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Rusai veržiasi arčiau Prūsių
Amerikiečiai įėjo j Brest uostą; 

skuba rytuosna, Paryžiaus link
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 6. — Pasivarę 
140 mylių per penkias die
nas, Amerikos šarvuočiai 
vakar naktį įsilaužė į Brest 
uostą, Breton pusiausalio 
gale. Kiti šarvuočių daliniai, 
pasiekę Loire upės žiotis 
prie Nantes, tuo uždarė vi
są Breton pusiausalį.

Neoficialūs raportai sakė 
Nantes, o gal net ir St. Na- 
zaire, buvo amerikiečių ap
supti, ir kad ten sugauta 
keturių priešo divizijų liku
čiai, gal iš 25,000 karių.

Toliau šiaurėje amerikie
čiai pasistūmėjo 29 mylias 
rytuosna, užėmė Mayenne, 
persikėlė per Mayenne upę, 
ir skuba Paryžiaus link.

Atakuoja submarinų lizdus Brest uoste
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 6. — Dideli skai
čiai britų bomberių vakar ir 
šiandien atakavo Brest uos
tą, Prancūzijoje, kad ne
duoti naciams progos eva
kuoti tą laivų ir submarinų 
bazę.

Maždaug 1,100 Amerikos 
bomberių vakar ir šiandien

Naujas U. S. išlipdamas Biak saloje
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rugp. 
6. — Amerikiečiai ketvir
tadienio ryte atliko kitą iš- 
lipdinimą Biak saloje, prie 
Korim įlankas, kurią japo
nai bandė vartoti pabėgi
mui. Kariai, lėktuvų ir lai
vų padedami, greit užėmė 
priešo reikmenų bazę.

Lėktuvams ir laivams 
juos atakuojant, japonai 
traukiasi iš Geelvink įlan

Kiniečiai veržiasi gilyn j Tengchung
CHUNGKING, rugp. 6.— 

Kiniečiai kariai, perlipę per 
senąją sieną aplink Teng
chung miestą, Yunan pro
vincijoje, veržiasi gilyn į tą 
japonų laikomą centrą.

Kiangsi provincijoje ki
niečiai sumušė kairiąjį ga
lą japonų linijos pagal Can- 
ton-iHankow geležinkelį, ir

KALENDORIUS

Rugpjūčio 7 d.: Šv. Ka
jetonas; senovės; Drąsutis 
ir Protenė.

Rugpiūčio 8 d.: Šv.Ciri- 
jako ir Draugų; senovės: 
Uogintas ir Daiva.

ORAS
Ūkanota. Vėsu. Gali būti 

lietaus.

Britai kariai, sekdami 
staigų nacių pasitraukimą 
iš Odon upės linijos į piet
vakarius nuo Caen, užėmė 
buvusias priešo pozicijas 
Villers Bocage, Aunay-sur- 
Odon, Evrecy ir Esąuay 
bei daug kitų vietų.

Žygiuodami į Loire upės 
žiočius amerikiečiai užėmė 
Redon ir pasivarė dar 30 
mylių iki “punkto pietry
čiuose,” kas reikštų netoli 
Nantes.

Sąjungininkai nuskandino 
septynis nacių laivus, kurie 
bandė pabėgti iš St. Nazai- 
re uosto.

Prie St. Malo uosto ame
rikiečiai randa didelę opo
ziciją.

pakartojo atakas ant Vo
kietijos. Jų taikiniai buvo 
Toulon ir Brest laivų ba
zės, Prancūzijoje, ir alie
jaus varyklos bei aerodro
mai Berlyno, Hamburgo ir 
Kielo apylinkėse. Vakar jie 
taipgi puolė lėktuvų fabri
kus Vokietijoje.

kos rajono, į vakarus nuo 
Biak.

Britų Naujoj Gvinėjoj, 
amerikiečiai veržiasi vis 
giliau į japonų linijas. Vė
liausias raportas sako jie 
pasistūmėjo dvi mylias ry
tuosna nuo Driniumor u- 
pės. Toje apylinkėje, sąjun
gininkai per 11 valandų at
mušė keturias japonų ata
kas.

pasivarė pirmyn mūšiuose 
Hengyang pakraščiuose, 
kur japonai yra apsupę ki
niečių garnizoną.

Sąjungininkų lakūnai su
naikino japonų artilerijos 
pozicijas prie Hengyango 
We8t stoties, ir kiniečiai 
tuomet atsiėmė keturias 
stiprias pozicijas iš japonų.

Suomija gavo rusu 
įspėjimą dėl taikos

LONDONAS, rugp. 5. — 
Britų radio sakė sužinota, 
jog “rusai 11 dienų atgal 
pranešė suomiams, kad jie 
vis dar pasiruošę tartis dėl 
taikos,” bet įspėjo, kad il
gai nebus laukta, ir Kareli
jos ofensyva bus atnaujin
ta ateinančią savaitę.

VOKIEČIAI NEŠA SAVO KAPINES

Amerikos militarinių policininkų saugotai, suimti vokiečiai neša savo žuvusių 
draugų lavonus į militarines kapines Brehal’e, Prancūzijoj.

į. (Acme-Draugas Telephoto.)

U. S. lėktuvai puolė 
Bonin, Vokano salas

NEW YORKAS, rugp. 6. 
— Tokyo radio sakė Ame
rikos lėktuvai ir vėl ataka
vo Bonin ir Volcano salas, 
kurios randasi apie 650 my
lių nuo pačios Japonijos.

Anot japonų, lėktuvų tai
kiniai buvo Iwo ir Chichi, 
Bonin salose, ir įvairios po
zicijos Volcano salose.

(Amerikos laivynas prane
šė, kad mūsų lėktuvai pa
darė didelius nuostolius ja
ponų laivų konvojui vande
nėse netoli nuo tų salų.)

Vietoj raštų, naciai 
padegė visą konsulatą

ANKARA, rugp. 6. — Vo
kietijos konsulatas Izmire, 
kuris buvo vienas didžiau-

i
šių nacių šnipų centru, tu
rėjo tiek slaptų dokumen
tų sudeginimui, kad geriau 
padegė visą konsulatą.

Išvarysime japonus 
iš Burnos: Stilweli

KANDY, Ceylon, rugp. 6. 
— Gen. Joseph Stilwell sakė 
japonai Burmoje buvo smar 
kiai supliekti, ir pranašavo, 
kad sąjungininkai galės at
siimti Rangoon taip pat 
greit, kaip japonai jį užė
mė.

Stilwell sAkė nuo metų 
pradžios Burmoje išmušta 
bent 50,000 japonų karių.

Montreal gyventojai 
neturi, transportaci jos
MONTREAL, rugp. 5. — 

šio miesto gyventojai vyko 
į darbavietes - pėksti arba 
nuosavuose automobiliuose, 
kadangi 4,000 transportaci- 
jos darbininku streikuoja 
jau trečia diena.

VOKIEČIAI ATSISAKO Mikolajczyk sudarys 
TNGRĮŽTI | TĖVYNĖ

ANKARA, rugp. 6^ —
Vokiečiai Turkijoje prieši
nasi grįžimui į savo tėvy
nę, nežiūrint gestapo grą- 
sinimų, kad bus atkeršyta 
jų šeimų nartams esantiems 
Vokitijoje.

Po nutraukimo santykių 
tarp Turkijos ir Vokietijos, 
čia nuolat girdimas gandas, 
būk nacių ambasadorius 
^Turkijai, Franz von Papen, 
negrįš į Reichą,- nors jo šei
ma ten. Ankstyvesni rapor
tai sakė Von Papen išskri
do Vokietijon prieš trejetą 
dienų.

Vienas šaltinis spėjo, kad 
bent pusė 3,000 Turkijoj e- 
sančių vokiečių pasirinks 
internavimą Turkijoje vie
ton grįžti Reichan.

Sako neduos naciams 
eiti per Bulgariją

LONDONAS, rugp. 6. — 
Suvėluotas pranešimas iš 
Ankara sakė Bulgarija ne
va nedavusi leidimo vokie
čių kariama važiuoti per 
Bulgariją, jeigu įvyktų ka
ras tarp Vokietijos ir Tur
kijos.

Sakoma tas nutarimas 
praneštas nacių ambasado
riui Sofijoje.

KARO BIULETENIAI
— Rusų kariuomenė stu

mia nacius atgal į šiaurę 
nuo Klaipėdos.

— Nacių garnizonas Lo- 
rlent uoste pasisiūlė pasi
duoti sąjungininkams, 
japonus.

— Nacių komisaras Len
kijai, Hans Franck, pabėgo 
iš Varšuvos.

— Vokiečiai kalba apie 
mūšius pačiuose Rytprū
siuose; rusai dar nieko apie 
tai nesako.

*3

koalicinę vyriausybę
WASHINGTON, rugp. 5. 

— Patikimi šaltiniai sako 
Maršalas Stalinas sutiko 
leisti Lenkijos Premjerui 
Mikolajczykui sudaryti koa
licinę vyriausybę, kuri pra
dės veiklą Varšuvoje, kuo
met ta sostinė bus išlais
vinta.

Sakoma Mikolajczyk ir 
Stalin susitarė dėl sudary
mo kabineto iš Lenkijos 
vyriausybės Londone, pože
mio veikėjų Lenkijoje, ir 
rusų remiamo komiteto na
rių, ir kad toji vyriausybė 
būsianti pilnateisė, o ne ru
sų prievartos padarinys.

Sąjungininkai išlipo 
dviejose Adrijos salose

ROMA, rugp. 6. — Sąjun
gininkų daliniai išlipo Kor- 
cula ir Orebic salose, prie 
Jugoslavijos kranto, rugp. 
2 d., atakavo priešo laivus, 
padarė nuostolių priešo gar
nizonui, ir saugiai pasitrau
kė. Britų laivai ir lėktuvai 
saugojo išlipdinamus dali 
nius.

Robotinės bombos 
sunaikino krautuvę

LONDONAS, rugp. 6. — 
Skfendančios bombos spo
radiškai krito ant pietinės 
Anglijos ir Londono apy
linkės. Vakar dieną viena 
tų bombų išsprogdino dide
lę krautuvę.

Darbininkai jau išėmė ke
lis lavonus iš griuvėsių ir 
ieško daugiau. Keli asmenys 
tuo pat metu žuvo gatvė
je, o kiti buvo sužeisti.

Amerikos ir Anglijos lėk
tuvai vakar ir šiandien ata
kavo tų bombų platformas 
Pas de CalaiB apylinkėje, 
Prancūzijoje.

Užėmė Stoškus, Semenėliški, Jurga
budžius; po mūšių atsiėmė Didvyžius

LONDONAS, rugp. 6. — Rusų kariuomenė perėjo 
per miškus ir pelkes Lietuvoje, netoli nuo Rytprūsių sie
nos, ir žygiuodami į Širvintas, vokiečių pasienio stotį, 
užėmė Stoškus. Vokiečiai smarkiai priešinasi prie Ryt
prūsių sienos, matomai po įsakymu1 muštis iki paskuti
niųjų, ir neleisti rusų kariuomenei įžengti į Reichą.

Mūšių aršumas nurodomas tuo, kad rusai trečią kar
tą per penkias dienas atsiėmė Didvydžius, astuonias my
lias nuo Rytprūsių ir tris mylias į pietus nuo Stoškų.

Šimto mylių ilgio frontu prieš Rytprūsius rusai va
kar veržėsi pirmyn ir užėmė Semenėliškį, devynias my
lias nuo sienos, ir Jurgabudžius, 10 mylių nuo sienos.

Šiaurinis Gen. černiakovskio armijos galas dasivarė 
iki 56 mylias nuo Tilžės, kucr užėmė Ilguvą, prie Nemuno 
upės.

Vokiečių komanda sakė smarkios kovos vyksta - Su- 
dargo-šakių rajone, o Transocean agentūros pranešimas 
sakė rusų armi jos daliniai prasilaužė “prie Rytprūsių sie
nos” netoli nuo Virbalio, ant vieškelio einančio iš Kauno 
į Karaliaučių.

Lenkijoje, rusai užėmė ------------------------------------ -
svarbų Stryj susisiekimo žengė Rytprūsių sieną, bet 
centrą Karpatų kalnuose, i vėlesnis Transocean prane- 
Iš raportų duodasi supras-Į Šimas sakė, kad naciai, po 
ti, kad vokiečiai partraukė smarkių mūšių, sulaikė ru

sus netoli nuo sienos.
Pietinėj Lenkijoj, vokie* 

čiai smarkiai priešinasi ru
sų puolimams ant Varšu
vos, o pačioj sostinėj len
kai patrijotai, atakuodami 
ginklų ir amunicijos, buvo 
priversti paleisti ankščiau 
užimtas geležinkelio stotis 
ir kai kuriuos didesnius 
pastatus.

Toliau pietuose kiti rusų 
daliniai, kurie persikėlė per 
Visla upę plačiu frontu, ir 
tuomet pasuko į pietvaka
rius Krakuvos link, dabar, 
sakoma, persikėlė per Nida 
upę ir dasivarė iki 30 my
lių nuo Krakuvos, paskuti
nės didelės nacių bazės prieš

naujų rezervų į rytinį fron
tą ir tuo būdu sustabdė ru
sų greitą žygiavimą kai ku
riuose rajonuose.

Stryj, 38 mylias į pietus 
nuo Lvovo, ir apie to paties 
atstumo nuo Čekoslovakijos 
sienos, dominuoja kelius 
per Viškovą ir Beskid per
ėjas jj Čekoslovakiją. Rusai 
šiuo laiku randasi prie Mi- 
zyun Stary, maždaug pu- 
siaukely tarpe Stryj ir sie
nos.

Rusų lėktuvai atakuoja 
visus svarbiuosius kelius 
einančius į Rytprūsius, ir 
dideli tankų daliniai nuolat 
puola nacių linijas.

Raportai iš Berlyno inti-
mavo, kad rusai gal jia,u per- j pačią Vokietiją.

Kaujasi su naciais Florencijos mieste
ROMA, rugp. 6. — Na

ciams pranešant, kad jų ka
riuomenė evakuavusi Flo
rencijos miestą, ir skelbiant 
jį atviru miestu, britų aš
tuntos armijos kariai dasi
varė iki miesto centro, kur 
kaujasi su naciais gynėjais.

Ners naciai sakė Floren
cija padaryta “atviru mies
tu,” faktas, kad jų kariuo
menė ten priešinasi bri
tams, ir kad jų artilerija 
apšaudo tą miestą, parodo, 
jog ta “evakuacija’’ ir pas
kelbimas buvo tik įprasta

Valdo tris ketvirtdalius Guam salos
PEARL HARBOR, rugp. 

6. — Adm. Nimitz pranešė, 
kad 22,000 Guam salos ci
vilių gyventojų pasidavė a- 
merikiečiams, kurie dabar 
valdo tris ketvirtdalius tos 
salos.

Ketvirtadienio vakare ir

Į nacių propaganda. Iki šiol 
sąjungininkai nėra šaudę į 

1 tą istorinį kultūros pamink
lų miestą.

Naciai tebelaiko kalnus 
abiejose Florencijos pusėse 
ir iš ten šaudo į britus.

Toliau į vakarus, indėnai 
kariai pasivarė iš pozicijos 
skers Mėsa upės ir dasiva
rė iki 1,000 jardų nuo Signa.

Į rytus nuo Florencijos, 
britai kariai užėmė Bagno- 
ripoli ir artinasi prie Arno 
upės į šiaurę nuo miesto.

sekantį rytą amerikiečiai 
atmušė kontratakuojanč js 
japonus. Sukonsolidavę ii-

Komunikatas pranešė, 
kad lėktuvai numetė 25 to
nus bombų ant Wotje ato- 
lio, Marshaluose, ir 60 tonų 
ant Truk bazės.
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU
30-ji Lietuvių Diena 
rugpjūčio 15-ta

Lakevvood, Pa. — Šįmet, 
kaip ir kitais metais, 30-ji 
Lietuvių Diena įvyks toj pa
čioj vietoj, Lakewood, Pa., 
rugpjūčio 15 d. Rengėjai tos 
dienos yra sekantieji:

Garbės pirmininkas kun.

jone, eis minėtiems vienuo
lynams.

Lietuvių dienos tikslas 
gražus, brangus. Palaikoma 
lietuvių tradicija. Palaiko
ma lietuvių vienuolynai.

Visi, kas gyvas, vykime 
į Lietuvių Dienų, Lakewood 
Pa., rugp. 15 d. Kalbinkim 
vienas kitą, kad vyktų į par
ką tą dieną. Savo dalyvavi-

Pk Česna, Mahanoy City, Pa.; mu sav0 finansine parama
pirmininkas kun. J. šukevi- 
čius, Tamaąua, Pa.; vice pir
mininkas kun. A. Degutis, 
Maizeville, Pa.; raštininkas 
kun. P. Laumakis, St. Ciair, 
Pa.; iždininkas kun. K. Ra
kauskas, Minersville, Pa.

Spaudos komisiją sudaro: 
kun. J. Bagdonas, Mahanoy 
City, Pa., ir kun. M. F. Dau
mantas, Girardville, Pa.

Be šio komiteto, visos lie
tuvių parapijos šioj apylin
kėj prisideda prie sėkmingo 
surengimo Lietuvių Dienos 

Pelnas bus paskirtas vie
nuolynams : Šv. Kazimiero, 
Šv. Pranciškaus ir Jėzaus 

' Nukryžiuotojo seserų vienuo 
lynams.

Kadangi yra karo laikas, 
nutarta šįmet nelaikyti šv. 
Mišių parko pavilijone. Vi
siems patariam išklausyti 
šv. Mišias savo parapijos 
bažnyčioj.

Kadangi feaeralė valdžia 
reikalauja, jog visi darbinin
kai dirbtų tą dieną, todėl 
nutarta surengti programą 
4:30 popiet. Programoj kal
bės Pennsylvania valstybės 

' gubernatorius Eduard Mar
tin, Schuylkill apskrities 
kongresmanas dr. I. Fėnton, 
Julius Smetona ir kiti. Be 
kalbų, bus dainų ir kitokių 
pamarginimų.

padėsim palaikyti lietuvai
tes sesutes, kurios auklėja 
mūsų jaunimą lietuviškoj 
dvasioj.

Kun. M. F. Daumantas,
Spaudos komisijos narys

PAKELIUI I VATIKANU

Carlos Arango (dešinėj), naujas C-osta Rica respubli
kos (Centrinėj Amerikoj) ambasadorius Vatikanui, ir 
Colombia senatorius Mariano Ospina Parez (viduryje) 
pakeliui į Romą sustoję Colombia generaliniam konsulate 
New Yorke. (NCWC-Draugas)

Iš šiaurvakarinio
Wisconsino .. .

New Lisbon, Wis, rugp. 1. LielUVdl UelDčll
Fondas

D. Britanijoj
— Čia oras nepaprastai gra 
žus. Mažai vėjų. Popiečiais 
šiluma pakyla iki 80-85 laips 
nių. Naktimis gi vėsu. Mie
gok ir norėk miegoti.

O laukai ir daržai žaliuo
ja. Prieš keletą dienų buvęs 
lietus sustiprino kornus ir 
daržoves. Dobilais ir kitais 
pašariniais augalais reikia 
tik gėrėtis. Bus didelis der
lius, nepaisant vabalų ir kir
minų įsigalėjimo ir papras
to jų siautimo.

Aplinkiniuose miškuose y- 
ra nemažai įvairių rūšių uo
gų. Kas turi laiko, gali daug 
prisiuogauti. Riešutų (hazel- 
nut) galybės. Lazdiniai krū- 
moVšniai nukrauti riešutų 
kekėmis. Deja, atėjus rude-* 
niui nėra riešutų. Kuone vi
si sukirmiję. Tik kultivuo
jant galima sulaukti gerų 
vaisių. Miškuose gi kas juos 
kultivuos. Tik daržuose tai

London. — Liepos 2 d. ,i- 
vyko Lietuvai Gelbėti Fon
do susirinkimas. Sutarta vi

sais būdais auginti fondą. 
Nariai prašomi įnešti savo 
mėnesines aukas. Per paren
gimus bus leidžiami laimėti 
kai kurie geri ir naudingi 
daiktai. Be to, sutarta, kad 
sukeltume fondan tiek sva
rų, kiek yra Londone lietu
vių šeimų. Kad padėjus šei-

Mrs. Grey is
on the spot!

On days offfrom uar
sbe mušt do the laundry—

Bu t u’ith no electric iron
she’s in an auful ąuandary

galima atlikti — juos nuo 
Pravartu visiems, kas tik kirminų apsaugoti.

Ūkininkai apsišienavę šia n
dien užsiima tik žolinėj i- 
mais — daržuose žoles nai
kina ir kovoja su vabzdžiais. 
Daržus ravėti nelengvas dar
bas. Toli sunkesnis darbas 
kovoti su vabalais, kurie 
naikina daržoves, ši kova 
begalinė. P. T.

gali, dalyvauti programoj. 
Pelnas nuo programos,

nuo automobilių tags, kurie 
bus pardavinėjami prie par
ko vartų; nuo guzikėlių, ku
rie bus pardavinėjami kiek
vienoj parapijoj arba parke 
ir pelnas nuo šokių, kurie 
įvyks vakare parko pavili-

STASYS LITWINAS SAKO:
//T^ K TJ JI "D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

— visokios rūšies namams

REIKMENIS.” -----------  GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallbcard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — E nameli.) — Geležinių Namams Reik
menų (Hardware) — Pieisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
303d S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 1272

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

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių«i pigasaf ■aoMmtf — be komlMuo 
PAS

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raitininko

_.. . z

IŠKEISKITE savo nevartojamus 
elektros dalykus į Karo Štampas
Vargše Mrs. Grey! Tai kuriai reikia sutvarkyti savo 
namus ir taipgi yra užimta dirbtuvėje karo darbu, 
reikalingi laiko-taupymo elektros Įtaisymai namuose. 
Ypatingai gi prosas. Bet karo laikais prosų sunku rasti.

Ar nepagelbėrit jai, ir kaikuriai kitai šeimininkei, 
IšKEIČIANT savo ekstra elektros prosą j Karo Štam
pas pas savo elektros krautuvininką? Su tuo prosu jis 
gali nudžiuginti kaikurią karo darbais užimtą šeimi
ninkę.

Jis taipgi duos štampų už bei kurį kitą nevartojamą 
ęlektros dalyką—net ir už sugedusius. Jis juos pataiso.

IŠKEITIMAS pagreitina pergalę dvejopai—parduo
da Karo štampas, ir pagelbsti kaimynui svarbiam užsi
ėmime.

PASTABA: Commonwealth Edison Kom
panija neperka vartotų elektros Įrengimų 
vėl pardavimui, bet maloniai pagelbsti 
Chlcagos Krautuvininkams Siame patrioti
niam ISkeitimo Plane.

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPANY

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everything in the line of 

Furnitūra

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faetory Reprasentatfve

8HOWROOM8 IN
MERCHANDISE MART
For appoifitment rali — 

REPUBLIO 6051

g--.

moms tai atsiekti, sutarta 
paprašyti, kad visi apsiim
tų pas save turėti fondo au
kų dėžutę, į kurią visi šei
mos nariai kas savaitė į-
mestų bent po vieną peną 
aukų Lietuvai Gelbėti Fon
dui. Darbo imsimės greitai. 
Per pusmetinį parapijos su
sirinkimą sutinkantiems pas 
save turėti aukų dėžutę, bus 
duodami atitinkami nume
riai, jie bus surašyti į drau
gijas knygas, kad visada pa
siliktų jų vardai ir aukos 
kolonijai žinomos. Būtų ge
ra, kad visos Londono lietu
vių šeimos įsivestų pas save 
tokias aukų dėžutes. Nei ne 
jausdami sunkumų per ke
lis mėnesius atsiektume už

DR. VAITUSH, OPT. 
ucmvis

sibrėžto tikslo: į fondą gau-1 Tik tas tegali sakyti esąs 
ti tiek svarų sterlingų, kiek galingas, kas moka save nu- 
pas mus yra šeimų. gaišti ir sau viešpatauti. —

PIRKITE KAKC BONUS Senece

3^

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMIŠINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

LNDEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

‘OF CHICAGO

praktikavimas 
garantavimas

Aki< Specialistas 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

eati priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tarno, skaudamų akių karštį, atitai
so trumparegyste ir toiiregjrstg. 
Prirengia teisingai akinius Vauo- 
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
reaaas sa elektra parodančia ma- 
fienisias klaidas. Speciali atyda at-
kautpiama i mokyklos vaikus. 
VALANDOS: nuo 1# ryto iki I v. 
vnk. Seredomis nuo pietų, e Nn-

dėlioj pagal sutartą, 
atsitikimų akys

<712 South Ashland A v.
Pbaaa TABM 1X73

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

MamMMMNMamwN»w

NUVARGUSIOS 
' DEGANČIOS 
NIEŽIANČIOS

PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVLEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St, City 
8UPEEIOE 1462.

S

Būkit Malonūs 
SAVO /'KIMSI

Tik viena pora ak ų visam gyveni
mui. Saugokite Jas leisdami licg- 
zamlnuotl Jas moderniškiausia 
metodą, kurių regSJimo mokslas 
gali suteikti.

3fl METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visų aklų Įtempimų.

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr.

OFTOMFTIUSTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas lS-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a) m. Iki 3:30 p. m,

Trėčlad. Ir fteštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Y ar d s 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofiso ir Akinių DIrbtuvS 
8401 SO. HALSTED ST.

» Kampu 34th Street
Valandos nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 
i. Sekmadienyje pagal sutartį.

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 

į į.    . —■
M

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

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

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

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

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenae
arti 47th Street 

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

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį

TeL YARds 5921
Bes.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bes. 6058 8o. Talman Ara.
Bes. Tat GROvehllI 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

OFISO VALANDOS
Nuo 2 iki 4 ir nuo T iki 9 vakarei 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus1
2428 West Marąuette Road

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

Nieks negali mus paže
minti, išskynus mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CAN&P 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPubUe 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

6 iki 9 vai. .vakare.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS 
- XX AKINIUS PRITAIKO

744 West S5th Street | 
▼at: 11-11; 2-4; b- 6:90-8:30 

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

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko
mis.

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

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel........VIRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CinRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

5147 S. Halsted St., Chicago
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir fieštadieniais i
Valandos: 3—g popink.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRITRGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

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

DR. EMKY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. TeL ! REPubUe 0054

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Ptrm., Antr., Retvir. 6 iki 9 vak^ 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą dėl kad jo nehran-
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CLASSIFIED AND "HELP

I “D K A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” , HELP WANTED 
ADVKRTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. KANdolirt) 9488-S48S

HELP WANTED — VYRAI

HOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
B357 Sheridan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

Svarbi Pramonė
PAGELBfiKIT MAITINTI 

MUSŲ
GINKLUOTAS JĖGAS

DIENĄ AR VAKARAIS DARBAI 
PILNO AR DALINIO LAIKO

★ ★
UNITED STATES 

COLD STORAGE CORP. 
2101 W. Pershing Rd.

STOKER VYRŲ
IŠMOKIT

STOKER BIZNĮ
ĮRENGTI IR DUOTI 

PATARNAVIMĄ STOKERIU 
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS 
PO KARO ATEITIS

' FREEMAN 

S+oker Division
Harrison 5139

DEDEI ŠAMUI REIKALINGA 
DAUGIAU GINKLŲ!

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
KARO DARBININKŲ 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”, 

DUOKITE JĮ ĘITIEMS

MELSKITĖS UŽ TAIKĄ Pirkite karo bonus.

DRILL PRESS 

MILLING MACHINE AR 

TURRET LATHE OPERS.
Valandoms: 3 pp. iki 11 vak. — 48 vai. j savaitę — Laikas ir 
pusė virš 40 vai. Jūsų patyrimas nusvers pradini mokesti 
Atsišaukit i

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

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
3501 W. POTOMAC AVĖ.

HELP WANTED — VYRAI

METAL SPINNERS
PATYRUSIŲ 

TAIPGI MOKINIŲ 
Pilnam ar daliniui laikui

AMERICAN 
METALCRAFT CO.

2141 N. WESTERN BRU 1251

HELP WANTED MOTERYS

DŽENITORKŲ
♦ .

Valymo Darbui
Darbo valandos — nuo 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE 

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;
' Valgis dykai.

Dienos, vakarais ar naktinėmis 
valandomis 
Atsttaoldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI

REIKIA MOTERŲ
Sekantiems Siftama:

4 PP. — 9 VAK.
4 pp. — 12:30 RYTO

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

MINNEAPOLIS

HONEYWELL

4737 W. Division

MERGINŲ 
JAUNŲ MOTERŲ

60c I VAL. PRADEDANT 
LENGVI ŠVARUS 

DIRBTUVES DARBAI 
PATOGI TRANSPORTACIJA 
PO KARO UŽTIKRINIMAS

American 
Decalcomania Co.

4334 W. FIF*TH AVĖ.

* ★ ★★ ★ ★★ ★ ★

★ For Sale!
★ For Rent 1
★ For Help I
★ For Service!
★ For Results 5 

ADVERTISE
In America’s tireatest 

Dthnanian Daily Nevvspaper 
— ESTABLISHED 1909 — 

GALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUAN1AN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM* * * ** * *
HELP WANTED — MOTERYS

DRAPERS 
POWER MAŠINŲ 

OPERATORIŲ
DIRBTI PRIE AUKŠTOS 
RŪŠIES MOTERŲ DRESIŲ 

Laikas ir pusė virš 35 vai.

NAT RIBBACK CO.
337 S. FRANKLIN ST. 

10-TAM AUKŠTE

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.50 { mSnesĮ , 
Pilnam st daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDGEWATER BEACH HOTEL 
5357 Sheridan Road

REIKIA
MERGINU

—IR—

MOTERŲ

Svarbi Pramonė 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Dabar ir Bus po Karo

GERA MOKESTIS 
GEROS DARBO 

SĄLYGOS
Laikas ir pusė virš 40 

valandų į savaitę.

ATLAS 

BOXMAKFRS, INC.

2555 W. Diversey
PAGELBfiKIT 

KARO JĖGOMS

OHMITE MFG. CO.
4851 W. FLOURNOY

(Blokas J pietus nuo Harrison)

GERA MOKESTIS 
DARBA ATLIKSIT SĖDINT 

KŪDIKIAMS PRIEŽIŪRA 
VALGIS GAUNAMAS

Att4Sauldt:
Nuo 8 iki 5 kasdien, Antrad.
Iki 9 vak. Sekmad. nuo 12 Iki 4.

, GIRL
GENERAL OFFICE

Experience not necessary. 
Permanent position. Apply.

GRINNELL CO. 
4425 S. WESTERN

PARDAVIMUI

PRIE MTCHTOAlf CITY MAŽA TTKF
su moderniškai (rengtu 6 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, baaemontaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinga mokyklos, 
4 blokai nuo South Shore geležin
kelio stoties, mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puoSnlų resortų.
J. P. VARK ALA nav., Chlcagoje, 
4148 Archer Avė. Ph. Vlrglnia 3114

PARSIDUODA—2 fletų po 5 kam
barius medinis namas, labai gražus, 
ant akmeninių pamatų. Randant Ro- 
aelande arti Lleuvlų bažnyčios Visi 
(rengimai Ir patogumai. 2 boileriai 
ir tt. Parsiduoda už labai prieina
ma kaina. KretpkltSs prie Savininkes 
10815 S. PRAIRIE AVĖ., TEL., 
PVLlman 1210.

Platink “Draugą”.

NAUJAS PH1LIPPINE PREZIDENTAS

Serbio Osmana (dešinėj), buvęs vice prezidentas Philip- 
pine savivaldybės, priima priesaiką baigimui termino mi
rusio prezidento Manuel Quezon. Priesaiką teikia Ameri
kos Jungt. Valstybių Aukščiausio Teismo narys Robert 
Jackson. (Acme-Draugas telephoto)

Taikingiausias amžius
Harvardo universitetas nu 

statė, kad taikingiausias am 
žius yra buvęs tryliktasis. 
Jame buvo mažiausia karų, 
užmuštų ir sužeistų. Sako
ma, kad 13 amžiaus žmogui 
perspektyva mirti ramiai lo
voje buvo 6,500 kartų dides
nė;, kaip 20 amžiaus žmogui.

Prieš kelias dešimtis metų 
daug kas skaniai pasijuok
davo, kai kas nors , tvirtin
davo, kad 13 amžius yra 
pats didžiausias Europos 
istorijoj. Mat, tikėta, kad 
žmonija daro vis didesnę pa
žangą. Buvo nemaža ir to
kių, kurie manė, kad žmo
nės greitai atsisakys senų
jų veikimo ir mąstymo for
mų. Jų galvose pynėsi že
mės rojaus vaizdai, rojaus, 
kuriame jie bus patenkinti 
ir laimingi. Tiesa, laimė ir 
pasitenkinimas iš tikrųjų, 
tur būt, būtų buvę nebetoli, 
jeigu 20 amžius nebūtų su
griovęs visų šių gražių sva
jonių! Pasirodė, kad mes gy
vename patį neramiausią am 
žiu, koks tik yra buvęs per 
pastaruosius 2500 metų. 20 
amžiaus karo indeksas yra 
8 kartus didesnis, kaip visų 
kitų amžių.

KALTINA TRŪKUSI 
BĖGI UŽ NELAIME

VALDOSTA, Ga., rugp.
6. — Atlantic Coast Line 
geležinkelio viršininkai kal
tino sutrukusį bėgį už ne
laimę, kuomet greitas pasa- 
žierinis traukinys nušoko 
nuo bėgių ir susikūlė. Ne
laimėje žuvo 45 negrai dar
bininkai, ir 38 buvo sužeis
ti. Ant laimės, iš Norman- davimus,' kurių kūrėją di 
dijO'S fronto vežami sužeis
ti kariai nebuvo nei užmuš
ti, nei smarkiau sužeisti.

Užmezgė santykius
LONDONAS, rugp. 5. — 

Maskvos radio pranešimas 
sakė Rusija įsteigė diploma
tinius santykius su Lebano 
respublika, kuri atsipalaido- 
jo nuo Prancūzijos 1943 m. 
pabaigoje.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motoras 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47 th St.
Tel. YARDS 1866.

Klausimas, kodėl 13 am
žius iš tikrųjų buvo toks 
taikingas. Gerai įsižiūrėjus 
į jo kultūrą, atsakyti nesun
ku. Reikia gerai žinoti, kad 
tada, palyginti, nedideli mies 
teliai statė didžiausias go
tiškas bažnyčias. Jos dar 
šiandien tebeliūdija, kokie 
kūrybiški buvo jų statyto
jai, koks genialus jų menas. 
Be didžiųjų bažnyčių, atsi-
rado universitetai, kuriuose 
studijavo labai didelis skai- dagely vietų, dar nepaju- 
čius tokių žmonių, kurių
vardai ir šiandien žinomi 
kultūros, meno ir mokslo 
istorijoj. Taip pat žymūs a- 
nų laikų mokslininkai su
traukdavo tūkstančius stu
dentų į universitetus ir iš
leisdavo jau gerai paruoš
tus filosofus arba tam tik
rų sričių darbininkus.

“Iš jų vaisių pažinsite 
juos”, o tie 13 amžiaus kū
rybos vaisiai rodo, kad anų 
laikų žmogus, kuris garsią
sias katedras sukūrė ir uni
versitetus įsteigė, buvo la
biau prisirišęs prie dvasios, 
sielos reikalų, kaip prie že
miškųjų ir medžiaginių da
lykų. Beveik kiekvienam Eu
ropos krašte anais laikais 
atsirado labai didelė litera
tūra, kuri mūsų laikų moks
lininkų dėmesį vis labiau 
patraukia ir kuri pasiliko 
mums, kaip anų laikų geni
jaus paminklas, vertas pa
minėti šalia monumentaliųjų 
pastatų, šis genijus visose 
srityse reiškėsi labai įspū
dingomis formomis, čia ga
lime paminėti ispanų Cidą 
ir legendas apie Bernardą 
dėl Carpio, anglų Artuso pa-

dinti.

džiausieji mūsų laikų kriti
kai laiko “vienu iš didžiau
sių romanų rašytojų pasau
lyje”. Vokiečių Nibelungų 
daina ir riterių lyrika taip 
pat rodo, kaip anų laikų vo
kiečiai savo poetinius nusi
teikimus ir grožio pajauti
mą mokėjo išreikšti žodžiais. 
Prancūzija tada davė tru
badūrų ir truverų poeziją. 
Negalima čia taip pat nepa
minėti 13 amžiaus viršųnės 
— Dantės kūrybos, giliau
sios visų laikų ir kraštų 
poezijos.

Vadinasi, paskutinieji vi
durinių amžių šimtmečiai, y- 
pačiai tryliktasis,, paliko 
mums gražiausią pavyzdy ką 
gali sukurti žmonija, jei ji 
gyvena taikoj. (I.Ž.P.)

Skaitykite “Draugą”.

AUSTRALIJA
Rašo KUN. A BRIŠKA

Kur ir kaip baltieji 
žmonės gyvena

Nežiūrint į tai, kad Aus
tralija yra valdoma baltųjų 
žmonių, dar daug yra vietų, 
kur baltas žmogus labai re
tai atsilanko. Tenka keliau
ti šimtus mylių iki sutinki 
baltą žmogų. Kaip seniau, 
taip ir dabar daugelis Aus
tralijos gyventojų spiečiasi 
pietų ir rytų dalyje. Prie
žastis to, kad šiose dalyse 
randasi patogiausios sąlygos 
baltam žmdgui gyventi, šia
me derlingos žemės ruože 
ne tik yra gerai jisikūrusių 
ūkininkų, sodininkų, bet iš
vystyta pramonė. Žemės ū- 
kio produktai — mėsa, vil
nos šio ruožo dirbtuvėse yra 
rūšiuojamos ir paruošiamos 
rinkai — išsiuntimui. Šia
me ruože ganosi milijonai a- 
vių, kiaulių ir raguočių. A- 
vių bandas galima sutikti ir 
gana toli nuo tos vietos. Čia 
taip pat randasi didžiausios 
anglių kasyklos. Milžiniški 
anglies klodai guli po vir
šutiniu žemės sluoksniu ir

Pietų Australija, Viktori
ja, Vakarų Australija, Que- 
ensland ir Tasmanija yra ži
nomos kaipo žemės ūkio val
stybės. Čia gerai dera įvai
rios rūšies javai.

Queensland yra žinoma, 
kaipo Australijos cukraus 
valstybė. Čia auga labai 
daug cukrinių nendrių. Taip 
jau niekur gerai neauga me
dvilnė, kaip Queensla,nd val
stybėje.

Viktorija valstybėj dau
giausiai auginama tabako; 
jis čia gerai auga. Ant be 
jokios priežiūros salos auga' 
daug apynių, kurių užtenka 
ne tik vietos reikalams, bet 
dar išvežama į kitus kraš
tus. Pietų Australijoje, Vik
torijoje iš abiejų pusių dide
lės Murray upės tęsiasi der
lingi plotai, apsodinti įvai-
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rios rūšies vaismedžiais ir 
vynuogėmis. Įsteigtos dirb
tuvės tų vaisių apdirbimui. 
Beveik kiekvienoje valstijo
je yra pieninės, kurios Vik
torija vai. užima pirmą vie
tą. Pieninėse gaminami įvai
rios rūšies sūriai, sviestas 
ir t. p. Kiekvienos valsty
bės žemėj yra kokios nors 
metalo reikalingo žmonių 
gyvenimui. Naujoje Pietų 
Wales valstybėje randasi 
klodai juodos anglies, cinko 
ir švino. Viktorijos valsty
bė turtinga rudąją anglimi 
elektrai gaminti. Queens- 
land pasižymi vario kasyk
lomis. Pietų Australijoje la
bai daug geležies ir druskos. 
Randasi ir aukso kasyklų, 
bet daugiausiai jo iškasama 
Vakarų Australijoje. Sura
dus aukso ir atidarius ka
syklas, statomi triobėsiai, 
valdiškos įstaigos ir trumpu 
laiku išdygsta miestelis su 
krautuvėmis ir 1.1. Bet pa
sitaiko ir taip, kad po kai 
kurio laiko, išėmus visą auk
są ir daugiau jo nesuran
dant, darbdaviai turi palik
ti kasyklas ir miestelį. Su 
jais išsikelia ir namų savi
ninkai, darbininkai, visokie 
vertelgos. Miestelis palieka 
be gyvos dvasios.

Mergaitė kalėjiman, 
kad nudavė vaiku
EVANSTON. — Teisėjas 

Porter nusprendė vienus 
metus kalėjimo 26 metų jau
nuolei, Betty Carr, už tai, 
kad ji trankėsi ir nudavė 
esanti vaiku. Liepos mėn., 
kada ji dar dirbo karo pra
monėje, Betty išmainė klas- 
tuotą čekį, ir po to apsitai
siusi kaipo vaikinas ėmė 
pėsčiom ir “nykštuku” bas
tytis po vietas. Pati mergai
tė, išgirdusi bausmę, prisi
pažino, kad jai tas išeis į ge
rą.
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Svarbūs LRKSA seimo nutarimai
STIPRINAMI ORGANIZACIJOS PAGRINDAI

Mūsų skaitytojai jau susipažino su Lietuvių R. K. 
Susivienymo Amerikoj 54-tojo seimo, buvusio liepo3 
24, 25 ir 26 dd., Scranton, Pa., iškilmėmis, centro val
dybos raportais, vaizduojančiais organizacijos stovį etc. 
Be abejojimo, bus įdomu susipažinti ir su svarbesniais 
seimo nutarimais, liečiančiais LRKSA dabartį ir ateitį.

LRKSA seimas šiemet susidūrė su tuo pačiu klausi
mu, su kuriuo susiduria ir visos kitos senesnės frater- 
nalės ir, apskritai, apdraudos organizacijos. Mūsų Su- 
civienymas, taip kaip ir SLA ir kitos tos rūšies orga
nizacijos, daugumos savo narių mokesčių lentelės sulyg 
amžiaus nustatė prieš keletą dešimtų metų, paremiant 
jas Nationalinio Fraternalinio Kongreso nustatytais už
darbio 4 nuošimčiais. Kai už turto investmentus buvo 
galima uždirbti ketvirtą procentą ar daugiau, aišku, 
Tad organizacijos narių mokestis galėjo būti mažesnė 
ir organizacija buvo ir saugi ir “solvent” ir nariams 
jokie asesmentai negręsė. Bet šiais laikais tokie pro
centai uždirbti jokiu būdu nėra įmanoma. Be to, visai 
yra natūralu, kad senesnių organizacijų narių mirtin
gumas padidėja. Ir kai mirtingumas pasiekia daugiau 
1 ai šimtą nuošimčių nustatytos normos, tenka ieškoti 
priemonių, kad tokie reiškiniai nenumuštų “solvency” 
žemiau 100 nuoš. ir kad neprieiti prie uždėjimo na
riams asesmentų.
KONVERSIJOS REZOLIUCIJA

Nors LRKSA “solvency” yra 106 nuoš. ir nors praė
jusiais metais už investmentus uždirbta 3.36 procentai, 
tačiau, atsižvelgiant į mirtingumą ir į tai, kad 83 na
rių nuošimtis turi narystės certifikatus, paremtus Na
tional Fraternal Congreas 4 nuoš., seimas matė reikalo 
daryti atitinkamus žygius. Tuos žygius daryti patarė 
s teitų apdraudos departamentai ir centro valdyba, nes 
norėta sustiprinti organizaciją ir garantuoti jai ateitį.
Į tai atsižvelgdamas seimas priėmė tokį nutarimą, ku
ris yra labai svarbus:

“Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 54-tasis sei
mas, susirinkęs 1944 m. liepos 24, 25 ir 26 dd., Scran
ton, Pa., nuodugniai peržiūrėjęs centro valdytos pa
tiektus raportus, apsvarstęs valstybių apdraudos de
partamentų pastabas ir rekomendacijas, pažvelgęs 
į organizacijos ateitį, priėmė tokio turinio rezoliuciją:

Kadangi LRKSA pilnamečių apdraudos skyriuje 83 
nučš. yra narių, kurie turi certifikatus, pagrįstus 
Nacionalio Fraternalio Kongreso 4 nuoš. lentelėmis;

Kadangi paskutiniais penkeriais metais LRKSA, 
narių mirtingumas siekė nuo 120 nuoš. ligi 137 nuoš. 
ir kad 1943 metais išmokėjimų iš pomirtinių fondo 
buvo $19,272.65 daugiau, negu normaliai turėjo būti 
išmokėta;

Kadangi devyniolikos metų laikotarpyje išmokėji
mų pomirtinėmis buvo $612,625.33 daugiau, negu lai
kantis normalios įeigų ir išmokėjimų eigos arba dau
giau negu normaliai organizacija turėjo išmokėti;

Kadangi fraternalinės apdraudos organizacijos no
rinčios būti saugiomis ir “solvent” ir turėti teisę 
legaliai veikti bet kurioj valstybėj, turi žiūrėti, kad 
normalinis mirtingumas neviršytų 100 nuoš. į metus;

Kadangi šiais laikais ir ateity nenumatoma gali
mumų uždirbti iš investmentų 4 nuoš. ko reikalauja 
Nacionalio Fraternalinio Kongreso nustatymas, ir jo

kiu būdu nebus galima padengti didėjančio mirtin
gumo kasmet padaromas spragas pomirtinių fonde;

Kadangi valstybių apdraudos departamentai pa
kartotinai nurodo mūsų organizacijos per didelį mir
tingumą, žymiai prašokantį normalų mirtingumą ir 
per mažas senųjų A polisų duokles ir rekomenduoja 
bei reikalauja tą nepatenkinančią padėtį pataisyti;

Kadangi 54-tojo seimo dalyviai, žinodami narių 
daugumos troškimą matyti LRKSA finansiniai stip
rų ir tvarkų, garantuojantį visiems nariams tai, kas 
jiems teisėtai priklauso — išmokėjimą pašalpgaviiams 
pomirtinę iki vienam centui;

Kadangi 54-tasis seimas trokšta ir ateity matyti 
mūsų Susivienymą esantį katalikiška ir tautine tvir
tove Amerikoje ir todėl mato reikalo patiesti tokius 
pagrindus, ant kurių perorganizuotas* ir toliau būtai 
pastovi, saugi tvirtovė ir apdraudos, ir religijos bei 
tautybės atžvilgiais —

Todėl tebūnie nutarta duoti galę Vykdomajai Ta
rybai įgyvendinti paruoštą konversijos planą, duo
dantį nariams privilegiją prie “cash value’’, “Paid 
Up policies’’, sulyg kuriuo nariai galėtų savanoriai 
persikelti į American Experience Table of Mcrtality 
su 3 nuoš. ir jį vykdyti su Pennsylvanijos ir kit.j 
apdraudos departamentų žinia ir pritarimu.”

ŽVELGIANT Į ATEITĮ
Ši rezoliucija yra gana išsami. Ją perskaičius lengva 

suprasti, kodėl seimas priėmė konversijos planą ir pa
aiškina paties plano esmę. Sulyg to plano nariai, per
sikėlę į American Experience Table of Mortality su 
3 nuoš. skyrių, laimi sumokėtų pinigų, rezervus, gali 
pasirinkti “Paid Up’’ arba “Cash Value” certifikatus, 
mokant už tą privilegiją, palyginti, nedaug tepakeltus 

. mokesčius.
Šiaip persitvarkiusi organizacija žymiai sustiprėja 

ir užsitikrina savo ateitį. Ners, tiesa, LRKSA ir da
bar yra stiprus ir jokie pavojai jai negręsiu, tačiau, 
.norint prisitaikyti prie šių laikų gyvenimo standardo, 
patraukti jin jaunimą, reikalinga buvo padaryti ati 
tinkamą planą ir reikia imtis priemonių jam įgyven 
dinti. Reikia neužmiršti, kad net didelės apdraudos 
kompanijos vietoje nestovi, bet keičia savo planus, da
ro dažnas reformas. Nė mūsų Susivienymas nenori būti 
atsilikėliu. Jis taip jau nori augti ir progresuoti. |

Pravedus konversijos planą, LRKSA bus viena stip 
riaušių ir moderniškiausių fraternalių apdraudos orga 
nizacijų Amerikoje.

Svarbi problema

Iš Lietuvos PIERRE MAURICE

Petras Klimas, žymus Lie 
tuvos politikas ir diploma
tas, ilgametis Lietuvos Įga
liotas ministras Prancūzijai, 
buvo vokiečių Gestapo su
imtas ir dingo be pėdsako. 
Pastaruoju laiku (birželio 
pradžioje), kaip praneša po
žemio žinių šaltinis, P. Kli
mas esąs atgabentas į Kau
ną, kur jis giminių prižiū
rimas. Jo sveikata esanti pa 
laužta; jis visada buvo liek
nas, o dabar nacių kalėjime 
netekęs apie 50 svarų svo
rio.

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

“Boston Traveler” įdėjo editorialą, kuriame nušvie
čiama dabartinė Lenkijos problema. /‘Darbininkas”, 
perspausdinęs tą editorialą, pastebi, kad tai nėra vien 
tik lenkų problema. “Eoston Traveler” rašo:

“Jungtinės Valstybės ir Britanija pripažįsta trem
tinę Lenkijos vyriausybę. Rusija pripažįstu naują pa
darą, vadinamą Tautine Lenkų Taryba. Ji yra Mask
vos garsokalbis, skelbiąs “partijos liniją” lenkų prob
lemoj. Ji nori pastūmėti Lenkiją į vakarus. Ji nori, 
kad Rytų Lenkija būtų Rusijos dalimi ir kad Rytprū
siai būtų Lenkijos dalimi. Tad rusai aiškiai žino, ko jie 
nori. O ką gi britai ir mes patys? Atlanto Gartsris aiš
kiai mus ant rekordo pastatė. Trečiasis jo punktas 
tarp kitko byloja, kad Atlanto, Čarteris “pripažįsta vi
soms tautoms teisę pasirinkti tokią valdžią, po kokia 
jos nori gyventi.”

“Jei tie žodžiai ką nors reiškia, tai jie turėtų reikš
ti, kad Britanija ir Jungtinės Valstybės po karo pa
skelbs plebiscitą (žmonių balsavimą) tose žemėse, kur 
kils ginčų dėl valdžios pasiskyrimo. Tai reiškia, kad 
turės būti plebiscitas Rytų Lenkijoj, ar ji neri pri
klausyti Lenkijai, ar Rusijai. Tai reiškia, kad turi bū
ti žmonių balsavimas Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj, ar 
jos nori būti nepriklausomos, ar priklausyti Rusijai.

“Tad jau metas perkelti tuos Atlanto Čarterio žo
džius iš bendros generalinės prasmės į tikrą praktišką 
reikšmę. Lenkų problema tai logiška proga tam pra
džią padaryti. Mes gąlime Įaikytis Atlanto Cirterio 
principų ir nepriimti jokių atmainų Lenkijoj ir Pabal
tas valstybėse, nebent jų žmonės taip nubalsuotų. Ar
ba mes galime taikytis prie aplinkybių, priimdami kai
po įvykusį faktą visa tai, ką Rusija Lenkijoj ir Pabal- 
tėj padarys. Bet mes negalima taip tęsti toliau, lūpo
mis pripažindami principą, o širdyj būti palinkę tai
kytis prie aplinkybių.”

★
Amerikos Lietuvių Taryba, pasiųsdama delegaciją į 

Vašingtoną Lietuvos reikalais, atliko dar vieną svarbų 
žygi-

★
Šį mėnesį Chicagoje įvyks labai svarbus Kunigų Vie

nybės seimas, į kurį rengiasi atvykti visa eilė mūsų 
garbingų veikėju kunigu iš kitiį miestu.

Tėvas P, Andziulis - 
sveikas ir gyvas

(LKFSB) Per Romą ga
vome iš Lietuvos žinią, kad 
dar prieš šiuos paskutinius 
karo veiksmus Lietuvoje, 
garsus pamokslininkas ir tė
vų marijonų provincijolas 
Lietuvoje tėvas Pijus An
dziulis, nors jau sulaukęs 
74 m. amžiaus, tebėra svei
kas ir gyvas.

Lietuvos marijonai gyve
na savo namuose. Keletas 
jaunųjų jam įšventinti kuni
gais, keli turėjo būti įšven
tinti birželio mėnesyje. Kun. 
Jonas Sakevičius gyvena Ro
moje. Romoje esantieji lie
tuviai marijonai, tėvai: vys
kupas Būčys, kun. J. Kriš- 
•čiukaitis, kun. J. Vaitkevi
čius — nuo karo nenuken
tėjo. Bado jie nesą turėję, 
bet jau pasninką, reikia spė
ti, turėjo nuolatinį... Marijo
nų vienuolyno rūmai Romo
je nuo karo nenukentėjo.

Marijampolės parapija 
suskaldyta į tris 
parapijas

(LKFSB) Iš didžiulės, tė
vų marijonų tvarkomos Ma
rijampolės parapijos, suda
ryta trys atskiros parapi
jos: Patašinės, Skardupių ir 
pačios Marijampolės. Skar
dupiuose pastatyta nauja 
mūrinė bažnyčia ir nauja 
dviejų aukštų klebonija. Ant 
rame aukšte vokiečių oku
pacijos metu buvo įkurtas 
marijonų novicijatas. Kodėl 
jo nėra Panevėžyje, sunku 
žinoti. Spėjama, kad bolše
vikams nusavinus vienuoly
no namus Panevėžyje, naciai 
jų nebesugrąžino.

(Tęsinys)
—Ne toks mano noras. 

Mano, kaip kunigo, reikalas 
parodyti jums gilią bedug
nę, į kurią jūs esate įkri
tusi, ištiesti pagalbos ran- 
1Ą, padėti iš ten išeiti. Jūsv _ Vprasete mane Danieliaus 
adreso. Vargše moteriške, 
kam tai bandyti? Ar jūs ne
bijote, kad jis jus keiktų, 
jei vieną dieną sužinotų, 
kas jūs esate?

—Ne, ne, nesakykite man 
to; aš bandau įsitikinti prie
šingai, o tačiau jaučiu, kad 
jūsų tiesa. Jis nežinojo, kas 
aš esu, ir tačiau... .tačiau... 
kada jto žvilgsnis susitikda
vo manąjį, aš jausdavau, 
kad visa jo būtybė veržias 
šalin nuo manęs.

—Tikrai, šis berniukas 
negalėjo nė nujausti, kokiai 
paslaptingai jėgai jis pasi
duoda. Bet ar šitame daly
ke, kurį jūs man papasako
jote, nepasireiškia slaptas 
dieviškas teisingumas?

—Aš jus maldauju, nekal
bėkite apie teisingumą .nei 
apie nusikaltimą... taip rei
kėjo!

rri ■Lietuviai reikalauja 
Rytprūsiy”

(LKFSB) Liet. Tautinės 
Tarybas leidžiamasis “Lith- 
uanian Bulletin” pasiekia ir 
Londoną. Lenkų oficiozas 
Londone — “Dz. Polski ir 
Dz. Zolnierza” suminėdamas 
Klaipėdos 5 metų netekimo 
sukakčiai paminėti išleistą 
“Lithuanian Bulletin” nu
merį, pažymi, kad lietuviai 
reikalauja ne vien grąžinti 
Klaipėdą, su visu kraštu, 
bet ir Tilžės bei Ragainės 
apskritis, kurios nuo amžių 
buvo lietuvių apgyventos.

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

(6v, Pranciškus)

—Ar taip reikėjo?
Nelaimingoji drebėjo vi

sais savo sąnariais.
—Taip, reikėjo... kad lik

tų išsaugota mūsų vardo 
garbė...

—Ak, garbė! Vargšė mo
teriškė, kuri, kad išsaugotų 
savo sukrypusią garbę žmo
nių akyse, neabejojo paau
koti nekalto kūdikio, užuot 
drąsiai nešusi savo nusikal
timo naštą, kuri būtų buvu
si tikras atpirkimas! Ar jūs 
nebijojote patekti į baisų 
Dievo teismą? Vaiko pame
timas, ponia, tai yra žmog
žudystė !

—Pasigailėkite! Per kele
tą metų aš nugalėjau savo 
sąžinę. Paskui mane užpuo

lė sąžinės graužimas. Aš ieš 
kojau, aš radau savo vaiką 
Nievre, vargšą vaikutį be
gėdiškai apleistą. Ir nuo to 
laiko aš kenčiu. Taip, jūs 
tiesą sakote... tai yra žmog
žudystė, aš tai jaučiau per 
savo nemigo naktis... Ak, 
jei aš būčiau galėjusi išlai-’ 
kyti šitą tikėjimą, kurį tu
rėjau prieš 10 ar 12 metų!

(Daugiau bus)

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

' Hprl nosiniai 
Matrosai

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su 
springeais,
arba jūsų 
senas setas 
ar matrasas 
perdirbtas ir 
padarytas
kaip paujas. ‘ S! ji

Studlo Ooucb

Štai

//SS

Ateikite šiandie! ■■

Telefonas SEELEV 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD "

10,000 BONKŲ

• DEGTINĖS • GIN
• BRANDES • VYNO
• RUM’O ' • KORDIALŲ

• KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St.
NATHAN

Phone: YARDS 6054Žydukai,"

iju»« . . .
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Dariaus-Girėno 
Kareiviu Motinu 
klubo susirinkimo

Iš Ateitininku drau
govės susirinkimo

Ateitininkų, susirinkimai 
visuomet esti jaukūs. Čia 

Pastarame skaitlingam jSU8įrenka būrelis patrijotiš- 
klūbo susirinkime, buvo vien ko jaunimo, čia pajunti Be

balsiai užgirta konstitucijos Į tuvišką dvasią> čia taip mie_ 
forma. Konstitucijoje pir- Įa jr įįrdžiai artinąa. Atsi
moję vietoje pažymima išti- lankydami dvasios vadai —
kimybė šiai šaliai, dirbti už 
karo laimėjimą ir savo sū
nų gerovei, dirbti už atsta
tymą laisvos Lietuvos koo
peruojant su mūsų dirban
čiomis patrijotinėmis grupė
mis. Taip pat šelpti nuo ka
ro nukentėjusius Lietuvos 
žmones teikiant jiems mora
lę ir materialę paramą. As
menys nelojalūs šios šalies 
principams, negali būti klū- 
bo nariais.

Kadangi kolonijose eina 
judėjimas už Lietuvos žmo
nių šelpimą ir steigiami šel
pimo skyriai, tad E. Samie-

kun. K. Barauskas ir kun. 
J. Prunskis, visuomet nutei
kia rimtai, kilniai ir net 
linksmai, ant kiek šiuo me
tu yra galima.

Praeitą sekmadienį ateiti
ninkai turėjo savo susirin
kimą Jackson Parke. Be a- 
teitininkų, dalyvavo ir sve
čių iš senesnės kartos. Su
sėdo ratu ant pievelės, sudė
jo maldelę už Lietuvą, pa
kvietė susirinkimui vado
vauti klieriką Jančių ir svar 
stė bėgamus reikalus. Kun. 
J. Prunskis papasakojo įspū
džius ir nuotikius iš kelio

nė ragino motinas dėtis prie nės po tolimesnes valstijas, 
to sąjūdžio įsirašant į šel- j. Zaikia turėjo darbo visus
pimo narius, prirengiant dra I fotografuodamas, 
bužius, kurie tuojau bus ren
kami ir siunčiami Lietuvos Draug/vė nusitarė

ŽENKLAS, KAD KARIUOMENES KONTROLĖJE

U. S. kareiviai iškėlę vėliavą ant vienos gatvėkarių sto
ties Philadelphia, Pa., tuomi pareiškia, kad transportaci- 
ja gatvėkariais, busais ir požeminiais traukiniais (šut
vėmis) yra kariuomenės kontrolėje. (Acme-Draugas teis- 
photo)

Nuoširdi padėka
Liepos 30 d. Vargdienių 

Seserų Gildos įvykęs pikni
kas Aušros Vartų parapijos žų ir pavyzdingą sutvarky

mą ir visų reikalų pravedi

J kokiu būdu prisidėjo prie to 
pikniko pasisekimo; rengi
mo komisijai ir jos pirm. 
kun. J. Dambrauskui už gra-

pui-

Grįžta darban
PHILADELPHIA. — Val

džiai perėmus požeminius ir 
viršutinius (elevated) trau
kinius dėl streiko tarp Phi
ladelphia Transport kompa
nijos baltųjų ir juodųjų dar
bininkų, patys darbininkai 
paklausė kariuomenės atsi
šaukimo ir tikimasi, kad 
darbininkai grįš šįryt prie 
darbų. Dėl streiko sustojo 
ne tik traukiniai, bet ir busų 
ir gatvėkarių judėjimas bu
vo sustabdytas trims die
noms.

J* Augūnui už visokeriopą 
talką. Bet už vis didžiausia 
ir nuoširdžiausia padėka pri
klauso visoms ir visiems pik 
niko dalyviams, kurie taip 
skaitlingai dalyvavo ir pa
rėmė Vargdienių Seserų Gil
dos pastangas.

Vienu žodžiu — visos ir 
visi — priimkite nuo Varg
dienių Seserų Gaidos nuo
širdžiausią, karštą lietuviš
ką ačiū už viską.

Vargdienių Seserų Gildą į tr'aukiamas

žmonėms taip greitai kaip 
bus galima. Pirm. O. Biežie- 
nė ragino aukoti kraujo A. j 
Raud. Kryžiui, nes dabar y- 
ra didelis jo pareikalavimas. 
Taip pat prašyta, kad moti
nos ateitų į talką daryti 
bandažus, kurių pareikala
vimas ifgi didelis.

Baigiant buvo pranešta 
liūdna, žinia, kad penkios 
klubo narės neteko sūnų. 
karo fronte žuvo Adolfas 
Frim&nas ir Edvardas Liu- 
binas. Dingo gi K. Kikštas, 
K. Vitkus ir Gumuliauskas. 
Tesuteikia Aukščiausias ša
lies ginėjams amžiną ramy
bę, o tėvams ir artimiesiems 
suraminimą. Koresp.

vieną
drau-

“Rūtos” darže, davė 
klausias sėkmės.

Ta proga nuoširdžiai dė-

Žodis apie Lietuvą
(LKFSB) Londono laik

raščiai (pav., “Catholic He- 
rald”, birž. 2 d. laidoje) iš
spausdino Anglijos parla
mento nario McGovern išti
są kalbą, pasakytą britų par 
lamente. Atkreipdamas dė
mesį į bolševizmo imperia
listinius (grobuoniškus) sie
kimus, jisai palankiai išsi
tarė ir apie Lietuvos lais
vę.

— As esu pareiškęs ir pir
ma, — sako britų parlamen
to narys McGovern, — kad 
aš tikiu į socializmą, bet aš 
netikiu į socializmą ginkluo
tą automatiniais šautuvais 
(tommygun). Aš netikiu į 
savo valios užmetimą prie 
varta tiems, kurie nepareiš
kė sutikimo pakeisti san
tvarką ar perkelti valdžią 
į kitas rankas. Šiame gi ka
re šitokius reiškinius aš į- 
žiūriu visame kontinente, 
Lietuva, Latvija, Estija, 
Suomija, Lenkija, Jugosla
vija, Graikija ir Albanija • 

į tą tarpusavę■ 
kovą, civilinį karą, kuris su-'

planuojamas pačia žiauriau
sia ir aštriausia forma... 
Daug kas šiame krašte kal
ba apie Vokietijos ginklų 
jėgą, bet jie visiškai nekal
ba apie Rusijos militariz- 
mą...»y

JOS. F. BUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237
- - - - ★- - - -

Užlaikome didelę krau
tuvę Rakandų, Jewelry, 
Rekordų ir Radio Setų mū
sų baltame name. Visi de- 
partmentai po vienu stogu.

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

REIKALE PASINALDOKIT

BUDR1KO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 9:30 r. m,
WHFC, 1450 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

dieną skirti savybės 
giškam išvažiavimui į lab- kojų kun. J. Dambrauskui, 

MIC., Aušros Vartų parapi
jos klebonui už davimą dar- 

dienr. “Draugui” už tai-

Nežinojo, kad karas
BIRMINGHAM, Ala. — 

Valdžios agentai čia suareš
tavo Arnold Earnest, 24 m., 
kad šis iki šiol neužsiregist
ravo karinei tarnybai. Bet 
Earnest pasiteisino, jog pe
reitus trejus metus pralei
dęs Alabamos dykumoj,

darių ūkį rugpiūčio 20 d.
Ateitininkai užprašo ir sve
čius, draugovei prijaučian
čius, prletelius patrijotus pinimą pranešimų; darbiniu 
kartu praleisti dieną. kėms ir darbininkams, kurie

Koresp. tą dieną darbavosi ir aukojo 
_______________ savo brangų laiką nesigailė-

Gerai nackolro dami sveikatos; d°vamf kny-
vvlOI pdjljCEv gučių tikietų platintojoms;

Brighton Park. — M. Są visoms ir visiems, kurie tik
gO3 20 kuopos išvažiavimas j-------------- ----------------------
buvo sėkmingas liepos 30 a.

Išvažiavime daugiausiai 
darbavosi pirm. H. Statkie 
nė, Restainienė, K. Duray,
Šakūnienė, Jonukienė ir k.
Išvažiavime šauniai patar 
navo Wialteris.

Ūpas visų buvo geras ir 
nuo juokų ir lietuviškų dai
nų miškas skambėjo. Buvo 
ir tolimų svečių iš Kalifor
nijos — Karpiai, kurie yra 
parvažiavę laikinai pas tė
velius Restainius ir Karpį 
Ciceroje.

Bi&kį nugirdus koresp.

zo

JUOZAPAS
NORVILAS

Mirė rugp.. d'., 1944 m., 6:45 
vai. ryte. sulaukęs 40 meti, a.mž. 

Gimė Chicago Heights, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Alicfe, po tėva'o (’ltė- 
naa, 3 dukteris: Elorence, Pat- 
ay ir Jesun; sūnų Robert, 3 
brolius: Peter, Anthony ir
Paul ir Jų Aetmas. 2 seseriu: 

* Frances Dukes (Ellnt, Mieh.) 
ir Helen Kurtst ir Jų fteimas; 
uoSviua Viktoriją ir Emiliją 
Cicėnus, Ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas 3 vai. 
p. p. pirmadieny, hemuose 
11745 S. Union Avė.

laidotuvės jvyks trečiadieni, 
rugplflėio K d. Iš namų 9:80 
vai. ryto bus atlydėtai J St. 
Catherlne of Genoa parapijos 
bažnyčią, kurioje (vyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
stelą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero kapine,.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laldotuvėoe.

Nuliūdę:
Moteris. Dukterys, 
Broliai, Seserys, 
ir Giminės.

H4ltmfc, 
Vok v tai

laidotuvių Direktorius U 
Bukauukaa, Tei. PULIman 9861

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artesian, CED

mą; taip pat ačiū ir kun. ro ypatybė.
Darbas yra gražiausia vy-

GABY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Gertausfcui patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE 9060 1117 ROOSEVELT STREET

NULIŪDIMO VALANDOJE

Susirinkimai
Labdarybės direktorių ir 

centro valdybos svarbus su
sirinkimas įvyks antradienį, 
rugpiūčio 8 d., 8 vai. vak., 
Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėj, ant Town of Lake. Vi
sus kviečia valdyba.

Pirkite tose krautuvėse, 
kurios skelbiasi ‘Drauge”.

JUOZAPAS VAZGAUSKAS
Gyv.: 6628 S. Talman Avė.
Mirė įugp. 4d., i»44m., JI

vai. vak., sulaukęs senatvės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
.Kedaipių apukr., Baisogalės pa
rapijos, Skamaičių aaimo. A- 
merikoje išgyveno a^ie 40 m.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Benediktą ir jo žmoną 
juęzapipą įr jų dukterį Audry - 
anna; dukterį Veroniką ir jos 
vyrą Felix Boton ir Jų sūnų 
Juozapą; brolį Kazimierą ir jo 
žmoną Edith ir jų šeimą; bro
lį Povilą, Brazilijoje, pusbrolį 
Antaną Svetiką; ir daug kitų 
giminių, draugu ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Petka uu koplyčioj, 6812 So. 
Weatern Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
rugpiūčio 9d. Iš koplyčios 8:3,9 
vai. ryto bus atlydėtas J Gi
mimo švenčiausios Paneliu pa
rapijos bažnyčią, kurioje |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtai, t šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šįose laidotuvSue.

Nulifnlę:— Sūnus, Marčios, 
Duktė, Broliai, Pusbrolis ir vi
sos kitos Giminės.

Laidotuvių direktorius: A. B. 
Petkua. tei. GROvehin 0142.

ITARGUTU'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. ll, 1933 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
8:30 vai. vakare.

TEXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 iki 8 v. v.
UČIO ofiso adresas:

6755 S. Weafern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GBOvehiU 2242 

35

Kreipkitės į -

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

Štai vienas ii mūsų gralių 
paminklinių produktų.

DIDYSIS Oflsnn Ir

KREIPKITĖS PRIE. MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASnUNKMUL 
Geriausio Matertolo Ir Darbe.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviama 
klientams pilna patenkinimų. 

Didysis Ofisas ir Dirbtuvė:

VENETIAN 
MONUMENT CO.

i 88*7 N. WESTERN AVR 
(Netoli Oraad AveA 

PHONRt SERUEY 0108

LAIDOTUVIŲ 
AMBULANOT D

DIREKTORIUS 
DIENĄ IR NAKTĮ

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudaikis
4665-07 S. Hermifage 

Avenue
Yards 1741-2

1-34 S. Califomia 
Avenue

Lafayette 0727

NARIAI
Ghicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyse

L J. ZOLP
1648 WEST 46th BT. Phone TARIAS 0781

MAŽEIKA
8819 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—31

LACHAWICZ 1B SUNAI
2314 WEST 2Srd PLACE 
10756 S. M1CHIGAN AVR.

Phones: CANAL 2515 
OOMMODORE 5766 

PULLMAN 127Q

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICIIIGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908

J. LI ULEVIČIŲ S
4348 80. CAL1FORN1A AVĖ._______ Phone LAF. 3571

P. I. RIDIKAS
3354 8a HALSTED ST. 710 W. 18th STREET

TSIspboae YARDS 1419
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LIETUVIAI Kariai Kovoj 
=^=už U.S. LAISVĘ ir 
Pavergtųjų Išlaisvinimą

i *-*****************f****************-*****<

KAPITONAS DR. LfONAS-LE VAN PULSUCKIS
re Grace Iliff turi ofisą ad
resu 1957 W. Garfield Blvd. 
Jo tėvai Pranas ir Veronika 
Daukšaitė yra altvykę iš 
Lietuvos, Šeduvos parapijos. 
Tėvas mirė prieš metus. Mo
tina gyvena adresu 6231 S. 
Rockwell St. Brolis Alfon
sas yra iš profesijos vaisti
ninkas ir taip pat tarnauja 
Dėdės Šamo laivyne. Šiomis 
dienomis iškeliavo užjūrin. 
Sesuo Martha yra stenogra- 
fė ir gyvena su motina.

Su malonumu turiu pažy
mėti, kad kap. dr. Pulsuckis 
mūsų tautos pasididžiavi
mas. Jo nepaprastai malo
nus būdas ir nuoširdumas iš 
pirmo pasimatymo prie sa
vęs patraukia. Nors ameri
koniškoj dvasioj augęs, ta
čiau lietuvių tauta jam bran
gi-

Lietuvių: kalba vartoja tai
syklingai. Susitikus su iuo 
gauni Įspūdžio, kad atvykęs 
iš Lietuvos. Studijuoja lie
tuviu literatūra ir stengias 
jvvti knvgu žymesniu lietu
viu rašytoju. Gilinąs ir i 
Lietuvos istorija, kad tuo 
pasitarnavus lietuvybei.

Čia tenka nemaža garbė 
ir io motinėlei, kuri pati bū
dama nuoširdi lietuvė, sten
gėsi įkvėpti ir savo sūnui 
tikro lietuviškumo. Reikia 
pažvmėti, kad nelengva bu
vo našta tėvams, darbo 
žmonėms, ,vi iam naciam ir
gi ne rožėmis kelia* klotas 
i šviesesne ateiti. Pakėlė ne-

Gimė gruodžio 15, 1905, 
De Kalb, III., kur baigė Šv. 
Marijos pradžios mokyklą. 
1926 m. su tėvais persikėlė 
į Chicago ir čia lankė Har- 
rison High School. Vėliau 
lankė medicinos fakultetą 
Loyola universitete, kurį bai 
gė su aukštais pažymėji
mais. Po to praktikavo Te- 
xas valst. ligoninėse ir da
bar jau du metai kai eina 
daktaro pareigas U. S. ar
mijoj kapitono laipsniu.

Kap. dr. Le Van-Pulsuckis 
yra vedęs. Jo žmona dikta-

Didžiausia Lietuviu 
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 Muzikališkų Instrumen
tą, Muzikališkų Knygų, Stvsru Rekordų ir įviirių Sų mS 
kalių daiktų,

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MŪŠIO 

'1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 86171

HITLERIS PAS SUŽEISTĄ GENEROLĄ

j

■k I-'d

Kita šeimyninė tragedija

Dieną vieno vyro žmona, o naktį kito

Adolfas Hitleris aplanko gen. Buhle, kuris buvo sužeis 
tas per pastarąjį pasikėsinimą ant Hitlerio gyvybės, ši 
nuotrauka į Ameriką atsiųsta iš Stockholmo, Švedijos.' Mrs. 
(Acme-Draugas telephoto)

Per keturis mėnesius Mrs. 
E. Ritter, 36 m. amžiaus, 
dienos metu išbuvo William 
McLaughlin, 63, žmona, o 
naktį Royal Ritter. 36, mo
teris. Bet aną dieną ji priė
jo liepto gala. Ji patraukta 
teisman už daugpatystę. 

PRIGAVO PIRMĄ VYRĄ

1930 m. Mrs. Ritter ište
kėjo už Roval Ritter. su ku
riuo susilaukė dvieili vaiku 
ir su kuriuo vvvenn Hillside, 
UI. Šių metu kovo 27 d., pir
mam vvrui neaisakius ii iš
tekėto už n. McLaughlin iš 
Mavwood. III.

nedirbanti

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <»

Ark. Stritch vardinės
Arkivyskupas Samuel A. 

Stritch vakar minėjo savo 
vardines, šv. Alfonso šventę, 
atlaikydamas Šv. Mišias Šv. 
Mykolo bažnyčioje, prie Cle- 
veland ir North avė. šią baž
nyčią prižiūri Tėvai Redemp- 
toristai, kurių įsteigėjas bu
vo šv. Alfonsas. Procesijoj 
prieš Mišias dalyvavo daug 
pralotų, kunigų," draugijų.

Išvogė troke $7,000 
vertės cigaretų

Trys vyrai anksti šešta
dienio rytą, prie 84-os ir So. 
Chicago avė., sustabdė tre
ką, kuriame važiavo Niek 
Palermo, 29 m. ir jo pagel- 
bininkas Jack Manfrey, 16 
m., ir išvogė $7,000 vertės 
cigaretų.

Plėšikai susodino Palermo 
ir Manfrey savo automobilin 
ir juos keletą valandų pava
žinėjo, kol kiti iškraustė ci- 
garetus.

Per uAreitus bu* mėnesius 
Rittpr di^uo, gfjrvpno 

Pfl.s n McLauodilin. Mfl.v- 
nrnnii TU., o nnvnlrorvip iro- 

*'•»s ▼>. Pifter. WiH- 
TU. TSvošiundnrua. TS^r>s.

■naši*”’Vadavo r» 1W7>- 

T,aii<vVi1in. Vari ii di^Kanti

T*“""
niv f«1ą**itra kai ▼'n 4<nq'lflvU kai
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VYRAI ITARfi KLASTA

Mrs. Pittei* nelaimei, abu 
ios vyrai ėmė anie ta pati 
laika abeioti ir užuosti kur 
nors netvarka. Po kiek laiko 

MeLanvblin kaž kain snži-

jokiam fabrike, 
o Mr. Ritter’iui pasirodė 
keista, kad Mrs. Ritter kas 
vakaras punktualiai, vis tuo 
pačiu laiku grižta namo tik 
vakarienei. Ritter pirmas 
iškėlė prieš savo žmoną by
lą.

Pašaukta teisman pasiaiš
kinti. Mrs. Ritter tuoj iš 
karto prisipažino kalta. Pa
klausta kodėl ji taip pada- 
r,'u°i tokia šelmyste, ii pa
sisakiusi. jov turėtu si su 
pirmu vvrp bėdos vn.1 iš to 
nametusi “razuma.” ir bema
tant susiieškojusi kitą vy
ra.

ryla ATIDĖTA
Teisėtas pareikalavo, kad 

Mrs. Ritfpr nrla+atvtu nž- 

Stots fr bvla atidėta iki njz- 

mfieio 14 dienos Ta diena 

teisme tnrėa na.sjrndvti abu 

vvrai. Mr MeTlacrfclin Mis_ 

kas. iov lis naplvs 

Mrs. PHfer 
vo is'itikineo io<r ų buvus 

uevprinsi. Tia nridSio. -jov

X “Draugo” Labor Day 
piknikas pradeda įsisiūbuo
ti. Į talką jau pasižadėjo Ci
cero Labdarių Sąjungos 3 
kp., kurios priekyje yra ži
noma veikėja K. Sriubienė; 
Brighton Park ARD darbuo
tojos ir Roselando moterys - 
veikėjos. Vėliau paskelbsime 
daugiau talkininkų ir talki
ninkių, kurių daug reiks, nes 
didžiausias piknikas Vytau
to parke esti “Draugo” pik
nikas per Labor Day.

X A. Gilienė, žinoma Bri- 
dgeporto veikėja, per Raud. 
Kryžių gavo pranešimą, kad 
Lietuvoje karo metu sudegė 
Barzdų klebonija, kuri 1943 
m. vėl atstatyta. Barzduo
se klebonauja kun. A. Draz- 
dvs, kuris daugeliui ir Ame
rikos lietuviu pažįstamas, 
nes kai kuri laiką čia dar
bavos lietuvių parapijose.

X Adv. J. Tarutis, kuris 
prieš išvvkdamas į kariuo-

*»noris pakenkti 1ni qr iOg menę vedė I. Širvaitę, šio- 
Sei.mvnai jr noriai nritaria mis dienomis parvyko atos-
knd teismas paskelbtu tas 

vorlvbas neepalio»iančia.s. O p. 

Pittor nasireno-er. savo bvla 

ir okunda atšaukti.

Tdomu. kaip ši painiava
no jo kad Mrs. Ritter visai bus galutinai išrišta.

Sūnus degino motinai 
kojas

Pavogė $1,917
William Huffey, 30 m., 

mėsos krautuvės menedžeris 
prie 3735 So. Halsted, buvo 
plėšikų sustabdytas ir iš jo
atimta $1,917, kai jis savo baptistu.Edward Schmid, 46 m., 

1428 Wellington Avė., pa
trauktas teisman už netin- 

m-’žai vardelio, kain ir di- karną apsiėjimą, rastas esąs
džium-a, musu proifesiiona.lu. | alkoholiku, ir dėl to paskir- 
Dėlto ir tėvelio sveikata bu- tas apžiūrėjimui protinių li- 
vo palūžusi po piunkia gv- jgų ligoninėje. »Jo motina, 
venimo našta. Nors kamuo- Mrs. Mary Nillsen, 60 m., 
iamas širdies liros, viseri
džiaugsmas jo veide. snin- 
dėio. matant sūnus gražiai 
einant i gyvenimą. Bet .ne
ilgai teko džiaugeis. Užsi- 
liepsnoius šiam kanu ir abu 
sūnus paėmus, širdis nebe
išlaikė.

Telaimina Aukščiausias

automobilyje prie 39-tos ir 
VVestern Avė. lauke trafiko 
šviesos atsimainymo.

Džiova Chicagoje
U. S. Sveikatos departa

mentas praneša, jog Chięa- 
sūnų apskundė policijai infeo turi antrą aukščiausį mi-
pareiškė, jog jis degtukais 
tyčia degindavo jai kojų pa
dus.

sų šalį ir viso pasaulio de
mokratiją, dėl kurios ir mes 
visi aukojamės. Laimingai 
ir sveikam sugrįžti prie sa- 

kapitone tavo žygius už mg- [vo brangiųjų. O- A.

rimo skaičių nuo džiovos 
juodukų tarpe. Aukšti parei
gūnai sako, jog šis aukštas 
mirimų skaičius pareina nuo 
prastų gyvenimo sąlygų Chi- 
cagos negrų tarpe.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲl

Statybai, Remontavlmal, Refinansavimui—
ANT IiENGVŲ MĖNESINIŲ IŠMOK ĖJIMU!

Panaudokite Prosą Dabartinėms Žemoms 
Nuo&lmčto Ratoms.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMU

TAUPYKITE mflmj ištaigoje. JOsą Indėliai 
rūpestingai globojami Ir . Ilgi <5.000.00 np- 
<1 rausti per Pederal Ravlngs and Ix>an In
surance Corporation. JAsą pinigai b»is greitai 
lAmoltaml Jums ant pareikalavimo.

RENIACRIA IK ŽYMIAUSIA IjIETUVIŲ 
FINANSINE IŠTAIGA.

47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

■KEISTI’TO SAVINOS AND LOAN 
TEL.; CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y.

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED 8T.

Lietuvis denli'fa Nauioi Gvinėioi
Kant+rvnsg Juozas Sfaškū- 

nas jš Milwankee. Wis.. bu
vo tam ninmuiu kariuome- 
r5q dantistu. kurie pateko 
Nauloion Gvinėion. Su kitu 

čikasaočiu kanit.

waukee, turi brolį, dijakoną 
Ignacą, kuris šį spalio mė
nesį bus įšventintas kunigu.

E. Clavecilla. 721 N. Dear- 
bnrn. iuoidii iki šiol ten vra 
užlonino 4.818 dantų, ištrau

kė 1,645. padirbę 1,230 dirb
tinu nleitu

Pažvmėtina, jog kanit. 
Staškūnas yra iš lietuviu Šv. 
Gabrieliaus paraDijos, Mil- 
waukee, Wis., ir Šv. Pranciš
kaus seminarijoj. Mil-

Gimė be akiu
PLAINFIELD, N. J. — 

Prieš kelias dienas Muhlen- 
berg ligoninėje be akių gimė 
aštuoniu ir pusės svarų vai
kutis. Kūdikis turi akių vo
kus ir blakstienas ir įdubi
mus. kur akys paprastai bū
na, bet nėra pačių akių. Ki
taip vaikas sveikas ir nor
malus.

Išvyksta misijoms
20 jaunų Dieviškojo žo

džio vienuolyno kunigų iš 
Techny, III., vakar iš ark. 
Samuel Stritch, D. D. rankų 
gavo misijų kryžius, šie mi- 
sijonieriai jau gavo leidimą 
flteužilgo vykti ir Naujojoj 
Gvinėjoj atgaivinti išgriau
tas misijas.

Nukrito 15 aukštu
Miss Isabelle Dusberger, 

33 m., užsimušė, kai iššoka 
iš 15-tojo aukšto prie 110 
So. Dearborn St. Jos gydy
tojas pareiškė, jog jis kurį 
laiką gydė Miss Dusberger 
dėl nervų ligos.

AMERIKIEČIAI SKUBA Į TRIS VIETAS

Dedant į laikraštį šį žemėlapį, amerikiečiai Prancūzijoj 
eina pirmyn greičiau, negu naciai karo pradžioje buvo 
pagarsėję savo blitzkriegu — žaibiškumu. Užėmus St. 
Nazaire, Brest ir Nantes, bus atkirstos svarbios nacių 
submarinų bazės Prancūzijos pakraščiuose. (Acme-Drau
gas telephoto)

togų. Gailisi, kad pavėlavo į 
savo uošvės Onos širvaitie- 
nės nagerbtuves jog varda
dienio urova. Kariuomenėj 
ii,s yra karininku ir dar stu
dijuoja specialiuose kursuo
se.

X Juozefina činikas, vv- 
venanti Downers Grove, III., 
sveiksta namuose sugrįžus 
iš ligoninės no sunkios one- 
raeiios, kuri buvo reikalin
ga no nelaimės namuose. Ji 
vra duktė buvuaiu Aštuonio
liktos biznierių Milkevičių ir 
žmona .Tono činiko. brolio 
kun. P. P. Činiko. MIC., dnr. 
‘Draugo’ administratoriaus.

X Emiliia Markūnienė. 
nuoširdi “Draugo” nikniku 
darbnotoia. vardadienio (lie 
uos 28) nrova džiaugėsi su
laukus danv svečiu. Justi
nas ir Emilija Markūnai gy
vena tolokai nuo lietuvių — 
šiaurinėj miesto 'dalyje.

X Monika žibienė, sena 
West Side gyventoja, šio
mis dienomis pardavė savo 
namus adresu 2222 W. 23 
Place ir ruošias visai išsi
kepi gvvent ras žentą adv. 
Juozą Petraitį į" San Diego, 
Calif.

X Nazveskienė, gyvenan
ti Brighton Park (2440 W. 
45 St.), jau kuris laikas, 
kaip nesveikuoja. Išbuvus 
dvi savaites ligoninei, dabar 
vėl parvežta namo. Draugės 
ir pažįstamos prašomo^ ap
lankyti livone.

X Šv. Jurgio narapijonai 
jau pradeda ruoštis savo pik 
nikui, kuris ivyks rugpiūčio 
20 d., Vytauto parke. .
PERSKAITĘ “DRAUGĄ”,

DUOKITE JJ KITIEMS

$500.00 U. Š. WAR BONAIS - LINKSMAME
DRAUGO” LABOR DAYkPIKNIKE, RUGS.-SEPT. 4d„ I 944m.h




