 
kur pralaužia nacių liniją 
iki pat jų Bocage tvirtovės, 
žemiau Caen. Kanadiečiai šį 
ryt pradėjo smarkią ataką, 
kuri gręsia ir tai priešo tvir 
tovei.

Yra, galimybė, kad vokie
čiai smarkiai priešinsis, kad 
išsaugoti Bresto laivų bazę 
ir submarinų lizdus prie St. 
Nazaire.

Dabar atrodo, kad ameri-

0

Kaina 3c

Nė minutės neeikvodami, šie kariai leidžia kraujo plazmą į sužeistą karį net ir tuo laiku, 
kai jis keliamas į vežimą pervežimui iki laivo. (Acme-Draugas Telephoto)

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

Price 3c
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VIŽAINIO
Rusai užėmė Didvydžius prie sienos; 

perkirto nacių linijas Augustave
LONDONAS, rugp. 3. — 

Berlyno radio sakė rusų ka
riuomenė pralaužė vokiečių 
linijas Augustave, 11 mylių 
nuo Ryti prūsių sienos.

London Evening News 
rašė, kad nacių radio prane
šė, jog rusai perėjo per Ryt 
prūsių sieną. Paskutini ra
portai iš Maskvos sakė ru
sai randasi tris myliak nuo 
Rytprūsių sienos.

Raportai iš fronto sakė 
kautynės vyksta prie Virba
lio ir Vižainio, abu trys my
lios nuo Rytprūsijos.

Robotinės bombos užgavo 7 ligonines Raportas sako naciai

Gen. Montgomery pareiškė, kiečiai praeina, pro St. Malo, 
kad “mes suduodame vokie- svarbų uostą skers St. Mi- 
čiui gerą smūgį). ” chel įlankos.

Atmušė nacių kontrataka prie Pisa m.

LONDONAS, rugp. 3. —
Naciai atsiuntė labai daug 
robotinių bombų į Londoną 
ir pietinę Angliją praeitą 
naktį ir dienos metu šian
dien. Tarp kitų taikinių, tos
bombos pa taikė į septynias f Jokio signalo

ligonines, ir padarė labai 
daug nuostolių.

Skrendančių bombų tarpe 
buvo labai daug ‘‘sklandan- 
čių” bombų, kurios tykiai 
nusileidžia ir sprogsta be

ROMA, rugp. 3.—Praneš
ta, kad penktoji armija at
mušė vokiečių dalinius, ku-

Atakuodami į šiaurę nuo 
San Michele ir La Romola,

rie bandė persikelti per Ar- aštuntos armijos vienetai 
no upę abiejose pusėse puo- j užėmė La Poggiona kalnus, 
lamo Pisa miesto, Italijos pusšeštos mylios į pietvaka- 
vakariniam krante.

Britų aštuntos armijos 
daliniai veržiasi gilyn į na
cių gynimo ratą aplink Flo
rencijos miestą.

rius nuo Florencijos. Anks
čiau buvo sakyta, kad neu- 
zelandiečiai kariai dasivarė 
iki penkių mylių nuo to isto 
riško miesto.

Užėmė kitų aerodromų Guam saloje
PEARL HARBOR, rugp. i tus nuo Marianas salų, We-

Naciai sako turkai 
sulaužė sutartį

LONDONAS, rugp. 3. — 
i Nacių užsienių reikalų mi
nisterijos atstovas sakė Vo
kietija nusistačiusi laukti ir 
sekti Turkijos žygius, dabar 
kai ji nutraukė diplomati
nius ir ekonominius santy
kius su Vokietija.

Pasak jo, santykių nutrau 
kimas buvęs aiškus prasi
žengimas prieš Turkijos- 
Vokietijos draugingumą ir

U.S. kariai padeda 
kiniečiams: Tokyo

SAN FRANCISCO, rugp. 
3.—Tokyo . radio, kuris va
kar sakė Amerikos kariai 
padeda kiniečiams <Hengy- 
,ang mieste, šiandien sakė 
bent 60 Amerikos karinin
kų randasi sąjungininkų 
štabe tame mieste.

Anot pranešimo, amerikie 
čiai karininkai komandiruo
ją ir ‘‘varą kiniečius į fron
to linijas.”

NEW YORKAS, rugp. 3. 
—Britų radio pranešimas 
sakė vokiečių kariuomenė 
pradėjo evakuoti pietinę 
Suomiją pirm negu Prezi
dentas Risto Ryti atsista
tydino. Pranešimas, cituo
damas raportą iš Stokhol
mo, sakė nėra žinoma ką 
vokiečių kariuomenė šiauri
nėj Suomijoj mano daryti.

MASKVA, rugp. 3.—Kau
tynės tarp rusų ir vokiečių 
vyksta tik tris mylias nuo 
Rytprūsiųi. Užėmę Didvyd
žius, rusai veržiasi pirmyn 
ir žada tuoj perkelti karą 
į vokiečių teritoriją.

Gen. černiakovskio armija.

STOKHOLMAS, rugp. 3. 
—Iš Pabalčio valstybių pa
bėgėliai, kurie pasiekė Šve
diją visokiais laiveliais, sa
kė vokiečiai jau evakuavo 
savo moteris ir vaikus iš 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos.

Rusų sunkvežimiai sku
biai veža greituosius laive*- 
velius, torpedas ir minas į 
rusų užimtą poziciją Balti
jos jūros krante, į vakarus 
nuo Rygos. Nuleidę minas į 
vandenį tarp OseI salos ir 
Latvijos, ir puldami vokie
čių laivus, rusai neduos vo
kiečiams iškelti savo sugau
tą kariuomenę iš Latvijos ir 
Estijos.

Širvintus ir Eitkūnus, šiuo 
laiku rusai randasi 28 my
lios nuo Tilžės, 44 nuo Įsra-

užėmusi Vilka viškį, 11 my- t5s’.lr 93 nu0 Karaliaučiaus.

3.—Amerikiečiai pavarė ja
ponus iš dar vieno aerodro
mo ir trijų kaimų Guam sa
loje ir dahar valdo maždaug 
du trečdalius los Amerikos 
teritorijos. Priešo jėga, iš 
apie 10,000 karių, traukiasi 
atgal'į| džiungles salos šiau
riniam gale.

Amerikiečiai dabar valdo 
septynis aerodromus Mari
anas salyne, ir mūsų milži
niški B-29 bomberiai gali 
lengvai iš by kurio jų ata
kuoti pačią Japoniją.

Britų Naujos Gvinėjos 
pakranty, 1,300 mylių į pie-

wak-Aitape rajone sugauti 
japonai du kart atakavo a- 
merikiečių linijas. Abiem 
kartais jie buvo atmušti su 
dideliais nuostoliais.

Iki šiol dar nėra patvirti
nimo japonų pranešimui, 
kad amerikiečiai išlipo Ro
ta saloje, kuri randasi tar
pe Guam ir Tinian.

Adm. N imi t z pranešimas 
sakė antras lėktuvnešių da
linys tarp birželio 11 ir 24 
dd. sužalojo ar nuskandino 
19 japonų laivų, jų tarpe du 
lėktuvnešius.

Atakavo Vokietijų, Prancūzijų, Italiją
LONDONAS, rugp. 3. — 

Penki šimtai Amerikos bom 
bėrių iš Anglijos šiandien 
atakavo vokiečių geležinke
lius Saarbruckene, Muthou- 
se ir Straabourge. Jie taipgi 
numetė bombų ant aliejaus

sulaužymas nepuolimo su-
nn> KOnSOlldUOjO SSVO
apie tai, ar naciai mano lėk- *
tuvais pulti Turkijos mies
tus. Kaip tik to bijodami, 
turkai dėlto iki šiol nenu
traukė santykių su vokie
čiais.

Truman atsisakė iš 
komiteto vadovybės

WASHINGTON, rugp. 3. 
—Nežiūrint komiteto kole
gų protestų, Senatorius Har 
ry Truman -šiandien atsista- 
tyry.no iš karo investig.acijos 
komiteto pirmininkystės.

Truman sakė komitetas 
susirinks ryt dieną pasirink 
ti naują pirmininką.

pozicijas Sansporte
GEN. MacARTHUR ŠTA

BAS N. Gvinėjoj, rugp. 3.— 
Amerikiečiai dabar valdo 
daugiau negu 10 mylių ilgio 
plotą Vogelkop pūsis ūsai i o 
pakrantėje, ir šiuo laiku pra 
plečia ir konsoliduoja savo 
pozicijas prie Sansapor, va
kariniam olandų Nauj-os 
Gvinėjos gale.

Gen. MacArthur pranešė, 
kad Mitchell bomberiai nu
skandino du priešo pakraš
čių laivus.

PARUOŠĖ PLANUS
REICHO OKUPACIJAI

WASHINGTON, rugp. 3. 
—Čia sakoma, kad planai 
Vokietijos okupacijai tuoj 
po jos pasidavimo ar suiri
mo, yra jau pilnai išdirbti. 
Sakoma jie numato pilną 
kooperaciją tarpe J.A. Val
stybių, Anglijos ir Rusijos.

Amerikos oficialai sakė, 
kad dėl šitų planų, ir Mas
kvoj ir Teherane padarytų 
prižadų, jie yra tikri, kad 
nedarys skirtumo ar Rusi
ja ar Amerika-Anglija pir
ma priims vokiečių pasida
vimą, ar kieno jėgos pirma 
pasieks Berlyną.

lių nuo Rytprūsių sienos, 
pasistūmėjo į pietus ir už
ėmė Būdvietį, ir iš ten į va
karas, kur užėmė Didvyd
žius.

Vietomis nacių opozicija 
labai didelė, bet neatrodo, 
kad naciai būtų sukoncen
travę didesnę jėgą į rytus 
nuo sienos.

Į šiaurvakarius nuo Kau
no, rusai varosi į Tilžės pu
sę. Anot pranešimo, jie šio
je apylinkėje užėmė suvirs 
100 apgyventų, vietų. Šiuo 
žygiu rusai taipgi gręsia 
Klaipėdai.

Rusų šarvuočiai smarkiai 
puola priešo linijas prieš

šiaurėje, kur rusai spau
džia Estijoj ir Latvijoj su
gautą nacių kariuomenę, jie 
pasistūmėjo pirmyn tarpe 
Peipus ežero ir apylinkę į 
šiaurę nuo Daugavpilio.

Pietuose, rusai veržiasi į 
vakarus nuo Jaroslavo ir 
pasiekė punktą apie 75 my
lias nuo Krakuvos ir 123 
mylias nuo vokiečių Silezi
jos.

(Vokiečiai pripažino, kad 
rusai įsteigė dvi stiprias 
pozicijas skers Visla upės į 
pietryčius nuo Varšuvos, ir 
vienoj vietoj pasivarė iki 17 
mylių nuo tos upės vakari
nio kranto).

Lietuvių karių kruvina kova su naciais

rių puofė Friedrichshafeną, 
nacių lėktuvų statybos cen- ( a i«7 i ~ ■■ . 
trą netoli Šveicarijos, ir AligllJOS kdrdllUS 
priešo susisiekimo • linijas
Po klony šiaurinėj Italijoj.

Vokiečiai sakė keli Ame

grižo iš Italijos
LONDONAS, rugp, 3. — 

riko, lėktuvai nukrito iriK8ralfa“ Jur«i’ 1Sktu"
sudužo Alpių kalnuose.tankų prie Merkwiller ir ant 

kitų taikinių Prancūzijoje. Iki l,0i)0 britų lėktuvų 
Apie 500 naikintuvų lydėjo atakavo skrendančių bombų 
bomberiu8. Į ir rakietų pakrantę šiauri-

Iš Italijos bazių, daugiau nėj Prancūzijoj ir kitus tai- 
negu 750 Amerikos bombe į kinius tame krašte.

grįžo Anglijon. Per praei 
tas 10 dienų jis lankė Itali
jos frontą ir apžiūrėjo są
jungininkų jėgas.
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ KITIEMS

Kiniečiai įsiveržė 

į Tengchung miestą
CHUNGKING, rugp. 3.— 

Kiniečių komanda pranešė, 
kad kiniečiai kariai Įsilaužė 
į Tengchung, didelę japonų 
bazę Yunan provincijoje.

Kiniečių pranešimai nepa
tvirtina japonų pranešimą, 
būk amerikiečiai padeda ki
niečiams apsuptam Hengy- 
ang mieste, Hunan provin
cijoje.

Lenkai sukilo prieš 
vokiečius Varšuvoje

LONDONAS, rugp.'3. — 
Lenkų spaudos biuras sakė 
lenkai patriotai organizuo
tai žygiuoja per degančios 
Varšuvos gatves ir sušaudo 
užtiktus nacius.

Partizanai užėmė
priešo tvirtove

LONDONAS, rugp. 3. — 
Po 16 valandų kautynių, ju
goslavai partizanai užėmė 
nacių Gornjivakuf tvirtovę, 
viršutiniam Vrbas upės klo 
ny, Bosnijoje. Anot prane
šimo, dideli smūgiai buvo 
suduoti nacių Prince ’Eugen 
divizijai.

CHICAGO, rugp. 3. — 
(LKFSB)—Iš Londono gau 
tas toks pranešimas: ‘‘ži
niomis iš Stokholmo, Vy
riausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas pranešė, jog 
geg. 14 d. Kaune areštuotas 
Gen. Plechavičius ir štabo 
viršininkas Pulk. Urbonas. 
Abudu išvežti Vokietijon.

“Nepavykus okupantams 
lietuvius įkinkyti kovoti su 
rusais, ar vykti vakarų

tuoti štabo karininkus. Tie 
pasipriešino ginklu. Daugu
ma žuvo. Gyvuosius suėmė 
ir išgabeno.

“Gegužės mėn. 14-15 nak 
tį, okupantai apsupo Mari
jampolėje karių ir puskari- 
ninkų mokyklą. Lietuviai 
kovojo iki paskutiniosios.*

“Septyni šaulių batalijo- 
nai išsiskirstė Panevėžio 
apylinkėse, nenorėdami ati
duoti ginklų vokiečiams.

frontan—pradėjo represijas. Šaulius ir visą galimą kari- 
prieš karininkus, inteligen-Į nę lietuvių, jėgą okupantai 

vokiečiai stengiasi visai pa
šalinti. Jiems saugiau, kai 
tauta neginkluota.”

KALENDORIUS

tus, šviesuomenę. Okupan
tai Kaune apsupę generali
nį štabą, norėdami suareš-

Pasitraukia japonai
Rugpiūčio 4 d.: šv. Domi-

arti Burmos sienos | įlinkas; senovės: Geriman
tas ir Butginė.

Rugpiūčio 5 d.: šv. Mari
ja Snieginė; senovės: Rin- 
tas ir Neminga.

KANDY, Ceylon, rugp. 3. 
—Britų jėgos nebeturi kon
takto su japonais, kurie pa
sitraukia iš kalnų žiaurry- 
tinėj Indijoj, netoli nuo 
Burmos sienos.

. a ■, s &
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Giedra, šilta ir trošku.

tyry.no
tyry.no


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, rugp. 4, 1944

KALIFORNIJOS LIETUVIU 2INIOS
Los Angeles, Calif. — Bū

damas Ramygaloje vikaru, 
pažinojau vargšę-ubagę Klei 
nienę, kuri furėjo 103 me
tus. Kas rytą ji, pasirem
dama lazdele, ateidavo ji baž 
nyčią šv. Mišių išklausyti. 
Nors vargingas buvo jos 
gyvenimas, bet dar norėjo 
ilgiau gyventi. Vieną kartą 
aš paklausiau tos senutės, 
ar ilgai norėtum gyventi. Ji1 
atsakė: “Antrą tiek, kunigė
li”.

Nora aš neturiu šimto me
tų, nes nuo liepos m. 14 die-

laiškais sveikinimus; kiti 
net dovanų atsiuntė. Ypa
tingą padėką pareiškiu kun.! 
Juozui Prunskiui, kurs sa-J 
vo trumpą atostogų laiką 
pašventė tam tikslui, kad gi 
lėtų dalyvauti mano iškil
mėse. Tam Lietuvos mylė
tojui svarbu buvo pamaty
ti pirmąją lietuvių parapiją 
prie Pacifiko ir paremti ma
no darbą. Dėkingas esu jam 
už pamokslą apie Ditvo 
meilę, kurios daugeliui trūk
sta. Daug lietuvių neateina 
į bažnyčią ir, vietoj Dievo

&

NUKENTĖJUS STREIKO RIAUŠĖSE
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■

Sako Maršalas Rommel 
mirė Prancūzijoje

ALŽYRAS, rugp. 1. — 
Prancūzų išlaisvinimo ko
mitetas sakė prancūzų pog
rindis raportavo, kad Mar-, 
salas Erwin Rommel ir 
Gen. Otto von Stuelpnagel 
abu mirė Prancūzijoje.

Rommel, nacių komandie- 
rius Normandijoje, neva. 
buvęs mirtinai sužeistas,, 
kuomet sąjungininkų lėktu
vas iš kulkosvaidžių apšau
dė jo automobilį. (Nacių 
radio vakar užgynė rapor

tus, kad Rommelis mirė ar
ba rimtai sužeistas).

Stuelpnagel, okup u o t o s 
Prancūzijos militarinis ad
ministratorius, neva pasi

daręs sau galą po nevyku
sio pasikęsinimo

Darbas yra gražiausia vy
ro ypatybė.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED. 1739
nos, šių metų, pradėjau 77 į meilės, turi Dievo neapykan- 
metus, o nuo 20 d. liepos m. tą. Kun. Prunskig taip pat 
54 kunigystės metus, bet' klausė išpažinčių ir ne vie- 
neatsisakau gyventi, jei to
kia Dievo valia. Tiktai kas
dien prašau Dievo, kad lai
mingai numirčiau. Apvaikš
čiodamas dvejas sukaktu
ves , liepos 16 d., visų susi
rinkusių prašiau, kad už ma 
ne pasimelstų ir prašytų 
man Laimingos mirties.

nam suteikė sąžinės nura
minimą.

Ačiū visiems, kurie atvy
ko i pamaldas, kad kartu 
pasimelsti su manim ir pa
dėkoti Dievui, jog man lei
do sulaukti tokios senatvės. 
Dėkoju d-rui Bielskiui, Lie
tuvos konsului ir jo šeimai

Mary Quigg plytgaliu sužeista į galvą Laike transpor

Pasvalyje. Turiu viešai pa
dėkoti ir didžiausiam Los 
Angeles dienraščiui “Exa-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Iš jaunatvės, buvau dide- kuris nors buvo pakviestas
į Prancūzijos nepriklauso
mybės sukakties iškilmes, 
a.vyko į Šv. Kazimiero baž
nyčią. Dalyvavo pamaldose 
ir ’adv. Česnulis. Po pamal
dų padaryta judamųjų pa
veikslų nuotrauka. Tai at
liko žinomas filmininkas Jo
ną? K. Milius.

tą ei jos darbininkų streiko riaušių PhiLadelphia, Pa. Ji pa- miner ’» kurs atsiuntė į ma- 
neigus darbininkų streiką važiavo automobiliu. Riaušės 
iškilo, kuomet kompanijos pradėjo samdyti negrus. (Acme- 
Draugas telephoto)

Dėkoju visiems, kuri^ren ryna Malinauskienė, Mrs.

lis ligonis. Turėjau net iš 
seminarijos vieniems me
tams išvažiuoti gydytis. Pa
likęs kunigu irgi sirgau plau 
čių liga. Turėjau važiuoti 
net į Šveicariją, į Alpių kal
nus. Bet čia, Kalifornijos o- 
ras, aip sustiprino mano 
plaučius, kad jau keturi me
tai, kaip nesu sirgęs ir ga
liu darbuotis nemažiau kaip I nepaprastai gražiai atrodė.

gė mano garbei pietus, ku
rie dalyvavo iškilmėse ir ku- 

’J rie įteikė dovanas pinigais 
ir kitais daiktais.

Brangesnis yra už pinigą

Adrian, Stasė Šimkutė, o y- 
patingai dar mūsų papuo
šalas Hollyvvoodo artistė 
Genovaitė Gražiūtė. Vyrai: 
Pranas Masonas, Juozas Že-

dalykas, jei kas pasiaukoja mgulis, Jonas Petrauskas ir
kokiam kilniam darbui. Dė
koju visiems choristams, o 
ypatingai seserei Asizijai ir 
įkūrėjai mūsų choro Bronei 
Starkienei, kuri savo nepa- 
prjstai gražiu balsu stipri-

kad buvau jaunas.
Šiuo raštu noriu viešai

padėkoti visiems, kurie ma
ne, toje dienoje pagerbė. A- 
čių visiems, kurie prisiuntė skoniu išpuošė" altorių taip, 

kad žmonių akis 
traukė.

no ir puoš© mūsų chorą. 
Mūsų bažnytėlė tą dieną ' Dėkoju vfsiems choristams.

Šiandien mums čia negėda 
su savo che m pasirodyti irUž tai dėkui Juozui Fidle- 

riui, kurs per septynis mė
nesius dirbo, puošdamas ją. 

Sesuo Asizija su dideliu

didžiausioje salėje Holly- 
woode ir kviesti tūkstančiusz
į koncertą, kurį šįmet turė
sime Hollywoode. Mūsų cho-

traukte ristės: Emilija Masonienė, 
(Rozalija Janušauskienė, KotDidžiausia Lietuvių 

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

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

Taipgi taisome Laikrodžius,
Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius In
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
LEME LR Y — WATCHMAKER 

— MŪŠIO

4216 ARCHER AVENUE 
Pbone: LAFAYETTE 8617

Po pamaldų parapijos sa
lėje buvo pietūs. Tariu čia 
pažymėti, kad salės dekora
ciją ir sutvarkymą atliko 
mūsų komiteto sekretorius į 
Antanas Brūzga. Geresnių 
pietų tiesiog negalima įsi
vaizduoti.' Čia priguli padė
ka Monikai Sleiterienei, Ka
zimierai Norbutienei, Adelei 
Likienei ir Onai Levanienei. 
Adelė Likienė netiktai dirbo, 
kaip ir kitos šeimininkės, 
bet dar prikepė pyragų.

Ypatinga mano padėka O- 
nai Lužienei, kuri, būdama 
senyvo įamžiaus, ir .turėda-, 
ma daug darbo/ surado lai
ko prikepti tokių pyragų, 
kurių gali pavydėti net gar-! 
sio.s Los Angeles kepyklos. 
Taip pat ir Onai Brizgelie-į 
nei.

Kazimieras Raudonis. Pas
tarasis šiomis dienomis iš
eina į kariuomenę.

Ačiū Franciškai Bruzgie- 
nei, kuri labai tvarkingai 
vedė sąskaitas prie kasos.

Prašau atleisti, jei kieno 
vardo nepaminėjau, nes di
džioje svarbioje mano, die
noje galva buvo pilna atsi
minimų iš pergyventų metų, 
o ypač kai prisiminiau į- 
šventinimą į kunigus* 20 d. 
liepos, 1891 m., ir kai už 
keletos dienų turėjau primi
cijas Šv. Jono bažnyčioje.

no sukaktuvių paminėjimą, 
savo korespondentą-fotogra- 
fą ir patalpino liepos mėn. 
17 d. mano atvaizdą, kuo
met atsistojau prie altoriaus 
dėl “Asperges”. •

Negaliu kitaip atsilygin
ti visiems mano gerada
riams, kaip tiktai melsda
mas, kad visiems Dievas 
duotų geroj sveikatoj susi
laukti žilos senatvės.

Su pagarba,
Prelatus J. Macie jau akas

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

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZEL1S
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

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

t?-------------------------------------- —
PASKOLOS 

DAROMOS
anl Pirmų Morgičių

oi pigesnį nuošimti — be komlšino 
PAS

DABAR

P-.

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Res. 6958 So. Talonui Avė.
Rea. TeL GROvehlU 0617 
Office TeL HBIDoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Fl CHIRURGAS

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

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything In the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
FActory Representative

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appointment call — 

REPUBLIC 6051

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽLANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENI
Nesutepantis — Nenudažantis
800 N. Clark St., City 

SUPERIOR 1462.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5921
Rea.: KENtvood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL CANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

\6 iki 9, vai. vakare.

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
- JR AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
▼ai.: 11-12; 2-4; ta- 6:30-8:30

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

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Rfišlee 
Namų Materljolą Ui Dar Žemomis Kalnomlsl

Atvykite | mfisų jardą b* apžiūrėkite ata- 
b- aukštą rflšj LENTŲ—MILEWORK

— STOGŲ IR NAMŲ MATERIJOM. — 
dėl garažų, porčlų, vttkų, skiepą ir fletą. 
f ASITARKIT SU MOŠŲ EKSPERTAIS

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora ak ų \lsam gyveni, 
mul. Saugokite jas leisdami lSeg- 
■•minuoti jas modernlšklauata 
metodą, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti.

Sft METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali- 

na visų aktų Įtempimą.

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

OPTOMFTRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
Telefonas: CANAL 0S23, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 1:30 a. m. Iki 1:10 p. m. 

Trefilad. Ir Sefttad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tai. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

DU. PETER J, BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue
VALANDOS:

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

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LTTWINA3,

General Manager

CARR-MOODY LUMBER CO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

3039 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-toa vai. ryto iki 5:30 vai. pb pietų

DR. G. SERNER .
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Yarda 1829

Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis 

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

_ Kampas 34th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 
/ Sekmadienyje pagal sutartį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS ■
DANTISTAS

1446 S. 49th Conrt, 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.

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 \ 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 Iki 12 vai. dieną.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rm. TeL REPubUc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

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

'Penktad. 8:30 iki 9:30 vak.
Seštad. 6 vai. iki 9:30 vak. 

Sekmadieniais pagal susitarimą.

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

$500.00 U. S. WAR # BONAIS - LINKSMAME
h DRAUGO” LABORDAY PIKNIKE, RUGS.-SEPT. 4d„ 1944m.
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CLASSIFIED AND "HELP
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CIUCAGO, ILLINOIS

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

HELP WANTED — MOTERYS

"D RAF G A S” HELP WANTED 
1DVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dou-born Street 
Tcl. RANilolnh 94M8-9482

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6357 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOIŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

FREIGHT HANDLERS
Pilnam ar daliniui laikui. 77V»c j 
vai. Laikas ir pusė virš 8 vai.
ASSOCIATED TRUCK LINES 
509 VV. Roosevelt — HAY 364S

Svarbi Pramonė
PAGELBEKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENA AB VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
U.S. COLD STORAGE CORP. 

2101 W. Pershing Rd.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo S:W 
vakare Iki 12:00 valandos nokti 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★

DINING ROOM
PATARNAUTOJŲ

Uniformos duodama;
Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atstiaoldt

ILLINOIS J

BELL TELEPHONfi 
COMPANY

Employment Oflsan Moterims 
Street floor

809 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

★ ★ ★ ★★ ★ * 
For Sale I 
For Rent I 
For HelpI 
For Service I 
For Resuits» 

ADVERTISE
In America’g ,Ureatest 

Otfcuanian Daily Nevvspaper 

ĖST A BIJ S HE D 1909 •— 

LE AN AD-TAKER 
SSIFIED OFFICE

— RANDOLPH 9488

UANIAN-DRAUGAS
LEADING LTTHU ANIAN

ADVERTISING MEDIIJM

*¥ * ** * 4

DAUG VOKIEČIŲ ATSIDCRfi SPĄSTUOSE

Didžiai gerbiamas,
Viską žinantis,
Propesoriau Kampininke!

Malonėk man atsakyti į 
šiuos klausimus:

1. Delko Prūsokas yra pli
kas?

2. Jeigu jis buvo kada 
nors apžėlias, tai paaiškink' 
kada jis nupliko ir priežas
tį nuplikimo?

3. Ką man daryti, kad ir 
aš nenuplikčiau?

Už atsakymą lenkiu gal-

HELP WANTED — MOTERYS

MOTERŲ

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
4 PP. — 9 V AK.
4 PP. — 12:30 RYTO

. <

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

MINNEAPOLIS
HONEYWELL

4737 W. Division

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
tTI PKIE AUKŠTOS 

(SIES MOTERŲ DRESIŲ
ir pusė virš 35 vai.

FAT RIBBACK CO.
887 S. FRANKLIN ST.

10-TAM AUKŠTE

KBPftJU IR SALAD MOTERŲ 
Defense dirbtuvėje. Gera mokestis, 
geitos darbo sąlygos. Dieną, ir naktį 
daijbai. Sekmadieniais ir šventad. ne
remia dirbti.

STUDEBAKER CORP.
6555 ARCHER AVĖ. 

Atsišaukit į CAFETERIJĄ

DEL

ŠLAVIMO NAKTIMIS

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 J mšnesj 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sherldan Road

Skalbykloj Darbininkių
' Po Karo Progos Del

PROSO OPERATORIŲ 
L MANGLE MACHINE

FOLDERS IR FEEDERS
Svarbūs Karo Darbai

i Atsišaukit
ROOM 310

135 E. llth PLACE
ILLINOIS CENTRAL R. R.

Rusams smogus vokiečiams ruožu į Rygą, sakoma, Lat žemiau kelių. _
vijoj ir Estijoj nukirstas pabėgimas 200,000 vokiečių ka
riuomenės. Lietuvoj ir Lenkijoj rusai taip pat nesulai
komai eina pirmyn. (Acme-Draugas telephoto)

MIRGA - MARGA 8 ROCKFORD, ILL
ŠŠ. Petro ir Povilo para-; šiomis dienomis pašaukti 

pija rengia ‘‘Lietuvių Die- į kariuomenę Jonas Zubinas 
ną° rugsėjo 17 d., Swit par-^r Frank Riwer. Gi atosto- 
ke. Sykiu bus ir rudeninis gų 10 dienų parvyko Bro-
piknikas. Bus garsūs kalbė
tojai. Visi prašomi iš anks
to ruoštis prie tos dienos.

nius Misiūnas, sūnus Pauli
nos ir Danieliaus. Iki šiol 
buvo Texas vai. Po atostogų 
išvyko į Merlen Camp.

Adelė ir Juozas Misevi 
čius džiaugias, kad šį metą Serga seržantas Juozas 
daug svečių turėjęs. Jos tė- Lapinskas. Guli šv. Antano 
vas ir motina — Grigoravi- ligoninėj. Ieva Brazaitienė 
čiai iš Roselando, III., pra-(irgi šv. Antano ligoninėj, gi 
leido atostogas pas žentą ir. Juozas Vištartas kauntės li- 
gėrėjos kad dukteriai ir žen- goninėj. Frank Etalas nusi 
tui sekasi biznis; daug turi
užsakymų anglių pristatyti.

PILNAM AR 
DALINIUI LAIKUI

PATYRIMO NEREIKIA 
GEROS DARBO SĄLYGOS 

IR MOKESTIS

ATSIŠAUKIT ASMENISK.

SEARS, ROEBUCK & CO 
6153 S. Wesfern

OFISAN MERGINŲ
PRADINEI 

LENGVAS DARBAS 
GERA MOKESTIS 

NUOLATINIS DARBAS

AMERICAN OPTICAL
COMPANY

1200 N. ASHLAND

lt

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

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie seklbiasi "Drau
ge

DRILL PRESS 
MILLING MACHINE AR 
TURRET LATHE OPERS,

Valandoms: S pp. Iki 11 vak.,— 48 vai. J savaitę — Laikas Ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradinį mokestį 
Atsišaukit {

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

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 
ATSMAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

REIKIA

MERGINU
—IR—

MOTERŲ
* ★

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

» Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

Šią nedėlią Misevičienės 
sesutė Sylvia Walsh su sa
vo šeimyna atostogavo. Jos 
vyras yra policmonas Chica- 
go.

Atvažiavę į Rockfordą a- 
tostogų nieks nesigaili, nes 
per miesto vidurį/ bėga upė 
— Rock River. Galima lai
veliais pasiirstyti. Gi Visais 
upės pakraščiais daug par
kų ir tyro oro pakvėpuoti.

A MOKESTIS 
GEROS DARBO

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40.

, valandų į savaitę.

ATLAS 
BOXMAKERS, INC.

2555 W. Diversey

PARDAVIMTrr

ivin
OHMIT

X PAGELBEKIT 
KARO JĖGOMS

E MFG. CO.
» <851 W. FIOURNOY

|fclokll3l J pietus nuo Harrison)

GERA MOKESTIS
A ATLIK8IT SĖDINT 
IKIAM8 PRIEŽIŪRA 

ALGIS GAUNAMAS

BABB
,r^

AaMaakit m*
Iki R kasdien. Antrad. 

vak. ftekmad. nuo 12 Iki 4.

TYRAI IR MOTERYS

YYRA
Jo
■v«

ORERU 
DR
Mn.u

PrtKtUkCljOB 
Įfiiiįll Ir

«n,r

laužė ranką, o Antanas Va- 
lis parvežtas iš ligoninės gy
dosi savo namuose. Mrs. Pie 
terienė serga savo namuose.
Visų prašoma ligonius ap-jie turi nugarkaulį ir jiems

Agnieškutės Švogeris 
Atsakymas

Brangus Agnieškutės švo
gė!

1. Jeigu tamsta būtumei
studijavęs: biologiją, vaba- 
logiją ir prusokalogiją, tai 
genai žinotum, kad vabolai, 
o ypač prūsokai — visi yra 
pliki. Pliki yra dėl to, kad 
vieni jų. labai trumpai gyve
na ir jokie plaukai jiems 
nespėja užaugti, o kiti taip 
pasensta, kad jokie plaukai 
jiems nebesilaiko... '

2. Bet jeigu tamsta turi 
omenyje tą prūsoką ką po 
Halstedstrytįi rėplinėja ir 
lietuviškus žalibarščius kar
tais priteršia, tai čia jau 
kitas klausimas.

Halstedstryčio prūsokas 
priklauso prie skirtingos 
prūsokų giminės. Jie vadi
nasi : vertebrates, tai yra,

lankyti. Linkim visiems pa
sveikti.

Mirė Juozas Balčytis, 58 
m. Palaidotas Kalvarijos ka
pinėse. Paliko žmoną Oną, 
dvi dukteris — Eleną ir 0- 
ną ir du sūnus — Kazimie
rą ir Albertą ir marčią bei 
vieną anūką. Visa jo šeimy
na priklauso LRKSA 137 
kuopai. Velionis buvo pir
mutinis 137 kp. narys, ją 
sutvėrė. Tik gaila, kad iki 
galo neišsilaikė — prieš tris 
metus pasitraukė. Kuopa jo 
gerų darbų neužmirš nieka
dos.

PRIE MTOHIOAN CITY MAŽA UKf 
■u moderniškai Įrengtu S kambarių 
namu,, aunparlor, vana, basementaa 
Ir ra.rage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradines mokyklos,
4 blokai nuo South Rhore geležin
kelio stoties. 1U mylių nuo Mldh- 
gan ežero Ir puožnlų rezortų.
j. p. varkala sav., chieagoje, Rockforde “karaliaus” 
4HR Archer Ava Ph. Vlrgfnl. 2114 j sotjtaa pradėjO braškėti. DzŪ

kų “karalius” atsisako jo 
ir dėlto dzūkai lieka be val
dovo. Paklausiu, kame daly
kas. Sako, klausyk: šv. Ka 
zimiero seserys nigerkutes 
mokykloj išmokino gražiai 
lietuviškai kalbėti ir dainuo
ti, o aš [per tiek metų nega
lėjau dzūkų išmokyti gražiai 
lietuviškai kalbėti, gi apie 
dainavimą nėra nei kalbos. 
Sako, gera valia užleidžiu 
kitam. Vėliau / sužinosim, 
kafn teks toji garbė.

Korespondentas

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamos Mašinas, Refri- 
geratorins. Dulkių Valytu

vus ir Motorus 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
Tel. YARDS 1886.

auga plaukai. Bet susidėjus 
tam tikrom aplinkybėms, tie 
plaukai kartais pabata — 
pražila arba viaai nuslenka.

Nuplikimo priežasčių yra 
labai daug ir aš visų čia ne
galiu išrokuoti.

Bet svarbiausios yra šias:
Jeigu tavo viršugalvis pra 

dšs greičiau augti už plau
kus, tai jis išlys iš plaukų 
ir, aišku, tu liksi plikas.

Bet, norą tavo viršugal
vis ir normaliai augtų, vie
nok, jeigu gulėsi trumpoje 
lovoje tai laikui bėgant, 
plaukus nutrinei ir liksi pli
kas. Pavyzdžiui, kas daug 
mislina, daug galvoja ir 
daug rašo, bet pasitaiko to
kių valandų, kuomet jiems 
nesiseka rašyti, tada vieni 
jų plunksnos kotą graužia, 
o kiti už galvos griebiasi ir 
ją drasko. Kurie plunksnos 
kotą graužia yra žili, o ku

rie galvą drasko — pliki. 
Jeigu tave kas nors staiga

labai išgazdins, tai atsitiks 
vienas iš dviejų — arba pra
žilsi, arba ^upliksi.

Jeigu tu daug mislysi, 
daug rūpesčio turėsi, nak
timis nemiegosi, girtuokliau 
si, merginėsi — atsiliks vie
nas iš dviejų — arba praJ 
žilsi irba nupliksi.

Jeigu tu visai apie nieką 
nesirūpinsi, naktimis miego
si, kaip užmuštas, daugiau 
nieko stipresnio negersi, 
kaip morkų rašalas, į gra
žiąją lytį nei kreiva akim 
nežiūrėsi, bet jeigu tau gra- 
borius padų nenumazgos iki 
septynių dešimtų metų, at
sitiks vienas iš dviejų — 
arba pražilsi arba nupliksi

Halstedstryčio prūsokas 
nupliko nuo išgąsčio. Ta 
tragedija atsitiko devynioli
ka šimtų dvyliktais metais, 
birželio dvidešimts .devintą 
dieną, dešimtą valandą pen
kiolika minutų ir dvidešimts 
sekundų iš ryto Eastern 
Standard time, kuomet jam 
koks tenai špitsbukas, ant 
vasarinių švenčių, prisiuntė 
prezento — keturių pėdų gy
vatę. Gyvatė taip pamylėjo 
savo naują “draugą”, kad 
pašokus ėmė ir pabučiavo 
prūsokui, tiesiog į galą no
sies. Gi, prūsokas, nesupras
damas dalyko, velniškai iš
sigando. Jo plaukai, laikinai 
pasišiaušė, bet vėliau amži
nai išsikraustė iš šios ašarų 
pakalnės.
✓ 3. Kad tamsta nenuplik
tum, mano patarimas yra 
šioks: Negirtuokliauk, gu
lėk ilgiausioje lovoje kaip 
gali, punktuališkai vartok 
morkų rašalą, bet už viską 
labiausiai nesirūpihk apie 
vabalų, prūsokų, karalių bei 
karalienių, plikumą, bet dau
giau rūpinkis savo reika
lais. Angliškai sakant; 
“Mind your own business 
and in time you will have a 
business of your own to
mind.”
\

Jeigu morkų rašalas ne
gelbėtų, tai aš turiu kitą 

’išrStdimą, kurio pasauliui 
'bepaskelbiau, bet reikalui 
esant aš ir tą padarysiu.

Viso labo 
Prof. Kampininkas

MELSKITĖS Už TAIKA

MS IR MOTERIMS 
NAKTIMIS DARBAI 

SvabbŪH Karo Darbai 
OJANT:
ILL PRESUS IR 
.LINO MASINAS

bonai Naktimis dirbant 
mokestis už vlrSlaik)

D SCREW PRODUCTS CO. 
2016 W. LAKE ST.

DKDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKTA DAUGIAU 
* KARO DARBININKŲ 
TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

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

Cloude

St. Louis, Mo., valstybių gubernatorių (respublikonų) 
konferencijoj jau apskaičiuota, kad būsimuose rinkimuo
se šįmet respublikonai laimėsią 26-se valstybėse, kaip 
parodoma šiame žemėlapyje. 1940 metais respublikonai 
laimėjo tik aštuonioae valstybėse. (Acme-Draugas teleph.)
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idelio laimėjimo akivaizdoje
^OFICIALUS PRANEŠIMAS

Mias Elizabeth U. Wilson, viena iš sekretorių The 
Epmmunity and War Fund of Metropolitan Chicago, Ine. 
Srckar telefonu pranešė šiuos žodžius rašančiam, kad ji 
g.-vas iš National War Fund centro, kuris yra Ncw 
H jrke, laišką oficialiai pranešant, jog United Lithua- 
n in Reiief Fund of America yra galutinai priimtas j 
fą organizaciją — National War Fund.

Tuo patvirtinama vakar paskelbtoji mūsų dienraštyje 
iaia, gauta iš ULFRA pirmininko kun. dr. J. Končiaus.
Lietuvių bendrojo šalpos fondo įėjimas į National 

,V> ar Fund yra nepaprastai reikšmingas ir svarbus. Tai 
yi 1 milžiniško didumo Amerikos lietuvių laimėjimas. 
.Re t dar didesnis yra Lietuvos žmonių ir jos tremtinių 
la mėjimas, nes vyriausias ir vienintelis ULFRA (bend
ro, o lietuvių šalpas fondo) tikslas yra — šelpti nuo 
kr.ro nukentėjusius lietuvius.
fCIMS APIE NATIONAL WAR FUND
į National War Fund yra Amerikos nacionalinė šelpi
mu organizacija. Ji yra suorganizuota tam, kad koordi
nuoti visų šelpimo organizacijų veiklą, pravesti vieną 
bc-idrą metuose rinkliavą ir surinktas aukas padalinti 
įvairiems fondams, kurie prie tos organizacijos — NWF 
priklauso.
? ifftF surinktas aukas skiria: ŪSO (United Service 
Oiganizations), War Prispner’s Aid, United Seamen’s 
SexVice ir War Reiief Agencies (karo šalpos organiza
cijoms), būtent — belgų, kiniečių, čekų, dainų, prancū
zų, graikų, italų, luksemburgiečių, norvegų, lenkų, olan
dų, rusų, jugoslavų, žydų. Ligšiol lietuviai į šių tautų 
ak ičių neįėjo. Vadinas nuo karo nukentėjusieji lietu
viui ligšiol negavo pašalpos iš National War Fund. Bet 
daoar, kuomet Bendras Lietuvių Amerikiečių šelpimo 
Feodas jau yra N. W. F. nariu, todėl tam tikra suma 
bii paskirta ULFRA, kuris rūpinsis sušelpti nuo karo 
nukentėjusius lietuvius.
I Didysis National War Fund vajus šiemet bus spalių 
mėnesyje. Prie to vajaus yra prijungiama ir vietos šel
pimo reikalai. Sakysim, Chicagos metropolijoj yra pri
dedama rinkliava vietos didžiosioms šalpos organiza
cijoms — The Catholic Charities etc. Todėl ši organi
zacija Chicagoje ir vadinasi — Comm.'unity and War 
Fujid.
LIETIMAI IR VAJUS

milijoninės armijos, kurių kruvinuose susirėmimuose 
į pelenus paverčiamos sodybos, sunaikinami laukai. 
Daug civilinių žmonių žūva, daug sužeistų laukia pagal
bos, medikamentų.

Atsižvelgdami į tą skaudžią mūsų tautiečių padėtį, 
turime būti organizuoti, darbštūs ir duosnūs. Juo dau
giau dirbsime ir gausiau aukosime, juo daugiau gau
sime iš NWF ir daugiau savo brolių gyvybių išgelbėsį- 
me.

DAR APIE ULFRA

Mūsų skaitytojai jau yra supažindinti su United 
Lithuanian Reiief Fund of America. Jo istorija yra to
kia: Amerikos Lietuvių Tarybos sušauktoji konferen
cija 1943 m. rugsėjo 1 ir 2 dd., Pittshurgn, Pa., vien
balsiai priėmė rezoliuciją šalpos reikalais ir pavedė 
ALT vaidybai sudaryti bendrą lietuvių šelpimo fondą. 
ALT egzekutyvis komitetas (susidedąs iš L. šimučio, 
P. Grigaičio ir M. Vaidylos) ėmėsi darbo, kuris pra
džioje nėjo lengvai. Kadangi t.uo metu veikė keli ma
žesni lietuvių šelpimo fondai, todėl buvo mėginta jų 
veikimą sukoordinūoti. Šiame reikale buvo daug pasi
tarimų. Pagaliau ALT sušaukė platesnį visų lietuvių 
grupių veikėjų suvažiavimą Chicagon, kuriame nutar
ta suorganiznuoti Bendras Liętuvįų Amerikiečių Šelpi
mo Fondas. Išrinkti iš visų patriotinių grupių 21 direk
torius ir valdyba, kurios priešaky atsistojo energingas 
ir turįs daug patyrimo šalpos reikaluose kun. dr. Juo
zas Končius. Fondas greit gavo čarterį Illinois steite. 
Įsiregistravo President’s War Reiief Control Board 
Washingtone, laimėjo rekomendaciją į National War 
Fund ir, pagaliau, ten priimtas.

Tie visi darbai atlikti ne be rūpesčio. Daug reikėjo 
dirbti, kol nugalėta visos kliūtys, kurių buvo gana daug. 
Registravimas fondo Preridento karo fondų kontrolės 
taryboj, ir paskutinis laimėjihias, tai kun. dr. J. Kon
čiaus energijos ir darbštumo nuopelnas.

Pirmieji aukotojai į bendrąjį lietuvių šalpos fondą 
— ULRFA buvo: Amerikos Lietuvių Taryba, Amerikos 
Vyskupų šalpos Komitetas ($5,000.00), SLA seimas 
$2,000.00).

Dabar visų mūsų eilė: 1) visur suorganizuoti ULRFA 
skyrius ir tikrai gerai prisirengti prie National War 
Fund rinkliavos, būsinčios spalių mėn.

Tad, į darbą!

M G ■?• “))((*

* «a A.a.'M4iUflLfelW

’ Lietuviai ir ligšiol darbuodavosi ir gausiai aukodavo 
bendriems šelpimo reikalams per National War Fund. 
Visuose didesniuose lietuvių centruose buvo sudaryti 
specialūs komitetai, kurie sėkmingai ir garbingai dar- 
Ma osi.
| biemet, kuomet aiškiai žinom, jog iš tos didžiosios 
rinkliavos proporcinė aukų dalis eis Bendram Lietuvių 
Amerikiečių Šelpimo Fondui, dar daugiau dirbsime ir 
dar gausingiau aukosime. Tuoj turi susidaryti specia
lūs komitetai visose kolonijose, į juos turi būti įtraukta 
visos mūsų organizacijos ir draugijos. Neabejojame, 
|iad mūsų parapijos čia ypatingai svarbų ir didelį vaid
menį suvaidins.
|Į Kaip svarbi ir didelė yra šiandieninė Lietuvos žmo-. 
Uių ir jos tremtinių problema, sunku net įsivaizdjoti. 
Kitai tūkstančių mūsų brolių įr sesučių yra išblaškyta 
po viso pasaulio kraštus. Jie skursta, vargsta ir ba- 
flaina. Per Lietuvą pereina dviejų didžiulių valstybių

DANTISTE

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

U Prancūzę Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

Sesuo Marija (pranciškie- 
tė) baigus dantisterijos 
mokslus Marųuette univer
sitete su aukštais požymiąis. 
(NCWC-Draugas)

Kun. dr. Juozas Končius, Bendro Lietuvių Amerikie
čių šelpimo Fondo pirmininkas, kurio energingu ir sėk
mingu pasidarbavimu mūsų fondas priimtas į National 
War Fund.

——

Nacių frantams braškant
Šiomis dienomis jungtinių tautų žygiai visuose karo 

frontuose eina tokiu spartumu, kad Didžiosios Brita
nijos vyriausybės viršūnės — premieras Winston Chur- 
chill ir užsienių reikalų ministras Anthony Eden pra
našauja greitą pergalę. Edenas mano, kad Vokietija 
bus priversta pariduoti bėgyje septynių savaičių.

Kad naciai nebeturi jokios vilties atsilaikyti sąjun
gininkams, tai aišku kaip diena. Nebesulaiko jie nei 
rusų, nei amerikiečių, anglų ir kitų jungtinių tautų 
karo jėgų. Jos 'žygiuoja arčiai Berlyno ir žygiuoja di
deliais žingsniais. Tai sukelia paniką ne tik Vokieti
jos gyventojuose, bet vokiečių armijoj ir net nacių 
viršūnėse. Jau keli ženklai pasirodė, kurie aiškiai kalba 
apie Vokietijos vidurių aunegalėjimą, pairimą. Mėgi
nimas nužudyti Hitlerį, pastarojo kerštas, privedęs prie 
likvidavimo visos eilės vokiečių karo vyrų — generolų 
— yra ženklas, kad naciai Vokietiją jau veda prie 
liepto galo. ’

Vadinas, jau braška nacių frontai ir karo laukuose 
ir viduje. Todėl Churchillo ir Edeno pranašavimai grei
tos pergalės nėra be pagrindo^________ -»■ -

Produkcija reikmenų 
civiliams priklauso 
nuo karo

Civiliai, kuriems rūpi ga
myba daugiau reikmenų, pri 
valo susipažinti su vardu 
Wm. Y. Elliot, nauju direk
torium Office of Ctvilian 
Reųuirements. Nes nuo jo 
priklauso, kokie daiktai ir 
kiek bus gaminama civi
liams.

P. Elliot pradėjo naujas 
pareigas ir jis pareiškė, kad 
reikmenys civiliams nebus 
gaminami, jeigu tas trukdys 
karo pastangas. ,

Gaminimas vieno svar
baus daikto — elektrinio 
proso — jau užtikrintas. Ti-

(Tęsinys)

Ji paslėpė galvą tarp ran
kų1, leisdama klajoti išvar
gusią dvasią po skausmin
gus k atsiminimus. Paskui 
Staiga išsiveržė iš jos bai
mė. Ramybė viešpataujanti 
šventoje vietoje jai sukėlė 
baimės. Ji norėjo bėgti, bet 
jautėsi kaip traukiama, stu
miama pirmyn, prie alto
riaus. Ji nuėjo, ir jos akys, 
nedrįsusios žiūrėti į taber
nakulį, sustojo prie šitos 
Švenč. Panelės, kuri buvo 
viršuj jo.

Statula, didis čia daiktas! 
Pasauliui tai yna puskvailio 
svaičiojimų vaisius. Be to, 
idealo galybė, kuri yra skulp 
toriaus dvasioje, atsispindi 
kūriny, kurį jo genijus su
kūrė. Ak, tikrai graži, pa
traukianti šita Dievo Moti
na! Švelnus nusišypsojimas 
skrajoja ant jos lūpų. Ta
čiau ne tai joje sukėlė są
myšį. Jai atrodė, kad šita 
statula visa apsupta paslap
ties, mįslės, tos paslapties, 
kurią dvasia pastebi giliau
siame dugne. Kažką joje 
galėjo paliesti geroji Moti
na ir išreikšti savo apsiaus
to raukšlėse jos pačios bai
mę ir didelį; džiaugsmą, nes 
ji pajuto labai glaudžiai sa-kimasi, kad ligi pabaigos 

1944 m. jų bus pagaminta vF3e sujungtas baimę ir ra 
net 2,000,000 per metus. Jis mybS-

kad visvien nebus 
gana išpildymui žmonių rei
kalavimų.

Dabartiniu laiku, Elliot 
praneša, kad jo ofisas krei
pia ypatingą dėmesį į įvai
rias radio prietaisas, ypa
tingai radijams ant ūkių.

P. Elliot. praneša, kad ga
minimas kūdikiams drabu
žių ir sunkesnių apatinių 
drabužių jau padidėjo.

FLIS

Berlynas pripažįsta, 
kad Rommel užgautas
LONDONAS, rugp. 2. — 

DNB pranešimas iš Berlyno 
pripažino, kad Maršalas 
Rommel * buvo sužeistas 
Prancūzijoje liepos 17 d., 
bet sakė jis nukentėjęs tik 
smegenų sukrėtimą, ir kad 
jo “gyvybė nėra pavojuje.”

Pranešimas sakė Rommel 
buvo sužeistas kuomet są
jungininkų lėktuvas npšaih* 
dęs jo automobilį.

Tarp įvairių raportų bu
vo sakyta, kad Rommel mi
ręs ligoninėje. Naciai iki 
šiol užgynė, kad Rommel 
buvo sužeistas.

Adm. Oikawa lapo-
f

nų laivyno vadas
NEW YORKAS, rugp. 2. 

—Tokyo radio pranešė, kad. 
Adm. Koshiro Oikawa, lai
vyno ministerijos pareigū
nas, buvo paskirtas laivyno 
generalinio štabo viršininku 
vieton Adm. Shigetaro Shi- 
mada. ------------------- ------- į

Ji sustojo keliems minu
tėms, nedrįsdama žengti nei 
Išsivaduoti iš šito malonaus 
reginio. Ir šita moteris, ku
ri tiek daug laiko buvo pa
miršusi Dievo balsą, par
puolė ant kelių ir išdrįso 
sunerti rankas:

Apie 2 valandą ji paskam 
bino pas kunigą Darmont:

—Klebone, aš atsiprašau 
už sutrukdymą. Aš abejo
jau, ar jus aplankyti, nes 
nežinojau, ar norėsite mane 
priimti. Atėjau jums pasa
kyti... aš atėjau jums pra
nešti... kad Danielius Dona- 
dieu gali grįžti... mano vy
ras atsiėmė skundą, kurį 
buvo padavęs prieš jį.

Kunigas galėjo jai atsa
kyti: aš tai žinau, bet jam 
netiko pasakyti, kad aną 
vakarą aplankė jį jos vy
ras. Po to, ponia Enguer- 
rand kalbėjo, kalbėjo, lyg 
ji bijojo, kad kas jos neper
trauktų :

—Klebone, pasakykit jam, 
kad jis pasitikėtų. Ir, be to, 
aš norėčiau, kad jis žinotų, 
kad aš rūpinuosi jo ateiti
mi... kad aš galvoju jį ap
gyvendinti pas vieną mano 
draugę... kurios vyras yra 
puikus žmogus ... jam ten 
bus gera.

—Per vėlu, ponia.
Ji išbalo.
—Per vėlu ?—sakote — ir 

kodėl ?
—Ponia, aš negaliu jums 

atsakyti. Žinokite tiktai, 
kad Danielius Donadieu yra 
toli nuo čia ir visai saugus. 
Aš tik pridedu, kad ten, kur 
jis yra, teisėjai, niekuomet 
negalės jo pasiekti.

Nelaimingoji atrodė sus
tingusi. Keletą minučių ji 
stovėjo, negalėdama ištarti 
jokio žodžio, paskui bailiai 
prašneko:

—Ar jūs galėtumėt, kle-
gailestingoji Motina, , bone, duoti man jo adresą? 

pasigailėk tų, kurie sulinko Aš būčiau laiminga jam pati
po teisingumo našta!

‘ Ir atbula ji išėjo iš baž
nyčios.

pranešdama, kad nieko ne
reikia jam bijoti.

(Pabaiga bus)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTKMOUTH 9022
W. VIRO. LUMP — Sijoti...........$9.80
STOKER COAL, Ankštos rūšies, £7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP......................$11 25
PETROLEUM COKE (Course). $12 50 
PETROLEUM COKE (PBe Run) {}0 95

NATHAM 
KANTER 

‘IAetuvlikM
Žydukas”

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. I

Phone: YARDS 6054
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Brangi Loreta:

Aš turiu virš keturiasde
šimta metų amžiaus. Esu iš
tekėjusi virš dvidešimts me
tų. Mano vyras tokio pat

fnžiaus kaip ir aš, bet pas 
us kilo štai koks nesusi
pratimas: Aš esu labai šal

to temperamento, labai lė
ta ir turbūt nesimpatiška, 
nes mano vyras tik po ves
tuvių, pradėjo domėtis ki
tomis moterimis. Nežiūrint 
to, mes šiaip taip sugyven
davome, ir auginame du gra
žius berniukus ir vieną mer
gaitę. Aš nuolatos pririšta 

^ie namų ir vaikų, negalė
davau savo vyro vakarais 
išeinančio sekioti, bet pora 
kartų pasitaikė, kad jį su
sekiau blogose vietose. Po 
to, jis mane sumušė, ir sa
kė, kad aš tą visą tik sap- 

^^vau.
maldą. Žiūrėjau tik vaikų 
Bet po kiek laiko, jis pasi
darė kažkoks dar neaiškes
nis idiotas. Bandžiau jį su-- - i ■
prasti, bet jis visuomet ma
ne nustūmęs vadinoi bepro
te. Maniau, kad pusiau to
kia ir esu, bet vieną kartą 
amaiškėjo dar baisesnė mūs 
Wimos tragedija: atvažiavo

_ ., . , , prisižiūrint, — vaikai neuž-
I U arkJfc *r gikrės. Jei manytumei, kaa 

tik nuo jo užsikrės, susira-

ne, ir įsakė kad mes du kar
tu į savaitę eitume į ligoni
nę skiepytis. Paaiškėjo, kad
mano vyras lankydamas blo- terystės luomą. Sakotės esa

te lėta, bet kai atsirado jau 
namuose vargas, — susira
dote ir drąsą, ir kovą, ir 
bylas, ir advokatus. Išmin
tinga drąsa ir kova, — rei
kėjo tada panaudoti, kai pa-

« vietas, užsikrėtė 'sifiliu, 
rėtė mane, ir ačiū Die

vui, kad dar vaikus dakta
ras pripažino neužkrėstais.

Nuo ligoninės tokio pra
nešimo, pradėjau savo vyro
bijoti moterystės ryšiuose, stebėjote savo vyro pirmus 
pradėjau jo neapkęsti ir ieš- paslydimus. Neg kaip liga

t i atsiskyrimo. Užvedėme taip ir blogi papro-
as — jis ir aš. Atsirado Pristeliška, draugiška

pas mane drąsa ir kova, irpetie tada labiausia reikš
mes ėdėmės kasdien leisda- lįnga> kada artima eieLa pa
nų pinigus paistams ir ad-^^ viešpaties meilės ži

burėlį, klysta į tamsumas, 
fos prieteliškog peties, bu
vo reikalingas ir tamstoe 
/yrąs. Tamsta privalėjai bū
ti jo angelu |argu. Jo gynė
ja, jo sulaikytoja. Nežiūrint 
rokia kaina: Ašaromis, mal-

vokatams. Galų gale, aš jj 
išvariau iš namų. Besiskie- 
pinant ligoninėj, ir bestovint 
venerikų eilėse, — degu ii 
sarmatos, nekuriu kur aktų

f dėti, ir vis labiau neken- 
a to vyro, kurs buvo prie

žastis savo ir mano nelai
mės. Ir štai, paskutiniu lai
ku, mano ligoninės gailes
tingoji sesuo, įkalbinėja ma
ne, kad priimčiau tą nelai
mingą vyrą vėl Ji savo na
mus, nes jis jau nepagydo- 
rais, jo gyvenimas trumpas, 
Vprotėjimo slenkstis prieš 
akis, ir man kaipo jo žmo
nai — gali būti vėliau są
žinės išmetinėjimas, kad jį 
ligonį pavariau ir jo išsiža
dėjau.

Brangiausioji Loreta, tar
kite savo žodelį, nes aš to- 

gyvenime jau savęs ne
randu, o jis kasdien beldžia

duris, duoda pinigus vaikų 
išlaikymui, ir puola man į 
kojas atsiprašinėdamas, ir 
gailėdamasis už savo klai
dą. Suniekinta Žmona
Atsakymas:

Priimkime jį. Jėzus nebi
jojo rankas uždėti ant raup
suotųjų. Šimtai vienuolių pa 
siaukojimo misijose. Ne 
tamsta, tai kas nors kitas, 
— turės pamazgoti jūs vy
ro bliūdelį, pataisyt jo guo
lį, apskalbti, apliuobti.

Neišplėšk jo paskutinių 
dienų meilės jo vaikams. Pn 
glausk jį, kaipo ligonįt ir ne
laimingą. Nebijok ligos. Li
goninei prižiūrint ir skiepi- 
nantis,

Argentinos meno žinyba 
organizuoja paveikslų paro- 

nėra didelio pavo-jdas ir jose išstato geriau- 
jaus, išskyrus lytinius ry-! šių dailininkų kūrinius, 
sius ar gilius pasibučiavi-j Dailininkės Onos Drauge- 
mus. Protingai elgiantis ir lytės-Kučinskienės piešti pa-

mink, nes ir tamsta nuo tos į kritikų, recenzijų.
ligos — nesate liuosa. Gy
dykitės abu. Nuolatos tikrin 
kit savo vaikelių sveikatą. 
Laikykitės labai švariai. Gy 
venkite skaistybėj. Nusiga- 
lėkit, ir prieš viens kitą nu- 
sižeminkit. Barniai ir .advo
katai sveikatos neatneš. Ven

mūs miesto ligoninės inspek-! įįię didelių »n«įnprvnvimn 
ei j a, apžiūrėjo vaikus ir ma- Klaidos dalelę, gal ir tams-

ta galėtumei prisiimti. Sa
kotės, esate šalto tempera
mento, o vienok ėjote į mo-

zova, pasiaukojimu, išsiža- 
1 ėjimu, savęs užmiršimu, si 
aet išmintinga gudrybe.

Dabar liko tamstai vienas je įsisiūbavusias audras. Tik
telias — gailestingumas. Ne 
ąriekaištai, ne kerštas. Die- 
w> meilės lazdele pazirem- 
lama, padėk jam eiti atgai
los keliu, o kaa žino, gal ir 
jam Jėzus išties rankas kaip 
mirusiam lozoriui, sugrąžins 
jo sielai gyvybę ir kūnui 
įveikatą.

Saugokite vaikelius, kaip 
savo akis. Nepapiktinkite jų 
blogai* elgėsiais- ar išsireiš-

2monių priežodis sako: 
uždaryk langą nuo saulės, 

kimais. Neduokite jiems su-Jo atidarysi duris daktarui.

Carroll apskritis (county), Wisconsin valstybėje, praeitą pavasarį pasižymėjo pašau
kimais. Visos šios mergaitės iš tos apskrities įstojo į seserų pranciškiečių vienuolyną 
LaCrosse, Wis. Pirmoje eilėje pirmoji iš kairės yra Lcuise Wiskus, greičiausiai bus lie
tuvė. (NCWC-Draugas) , >

LIETUVĖS DAILININKĖS KŪRYBA PARODOSE
Dabartiniu laiku dailinin- vos išeivių organizacija, 

kė Kuųįnskienė dirba nau- Savo meno kūriniais gar- 
jua meno kūrinius, — gam-, sina lietuvių tautos vardą

veikslai, premijuoti trijų Eu
ropos valstybių ir čia susi
laukė labai palankių meno

Dailės Meno Santa Fe pro 
vincijos komisijos leidiny — 
kataloge, atžynaėjimui XXI 
meno parodos, įvykusios Ro
si Galisteo de Rodriguez 
muziejaus salėje Santa Fe 
mieste 1944 metais, numeriu 
164 pažymėtas dailininkės 
Onos Kučinskienės-Draugely 
tės kūrinys “Antes dėl tem
perai’acuarel. (Puošnus 
katalogas atspausdintas al
fabeto tvarkoj).

Vėl keli dailininkės Ru
činskienės kūriniai išstato
mi Rosario įvykstančioj me
no parodoj liepos mėnesį, La 
Platos parodoj rugpiūčio 
mėnesį ir rugsėjo mėnesyje 
Lomas de Zamora organi- 
zuojamoj Argentinos daili
ninkų parodoj, o spalių mė
nesį šios žymios lietuvės dai
lininkės kūriniai pasirodys 
Bellas Artės parodoje Bue
nos Aires mieste.

prasti, kad tėvo blogi dar
bai, įnešė nelaimę į jūsų šei
mą, nes vaikeliai sužinoję 
jūs abiejų bijos ir-negerbs. 
Geri? u paaugusiems aiškin
kite nedorų draugų ir vietų 
žalingumą, šlykščių pavelka

momis, nuolankumu, meile, J tų piktybę, alchogolio, niko-
tino nuodus, ir jų pasekmes.

Malda, darbas ir geri dar
bai, užlygins tamstos sie’.o-

pajuakime, kad nusižemini
mas, gailestis, ir Dievo va
liai nusilenkimas, — yra 
gražiausias gyvenimo vaini
kas. Loreta

• Niekas negali daugiau 
mus nužeminti, kaip mes 
pačios savo blogais darbais.

>

tos vaizdus ir portretus. Jos 
kūryba yra labai aukštos 
vertės. Tarp iš Lietuvos at
sivežtų kūrinių, turi jos nu
pieštą Slabados vaizdą, aša
rose pasgendusį koncentra
cijos rajoną. Girdėjome, kad 
ji žada įsigyti viena Lietu-

intelektualėse argentiniečių 
sferose. Pažinusi abi okupa
cijas, ji drauge su savo vy
ru, buvusiu Lietuvos kon
sulu J. Kučinsku gyvena sa
vo viloje, e. San Martin,
1180, Banfield, F. C. S. Ar- bus gražiai parudęs. Galima 
gentina. valgyti šiltą ar šaltą.

— -f

Norėdamos pasisiūti šias sukneles, rašykite: Sūnplidty Patern 
Co. Ine., 200 Madison Avo., Nsw York, N. Y.

Sukapota jautiena

1 svarą sukapotos į ma
žus šmotelius žalios jautie
nos, 5 “soda crackers” (kre 
kės), pusę puoduko saldaus 
pieno, 1 kiaušinį, 1 šaukš
tuką druskos, sviesto.

Kaip daryti: Išvoliok 
“krekes” su kočiolu, iki pa
virs į trupinius. Tada sudėk 
apie tris ketvirtdalius jų į 
bliūdą ir įmaišyk šaukštu
ką druskos. Įmušk kiaušinį 
į! bliūdą ir gerai sumaišyk 
su krekėm, vartojant medi
nį šaukštą. Tadu pridėk su
kapotą mėsą ir vėl gerai 
sumlaišyk. Pamieruok pusę 
puoduko pieno ir įimaišius į 
jį šaukštą išleisto sviesto, 
užpilk ant mėsos. Dar kartą 
viską sumaišyk ir įdėk mi
šinį į taukuotą blėtą arba 
taip ploną molinį bliūdelį.
Su šaukštu taip sumaišyk ta- sumaišyk didelį šaukš-
mėsą, kad atrodys lyg ga
balas baltos angliškos duo
nos. Apibarstyk viršų liku
siais krekių trupiniais' ir už
dėk keletą mažų šmotelių 
sviesto. Kepa vidutiniai karš 
tame pečiuje per apie pusę 
valandos, iki viršus gabalo

Paspirgintas kralikas

Išplauk kr&liką ir supiu,us- 
tyk į šmotelius. Sudėk į pa- 
sūdintą vandenį, ir tegul sto
vi per naktį. Ant rytojaus, 
išimk iš sūdinto vandens ir 
įdėk į puodą eu šaltu nesū
dytu vandeniu. Kuomet pra
deda virti pridėk ketvirtą 
dalį šaukštuko haking soda. 
Už kelių minutų, nusunk šį 
vandenį ir užpilk šviežiu 
šaltu vandeniu. Įdėk vieną 
citjrjLlį ir du ar tris lapelius 
šalavijas ir šaukštuką drus
kos. Viryk iki mėsa bus 
minkšta. Tada išimk mėsą 
ir išrankiok kaulus. Įvoliok 
mėsą į mišinį), padarytą iš 
krekių, trupinių ir išplakto 
kiaušinio. Tada kepk ant 
skaurados su sviestu arba 
taukais.

Kuomet visa mėsa iškep

tą miltų su taukais likusiais 
skauradoje. ir taipgi įmai
šyk kiek nori to skystimo, 
kuriame kralikai virė, tokiu 
būdu padarydama skanų da- 
žalą dėl valgymo su kraliku.

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

Goethe



B =====

Į kalėjimą arba j... vyskupo rūmus
(Pabaigai)

Netikėtas susipažinimas 
su... Military Police

Savo gyvenime buvau du 
kartu lenkų areštuotas ir 
buvau pakliuvęs į nacių na
gus: kartą, su pasienio sar
gybinių žinia bet be tikro 
leidimo buvau nuvykęs į o- 
kupuotą Lietuvą mirštančio 
dėdės aplankyti, o paskiau 
hebeiškenčiau — be doku
mentų nuvykau į Vilnių, grįž 
tant lenkai areštavo ir pen
ketą valandų išlaikę polici
jos būstinėje paleido.

Kitą kartą — prieš pat 
šį karą — buvau Dancige 
Čia iš Kauno telefonu ga
vau pranešimą, kad mūsa 
laikraščio korespondentas, 
lietuvis, Varšuvoje mobili
zuotas ir reikia rasti naują 
jo vieton. Skubiai grįžau į 
Kauną, kitą dieną išvykau 
į Varšuvą ir lenkų sostinės 
priemiesty policija, pamačiu 
si pase Dancigo, Karaliau
čiaus antspaudas, sulaikė. 
Pora valandų užtrukau, kol 
į laisvę išsiplėšiau. Bet čia 
jie nors tiek buvo geri, kad, 
lyg atsi.eisdami už nekalto 
žmogaus sulaikymą, gerą va 
karienę restorane “užfundi- 
no”.

Naciai išlaikė vieną naktį 
Smalininkų kalėjime ir de
šimtį dienų koncentracijos 
lagery, panašiai buvo ir su 
kitais, kurie turėjo apleisti 
savo tėvynę 1940 m. vasarą.

Bet, žiūrėkite, kokie nuo
tykiai buvo šioje kelionėje: 
traukiny buvo daug karei
vių. Kai kurie — iš tų vie
tų, kur aš važiuoju. Ėmiau 
klausinėti, ką ten galima pa
matyti. Kalbėjausi ir su tais, 
kurie ant rankovių turėjo 
juodus raiščius su didelėmis 
baltomis raidėmis “M P” 
(Military Police). Pasitaikė 
kad tuo laiku (kaip vėliau 
sužinojau) buvo tose apylin
kėse pabėgę keletas karo be
laisvių. MP žmonėms pasi
rodė įtartinas mano akcen
tas. Tikrindami kitų doku
mentus, paprašė ir mano po
pierių. Barodžiau registraci
jos kortelę ir vyskupo raš
tą, kad esu kunigas. Loty
niško rašto jie neįs'sngė iš
skaityti, o registracijos kor
telės jiems atrodė per ma
žai.

— Kur jūsų klasifikacijas 
kortelė? Tos nė nebuvau pa
siėmęs...

šis posmelis — tik 
vyrams

Pirmieji patyrimai Salt 
Lake City buvo ypatingi. 
Besiaiškinant dėl tų doku
mentų teko nuvykti į FBI 
Įstaigą. Čia valdininkai pa
pasakojo šitokią istoriją:

— Prieš keletą savaičių 
buvome sulaikę vyrą, kurs 
įudavė esąs kunigu. Visokių 
pi pasitaiko... Nuvykome pas 
vyskupą, tuoj išaiškino, kari 
is nėra dvasininkas...”

Mintis — vykti ipas vys- 
:upą — man labai patiko, 
u juo bus lengviau susikal
bti, kaip su nepaskaitan- 
iais lotyniškų dokumentų 
aldininkais.
Taip ir buvo. Iš vyskupo 

raštinės patelefonavome į 
Chicagą, kad skubiai pri
siųstų dokumentus. Kol jie 
ateis, man teko pasilikti 
Salt Lake City. Vyskupas 
buvo labai malonus, kad pa
lmė mane slavo globon, pa
kviesdamas pasilikti jų na
riuose. Ir taip — vieton ka- 
ėjimo, patekau į vaišingus 
vyskupo rūmus. Čia jiems, 
trūko kunigų, tai Ekscelen
cija suteikė teisę klausyti 
išpažinčių, o sekmadienį ce- 
’ebravau sumą katedroje. 
Taip, kad galutinai išėjo ge
riau, negu, kad galėjau ti
kėtis — vieton kalėjiman, 
pakliuvau į vyskupo rūmus 
ir prie vyskupo stalo; ge
riau negu kad būčiau visus 
dokumentus turėjęs. Bet jau 
sakau visiems:

— Vynai, jei kur važiuo
site, būtinai pasiimkite clas- 
sification card. Jos neturint, 
ne visada gali pasisekt pa
tekti į vyskupo rūmus...

K. J. Prunskis

Lietuviai
P. Amerikoj
BEŠIRDIS LIETUVIS

Beriso, Arg. — Stasys
Gimbutas savo ir šeimos 
vargu buvo įsigijęs namą. 
Dabar tą namą pardavė ki
tam, pasiėmė ne tik gautus 
už namą pinigus, bet ir vi
sas jo žmonos ir vaikų su
taupąs ir pasišalino. Kalba
ma, būk išvyko į Uragvajų, 
kur turi seserį. Į Argentiną 
jis su šeima atvyko prie! 
dešimtį metų.

Žmona* su vaikais verkia 
palikta be skatiko.

Į PARYŽIŲ TIKTAI 150 MYLIŲ

Prancūzijoj vokiečiai jokiu būdu negali atsilaikyti prieš 
amerikiečius. Pietvakaruose amerikiečiai atkirto Britan- 
ny pusiaaalįį kaip buvo padarę su Cherbourgu. Rytinėj 
daly mūsiškiai su britais nesulaikomai eina į Arranchea. 
Į Paryžių belikę tiktai 150 mylių. (Acme-Draugaa teleph.j

I

DTENJIASTO DRAUGAS, CHICAGO, ttCTTČtl

PIRMIEJI IŠ vlSOŠ GIMINES

1 M

Penktadienis, rugp. 4, 1944

ŽINIOS IŠ GRAND RAPIDŠ, MICH.
šv. Onos pamaldos. Pra- 

eitą savaitę buvo iškilminga 
užbaiga pamaldų prie šv. 0- 
nos. Kun. Norbert Staszak, 
O.F.M., vedė pamaldas va
karais anglų kalba, o kun. 
Vincas Sav.age, Detroito Šv. 
Petro parapijos klebonas, ryi 
tais lietuvių kalba.

Nau jas asistentas. Jau ke
linta savaitė, kaip mūs kle
bonas kun. J. Lipkus sulau
kė naujai paskirtą asisten
tą, būtent kun. Juozą Sa- 
vvoskį. Kaip matyt, tai jis 
mūs parapijoj myli darbuo
tis, nors dar tik trumpas 
laikas, kaip čion paskirtas.

■R

Labai gražios ir įspūdingos iškilmės įvyko Šv. Jono bažnyčioj, Waynesville, N. C., 
kur Raleigh diecezijos vyskupas Eugene J. McGuiness suteikė krikšto sakramentą pir
miems indėnams iš Cherokee giminės (tribe). Vis tai katalikų misijonierių nuopelnas. 
(NCWC-Draugas)

Lietuviai dainininkai 
New Yorke

Liepos 18 d., Central par
ke ir liepos 19 d. Prospect 
parke lietuviai dainininkui 
pasirodė tūkstantinėms mi-

Katinui $100,000 gimi
nėms nieko

DEDHAM, Mass. — Šiam
8-nių metų katinui, vardu 
“Buster”, rūpesčių jau ne
bebus. šiomis dienomis mirė

nioms. Jų daina praskambę- j j0 genas ponas, milijonierius 
jo labai gražiai. j advokatas, Woodbury Rand,

Bendras choras susidarė 
iš parapinių dainininkų, ku
riems solo talkino Chicagos 
operos dainininkė Barbara 
Darlis. Buvo sudainuotos 
septynios dainos: “Jaunimo 
giesmė”, J. Naujalio, “Pasi
sėjau žalią rūtą”, Neimon- 
to, “Pabuskim iš miego” J. 
Žilevičiaus, “Per tamsią n.ak 
telę” ir “Lietuviais esame 
mes gimę” Šimkaus, “Kui 
bėga Šešupė” ir “Karvelė
lis”, č. Sasnausko. Į bend
rą chorą prisidėjo 4 asme
nys iš Maspetho ir 5 iš Šv. 
Jurgio parapijos. Iš New 
Yorko dainavo visas choras 
ru varg. A. Kaminsku. Ap
reiškimo parapijos choras 
gausiai prisidėjo, nes daly
vavo su visais savo choris-I
tais, kuriais rūpinosi varg. 

i A. Stankevičius. Angelų Ka
ralienės parapijos taipgi vi
sas choras dalyvavo su sa
vo vedėju varg. P. A. Dulke, 
kuriam teko bendrą chorą 
sumokyti ir jam vadovauti.

Liepos 19 d. Prospect par
ke B. Brundzienė su savo 
šokėjų grupe pašoko kele-
’ą gražių tautiškų šokių. 

Šiuo pasirodymu daininin
kai ir dalyvavusieji lietu
viai gali pasididžiuoti. Tai 
turi duoti paskatinimo ir a- 
teity mūsų chorams plačiau 
pasirodyti su savo daina.

Bendro choro vedėjas P. 
Dulkė išreiškė pasigerėjimą 
chorų uolumu, dėkodamas už 
tokįi rūpestingą dalyvavimą, 
praktikose ir visame pasi-1 
ruošime. Taip pat padėka 
tenka solistei B. Darlis, stip-1 
riai šį pasirodymą rėmusiai 
dainininkei M. Kižytei, atski. 
rų chorų vedėjams ir vi
siems kitiems.

64 m. amžiaus. Rand paliko 
$100,000 vertės turto. Iš to 
$60 000 palikta tiesiog kati
nui, o $40,000 skirta buvu
siai šeimininkei, Mrs. Mar-

garet Thompson, kad ji 
šiuos pinigus suvartotų ka
tino prižiūrėjimui.

Už tai, kad jo giminės 
taip neapkentė katino, Rand 
atkirto juos nuo $20,000, 
kuriuos buvo manęs gimi
nėms palikti. Rand buvo ki
lęs iš Philadelphia, Pa., ir 
mokslus buvo baigęs Har- 
vard universitete.

Uždaryk langą nuo sau
lės, o atidarysi duris dak
tarui. žmonių priežodis

Jr
GERKIT TIK GERĄ ALŲ, padalytą Chicagoj. Visi 
geria ir mėgsta AMBROSIA Alų, bet, prie to, išdirbė
jai nusprendė padirbti dar geresnį alų, kurį užvardi
no NECTAR. Šis Alus yra pagamintas iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS. Jr.
DISTRIBUTOB 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas 
įstaigas. Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gau
site greitą ir teisingą patarnavimą.

2259 W. Cermak Rd. TeL Monroe 0808
\.

IEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių

UŽ MAŽESNĮ NUOŠIMTI — BE KOMI ALNO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNPER U. 8. GOVERNMENT SUPERVI81ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

John Povvell; tėvus, keturias 
seseris — Mrs. John Norris, 
Amelia, Ann, Rose čionai ir 
penkis brolius — Michael ir 
Joseph, čionai; Pvt. Thomas, 
Truaf Field, Madison, Wis.; 
Cpl. Al, Camp Gruber Ok- 
lahoma; ir Petrą Lansing, 
Mich.

Laidotuvės. Liepos 24 d., 
9 vai. ryto buvo gedulo pa
maldos už sielą Onos Bsn- 
džiuvienės, kuri mirė liepos 
19 d. Palaidota parapijos ka
puose. Paliko liūdėti vyrą 
Kazimierą, dukterį Agotą 
Žemaitienę, du sūnus — Juo 
zą ir Pfc. Adam, Municipal 
Airport, Memphis, Tenn.; ke 
turis anūkus ir ,vieną brolį 
Jurgį Chicagoj.

j

affi

Nauja WAVE. Birželio 21 
d. buvo priimta į WAVES 
viena lietuvaitė iš mūs pa
rapijos — Albina Kamsic- 
kaitė .šiomis dienomis ga
vo žinią, kad turės išvykti 
į Hunter’s College, N. Y.; 
lavybai. Albina yra duktė 
Prano ir Ver. Kamsickų, ku
rie turi kariuomenėj ir sū
nų Joną (Navy Air Cadet). 
Albina dirbo Šv. Marijos li
goninės ‘ofise. Liuosu laiku 
buvo parapijos “junior” var 
gonininkė. Priklausė prie pa
rapijos choro ir Mot. Są-gos 
42 kp.

Pranas ir Ver. Kamsickai
buvo išvykę praeitą savaitę 
į Galesfcurg, III., aplankyti
savo sūnų Joną, Navy Air 

Liepos 29 d. buvo gedulos Į Cadet, kuris apsistojęs Mon-
pamaldos už Mary M. Pow- 
ell, kuri buvo duktė M. ir 
P. Grublauskų, gyv. Hamil- 
ton Avė. Velionė su savo vy
ru John Povvell gyvena 528 
W. Michigan Avė., Lansing, 
Mich. Kiek laiko pasirgus 
mirė St’. La,wrence ligoninėj. 
Atvežta čionai palaidoti. Pa
laidota parapijos kapuose. 
Paliko liūdėti savo vyrą

mouth College, Monmouth, 
III. Sūnus šią savaitę neti
kėtai parvyko namo kelioms 
savaitėms. Po to bus paskir
tas pareigoms, gal, Chica- 
goje. V. M. K.

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

Jr
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prieš-karę Padirbtų Daiktui

Bprtnpilnl«l 
Matrosai

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

Stddlo Oouch

Ateikite šiandiel

Telefonas SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

WEST ROOSEVELT ROAD

STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS * 
----  GERAS PASIRINKIMAS: @

Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallbcard — Plaster Roard— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelia — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) 
Vamzdžių ir tt.

Pleisterio — Cemento — Srutų

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! M 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
S0S9 8. HALSTED ST. TEL. VICTORV 1212

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH. Prea. and Mgr.
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SOPHIE BARČUS RADIO
VAKARUŠKININKU GEGUŽINI

Mykolas kviečia vi
sus ) vakruškinin- 
kų Gegužinę.

Senis Lumšas stumia sa
vo sūnų Kaulą prie Bar
boros.

Seniai Tačkūnai susirūpinę 
apie Barboros kavalierius.

Barbora iš džiaugsmo šo
ka ant vienos kojos.

Iš jos raštų šio karaktorial 
linkumina mūsų plačiąją 
lietuvių visuomenę.

Spitsbukas, kuris 
pavilioja Barboros 
širdį “Abejoja” ?

Petrė smailiai žiū
ri į Spitubukų Bar
boros numylėtinį.

Piršlye Pliurpys ir 
našlys Čiulbys ieškan
tis trečios pačios.

šviesiaplaukis, traukia 
savo dumples sve
čiams polkas grot.

■■

SEKMAD., RUGP. (AUG.) 6 D., 1944 - Pradžia 10 vai. ryte iki vidunakčio - JUSTICE P ARK GARDENS, Archer avė. & Kean avė. - Šokiai, vaišėsT . W .
' B»" 1 B ■ 9 B S -- ----------i... _ 1..... 1 t. 1 1----  B". ...... »-■ ■-■fr- '■ ■ --E....................Į ■ ---į į .u.--------------- aa

Paskubėkime j pagalbą nelaimingie
siems

PALAIMINTI GAILESTINGIEJI. NES JIE LAIMĖS 
GAILESTINGUMU

Kristus, matyt, labai ver
tino gailestingus darbus, nes 
įvairiomis progomis ir įvai
riais žodžiais kėlė gailestin
gumo idėją žmonėse, juos
vadina palaimintais ir žada Į nuvyktų ir suorganizuotų. 
,už tai gausų atlyginimą; net Jei sužinosi kad yra šau

ti, bet, pasitaręs su drau
gais, pats griebkis organi
zavimo. Žinok, kad neturi
ma tam darbui skirtų apmo
kamų žmonių, kurie visur

Nesakyk, kad kai galėsiu 
pats nusiųsiu arba savie
siems nusiųsiu. Taip, gerai 
jei siųsi. Bet žinok, kad daug 
yra tokių, kurie čia savųjų 
neturi ir daugybė našlaičių, 
verkia. Parodyk jiems gai
lestingą širdį, nes palaimin
ti gailestingieji, jie laimės 
gailestingumą. E. $.

lietuvių dalyvavo didelis bū-, ir augusiems.
rys. Buvo daug Advokatų, j Komitetas numato didelį 
daktarų, biznierių įr šiaip darbąi todėl rugp 4 d va_

1 nų bus karo bonas ir kitos, i į susirinkimą rugp. 4 d. va- 
Kurie norit prisidėt išrin- kare, Dariaus-Girėno salėj.

už stiklą vandens paduotą 
vargšui žada atlyginti.

Nežiūrint, kaip šiandien 
Kristus žiūri į-mūsų žemę

kiamas susirinkimas pasita
rimui dėl Lietuvos žmonių 
šelpimo, nemanyk, kad kiti 
turi ten eiti. Visų ta pati

— ar Jo širdis verkia žiūrė- Į Pare^Sa> nes nei vieno širdį 
dama į griaunamą pasaulį j turinčią žmogaus, sąžinė ne
kaip kitados verkė žiūrada- būti rami dėl Lietuvos
mas į Jeruzalę, ar, gal, rūs
tauja matydama sužvėrėju
sius lyg staiga proto nete
kusius žmones, bet vis vien,

1 jei Jis į mus prakalbėtų kaip 
kitados kalbėjo į Palestinos 
gyventojus: lieptų kuo grei
čiausiai gelbėti badaujan
čius žmones, kurių didelė di
džiuma, prieš savo valią ir 
nekaltai, buvo įstumti į šį 
nežmonišką karą.

* Mums, lietuviams, didžiau 
šia pareiga kuo greičiausiai 
griebtis Lietuvos žmonių J 
šelpimo darbo. Ta pareiga' 
liečia ne vieną grupę, nėvien i 
Vladus bei veikėjus, bet visą 
mūsų visuomenę. Tad, lietu- 
|vi ir lietuvaite, jei tavo pa
rapijoj ar kolonijoj nesiran
da šelpimo skyriaus, nelauk 
kad ateitų kas suorganizuo-

nelaimingų žmonių likimo.
Jei draugija ar klubas, 

kuriame tu priklausai, ren
gia vakarėlį iar išvažiavimą, 
duok įnešimą dalį pelno s.kir 
ti Lietuvos šelpimui.

Jei esi vestuvėse, krikšty
nose ar šiaip jau draugiš
kame pobūvy, duok sumany
mą sumesti aukų Lietuvos 
badaujantiems. Kitų tautų 
žmonės tą daro.

Iš Politikos Lauko
Olis į teisėjus komiteto 
veikla Chicagoj

Olis for Judge komitetas 
laikė susirinkimą pirmadie
nį. Išklausyta golfo dienos 
raportas.* Golfo dienos Sėk
mės buvo labai geros visais 
atžvilgiais. Dalyvavo daug 
svetimtaučių, politikierių. Iš

profesijonalų. Visi linkėjo 
kandidatui Oliui likti išrink
tu į teisėjus.

Man pirmą kartą teko ma
tyt tokią inteligentišką pub
liką.

Olis į teisėjus komitetas 
užbaigė vieną dalyką. Da
bar dės visas pastangas ren
gimui* pikniko, kuris įvyks 
rūgs. 10 d., Harms Perk, 
4201 N. Western Avė. Vieta 
yra didelė, su visokiais pa
togumais: 4-riais barais, di
delė valgykla, šokiams salš 
ir daugeliu žaislų vaikams

karą šaukia didelį susirinki 
mą rėmėjų Dariaus-Girėno 
salėj, kad tinkamai prisiren
gus. Piknike reikės daug pa
sišventimo ir darbo iš visų 
geros valios žmonių. Dova-

kime antro lietuvio teisėjo 
Chicagoj, gera proga pagel
bėt tam dalykui atsilankant Pirkite karo bonus

J. J.

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

Vienų Metų Mirties 
Sakaktuvčs

A.
t

Jūsų Maldos

YRA DĖL 
MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės

YRA SIUNČIAMOS
LAIDOTUVĖMS 

KAD SURAMINUS TUOS, 
KURIE LIŪDI

ANELfi STASIULIENfi
<po tėvais Kndrikaitė)

Gyveno 3613 S. Union Avė.
Mirū Rugp. 2 d., 1944 m.,

3:20 vai. ryte, sulaukus puaėu 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr., Gadunavos parap., 
Palipkainių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų Vincentų, seserį Blenorų 
Kiršienę ir jos šeimų Ir kitas 
gimines.

Velionė priklausė prie Lie
tuvių Keistučio Pašelpos Kliu- 
bo ir prie Chicagou Lietuvių 
draugijos.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillipa koplyčioje; 3307 So. 
Lituanica Avė.-
. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
Rugp. 5 d., 1944 nj. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į šv. Jurgio parap. baž
nyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoftirdžiart kviečiame visus 
gimtnco, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Sesuo ir kitos Gi
mines.

Laidotuvių Direktorius An
tanas M. Phillipa, Ttl. YARds 
4908,

Tbe duickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This

%

Buy
DefiBSS BONOS—STAMPS

Now!

Kalba yra visų didysis 
tautos pasistatytas pamin
klas. (Jablonskis)

KAZIMIERAS
BAČIULIS

gyveno 2507 VV. 71 St. ‘
Mirė liepos 31 d., ±1:50 vai. 

vakare, 1944 m., sulaukęs pu- 
»čs amž. Gimęs Panevėžio ap
skr., Remygalos parap., ,Burkr 
lainių kaime. Paliko mflTūdę: 
moteris Rozalija, sūnus Frank, 
2 dužtėrys Violet ir La Verne, 
brolis Viktoras Bačiulis, stuuo 
Julijona ir švogeris Kazimie
ras Barauskas ir .ų šeima, 
broliene Franco Bačiulis ir 
jos šeima: švo'gerka Stella ir 
švogeris Antanas Oeškunas' ir 
jų šeima ir kiti giminėa; Lie
tuvoje brolis Juozapas ir šei
ma ir kiti giminės. Kūnan pa
šarvotas A. Petkaus koplyčioj, 
6812 S. Westem avė. Laidotu
vės įvyks šeštad., Rugp. 5 d. 
1944 m. iš koplyčios 8:30 vai. 
ryte bus atlydėtai) į Gimimo 
Švč. Panelės Marijos parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Bačlu- 
lio giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lieka:
Moteris, Santa, Dukterys, 
Brolis Ir kiti Giminės.

Laidotuvių Direktorius A. 
Petkus, Tel. Grovehiil 0142.

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas 

Dieną Ir NaktJ

Mes Tarime 
Koplyčias 

įsose Miesto 
Dalyse

MARČIA BROWN
(po tėvais Urbaitė)

Jau nukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atnkyrė Ifi 
mūsų tarpo mylimų dukterį, 
žmonų ir seserį Marčia.

Netekome savo mylimos Lie
pos 29 d., J943 m. ir tapo pa
laidota Rugp. 4 d., 1943 m.

Nora laikas tęsiasi, bet mes 
Jos niekados negalėsime už
miršti. iaI gailestingas Dievas 
sutelkia Jai amžinų atilsį.

Mes atmindami Jos liūdnų 
praalfiallnlmų ifi mūsų tarpo, 
užprašėme gedulinga') šv. Mi
ltas su egzekvijomis Rugp. 4 
d., 1944 m., Šv. Jurgio parap. 
bažnyčioje, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus Ir pažįnta- 
mus dalyvauti šio.e pamaldo
se tr kartu su mumia pautmela- 
ti už a. a. Marčia siela.

Nuliūdę:
Vyra* Paul Rrown, Duktė
Martha Gathertne, Tėvai
Mykolas ir Marr-tjnna tir
tai, Hesno Fstelle Ir švo- 
gerls Francis Fenwk4c, 
RroH- Jonas Ir Brolienė 
Ix>rctta, Uošviai Mr. Ir 
Mira. George l)rown ir Gi
minės.

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.
SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIMNEMUL 
Geriausio Materiolo Ir Darbo.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuvl&nu 
klientams pilnų patenkinimų- 

Didysis Ofisas Ir Dirbtu v*:

VENETIAN
Štai vienas ii mūrių gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Ofisas Ir Dlrbtov«: 627 N. WE8TERN AVĖ.

(Netoli Grand Are.)
PHONE: REĖLFT 6108

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2
_••• V* ,

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Rsdio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

P. J. RIDIKAS
8S64 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
________________ Telephone YARDS 1418_______________

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Phone YARDS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—89

LACHAWICZ IR SUNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10766 S. M1CHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2516 
OOMMODORE 676fi

" , PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICfflGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LIULEVICIUS
4848 SO. CAUFORNIA AVĖ. Phone LAF. 8672
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Dievo Apveizdos Parapijos Antras ir Paskutinis Siu Metu Piknikas!
Įvyksta Sekmadienyje, Rugpjūčio (Augusi) 6 d., 1944 m.

Piknike bus šokiai prie geros muzikos. Įvairūs žaidimai ir pasilinksminimai. Pikni
ke bus gardžiai pagamintų valgių didis pa sirinkimas, o ypač Aštuoniolikiečių paga
mintas kugelis užims pirmą vietą ir dėl atsigėrimo bus labai gero alaus. Trumpai

Gražiame Vytauto Parke 115 gat. Crawford ir Cicero avė.
sakant, Piknikas turės viso to, ko geras Piknikas reikalauja. Taipgi, atvykite su 
savo draugais ir pažįstamais ir linksminkitės kartu su visai. Piknikas prasidės pap
rastu mūsų piknikų laiku ir tęsis iki vėlu mos. \ ,

Nuoširdžiai kviečiame visus. . . ........................................................................... Kleb. Kun. A. C. Martinkus, Par. Komitetas ir Aštuoniolikiečiai

Pasišventimas žmonijos labui «

Dingus vyrui daktarui, našlė pasiryžus 
tęsti jo darbą šiaurės dykumose

Liepos mėnesį, Lt.’ Oliver 
Austin, buvęs Cook County 
ligoninės daktarų štabo na
rys, pasisiūlė vykti į šiauri
nės Kanados dykumas ir ten 
sustabdyti epidemiją ten gy
venančių Eskimų tarpe pirm 
negu ji imtų plėstis ir pa
siektų kariuomenės stotį,

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

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

tuvę Rakandų, Jevvelry, 
Rekordų ir Radio Setų mų- 
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINAUDOKIT

BEI)KIRO RADIO VALANDOS:
WCFIj, 1«O« K., Nedėlios 
vakare — V :30 P. M.
WHTO, 1450 K.. Ketveco 
vakare — 7:00 P. M.

DARGUTIJ'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1983 M

WHFC -1150 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Ud 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Iki 8 v. v.
MARGUČIO ofiso adresas:

6755 S. W ėst e m Ave„ Chicago, I1L
u. Telefonas — GROvehill 2242
Btyi 4-------- =5=

--------- ..........- - - 1 ” ■ " ■ .. ......--------------------------------- --------------------

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavlmul, Reflnannavlmal— 
ANT LENGVŲ MĖNESINIŲ IAMOKEJIMŲ!

Panaudokite Proga Dabartinėms temoms 
NnoAlmčIo Rotoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflm> trtolgoje. Jtlmj Indeliai 
rfl pert Ingai globojami Ir Ilgi g5,000.00 ap- 
draunti per Federsl Savinas and I*mmi In-, 
minuiee Corporation. J Tisų pinigai bus greitai 
Išmokomi jums ant pareikalavimo./

SENIAUSIA IR tVMIAUSTA IJETUVTŲ 
FTNANSINC IŠTAKIA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINOS AND LOAN 
TEL: CALUMET 4118 Jos. M. Mogerts. See’y.

kur jis buvo posto gydyto
ju. Pakeliui, jį vežančiam 
lėktuvui ištiko nelaimė. 
Hudson įlankoj rastas sudu
žęs lėktuvas ir vairuotojo 
lavonas. Bet gydytojo Lt. 
Austin kūnas nesuranda
mas, ir mažai beliko vilties, 
kad jis bus rastas.

DABAR SIŪLOSI ŽMONA

Bet ši karžygiška istorija 
nesibaigia. Graži ir gabi žu
vusio leitenanto gydytojo 
žmona, našlė Jean, pasisiūlė 
vykti į tuos pačius šaltus 
Kanados tyrus ir toliau tęs
ti vyro sapnuotus darbus. 
Dabartiniu laiku ji eina gy
dytojo pareigas Cook Coun
ty ligoninėje, Chicagoje. ir 
jai žiūri į akis šviesi ateitis. 
Bet ji pasirengus palikti sa
vo patogią vietą ir vykti į 
Kanados leduotą kraštą, sa
vo žuvusio vyro atminimui, 
mažinti bejėgių žmonių 
skausmus. Vieta, į kurią ji 
vyksta, yra dar 1,000 mylių 
už Winnipeg, Kanada, kur 
kitas gydytojas randasi tik 
už 600 mylių.

Tai karžygiškas pasišven
timas. Kad tik pasaulyje 
būtų daugiau panašaus pasi
šventimo artimo labui.

75 METŲ AMŽIAUS PROGA

Prelatas John A. Ryan, direktorius Nacionalės Katali
kų Gerovės Tarybos Socialinio Veikimo departamento, 75 
metų amžiaus sukakties proga, suruoštame jam bankiete, 
Washingtone, sveikinamas prelato Michael J. Ready (kai
rėj) vyskupų vardu. Viduryj Kathryn A. Creveling, ge- 
neralė sekretorė Moterų Sekcijos prie Nacionalės Kata
likų Gerovės Tarybos. (NCWC-Draugas)

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <>

Lietuvė atžymėta
Už tai, kad jos pasiūly

mu organizacija dabar su
taupo pusę viso savo rašo
mojo popierio, p-lė Darlene 
Pachankis, 22 m., 5919 So. 
Troy St., vakar gavo viešą 
užgyrimą ir tam tikslui ypa
tingą raštą. P-lė Pachankis 
yra stenografė kariuomenės 
inžinieriaus ofise Civil Ope
ra patalpose. Jos tėvas, 
Jonas Pachankis, užima at- 
sakomingą vietą Peter 
Troost paminklų bendrovė
je, 4535 W. Washington 
blvd.

Gangsteris pašautas
Lawrence Mangano, 54, 

vienas paskiausių garsios 
Capone šaikos gengsterių, 
vakar buvo nežinomų pikta-

A8SOCIATION 
8226 80. HALSTED ST.

darių iš pravažiuojančio au
tomobilio mirtinai pašautas 
kai lipo iš savo automobilio 
prie Blue Island, Morgan ir 
Taylor skersgatvių. Mirė 
Bridewell ligoninėje į kelias 
valandas po pašovimo.

Policija spėja, jog Man
gano pašautas dėl gemblini- 
mo kokių kivirčių su kitais 
gengsteriais. Pašovimo laiku 
su Mangano buvo vienas jo 
draugų, Mike Pontillo, kuris 
buvo nuo šūvio lengvai su
žeistas kairioj kojoj, ir Rita 
Reyes, 25, kuri spėjo laiku 
pasislėpti nuo kulkų.

--------- $----------------

PIRKITE KARO BONUS

Kruvinas streikas sulaikė judėjimą
PHILEDELPHIA, Pa. — 

Jau kelinta diena kai šiame 
mieste sustabdytas važiavi
mas požeminiais ir viršuti
niais (elevated) trauki
niais, kadangi transportaci- 
jop kompanijos baltieji dar- 
binįnkai sustreikavo, kuo
met kompanija, dėl darbi
ninkų stokos, pradėjo tam 
tikriems darbams trauki
niuose pratinti juodukus. 
Baltieji tam pasipriešino ir 
sustreikavo.

MUŠTYNES

Negana to. Daugelyj vie
tų mieste tarp baltųjų ir 
juodukų iškilo * kruvinos 
muštynės. Gaujos vyrų, dau
giausia negrų, apsišarvavę 
peiliais, buteliais, revolve
riais, kuolais ir akmenimis 
maršavo per miestą ir kur 
pamatė išdaužė vaistinių, 
karčiamų ir valgyklų lan
gus. Kitur primušė praei-

Visko yra, tik ne duonos

Neapolis tai pirkėjų rojus
Nors vokiečiai bėgdami 

miestą skaudžiai apiplėšė ir 
jau keli mėnesiai kai jame 
randasi “pinigais apsikrovę” 
amerikiečiai, Neapolio mies
te, Italijoje, galima gauti 
daugiau prabangų, negu kad 
Londone ar Algiers mieste. 
Ten dar galima rasti pirki
nių, kurių sunku gauti net 
New Yorke.

KOJINES, LAIKRODŽIAI 
IR T. T.

I
Einant Neapolio gatvėmis, 

krautuvės matyt pilnai pri
krautos šilkinėmis kojinė
mis, geros rūšies šikšninė
mis pirštinaitėmis, kaklary
šiais, šalikais, laikrodžiais, 
kristalo stiklais ir lėkštėmis 
ir naktiniais marškiniais, 
kurie parduodami net po 
$25 porai.

Tokie reikmenys kaip ži
bintuvai (flashlights) ir ra
šomos plunksnos, kurių taip 
sunku gauti Anglijoje, par
duodami pačiose gatvėse. 
Pedlioriai kupinais vežimais 
juos siūlo praeiviams.

Vietos, kur parduodama 
minkštieji gėrimai, kava, 
šokoladas ir pyragaičiai, 
tiesiog grūste prisigrūdę 
kostumeriais, o lentynos 
linksta visokiausiais margu
mynais. Tam tikrose miesto 
dalyse tiesiog sunku prasi
stumti pro tirštas pirkėjų 
eiles.

BET TRŪKSTA DUONOS
Tačiau šis prekių gausu

mas yra apgaulingas ženk-

vius, apvogė ir leido akme
nis į automobilius. Policija 
iššaukta maištininkus išvai
kyti. Apie 300 jų areštuota. 
Daugelis sužeistų asmenų 
paimta į ligonines. /

KENKIA KARUI 
Šis surakintas judėjimas

labai rimtas, kadangi mies
te ir apielinkėse daug dirba
ma karo reikalams. O dėl 
streiko neapsakomai daug 
svarbios gamybos kasdien 
neišeina. Traukinių kompa
nijos viršininkai kreipiasi į 
Washingtoną ir manoma, jei 
dalykas neužsibaigs geruo
ju, galimas daiktas, kad vai* 
džia gali įsikišti ir kariuo
menės pagelba vėl atidaryti 
traukinių bėgimą.

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

las. Neapolyj toli gražu ne 
viskas taip gera. Matosi dar, 
kaip ir visada, didelis skai
čius vargšų ir ubagų. O kas 
aršiausia, Neapolyje trūks
ta duonos, žmonės nedaval- 
gę. Karas sunaikino tas vie
tas, iš kurių pirmiau pra- 
misdavo Neapolis.

s
Amerika, tiesa, čia prista

to daug maisto, tačiau pri
statymas ima tiek daug lai
ko ir nėr kur valgis sudėti. 
Bado, tiesa, nėr Neapolyje, 
bet žmonės labai prastai pa
valgo ir dėl to baisiai su
menkėją, nusibaigę. Kur tik 
eisi, ant sienų ir trokų ma
tosi didelėmis raidėmis iš
rašyta: “Mes norime taikos 
ir duonos!” Restoranuose 
dar galima gerai pavalgyti, 
bet kareiviams įsakyta ten 
nesilankyti dėl bendros 
maisto stokos.

Kaip ir visur, kebli mais
to padėtis sudarė progos 
juodosios rinkos (black 
market) sėbrams pasipelny
ti, Kas turi pinigų, gali gau
ti ko tik nori, tik, žinoma, 
prisieina mokėti svaiginan
čias kainas.

Tai karo pasekmės. Bėdoj 
ir ta duonelė daug skalses
nė. Kiek daug žmonių šian
dien visam pasaulyje vargo 
prispausti, ištiesę rankas 
maldauja duonelės, o mes 
kartais skundžiamės, kad 
negauname “steiko”, kad 
mažai svaigalų, “ice creamo” 
nėra ar kitų kokių prasi
manytų dalykų.

Ieško kraujo davėju
Mr. ir Mrs. James Beni- 

nato, 2724 So. Union Avė., 
ieško gailestingų kraujo da
vėjų savo dukteriai Phyllis, 
23 m., kuri keistos kraujo 
ligos parblokšta, guli Šv. Lu
ko ligoninėje.

MINĖS DVEJAS SUKAKTUVES
Šiomis dienomis Anthony 

H. Kasperui sueina lygiai 
27 metai kaip vedęs ir 8
metai kaip biznyj. Tuo būdu»
Rugpjūčio (Aug.)

5-tq ir 6-tq d.
įvyksta šių dviejų sukaktu
vių minėjimas ties 5059 So. 
Wells Street.

Draugai, giminės, Kostu- 
meriai ir šiaip pažįstami y- 
ra prašomi atsilankyti ir tu
rėti kartu valandėlę links- 
maus laiko praleisti.

ANTHONY H. KASPER ANTHONY H. KASPER

/ mus
X Arlauskienė, žmona Ci

cero biznieriaus J. Arlaus
ko, šiomis dienomis rimtai 
susirgo. Arlauskai gyvena 
adresu 1616 So. 49 Ct., Ci
cero, III.

X Springfield, III. vysku
pas šiomis dienomis į savo 
dieceziją priėmė susipratusį 
lietuvį Antaną Tamulį, kurs 
teologijos mokslą tęs Ken- 
rick seminarijoj, St. Louis, 
Mo.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, choras ateinantį sek 
madienį turės išvažiavimą 
Sand Dunes, Ind. (State par 
ke). Su choru vyksta visa 
eilė žymių ciceriečių.

X Kun. Kaz. Barauskas, 
“Draugo” redakcijos narys, 
šią savaitę tai vienur, tai 
kitur pavėsiauja ir stiprina 
sveikatą. Jis yra labai rū
pestingas ir begalo kruopš
tus žurnalistas.

X Agn. Gilienė, Ant. Leš
činskienė ir J. Pukelienė iš
vyko į Maine valstybę, kur 
dalyvaus pašventinime nau
jo lietuvių Tėvų Pranciško
nų vienuolyno ir, gal, kai 
kurį laiką ten paatostogaus.

X M. Petraitienė, vestsai- 
dietė, dabar smagiai atos
togauja pas savo sūnų Juo
zą ir marčią Moniką San 
Diego, Kalifornijoj. Chica 
gon žada negreit grįžti.

X “ Draugo” ofisas pasi
puošė dviem šilko vėliavom 
— Amerikos Jungtinių Val
stybių ir Lietuvos. Jos labai 
puošia pertvarkytą ir atre
montuotą administracijos ir 
redakcijos ofisą. Neužilgo o- 
fiso sienos bus dar papuoš
tos dideliais Lietuvos regi
niais. Vis tai adm. kun. P. 

j P. Ciniko, MIC., iniciatyva.




