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22 MYLIOS IKI PARYŽIAUS!
Rusai puola nacius prie Virbalio; 

naciai kontratakavo prie Šiaulių
i _ • ~__ • « a a •

Sostinėj girdimas patrankų trenksmas; 
veržiamasi gilyn pietinėj Prancūzijoj

LONDONAS, rugp. 17.— 
Rusai pranešė, kad jie at
mušė smarkią nacių ataką į 
šiaurvakarius nuo Marijam
polės. ;

Iš Berlyno ir Maskvos pra 
nešimų duodasi suprasti, 
kad rusų kariuomenė jau 
bus peržengus per Rytprū
sių sieną iš Lietuvos.

LONDONAS, rugp. 17.— 
Vokiečių komandos komuni
katas sakė rusai atakuoja 
vokiečius abiejose pusėse 
Virbalio, tik tris mylias nuo 
Rytprūsių sienos. Pasak na
cių, rusų kariuomenei pade
da stiprūs šarvuočių ir lėk
tuvų daliniai. Pranešimas 
sakė “aršios kovos tęsiasi.”

Virbalis yra 40 mylių i 
rytus nuo Įsrutės, Rytprū
sių geležinkelio centro, ir 92 
mylias nuo Karaliaučiaus.

MASKVA, rugp. 17.—Vie 
nas rusų pranešimas sakė 
rusų kariuomenė atmušusi

Okupuosime Vokietijų ir Japoni ją:FDR
WASHINGTON, rugp. 17. 

—Prez. Rooseveltas, grįžęs 
Washingtonan po 15,000 my 
lių kelionės Pacifiko karo 
zonan, pareiškė, kad sąjun
gininkų; kariuomenės oku
puos Vokietiją ir Japoniją, 
nors jos ir pasiduotų pirm 
negu pasieksime jų kraštus.

Tai buvo pirmas užtikri
nimas, kad Vokietija ir Ja

Atakavo japonų bazes prie Philippinų
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rugp. 
17.—Sąjungininkų lėktuvai 
iš trijų frontų sujungė savo 
jėgas atakuoti japonų lai
komas salas aplink Philippi
nų salas ir pačius Philippi- 
nus.

Lėktuvai iš Australijos- 
Naujos Gvinėjos fronto ata
kavo Halmahera salą, 300 
mylių į pietus nuo Minda- 
nao, ir Davao, Mindanao 
salos svarbiausi uostą.

Lėktuvai iš centrinio Pa
cifiko bazių numetė 57 to
nus bombų ant Truk atolio, 
Carolina salyne, ir atakavo

KALENDORKJS

Rugpiūčio 18 d.: Šv. Aga- 
pitas; senovės: Mantautas 
ir Alė.

Rugpjūčio 19 d.: Sv. Do- jai aplmt, blimSg d5| 
natas; senovės: Šviesuolė.

O "t A S 
Giedra ir vėsu.

stiprias nacių kontratakas j 
šiaurę ir šiaurvakarius nuo 
Šiaulių. Manoma naciai no
rėjo pralaužti rusų linijas ir 
padaryti koridorių jų Lat
vijoj ir Estijoj sugautos ka
riuomenės pabėgimui.

Rusai sako naciai tebeata 
kuoja Šiaulių apylinkėje.

Kiti rusų daliniai gręsia 
Mazūrų ežerų apylinkei, pie 
tinėj Rytprūsijoj. Vėliausias 
pranešimas sakė jie stumia
si per 15 mylių liniją ir jau 
dasiviarė iki 27 mylių nuo 
Lieko susisiekimų centro.

(Natiai taipgi sakė rusai 
veržiasi pirmyn Karpatų 
kalnuose, ir atakuoja juos Į 
šiaurvakarius nuo Krosno, 
21 mylią į šiaurę nuo Čeko
slovakijos sienos).

Rusai veržiasi arčiau Tar
navot ir Krakuvcs miestų, 
Lenkijoje. Jų vėliausias pra 
nešimas sakė “aršios puoli- i 
mo ir gynimosi grumtynės” 
vyksta didžiojoj Visla upės 
užlankoje.

ponija negalės pavartoti są
jungininkų nustatytą besą
lyginį pasidavimą tam, kad 
neįleisti mūsų jėgas į savo 
teritorijas.

Šį kartą, anot Prezidento, 
Vokietija neišsisuks nuo 
militarinės okupacijos, ku
rios ji paliaubomis išvengė 
po pirmojo pasaulinio karo.

Ponąpe, Wotje, Maloelap ir 
Mili salas Marshalliuose, bei 
Nauru salą.

(Tokyo radio sakė 18 di
delių Amerikos lėktuvų puo 
fė Chichi Jima, Bonin saly
ne, apie 550 mylių nuo Ja
ponijos. Japonai sakė jie 
pavarę atakuojančius lėktu
vus, bet įspėjo Japonijos 
gyventojus, jog sąjunginin
kų lėktuvų atakos vis di
dės).

Amerikos kariai vis dar 
išmuša japonų likučius nuo 
Saipan iki Naujos Gvinėjos. 
Biak saloje rasta dar 248 
japonų lavonai ir 52 priešo 
kariai suimti nelaisvėn.

Meksikoje išsiveržia 
naujas ugniakalnis

MONTERE, Mexico, rugp. 
17.—Teran miesto gyvento- 

40
smarkių žemės sudrebėjimų 
ir požeminių sprogimų. Ma
noma, kad tai bus naujai iš
siveržiantis ugniakalnis.

PIRMA NUOTRAUKA NAUJAUSIOS SĄJUNGININKŲ INVAZIJOS

Amerikiečiai pėstininkai išlipa iš LCI (Landing Craft Infantry) laivų ir brenda į 
krantą į rytus nuo Toulon. Pozicijos pietinės j Prancūzijos krante jau tvirtai įsteigtos.

(Signal Corps Ėtadiotelephoto; Acme-Draugas.)

sugrįžo į 

šiaurinę Florencija
ROMA, rugp. 17.—Nacių 

šarvuočių daliniai grįžo į 
šiaurinę dalį Florencijos 
miesto, ir užmušė daug ci
vilių ir carabinieri (milici
jos). Jų teroras tęsiamas, o 
maisto ir vandens trūkumas 
darosi kas valandą kritiškes 
nis.

KINIEČIAI PRADĖJO 
NAUJA OFENSYVA

CHUNGKING, rugp. 17.— 
Kiniečiai kariai, matomai 
norėdami išardyti japonų 
ofensyvą Hunan provincijo
je, pradėjo naują ofensyyą 
Tungting ežero apylinkėje, 
į šiaurę ir pietus nuo Yang- 
tze upės, ir veržiasi šiaur- 
vakaruosna, Ichang link.

Amerikos lėktuvai vis dar 
atakuoja japonus Hengyang 
mieste.

NESTOSIME PUOLĖ 
JAPONUS: NIMITZ

GUAM, rugp. 17.—Adm. 
Chester W. Nimitz, pirmą 
kartą lankydamas atsiimtą 
Guam salą, sakė mūsų jė
gos be perstojimo puls japo
nus. Tam tikslui pasiruošę 
stovi Adm. Spruance ir 
Adm. Halsey vadovaujami 
laivyno daliniai.

IŠVARĖ. JAPONUS 
IŠ VISOS INDIJOS

KANDY, Ceilonas, rugp. 
17.—Pranešta, kad sąjungi
ninkai pavarė visus japonus 
iš Indijos. Liko visa tik ke
li užsilikėliai.

Kiti sąjungininkų daliniai, 
verždamiesi į pietus pagal 
Mandalajaus geležinkelį šiau 
rinėj Burmoj, dasivarė iki 
dviejų mylių į šiaurę nuo 
Pinbaw, ir 22 mylių į piet
vakarius nuo Mogaung.

Hull užgina Dewey 'jėgos' užmetimų
WASHINGTON, rugp. 17. 

—Valstybės Sekr, Hull, at
sakydamas į Gub. Dewey 
darytą užmetimą, kad ma
žosios tautos negaus pareik
šti savo pageidavimų poka
riniam pasaulyje, Šiandien 
tikrino, kad visos tautos, 
didelės ir mažos, dalyvaus 
naujos pasaulinės organiza
cijos įsteigime.

“Didžiųjų keturių” valsty 
bių atstovai pradės pasita
rimus dėl pokarinių planų

Nacių bomba sukrėtė 
karaliaus palociy

LONDONAS, rugp. 17.— 
Nacių robotinių bombų tren 
ksmas išmušė Bučkingham 
palociaus langus ir apgriovė 
du kitus istorinius pasta
tus. Karalius ir jo šeima ne
buvo palociuje, kada bemba 
sprogo už pusės mylios.

Trenksmas išmušė langus 
ir rėmus, ir karštis išdegino 
gražiuosius daržus.

Gazolino blankos bus 
gatavos rugpjūčio 28c

CHICAGO, rugp. 17. — 
OPA oficialiai Chicagoje 
pranešė, kad blankos 'nau
jiems “A” gazolino kupo
nams bus gatavos rugp. 28 
d., ir bus gaunamos racio- 
navimo borduose, laikraščių 
raštinėse ir gazolino stoty
se.

Ištirs CIO unijos
politinę veikla

WASHINGTON, rugp. 17. 
— Atstovas Joe Staraes 
(Dem., Alabama) atstovų 
buto komiteto pirmininkas, 
sakė ateinančios savaitės 
pradžioje bus pradėta inves- 
tigacija CIO Politinės Veik
los Komiteto.

ateinantį pirmadienį Dum- 
barton Oaks’e.

Hull sakė, kad tuoj po tos 
konferencijos visos jungti
nės tautos bus painformuo
tos apie rezultatus, ir bus 
pakviestos į tarptautinį su- 
nirinkimą.

Gub. Dewey buvo sakęs, 
kad “didieji keturi” pla
nuoja “jėga” valdyti pasau
lį. Hull sakė tokia Dewey 
baimė neturi jokio pagrin
do.

Puolė Berlyną, Kielę, 
Stettin ir Ploest:

LONDONAS, rugp. 17.— 
Amerikos didieji lėktuvai iš 
Italijos atakavo Ploesti alie 
jaus centrą Rumunijoje.

Britų Mosąuito bomberiai 
nakties metu puolė Berlyną, 
ir numetė ten didžiąsias 
dviejų tonų bombas.

Kaip tik prieš aušrą britų 
didieji lėktuvai iš Anglijos 
numetė 5,600 tonų bombų 
ant vokiečių Stettin ir Kiel 
uostų prie Baltijos jūros.

Prastas oras sulaikė di
desnę lėktuvų veiklą virš 
vakarinės Prancūzijos.

Vokietijos laikraščiams 
labai mažai popieros
LONDONAS, rugp. 17.— 

Berlyno radio pranešė, kad 
vienas “visuotinės mobiliza
cijos” reiškinių yra leidi
mas laikraščiams vartoti 
'ik 7 nuošimčius prieš karo 
vartojamos popieros. Dide
lis skaičius laikraščių bus 
visai likviduota, arba srujung 
ta su didesniais laikraščiais.

Nebus ko labai verkti dėl 
to naujo įsakymo, kadangi 
nacių laikraščiai šiomis die
nomis spausdina tik propa
gandą ir pranešimus apie 
nacių pralaimėjimus.

STOKHOLMAS, rugp. 17. 
—Čia girdėtas Maskvos ra- 
dio pranešimas sakė sąjun
gininkai įsiveržė į Paryžių. 
Nėra jokio paltvir tinimo 
šiam raportui.

LONDONAS, rugp. 17.— 
Berlynas sakė są) jungininkų 
artilerijos šaudymas aiškiai 
girdimas Paryžiuje.

FALAISE FRONTE, rugp 
17.—Britų štabo karininkas 
sakė sąjungininkų kariuo
menėms veržiantis gilyn į 
abu Normandijos išsikišimo 
galus vokiečių transportas 
visiškai pakrikęs. Falaise ir 
Argentan miestus užėmus, 
naciams liko tik keturių 
mylių plotis pabėgimui.

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, rugp. 17. — Greitieji 
Amerikos tankai ir vežami 
pėstininkai pasivarė 13 my
lių per Aunay upę iš Chart- 
res. kuris buvo užimtas kar-
tu su trim kitais svarbiais go® dasivarė iki 10 mylių
miestais, Orleans, Dreux ir 
Catheaudun, iki 35 mylių 
nuo Paryžiaus.

(New Yorke girdėtas Lon 
dono radio pranešimas sake 
amerikiečiai pasiekė “Pary
žiaus priemiesčius.”)

Gen. Patton šarvuočiai 
dasivarė iki 27 mylių nuo 
Versailles, į vakarus nuo 
Prancūzijos sostinės. Rapor
tai iš fronto sakė jie randą 
labai mažą opoziciją.

Amerikiečiai randasi ne
pilnai 20 mylių nuo Seine 
upės, prie kurios vokiečių 
septintos .armijos likučiai 
gal yra prispausti.*

Kanadiečių pirma armija 
taip pat greit žygiuoja. Jie
užėmė Falaise ir dasivarė maža.

iki šešių mylių į rytus nuo Sąjungininkų frontas jair 
Falaise-Troam kelio už Di-Į užtektinai gilus įsteigimui 
ves upės. Kanadiečiai užėmė aerodromų.
ir St. Pierre. Vienas prane- Gen. Patch pranešė, kad 
Šimas sakė naciai evakuavo' išlaipdinti kariai jau susi- 
Troarn, septynias mylias į jun;gė su parašutistais, ku- 
rytus nuo Caen. | r*e nusileido toli užpakaly-

--------------------- priešo linijų.

JAV nuotoliai 299.474
- 112,673 Normandi jo i tan, Gen. Patch vadovauja-

r r *1 mna omniina rvnlAn
WASHINGTON, rugp. 17

—Amerikos karo aukų skai
čius iki šiol siekia 299,474 
karius. Armijos nuostoliai 
Normandijoje, nuo invazijos 
iki rugp. 6 d. siekia 112,673. 
iš kurių 16,434 žuvo, 76,535 
sužeisti, ir 19,704 dingo.

Laivynas pranešė, kad jų 
nuostoliai siekia 34,414 jū
reiviu, marinai 19.530, ir pa
kraščių sargyba 755.

Gelbėkite karių gyvybes — 
aukokite savo kraują.

LONDONAS, rugp. 17 — 
Nacių; radio pranešimas sakė 
Amerikos šarvuočiai (jau pa
siekė St. Arnoult, tik 22 my
lias į vakarus nuo Pary
žiaus.

Berlyno radio taipgi sa
kė, kad kautynės vyksta 
Cannes miesto gatvėse. Ne
patvirtintas pranešimas iš 
Berno vakar sakė tas mies
tas buvo amerikiečių užim
tas.

ROMA, rugp. 17. — Maj. 
Gen. Patch septintos armi
jos štabas pranešė, kad są
jungininkai laimėjo frontą 
50 mylių ilgumo ir apie 30 
mylių gilumo pietinės Pran
cūzijos krante.

(Zuričo laikraštis Der 
Bund rašė, kad sąjunginin
kai okupavo Italijos Rivije- 
ros Ventimiglia, Bordighe- 
ra, Espedaletti ir San Rėmo 
miestus, šis raportas nepa
tvirtintas).

Vakaruose, invazijos jė-

nuo Toulon laivų bazės. Ry
tuose jie randasi 10 mylių 
nuo Cannes, kurortų miesto.

Pranešimas suminėjo de
vynis kitus sąjungininkui 
laimėtus miestus—St. Tro- 
pez, Ste. Maxine, St. Raphel, 
Frejus ir Le La vanduo, pa-' 
krantėje, ir Le Muy, Le Luc, 
Lorgues ir Collobrieres, jau 
toliau nuo kranto. Lorgues, 
toliausias nuo kranto, yra 
27 mylios nuo Gap Camarat- 
kranto, maždaug pozicijos 
centre. •

Sąjungininkai veikiausiai 
bus pasivarę toli už šiųmie-' 
stų, ir. yra galimybė, kad 
jau atakuoja Toulon, Jcadan- 
gi priešo opozicija yra labai

mos armijos galės atsilai
kyti prieš didžiąsias priešo 
kontratakas. Iki šiol nesi
mato ženklų, kurie nurody
tų, kad vokiečiai ruošiasi 
tokioms kontratakoms.

Gaisras sunaikina
Newfound1and miestą
NEWFOUNDLAND. rugp. 

17.—Miesto oficialai mano, 
kad nesuvaldomas gaisras 
visai sunaikins Havre-Grace 
miestelį. Jau sudegė 130 na
mų ir 125 krautuvės.
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MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL. Su rugpiūčio 1 diena skau-, Platina (platinum) šiuo 
tai Amerikoj pradėjo rinkti! laiku labai reikalinga karo 
seną popisrą karo reikalams 1 reikmenų gamybai, dėlto 
Jei į kuriuos namus skautai į valdžios uždrausta nauja 
atsilankys pasiteirauti dėl! platina vartoti graznų išdir- 
popieros, visų prašoma ati-! bystėj, taip pat ir senųjų 
duoti nereikalingą popierą. į graznų pataisymui.

JAPONŲ SUGRIAUTAS KATALIKŲ MISIJŲ NAMAS

Lęlra Atostogauja taip pat biz- Į 'A' VW’ •
.KJIIu nierki Adelė Misevičienė ir | t.

LRKSA 137 kuopa, ruošia 
lietuviškas vakaruškas rug
piūčio 20 d., parapijos salėj. 
Vakaruškos prasidės tuojau 
po pamaldų. Tęsto iki 8 vai. 
vakaro. Vakaruškoms muzi
ka bus tikrai lietuviška. 
Grieš šie muzikantai: D. Va- 
rašis, P. Budvldas, J. Pili- 
paitis, M. Šukstaris ir J. 
Blisninkas. Visi kviečiami a- 
teiti — pasiklausyti, pasi
šokti ir tuomi paremti lab-

Marijona Enenienė. Jos mau 
dosi ir žuvauja Lake Gene- 
va. Važiuodamos namo žada 
šviežios žuvies parvežti ir 
“Draugo” korespondentui.

Tarėjo atostogas su savo 
šeima ir “Draugo” kores
pondentas. Viešėjo Juozo ir 
Onos Jusevičių nuosavam 
vasarnamy, Lake Delevan. 
Korespondentas nuoširdžiai
dėkoja vasarnamio savinin- 

daringą darbą. Visas šių va-i kams už nemokamai suteik- 
karuškų pelnas skiriamas jį-1 tų poilsio vietą. Sako, veiki, 
rengimui senelių prieglau 1 “Drausoii ’ žinias iš
dos Chicagoj.

Paslklausykit, ką sako An

rasai ‘ Draugui“ žinias iš 
Rockfordo, dėlto reikalingas 
poilsio. Pasilsėk gerai, kad

tanas Kairys. Sako, “jei jūs ateitV dlr daugiau galėtum 
per tas vakaruškas uždirb-1 pasidarbuoti Dar kartą a- 
site šimtą dolerių, tai aš
prie tos šimtinės pridėsiu 
kitą šimtinę”. Taigi, reikės 
sukrusti ir tiaip pasidarbuo
ti, kad gautumėm antrą šim
tinę. Klebonas salę duoda 
dykai.

Atsiminkim, broliai sese
rys, kad neužilgo ir mes bū
rime seneliai ir senelės ir

ciu.
Šia (proga neriu noit trum 

pai parašyti apie Juozą ir 
Oną JacavičiUs. Juozas Ro- 
ckfcrde yra paprastai vadi
namas kapitonu. Išaugino 
dvi dukteris: Kristiną ir So
fiją ir vieną sūnų Joną. Vi
si yra baigę aukštesnes mo
kyklas (kolegijas). L3ke De-

mums, gal, reikės lietuviškoj' levan turi kelis nuosavus na-
įotaigoj prisiglausti.

Rugpiūčio 13 d. kleb. kun. 
K. Juozaitis išvyko atosto
gų ir pažuvauti net į Kanai- 
dą. Sako, ten galima daug 
žuvies pagauti. Jei pasiseks, 
žadėjo ir mums prisiųsti. 
Kleboną pavaduoja svečias 
kuh. Šimkus.

Didžiausia Lietuvių 
KrautuvėJewelry

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

Turime dideli 
ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen-

kalių daiktų,
Taipgi taisome Laikrodžius,

Laikrodėlius, Žiedus, Rašomas 
Plunksnas, ir Muzikalius Tn. 
strumentus. Pasinaudokite!

JOHN A. KASS
IEHTELRY —— WATCHMAKER
I - HTOBfO
4216 ARCHER AVENUE 

Phone: LAFAYETTE 8617

JOS. F. BUDRIK,
INC.

3241 S. Halsted S t.
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 PA8INAUDOKIT

BVDRIKO RADIO V AI. A N DOS:
WOFTj, IOOA K., Nedėlios 
vakare — S:S6 P. M.
WHFO, 1450 K,. Retvego
vakare — Trt>0 P. M.

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

MAŽESNI NUOŠIMTI — BE KOMISINOU2

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPEBVISION

‘ STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

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

jg-B’—. .......... -5- ..........— -S ■ . . . —-fr—- ■ ........

Tik tiek belikę iš Maryknoll misijų rūmų Wuchow mieste, Kinijoj, kur tarp stab
meldžių darbavos kunigai ir seserys. Bombos sprogimo metu griuvėsiuose buvo pa
laidotas kun. R. Sprinkle, kilęs iš Middletown, Ohio, kuris tačiau išliko gyvas. (NCWC 
-Draugas)

mus ir vasarnamį astuonių 
kambarių. Vieta labai graži, 
ant ežero kranto ir nebran- 
gi, nes tik $25 į savaitę Yra £e[),rg| Pg^ 
mažų laivelių pasnrstymui
ir dar turi vieną didelį lai-1 Nevv York, N. Y. — Pa- 
vą, kuriame gali tilpti iki saulinės parodos aikštėje iki 
80 žmonių. Sekmadieniais po šiol išbuvęs kunigaikščio Jo- 
šv. Mišių Juozas važiuoja gailos paminklas, kuris iŠ 
tuo laivu vasarotojų pa ve- Lenkijos buvo specialiai at- 
žioti po ežerą. Jis yra pasi- gabentas Pasaulinei Parodai, 
žymėjęs plaukimo ir žūva- rugpiūčio 13 d. iš parodos 
vimo sporte. Sako, nusiyręs aikštės perkeltas į Nevv Yor- 
į vidurį ežero kai sušvilpia, ko Central Park. Tai proga 
tai žuvys neturi kur dėtis ir vietiniai lenkai suruošė di- 
greit duodasi pagaunamos, dsles iškilmes, kuriose da- 
Dažnai parveža žuvies savo lyvavo ir New Yorko mie,s: 
draugams, kaimynams ir kle j to meras La Guardia. 
bonui. I _______________________

Jų sūnus Jonas dabar tar
nauja kariuomenėj ir šiuo 
metu randasi Philadelphijoj. 
Duktė Kristina yra Kalifor
nijoj, kur dirba valdžios dar
bą.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Re*. 6958 80. Talaaaa Ava.

Perkelia Jogailą į

Ii ligoninėj. Visi lietuviai jo 
gailisi ir linki greit pasveik
ti.

Korespondentas

Amerikos lietuvis 
Sibiro ištrėmime

(LKFSB) Šiomis dienomis 
gauta žinia, kad Sibire dar 
tebėra gyvas ir kenčia iš
trėmimo sunkumus USA lie
tuvis Kazimieras Morkūnas. 
Jo tėvai — Motiejus Morkū
nas ir Uršulė Vareikiūtė gy
veno -Pennsylvanijoj. čia,, 
Pittston, Pa. 1906 m. rug
piūčio 29 d. ir gimė Kazi- 

I mierąs, dabar esąs ištrėmi
me. Jo gyvenimo istorija to
kia: 1914 metais su tėvais 
persikėlė į Lietuvą. Čia ji
sai vedė žmoną Aleksandrą, 
bet visa jų šeima, 1941 m. 
birže’io 14 dieną buvo iš
tremta į Sibirą, drauge iš

vežta ir jų 1938 metais gi
musioj i dukrelė Gražina. Iš
trėmime šeima buvo suskal
dyta — žmona išgabenta į 
Altajaus kraštą, o jisai nu
tremtas į kitą kraštą ir dir
ba kažkokioj mėsos produk
cijos įmonėj.

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

Bes. TeL GROveUU 9617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS O CHIRURGAS

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

MELSKITĖS UZ TAIKĄ

TeL YARds 2246

DR. C. VEZELIS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

Marijona Bliznikas užpre
numeravo • “Draugą’ ’ savo i 
vyrui. Tai buvo surpryzas 
jam jo vardadienio proga. 
Gražus pavyzdys kitoms mo 
terims. Bliznikas yra geras 
muzikantas, griežia klarne 
tu ir smuiką. Be to, įteikė 
paveikslus savo sūnaus ti 
dukters, kurie tarnauja ka- j 
riuomenėj. Paveikslai tilps 
“Drauge”. Atlikus tuos rei- 
kalUs Bliznikai koresponden
tą dar pavaišino. Ačiū jiems.

Seržantas Juozas Lapins
kas eina geryn, nors dar gu-

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythlng In the lino of 

Furnitare

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Faotory Representativo

SHOWROOMS IN 
MERCHANDISE MART
For appnintment rali — 

RJGPUBLIO 6051

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MOKGIČIŲ!

Statybai, Remontavimni, Refinansavimui—
ANT I.ETTGVŲ MftNESINIV IfiMOKft.miUl

Panaudokite Progą Dabartinėms žemoms 
Nuošimčio Ilatoms.

Tapkite finansiniai nepriklausomu

TAPPVKmE mūšy įstaigoje. Jūsų Indėliai 
rūpestingai globojami Ir Ilgi 15,000.00 ap
drausti per FederaI Savlngs and Ix>an In
surance Corporation. Jūsų pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
FINANSINfi ĮSTAIGA 

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN 
TEL.: CALUMET 4118 Jot. M. Mozeris, Soc’y.

A S S O C I A T I O N 
S226 SO. HALSTED ST.

NUVARGUSIOS
BĖGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

minutės masažavimu su DEVI- 
NES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVTNES 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 OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantls

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI

Tik viena pora ak ų >ltam gyveni
mui. Saugokite jas leisdami lSeg- 
zamlnuott Jas moderniškiausia 
metodą, kurią regėjimo mokslu 
gali sutelkti.

St METAI PATYRIMO 
pririnkime akinlq, kurie prašali

na visą akių (tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kam pu 18 -tos
Telefonas s GANAI, 0523, Ohicago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki g;30 p. m. 

Treilad. Ir SeStad. 9:30 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

DR. G. SERNERIk
LIETUVIS AKI V GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Yardu 1829

Pritklko Akinius, 
Kreivas Akis 

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

Kampas 34th Street
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 Iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

'•rei.: :

Ofiso TeL VIKginia 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
KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 West S5th Street

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

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

PIRKITE KARO BONUS!

TeL CANal 6122

DR. BIE21S
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. REPnblle 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.

Tel. YARds 3146

DR. V. A. SIMKUS
RĖDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- tt AKINIUS PRITAIKO

744 WMt SSth Street 
▼aL: 11-12; 2-4; Ir 6:3G-8:89 

Pirmadleniata—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 SEEIey 0434

DR. PETER J. BARTKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6155 So. Kedzie Avenue 
VALANDOS:

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

Ofiso Tel........... VIRgisia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St, Chicage
^Pirmadieniais, Trečiadieniaja 

ir Šeštadieniais i

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofise Telefonas: YARds 0554
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MTDway 2880

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Re*. TeL REPnblle 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
•aukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Pirm., Antr„ Ketvir. 6 Iki 9 vak.; 

Penktad. 8:30 iki 0:30 vak. 
fieštad. 6 vai. iki 9:30 vak.

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda
tikėjimą t^ kad jo nebraa-

į
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CLASSIFIED AND "HELP Trys mirė
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
“DRAUGAS” HEIP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Ktn-vt 
TcL RANdoluh S4M8-S1M*

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ

THE PULLMAN CO.
35 W. JACKSON %ar

2829 W. MADISON

HELP W ANT EI) — MOTERYS

MAŠINOMS OPERS.
SIŪTI DEL VALDŽIOS 

PIRŠTINES
GERA MOKESTIS

PASTOVUS DARBAI

48 vai. į asvaite. Laikas ir pusė 
už šeštadienį.

J. A. DTTBOVV MFG. CO.
1907 No. Mihvaukee

PULLMAN 
AIRCRAFT

REIKIA

★ SHEET METAL DARBININKŲ
★ MALIORIAMS PADĖJĖJŲ
★ STOREHOUSE MOTERŲ
★ STOCK PILDYTOJŲ
★ DŽENITORKŲ 

*★ ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 
100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras:

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 
. 'MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. 103rd ST.

Platink “Draugą”.

HELP WANTEP — 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 

Atslšauklt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Ofisan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

SVARBIAI PRAMONEI
REIKIA MOTERŲ

Sekantiems šiftams:
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

TOWNER, N. D. — Trys 
vyrai mirė rugpiūčio 16 d. 
nuo nudegimo, ir jie žaizdas 
gavo rugpiūčio 15 d., kai į 
vakarus einantis traukinys 
sutrenkė gazolino troką, ku
rį pagavo ugnis.

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

(Šv. Pranciškus)

HELP WANTED MOTERYS

SEIMININKES
PAGELBĖKIT MUMS 

CAFETERIJOJ 
SAVO LIUOSLAIKIU

PILNO AR DALINIO 
LAIKO DARBAS

NEREIKIA MAPUOTI
«

Malonios darbo sąlygos.
Gera mokestis.

ATEIKIT MUSŲ EMPLOYMENT 
OFISAN DABAR

WM. WRIGLEY JR. CO.
3515 S. ASHLAND AVĖ.

'REIKIA
DEŠRŲ DIRBTUVĖJE 

DARBININKIŲ
Atsišaukit tiktai asmeniškai.

ARMOUR & CO.
2625 W. Madison

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

ADVERTISE
In America’s Greatešt 

Llthnanian Daily Newspapei 

— ESTABLISHED 1909 — 

CALL AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** * ** * *

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE F.NTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus ir Motorus 
Tel. YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St.
PARDAVIMUI

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama

Bet Nereikalinga
3 PP. IKI 11 VAK. — 48 VAL. Į SAVAITĘ

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų

Pakuoti Sumaltus Kiaušinius
VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
f

3501 W. POTOMAC AVĖ.

BAŽNYČIOJE PASISLĖPĘS PRIEŠAS

Šiandie, tavorščiai, ant sa'Mir” redaktorium Agario- 
vo vožnaus delno dedu jums vu. Jis minėtą bolševikų žy- 
lietuviškų balšavikų švento- gį ipasmerkė. Tuo pačiu tar- 
jo Prano Abeko-Akelaičio pu iš Petrogrado atėjo įsa- 
pikčerį, kurį nupiešė buvęs'kymas gerai žiūrėti doku- 
jo tavorščius, cicilistas St. mentus atvykstančių iš už-

Amerikos karys atsargiai slenka prie sugriautos baž
nyčios St. Lo mieste, kur pasislėpę vokiečiai tykoja savo 
priešą. Dešinėj vienas vokiečių sniperių jau kritęs. (NCW 
C-Draugas)

HAMU FRONTAS

PARSIDUODA — 2 aiikgčių 4 fletv 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam jfaradžius. Parsiduoda už la
bai prieinama kaina. Dėl platesniij 
informacilu kreinkites adresu — 917 
WEST 34tb STREET, (antram auk
šte iš priešakio).

DĖDEI ŠAMUI REIKALINGA 
KARO DARBININKŲ

MUMS GI REIKIA DAUGIAU 
DAUGIAU GINKI.U' 

TUOS GINKLUS PAGAMINTI!

CMa rasite tok) darbą, korį 
norite ir pajėgsite dirbti.

AUTOMOBILIŲ KtOTA 
SUMAŽINTA 50 NUOŠ.

Kainų Administracijos Į- 
staiga paskelbė naujų auto
mobilių kvotą rugpiūčio mė
nesiui, kuri smarkiai suma
žinta.

Rugpiūčio mėnesį parda
vimui paskirta 5,000 naujų 
automobilių, kas sudaro tik
tai 50 nuoš. (10,000) gegu
žės kvotos ir 71.4 nuoš. (7,- 
000) liepos mėnesio kvotos.

TAUPYKITE SKYSTĄJĮ 
KŪRA

Alyvos Administratoriaus 
Pavaduotojas Ralph K. Da- 
vies prašo gyventojus ne
naudoti be būtino reikalo 
gazolino, žibalo ir kūrena
mosios alyvos, nes dėl sto
kos sandėlių ir išvežiojimo 
priemonių pakankamo aly
vos išteklių išlaikymo prob
lema rytiniam pakraštyj bū
tiniems gyventojų reika
lams darosi labai sunki.

NAUJA GAZOLINU 
APRŪPINIMO TVARKA 
KARIŲ ATOSTOGOSE

tarpe 1944 Kareivių Aprū
pinimo Įstatymu.

Anketos, forma 1950, 
mokslinimosi reikalams pa
šalpai gauti išdalintos Ve
teranų Administracijos agen 
tūroms ir mokslo įstaigoms 
visame krašte.

Pasinaudoti teikiama pa
rama turi teisę kiekvienas 
išbuvęs Nemažiau devynias- 
dešimts dienų aktyvioj tar
nyboj nuo 1940 m. rugsėjo 
16 d. ir prieš šio karo ga
lą. Parama teikiamo moks
linimosi reikalui ir taip pat 
nedarbo atveju.

Veteranų Administracija 
gali išmokėti per metus iki 
500 dolerių už mokslą ir ki
toms smulkioms išlaidoms 
atitinkamai mokslo įstaigai 
kurią veteranas bus pasirin
kęs ir kurią Veteranų Ad
ministracija bus užgyrusi. 
Taip pat veteranas gali gau
ti 50 dolerių per mėnesį iš
laikymui, jei jis nieko kito 
neturi išlaikyti ir 75 dole
rius per mėnesį, jei jis tu
ri dar ir kitą išlaikyti, ši 
parama duodama kol jis ei-

Strazdas, ir kuris po pikče- 
rium deda parašą, kad tai 
yra balšavikų pantaplinio 
pašto nešiotojas, arogantas, 
besarmatis, mokąs plūstis 
geriau negu Rusijos izvos- 
čikas, o demokratas iš jo 
yra geresnis, negu iš ožio 
muzikantas. O dabar prašau 
sekti to balšavikų šventojo 
pikčerį:

“1917 metais, birželio mė
nesį, Amerikos valdžiai pa
skelbus jauno amžiaus vyrų 
registraciją, mudu su Abe- 
ku išsigandome kareivio 
mundieros. Lietuvių Socia
listų Sąjungos 133 kuopa, 
Abekui agituojant, susirin
kime birželio 4 d. (1917) nu
tarė, kad jos nariai nesire- 
gistruotų. Po mitingo, išė
jus į gatvę, Abekas man sa
ko: “Kručai, važiuokim į 
Rusiją; ji daugiau neka
riaus. ’

“Nutarėm važiuoti. Ant 
rytojaus užsiregistravom ir1 
už kiek laiko keliaujame, 
kaip ‘politiniai prasikaltė-

sienio. Man neparodžius as
menybės liudijimo, mane nu
sprendė deportuoti. Abeka3 '■ 
turėjo liudijimą Lietuvos So
cialdemokratų Partijos su 
1909 metų ant spauda. Susyk 
jį paima armijon ir priskai
to tam būriui, kuris turės 
važiuoti ginti Rygą nuo vo
kiečių. Vaikščioja Abekas po 
kazarmių koridorių ir ver
kia...

“Aš sėdu į laivą ‘Penga’ 
Abekas palenda po mano lo
va, čemodanus sukraunu 
nuo krašto, kad uždengti ne- 
legališką “pasažierių”. Per 
36 valandas perplaukiam Ja
ponijos jūrą ir vėl atsidu
riam Tsmugoj. Laivui su
stojus aš viską apžiūrėjau 
ir daviau Abekui signalą neš 
dintis laukan. Kiek drūtas 
išsinešdino Jokahoman. Ban 
dė gaut darbą ant laivo ‘Von 
dėl’, kuris plaukioja tarp 
San Francisco ir Japonijos, 
bet ir už (pinigus nepriima. 
Palikau Abeką Japonijoj... ‘ 
Aš gi sugrįžau į Jungtines

liai’. Pradėjome pusiau slap- i Valstijas ra g sėjo 29 d., 1917 
tai, niekam nesakydami. A- metais... 
bekas metė darbą, sėdi na~p “Tuo laiku Japonijoj bu- 
mie; abudu laukiam progos 
išvažiuoti. Gaunam žinių, 
kad yra (proga važiuot per 
Norvegiją, bet Abekas ke
lionei pinigų beveik neturi...
gu\j lovoj ir verkia, kad 
reiks eit į kariuomenę. Pro 
Norvegiją važiuot abudu bi
jome, nes vokiečių subma- 
rinai skandina laivus. Pra-

vo daugelis rusų universite
to studentų, kurie parūpino 
Abekui dokumentus. Su tais 
dokumentais Abekas tuojau 
nudūmė pas Amerikos kon
sulą. Tačiau, konsulo kvo
čiamas, suklupo ir vizos ne
gavo. 1918 metais, pavasa
rį, grįžo Sovietų Rusijon. 
Paimtas Raudonojon Armi-

šome mūsų kelionės rengėjų, j jon. Čekoslovakų kariuome- 
kad pasiųstų mus Ramiuoju nei sumušus bolševikų pul-

Kainų Reguliavimo Įstai
gos • Administratorius Ches-, na Veteranų Administraci-
ter Bowles praneša apie nau 
ją tvarką aprūpinti ginkluo
tų pajėgų narius gazolinu, 
kai jie parvyksta 
goms.

jog užgirtą mokslą.

SUDARYTOS SĄLYGOS 
atosto- BALSUOTI

Nuo 1944 m. liepos 25 die
nos kiekvienas bent trijų 
dienų atostogoms paleistas 
karys galės gauti vieną ga

Visiems (prekybinio laivy
no nariams yra duodama 
priemonės ir proga balsuoti 
1944 metų rinkimuose, išski
riant tą atvejį, jei karinė

Iloną, gazolino kiekvienai a-' PadSt? «>trukdytų. kaip pa-
Pirkite pas tuos ■ biznie

rius, kurie seklbiasi “Drau
ge”.

Balsas iš burnos išėjęs ne
besugrįžta.

PERSKAITĘ “DRAUGĄ”

DUOKITE JĮ KITIEMS

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

Goethe

tostogų dienai, bet ne dau
giau kaip 30 galionų, ši nau 
ja tvarka pakeičia senąją, 
pagal kurią kiekvienas ka
rinių pajėgų narys gaudavo 
penkis galionus galolino, ne
atsižvelgiant į atostogų ilgį.

SUSIDOMĖJIMAS KA
REIVIŲ APRŪPINIMO 
ĮSTATYMU

Brig. generolas Frank T. 
Hines, Veteranų Reikalų ad
ministratorius. teigia, kad 
iš raportų, gautų Veteranų

Daug kas nori steigti iš I Administracijoje, matyti, 
naujo todėl, kad nemoka jog labai yra paplitęs susi- 

I nieko gero daryti. G. Palau domėjimas karo veteranų

reiškė Karo Laivininkystės 
Administracija.

Karo Laivyno Administra 
ei j,a dalina 400,000 balsų la
pelių, kuriuos jūrininkai var 
tos už Jungt. Amer. Val
stybių ribų. Su šitais lape
liais prekybinio laivyno na
riai, kurie pagal Federali- 
nius Įstatymus turi teisę bal 
suoti, ir kurių valstijos tą 
leidžia^ galės balsuoti lap
kričio 7 d. rinkimuose pre
zidento, vice prezidento, se
natorių ir kongreso narių. 
Balsavimas įvyks po spalio 
1 dienos.

vandenynu per Japoniją. 
Ten submarinų nėra.

“Tą progą mes gavome. 
Nuvykome Brooklynan. Vis
kas gerai. Bet vienas dran
gas pastebi: ‘Vynai, atsimin
kit, kad dėl savo kelionės 
gailėsitės to gatvėkario, ku
ris važiuoja į Bostoną’...

“Važiuojam link San Fra
ncisco... Pasiekiam Japoniją. 
Važiuojam laivu iš Tsumgos 
miesto į Vladivostoką, vie
nas po kitam kalba jūrei
viai, kad mudu ims armijon. 
Mudu su Abeku vėl apima 
baimė. Vladivostokan pribu- 
vom rugpiūčio 13 dieną, 
1917 metais. Kareivių ir val
stiečių tarybos atstovams nę...
reikalaujant pasakyti kas 
mes esam, aš užsirašiau esąs 
mokslinio socializmo pase
kėjas, o Abekas — revoliu
cinio socializmo. Bet sovie
tas mane ir Abeką nepripar- 
žino politiniais emigrantais. 
Gale mėnesio pranešė, kad 
mudviem ir valgyt už dyką 
neduos...

“Mieste ėjo kalbos, kad

kus, Abekui su keletu karei
vių pavyko iš Raudonosios 
Armijos pasprukti ir, per
sirengę civiliais rūbais, va
žiavo į slovakų pusę. Tapo 
sulaikyti. Kvočiami pasisa
kė, kad jie esą vietiniai gy
ventojai, niekad nebuvę bol
ševikų armijoj. Abekas, at
keliavęs Vladivostokan, tū
lą laiką dirbo prie dailydžių. 
Tuom pat sykiu dieną ir nak 
tį galvojo ir ieškojo progų 
sugrįžti į Ameriką. Įsigalė
jus Kolčakui gyveno kaip 
Lenkijos pilietis, o kadangi 
Lenkija jau skaitėsi nepri- 
gulminga valstybė, tai jos 
piliečįų neėmę į kariuome-

‘ ‘Neteko žmogus vilties 
sugrįžti į Ameriką. Bet tuo 
pačiu sykiu Vladivostoke 
pradėjo organizuotis komi
tetas grąžinti lietuvių pa
bėgėlius. Nusprendė važiuo
ti į Lietuvą... Gavęs pinigų 
tačiau atsidūrė pas čiuva- 
šus. Ant galo pasisamdė 
skūrų prekiautoją, kuris iš
vežė jį per Beringo sąsmau-

bolševikai buvo sukilę. Troc- ,gą į Alaską... Atvyko Bos- 
kis esąs areštuotas. Leninas tonan 1919 metų rudenį. 2a- 
pabėgęs. Pasimatėm su bu- dėjo mokytis amato ir po- 
vusiu New Yorko “Novy (Nukelta į 6 pusi.).
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Didelės ir komplikuotos problemos
Sąjungininkai jau išlaisvino du trečdalius Italijos te

ritorijų. Okupacinė administracija turi nemažų rūpes
čių išlaisvintų dalių aprūpinimu gyvenimo reikmeni
mis. Darbininkų sąjūdis ir reikalavimai didesnio atly
ginimo už darbą, sudaro nemažą problemą. Taip jau 
yra reikalam j ama ir demokratinių privilegijų.

Kol kas Sąjungininkų Kontrolės Komisija nesiėmė 
tų’Visų reikalavimų patenkinti. Militarinė administra
cija jau norėtų pavesti civilinę valdžios dalį civilinei 
administracijai. Apskaičiuojama, kad Italijos išlaisvin
tų kraštų pašalpai reikalinga penkių dešimtų milijonų 
dolerių. Todėl norima, kad tą darbą vesti perimtų ko
kia organizacija. Pažymėtina, kad tą darbą perimti 
UNDRA atsisako, nes šiai tarptautinei rehabilitacijos 
organizacijai reguliacijos draudžia operuoti priešų ar
ba buvusioj priešų teritorijoj. Lend-Lease ilgi negali 
tais reikalais rūpintis, nes tai ne jos sritis.

Išlaisvintųjų Italijos dalių rūpesčiai pasako, kaip 
svarbios ir didelės problemos laukia jungtinių tautų 
vadovybės atstatant pokarinį pasaulį. Nuo karo nuken
tėjusių šelpimas, atstatymas sugriautų miestų, kaimų 
ir sodybų, atvedimas' viso civilinio gyvenimo į nor
malias vėžes, tai milžiniško didumo darbai. Jei prie 
to pridėti daugybės valstybių ginčus dėl sienų ir dau
gybę kitų klausimų, galime sau vaizduotis kiek rūpes
čių ir atsakomingo darbo turis sąjungininkų viršūnės. 
Ir, reikia neužmiršti, nuo tų problemų išrišimo daug 
pareis įgyvendinimas pastovios ir teisingos taikos, 
dėl kurios kariaujama. Jei, atstatant pokarinį pasaulį, 
kur nors bus prasilenkta su teisingumu, jei bet kurią 
viršui suminėtą problemą rišant bus padaryta sąmo
ningų klaidų, gali būti ,pažeisti kilnūs Amerikos ir 
jungtinių tautų užsimojimai.

★
Vokietijos ir Japonijos okupacija

Vakar padarytu Prezidento Roose velto pareiškimu, 
Vokietijai ir Japonijai nepakaks besąlyginiai pasiduoti. 
Jungtinių tautų armijos ir vieną r kitą valstybę turės 
okupuoti. Anot Prezidento,* po pirmojo pasaulio karo 
buvo padaryta klaida neokupuojant visos Vokietijos. 
Užtat ji ir vėl įtraukė pasaulį į kruvinas rungtynes.

Militarinės okupacijos tikslas bus prižiūrėti, kad nei 
vokiečiai nei japonai neturėtų progos rengtis kitam 
karui. Toji priežiūra tol bus reikalinga, kol tos tau
tos neišmoks gyventi taikoje su taikiomis savo kai
myninėmis tautomis.

Iš to pareiškimo galima aiškiai suprasti, kad jokių 
kalbų apie taiką su priešais nebus. Sąjungininkai ka
riaus iki visiško vokiečių ir japonų mihtarinių jėgų 
sutriuškinimo.

Kito kelio agresoriams suvaldyti nėra.
★ ..... A .

Klaidingas palyginimas
Savaitinis laikraštis “The New Leader” No. 33-čiame 

padarė pažymėtiną pastabą dėl vieno vice prezidento 
Wallace pareiškimo. Prieš darant tą pastabą, pasaky
ta, kad vice prez. Watt»ce turi gerų norų Ir aukštų 
idealų, bet tuo pačiu kartu yra nepaprastai naivus 
(“possesses an extraordinary capaclty for maladroit 
naivete”).

Anot žymaus “The Leader’’ bendradarbio Sftb

liam Henry Chamberlin, Sovietų Rusijos ambasadoa 
(Vašingtone) informMjJų fohrietedis paskelbęs, jog, 
besilankydamas Sibire, WaUace Irkucko gyventojams 
pasakęs tokią nesąmonę:

“Nėra kitų dviejų kraštų, kurie būtų labiau pana
šūs, kaip Sovietų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės... Sibiro istorija ir jo heroiški gyventojai 
man primena Jungtinių Valstybių Tolimųjų Vakarų 
istoriją... Laisvi žmonės, gimę laisvose ekspansijose, 
negali toleruoti bet kokį neteisingumą ir neteisėtu
mą ir kad ir laikinai negali gyventi belaisvėje.”

Kad šis palyginimas nėra teisingas, puikiai yra 
patyrusi lietuvių tauta, kurios daug sūnų ir dukrų 
Sibiro belaisvėje savo galvas paguldė. Bet taip pat 
gerai apie Ui, matyt, žino ir “The New Leader” ben
dradarbis W. H. Chamberlin, kuris p. Wallaee duoda 
tokį atsakymą į aukščiau pacituotą pareiškimą:

“Ignorantiškesnės ir nemalonesnės paralelės nebu
vo galima padaryti. Amerikos Tolimieji Vakarai bu
vo apgyventi visiškai laisvu pagrindu. Nieks ten ne
keliavo retežiuose ar lydint ginkluoUi sargybai. Ten 
buvo sunkumų ir neteisybių; bet žmonės, kurie ap
gyveno Amerikos Vakarus, ten keliavo savanoriai, 
patraukti laisvų žemių gausumu ir su mintimi page
rinti savo gyvenimo sąlygas. Sibiras, klek prie caru, 
tiek ir porie sovietų, buvo milžinišku kalėjimo namu 
Ir labai didelis nuošimtis apsigyvenusių žmonių ten 
nukeliavo, daugiau ar mažiau, žiaurioj prievartoj (mū
sų pabraukta — “Dr.” red.). Mr. Wallace žodžiai bū
tų nuskambėję ironiškai, jei jie būtų galėję pasiekti 
bet kurios Sibiro priverstino darbo koncentracijos 
stovyklos gyventojus, kurių ten yra daugybė.”

Gerai, kad p. Chamberlin nurodė p. Wallace neži
nojimo skaudžios Sibiro gyventojų padėties. Tikrai yra 
skaudu, kad didieji mūsų politikai, neturėdami jokio 
supratimo apie vieno ar kito krašto būklę, apie jį kalba 
ir klaidina visuomenę. Kad. taip elgiasi komunistų pro
pagandistai, tai nieko stebėtino, nes jie iš to gyvena, 
bet daryti tokią klaidą p. Wallace tai jau nedovanotina.

★
Baisūs okupantų žiaurumai

Spauda rašo, kad vokiečiai, besitraukdami iš Pran
cūzijos, apiplėšia miestus, miestelius ir kaimus. Vie
tos gyventojams nieko nepalieka. Kai kuriose vietose, 
jei pasigrobto tūrio negali su savimi pasiimti, jį su
naikina. Jei kas pasipriešina — brutaliai nužudo. Ir 
tasai civilinių žmonių žudymas einąs labai plačiu mas
tu. Prie to, žinoma, daug prisideda tas faktas, kad 
Prancūzijoj plačiai buvo išplėstas pogrindžių veikimas.

Jau prieš pora savaičių buvo pranešta, kad vokiečiai 
panašiai plėšikauja, keršija ir žudo ir Lietuvoje. Re!- 
kia, todėl, suprasti, kaip skaudžioj būklėj dabar yra 
mūsų tėvų kraštas Lietuva. Susirūpinkime jos žmonių 
sušelpimu ir greitesnių išlaisvinimu.

★
Per klaidų pasakyta teisybė

William Henry Chamberlin “The New Leader” rašo, 
kad tais laikais, kuomet jis gyvenęs Maskvoje šimta
procentinis komuniįstų laikraštis anglų kalba “The 
Moscow Daily News”, komentuodamas žinias, parašė 
ir apie prastą priverstino darbo padėtį Liberijoj. Bet 
per klaidą žodis Liberija išėjo Siberija. Visi skaityto
jai labai gerai žinojo, kad Sibiro darbininkų būklė yra 
nepavydėtina, tačiau negalėjo suprasti, kaip komunis
tiškas laikraštis galėjo parašyti teisybę apie Sibirą. 
Tik po> kelių dienų, kai toji klaida buvo atitaisyta, 
skaitytojai suprato, kame biznis. Vadinas, per zeceriš- 
ką klaidą — vienos raidės pakeitimu “The Moscow 
Daily Nears” nors vieną kartą teisybę pranešė.

★
Jogaila ir lenkai

Naujienos rašo:
“Lenkų telegrafo agentūra rašo, kad rugpjūčio 13 

dieną įvyko iškilmingos ceremonijos, perkeliant ka
raliaus Jogailos paminklą į Central P,ark New Yor- 
ke. Tas paminklas esąs skulptoriaus Stanislovo Os- 
trovskio darbas.

Įdomu, kad lenkai labai didžiuojasi Jogaila, kuris 
buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, vedęs lenkų ka
ralaitę Jadvygą ir apsivainikavęs Lenkijos karalium. 
Už tą garbę Jogaila sujungė Lietuvą su Lenkija ir 
užrašė Lenkijai daug Lietuvos žemių. Nuo to laiko 
Lenkija vis labiau stiprėjo Lietuvos sąskaiteu. Il
gainiui beveik visi Lietuvos bajorai sulenkėjo ir 
padėjo Lenkijos valdovams paversti Lietuvą lenkų 
provincija.

Lenkai šiandien nori tą praeitį atgaivinti, užmirš
dami, kad bajorų viešpatavimo laikai jau praėjo.”★ •’
Oficialusis Vatikano laikraštis “L’Osservatore Ro

mano”, neabejodamas dėl sąjungininkų pergalės, davė 
straipsnį apie atsteigimą pasaulio pastovios taikos. 
Straipsnyje reiškiama troškimas, kad po jungtinių tau
tų pergalės, būtų įgyvendinta visa pilnuma gražūs 
Atlanto Cartferio dferoiat ______ . „ __

Domisi Lietuva ir 
lietuviais

(LKPSB) Palyginamai, 
gana daug žinių dabar ga
lima užtikti laikraščiuose a- 
pie Lietuvą ir lietuvius. 
Taip, “The Philadelphia In- 
ąuires” pažymėjo ape Liet. 
R. Kat. Susiv. Amerikoje į- 
vykusį seimą ir išrinktuo
sius vadovaujančius asme
nis, suminėdamas ir pavar
des. ’

— Ukrainiečių laikraštis 
“Amerika” įsidėjo Noremo 
knygos “Timeleas Lithua- 
nia” aprašymą, ta proga pa
reikšdamas simpatijų Lietu
vai.

— “Jednosc” praneša, 
kad Londono radijas kreipė
si į lietuvius ragindamas pai- 
trijotus ir toliau taip atkak
liai kovoti su okupantais 
naciais, gi nacių pataikūnus 
perspėjo, kad jie turės at
isakyti už neteisybių ir prie
vartos veiksmus prieš gy
ventojų mažumas.

Tas pats laikraštis paduo
da žinias jš Stokholmo, kad 
lietuviai ir slaųptaja spauda, 
ir sabotažo veiksmais prie
šinasi naciams. Esą, vokie
čiai sušaudę net 63 patri- 
jotus trijų kraštų sostinė
se: Kaune, Rygoje ir Tali
ne už sabotažo veiksmus.

— Vilniaus miesto istori
ją gan teisingai nupasakoja 
ukrainiečių “Svoboda”, tik 
apgailestauja, kad lietuviai 
su lenkais iki šiol tuo klau
simu nėra susitarę.

— Lenkų informacijų a- 
gentūra PAT skelbia, kad 
1943 m. Vilniuje buvo da
rytas gyventojų surašinėji
mas ir atrasta, kad mieste 
gyveno 144,531 žmogus. Len
kų buvę 102,489, arba 70.9 
nuošimčiai, lietuvių 31,378, 
arba 21.7 nuošimčio, baltgu- 
džių — 3,015, arba 2.1 nuo
šimčio, rusų 6,355, arba 4.4 
nuošimčių, vokiečių 456, ar
ba 0.3 nuošimčiai ir kito
kių 847, arha 0.6 procentų.

— Vilniaus miestas, kaip 
praneša “Nowy Swlat”, ko
vų mėtų gerokai apnaikin
tas, ypač Mickevičiaus, Di- 
džioji, Pilies ir Vilniaus gat
vės. Kai stotį ir minėtas 
gatves užėmė Raud. Armija, 
vokiečiai tas vietas apmėtė 
bombomis. Vilnius buvo ap
vestas apkasais, storais ce
mento įsitvirtinimais, minų 
laukais. Net kai kurie mies
to namai buvo paversti tvir
tovėmis, apsupti sienomis ir 
spygliuotomis vielomis. Pi 
kautynių gatvėse gulėjo 
tūkstančiai lavonų. Beveik 
visi miesto langai išmušti. 
Daugelis gyventojų buvo iš
sislapstę apylinkės kaimuo
se. Dabar jie grįžta ir gat
vėse matyti žmonių su ri- 
šulėliais, su apraišiotam su
žeistom rankom ir t.t.

— Kaip praneša “Amery- 
ka-Echo”, lenkų vyriausybė 
Londone pareiškė protestą, 
kam spaudoje Vilnius vadi
namas sostine Lietuvos ar 
“Sovietų Lietuvos”.

— Pagerbiant kompozito
riaus Šimkaus atminimą 
“Gwiazda Polarna įdėjo K. 
Vidikausko eilėraštį.

— Prisimindamos kryžiuo 
čių laikus “Przewodnik Ka- 
tolicki” pažymi jų neteisy
bes elgesy su žemaičiais.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzų Kalbos Išvertė 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)
—Tai jau per daug; tylėk

tu, tylėk...
—O, jei tu nori. Aš žinau, 

kad jūs nesusiprasite nieka
dos. Tačiau aš pripažįstu, 
kad atsidūriau bjauriose ap
linkybėse. Ką gi, čia bus 
sunku apmokėti. Dvidešimt 
tūkstančių frankų... nes vis
kas yra išgaravę... aš turė
jau ir kitų skolintojų, ne 
vien Armstrongą.

—Per vėlu, skundas už 
padirbimą ir pasinaudojimą 
padirbimu yra paduotas ir 
rytoj rytą teisingumas pra
dės veikti.

Maksas išsišiepė. Tikrai,
tai nemalonu.

—Man lieka tik viena bai
mė: tai policija! Aš visai 
nenoriu patekti į kalėjimą.

—Ne paprastas kalėjimas, 
bet sunkiųjų darbų kalėji
mas tavęs laukia.

Maksas šaltai pridūrė:
—Tiesa, tavo tiesa. Aš 

manau, kad ir jums tai ne 
labai malonu...

—Lieka tau vienas gali
mumas—tai pabėgti.

—Tai būtų išmintinga. Aš 
bėgsiu į užsienį.

—Aš nesutinku. Pirmiau
sia, tu ten būtum sulaikytas 
taip pat lengvai, kaip Pary
žiuj. Paskui, man priklauso 
nustatyti tau ištrėmimo vie
tą. Aš esu tikras, kad tu ten 
negalėsi kenkti.

—Ir kur yra ta vieta; kur 
tau patiktų?

—Svetimšalių legijo n a s. 
Ten tavęs nesuras. Kai pa
leis, viskas bus užmiršta. 
Tu galėsi nuo to laiko pra

dėti savo gyvenimą ant rim
tesnių pagrindų.

—Pasakyk, tu nori, kad 
mane nužudytų?

—O, žinai, tavo gyveni
mas daugiau man nesvar
bus.

Ponia Enguerrand sušu-
ko:
z —Pauliau, jis yra tavo
sūnus!

—Daugiau jis ne mano
sūnus. Atsakyk, ar nori vyk 
ti į legijoną?

—Nenoriu.
—Gerai, aš duodu penkias 

minutes pagalvoti. Praėjus 
šitam laikui, skambinu į po
liciją.

—Kokios rimtos priemo
nės! Aš nusileidžiu, nes nie
ko kito negaliu padaryti. 
Einu į legijoną. Be kita ko, 
iš ten galima pabėgti ir ga
lima pamatyti naujų kraš
tų.

Enguerrandas, regėdamas 
tokį elgesį, bijojo, kad su
daužys savo sūnui galvą. 
Paskui, visai nustojęs vil
ties, jis patraukė pečiais ir 
nuėjo į salono kampą atsi
sėsti.

Lorctas bandė nukreipti 
kalbą:

—Maksai, pagalvok, 4 aš 
tave prašau, .apie šitą mora
linį skurdą, kuriame tu sa
vo tėvus skandini. Jie iš ta
vęs daug ko gero tikėjos, ir 
štai tu juos privedi prie be
dugnės krašto. Aišku, tu ne
tiki dieviškojo teisingumo, 
tačiau turi likti tavyje tru
putis širdies.

(Daugiau bus)

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES

KUNIGAS PRANAS VAITUKAITIS
Jau sukako 6 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimą dvasišką tėvelį Kun. Praną.
Netekome savo mylimo dvasios vado Rugp. 18 d.,

1938 m.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime 

užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną 
atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tar
po, užprašėme gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis 
šeštad., Rugp. 19 d., 1944, Dievo Apvaizdos parap. baž- 
nyičoje, 7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis 
pasimelsti už a. a. Kun. Prano sielą.

Nuliūdę:
Kun. Prano Vaitukaičio Prieteliai iš Dievo Apvaiz
dos Parapijos.

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
PAS

— be

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

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas
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MŪSŲ MOTERŲ GYVENIMAS IR VEIKLA
AUKLĖJIMAS * VIRTUVĖ IRM

Gėlių žydėjimo - Žolinės šventė 
Šv. Kazimiero vienuolyne.

NUKRYŽIUOTOJI Įspūdingos iškilmes MŪSŲ VIRTUVĖ
Tu aukuras, į kurį atnešu ir aš savo širdį...
Suklumpu, ir išmintimi meldžiuosi po tavo kryžium — 
Ištiesk rankas prikaltas, juk ir tave tulžimi girdo!
Ir spjaudo vis niekšai į tavąjį kieliką tolydžio.

Ištiesk rankas, priglausiu prie tavo žaizdų sopulingų... 
Erškėčių vainiką pavaduosiu laurų lapais!
Nusileisk niuo kryžiaus iš klastų virvių šiurpulingų,
Juk ne, ne tau, nukryžiuotoji, Kultūra, kapas.

Šliaužiu kaip sliekas tavo, MielcJL, kraujo taku nulašėtu... 
O, kiek tau aukų! Tai čia ne spygliuotos vielos, bet žmo

nių širdys!
Užtvertos tvoros išminčių kaukuolėmis ir minios skeletų... 
O tūkstančiai išmintingųjų veržias, kad tave pagydžius.

O tu vis dar kruvina, kaip Jėzaus Nazareno šonas! 
Kybai tarp pasaulio latrų, kur plieno katilai gurguliuoja... 
Bet, žiūrėk, ten... sužydo tau, eikliaisiais žiedais širdžių

K kloniai...
Tik žengki nuo kryžiaus, Kultūra! Tau išminčių arfos 

kankliuoja.

Pro minas, šrapnelius, kulkosvaidžius, patrankas ir tankus, 
Tavo kryžius vistiek deimanto aureole vis kyla... 
Išmintis ir protas vis klūpo šalę sužeistų rankų...
O amžiai tavo rūpesčiais kopdami, nerimsta, žyla.

Tu aukuras, į kurį atnešu ir aš savo širdį...
Suklumpu aš tau, ir išmintimi meldžiuoei po tavo kryžium- 
Ištiesk rankas prikaltas, nors tave ir tulžimi girdo,
Aš merksiu į tavo kieliką sielos hiacintų tolydžio.

Marija Aukštaitė

Gražus, ankstyvas šv. Pa
nelės į Dangų Ėmimo — Žo
linės šventės rytas. Sau utė 
kaitriai šildo Chicagą. Nuo 
šilumos laukai ir apylinkė 
jau parudavę, Marquette 
Parko, o ypač Šv. Kazimie
ro vienuolyno apylinkė pa
sipuošusi žalumynais ir šran 
dien gyvena šventadieniška 
nuotaika, šaligatviais žmo
nės skuba į vienuolyno kop
lyčią, nes čia kaip ir kas 
met įvyksta įspūdingos iš
kilmės. 9:30 vai. koplyčioje 
jau visos vietos užsipildo, 
baltutis altorius apsuptas 
žalių palmių paskęsta elek
tros šviesose ir 25 sielos 
giliai susikaupusios ar*, ina- 
si prie altoriaus, kur per 
Marijos ir šv. Kazimiero ran 
kas - save paaukoja Dievui 
sudedamos skaistybės, ne
turto ir klusnumo įžadus. 10 
jaunučių kandidačių priėmė 
šv. vienuolijos abitą, septy
nios sesutės padarė pirmuo
sius įžadus, aštuonios atnau 
jino arba padarė amžinus

h
aLl

Gay plaid outfit for vaeation 
daya. Sizea 1 to 6. Size 4, 2% 
yda. 35" plaid, for dreaa and 
bonnet; 2% yda. of rickrack. , 
A pantiea patiem ia included. ! 
Simplicity Patiem 1029; 15#

Lower right: Seddle-atitched 
and pocketed two-piece dreaa 
with grovm-up look. Sizea 8 
to 14. Size 10, 1U yda. 35" 

, for skirt; 114 35" for top. 
Simplicity Patiem 1030; 15#

Aolka-dot jutnper and bonnat. 
Size. 1 to 6. Size 4 jumper, 
ll’z'ž yda. 35" material; bon
net, % yd. 35"; 6% yda. 
edging for both. Pantie* and 
blouae patterna are includcd. 
Simplicity Patiem 10311 15#

' to THE 1PPIES OF voru ETE

Norėdamos pasisiūti šias sukneles, rašykite: Simplicity Patern
Co. Ine., 200 Madison Avė., New York, N. Y.

licnėms, jis sako mane ve
sis prie altoriaus, nes jis 
yra nevedęs.

Dabar aš jį myliu, bet 
4tenčiu baisius dvasinius su
krėtimus. Yra valandų, kad 
pasiryžtu jį atsikratyti, bė
gu į bažnyčią, meldžiuoei. 
Jei taip stipriai jį nemylė
čiau, — išvaryčiau, bet bb 
jau... jei mano vyras Lietu
voje miręs, o ir šio netek
čiau, kas tada?..

Miela Loreta, Jūs supran- 
itate, kaip man sunku, ir ko
kioj padėty aš esu. Būkite 
maloni, ir patarkite, ką tu
rėčiau daryti, kad nurim-
čiau. Paklydusi Rožė

įžadus. Tai gražus būrelis 
darbininkių Kristaus vyny 
ne. Kun. A. Linkus, daly
vaujant skaitlingai dvasiš
kiai, atnašavo šv. Mišias, 
pasakė pritaikintą pamoks
lą ir atliko įvilktuvių bei 
kitas apeigas.

Iš šalies žiūrint į vienuo
lių gyvenimą, visiems ypač 
į akis puola tas jų nusitei
kimas. Nežiūrint, kad apart 
juodo ir nepatogaus abito, 
sesutės nieko neturi — išsi
žadėjusios turto, savo va
lios, pasaulio linksmybių ir 
patogumų, jos visuomet 
linksmios ir patenkintos. Ir 
neveltui! Juk jas “krauna 
sau turtus danguje kurių 
nei vagys neišvagia, nei kan
dys neėda, nei rūdys nega
dina” — jos “išsirinko ge
riausią dalį, kuri nuo jų ne
bus atimta. ” Laisvutė

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

Brangi Loreta:

Aš esu dar jauna, gerai 
atrodanti ir sveika moteris, 
kuri labai išsiblaškius, ir 
tik protarpiais save pama
čius nusigąstu ir tomis va
landomis ieškau išeities ir 
atsparumo.

Dalykas tame: prieš pen
kiolika metų ištekėjau už 
seno amerikono. Jis buvo
kiek pasiturintis, bet labai <is tam8t» “Kadžiai my-
besveikatis. Gydytojai pri
pažino, kad jis gimto kraš
to klimate atsigautų. Todėl, 
mes kiek pagyvenę, daug iš- 
dėję pinigų, ant vaistų ir 
daktarų, galų gale nutarėm, 
kad jis važiuotų į Lietuvą 
pavasaroti ir pasigydyti. 

Taip ir padarėme. Aš Ii
penktą, šeštą ir devintą Die
vo įsakymą, nes džiaugiasi molinį bliūdą eilę bulvių rie-

kau su maža dukrele beveik ne tik Pats- 1)61 gundo ir. kūčių ir truputį cibulių. Ta- 
be pinigų bet šiaip taip pa- tamstą trokšti artimo mir-!da uždėk eilę mėsos, vėl ei- 
sirendavojau namelį, ir mer- gašlaus pasitenkinimo (ię bulvių ir obuolių ir taip
gaitę palikus pas kaimynus, ir svetimos nuosavybės. . toliau iki bliūdas bus pilnas, 
eidavau į fabriką dirbti. Po Atsiminkite ir dukrelę. Jei
kiek laiko pasijutau, kad taip i rtoliau su tuo vyru
vienai sunku išlaikyti na- gyvensite, augs gėda ir mer

gaitei. Jei ne gėda, tai jau 
tikrai atviri vartai į palaidą 
gyvenimą.

mus. Ne tik nuoma sumo
kėti, bet ir visokie pataisy
mai, malkos, angliai, ir dar 
viskas! Prisiėmiau įnamį. 
Jis jaunas ir gražus vyras, 
tinkantis, rodos, “į tancių ir 
į rožančių”. Bet, vos jį pa
siėmiau, — pradėjo žmonės 
būbnyti, kad su juo gyvenu 
ir nurašė mano vyrui (tas 
buvo dar prieš karą).

Vyras vietoj sveikti, labai 
susinervavo, dar sunkiau ap
sirgo ir atsigulė į ligoninę. 
Tada užėjo šis karas, ir taip 
viskas užsidengė.

Iškarto verkiau, rūpinau
si, bet mano įnamis mane 
ramindavo ir subardavo, ir
taip apsipratau, apsikūliau, j kos peties, bet Dievas liki- pilk verdančiu vandeniu ir
ir pradėjau į šį vyrą vis la 
biau įsižiūrėti, juo domėtis, 
o jis buvo man vis geresnis 
ir geresnis, ligi mane prive
dė prie visai pakrikusio gy
venimo. Jis sako, kad vis- 
tisk jau mano vyras Lietu
voje miręs, ir nėra nuodė
mės su juom gyventi; ne3
atsidarius žinioms ii Lieki- Remitite ir platinkite dienraštį "Draugą", 
vos ir ęasitvirtinus jo spe- *

Atsakymas;
Reikia stiprios Dievo mei

lės, savęs pamiršimo. Viso
kie vargai, kūno aistros, tik 
tada nusigali, kai Dievas pil
nai įsigyvena širdyje.

Mano nuoširdus tamstai 
patarimas: kuo greičiausiai 
atsiskirkite su tuo įnamiu. 
Jam gražiai išaiškink, koks 
tarpekelis tarp jūsų. Jeigu

lėtų, — pats turėtų supras 
ti, kad reik pasitraukti vien 
dėl tamstos garbės ir sie
los pažeidimų.

Spėliojimais ir "ramini-
mais”, kad tamstos vyras 
jau miręs, jis išeina prieš dytą vandenį ir virink iki 

minkšta liks. Įdėk į lėkštą

Tamstos laiške išskaitau,
kad vis tik turite stiprų, dar 1 mišinys nesudžiūtų. Galima 
neužgęsusį religinį jausmą. Įf*^i truputį pipirų į skysti- 
Nors tą vyrą labai mylite, m^' j®* nori. Reikia vartoti
bet dėl dvasinių sukrėtimų, 
— ryžtatės jį atsikratyti.

Pasiryžk, Rožele, dar kar
tą! šventi sakramentai te
sustiprina tamstos valią 
stipriau, karščiau ir atspa
riau! Tamsta dėl jo meilės 
pasiaukojanti avelė, o jis 
jūsų moralės vilkas. Skirkis 
su juo.

Suprantu, kad tamsta 
trokšti bičiulystės, draugiš-

mą tvarko, sudėk į Jo ran
kas savo rūpesčius, vargus, 
sužeistą širdį ir viltis.

Loreta

leisk stovėti minutą laiko. 
Tada nusunk. Sudėk kepe
nis po cibulių skauradoje, 
pridėk truputį druskos ir pi
pirų ir kepk povaliai apie

Mylėti reiškia savo džiu- 15 minutų, o paskui ant karš 
gėsius sudėti kito asmens tos ugnies per dar 15 minu- 
džiugėsiuos. — Leibnitz. tų.

J?

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

lėje yra taip pat ir Rytmetinės ir Vakarinės 
Maldos, Švenčiausios Marijos Litanija, ir kitos 
naudingos maldos.

Vertėtų įsigyti šią knygutę
Kurie dar neužsisakėte, dabar užsisakykite. Kny 

gėlė yra labai patogaus formato. — Kaina visai 
prieinama. TIKTAI 25 CENTAI. Siųskite save 
užsakymus sekančiu adresu:

"LAIVAS"
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

I —

‘Spare ribs”
Daugelis lietuvių moterų, 

šiame brangenybės laike, ver 
da šviežių ir sūdytų “spėr- 
ribsų”, bet paprastai iš to 
išeina nelabai skanus val
gis. Mes patariame mūsų 
skaitytojams pabandyt virt 
šviežius “spėr-ribsus” sekan 
čiais būdais:

1) Virink pasūdytame van 
denyje svarą ir pusę “spėr- 
ribsų’’ iki bus minkšti. Nu- 
piaustyk mėsą nuo kaulų, 
sudėk j išt aukuotą skaura- 
dą. Nuplauk ir supiaustyk 
į ketvirtdalius keletą obuo
lių, nenulupant odos. Uždėk 
obuolius ant mėsos, įdėk į 
pečių ir kepk iki obuoliai 
bus minkšti.

2) Svarą ir pusę šviežių 
“spėr-ribsų”. Tegul mėsinin
kas iškerta kaulus per vi
durį. Sudėk į truputį pasu-

Viršutinė eilė turėtų būti 
bulvių. Užpilk dalį skystimo 
kur mėsa virė ant mišinio 
ir įdėk į pečių; kepk iki bul
vės bus parudę, laiks nuo 
laiko užpilant po truputį 
skystimo kur mėsa virė, kad

jau išvirtas bulves.

Kepenys ir cibuliai

Supiaustyk kiek nori ci
bulių ir sudėk į skauradą 
su kiaulės taukais, kepink 
apie tris ketvirtadalius va
landos užpakaly pečiaus, 
dažnai maišydama, kad ne
prisviltų.

Supiaustyk kepenis į ma
žus šmo us apie colį ir pusę 
pločio ir 3 colius ilgio. Už-

%
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AUSTRALIJA
Rašo KUN. A. DRISKA

★ ĮDOMIOS ŽINIOS apie 
penktąją žemės kamuolio dalį, 
jos gyventojus, gyvūniją, 
augmenis ir taip toliau...........

Žvejyba j tos srities pramonė. Vėliau,
Australijos vandenyse y. vgl Pradėjus skaitlingiau 

ra daug žuvies. Bet ši pra- banginiams pasirodyti, Nor-
manės šaka dar nėra, kaip vegijos jūrininkai pirmieji
turėtų būti, išvystyta. Aus- atplaukė į Australijos van- 
tralijos žuvies yra įvairaus 4enla- J 4 laivai buvo kaip
dydžio ir spalvos. Naujoje 
žemėje ateiviai ėmėsi pel
ningesnės pramonės, todėl ši 
šaka ir nėra taip išvystyta, 
kaip kitos. Bet vietos žmo
nių reikalams žuvies visuo
met buvo perteklius.

Iš senų laikų buvo žinoma, 
jog Australijos vandenyse 
randasi labai daug banginių, 
(milžiniškas jūrų gyvūnas), 
iš kurių riebalų gaminami 
brangūs aliejai ir tepalai. 
Banginių gaudymas pelnin
gas. Bangžuvių gaudymas 
siekia tolimą praeitį. Jūrei
vis Hudson 1607 m. savo 
jūrų kelionėje jau pastebė
ja netoli Grenlandijos kran
tų didelį būr; bangžuvių.

kokios dirbtuvės. Kiekvienas 
turėjo po keletą kanuolių 
banginiams šaudyti ir po ke
lis šimtus darbininkų. Jei 
toks banginių žudymas ne
bus sulaikytas, galima tikė
ti, kad ilgai neims iki visiš
ko išnaikinmo to jūrų gy
vūno.

Australijos vyskupas 
gina Lietuvos laisvę

(LKFSB) Iš Australijos 
praneša mūsų koresponden
tas, kad Brisbane arkivys
kupas parašė didžiame ka
talikų laikraštyje “Catholic 

Kaip indai, taip ir pirmieji! Leader” vieną vedamąjį a- 
baltieji žmonės Naujosios ( pie Lietuvą. Straipsnyje pa,- 
Anglijos jau gaudydavo ba-I brėžiami Sovietų Rusijos 
ngžuves. 1791 m. didelis pul-į sįęareigojimai 1920 m. su
kas banginių įplaukė j Syd-
ney uostą ir apvertė laivą.
Trys jūrininkai prigėrė. Dar 
ir dabar kari s nuo karto pa
sitaiko panašių atsitikimų, 
tik ne uoste, bet atvirose 
jūrose.

Didesnis gyvumas tos pra
monės šakoje pradėjo apsi
reikšti po Amerikos revoliu
cijos. Laivai, kuriais vežda-

tartyje, kad ji visiems Lai 
kams atsižada bet kokių su
vereninių teisių į Lietuvos 
tautą ir Lietuvos teritoriją. 
Tą pasižadėjimą Rusija dar 
patvirtino 1926 m. sutarti
mi ir net 1939 m. paktu. 
Nežiūrint to, sovietų armi
ja okupavo Lietuvą 1940 
metais, o po to sekė lietu
vių teisių suvaržymai, ištrė-

vo Anglijos prasikaltėlius į mimas > Sibirą aPie 60’000
Australiją, grįždavo atgal 
prikrauti banginių aliejuiųi 
ir tepalais. 1871 m. Austra
lijos vandenyse, be Anglijos 
banginių žvejų, jau buvo A- 
merikos ir Prancūzijos. Visi 
jie turėjo gerui įrengtas 
prieplaukas savo laivams 
Vakarų Australijoje. Po kai 
kurio laiko banginiai pradė
jo žymiai nykti, o drauge 
mažėti ir žvejų skaičius. Iš
naikinus banginius Austra-

žmonių. Šioj okupacijoje 
Lietuva pasiliko, nežiūrint 
iškilmingų pasižadėjimų; su
tartyse, tekioj pat padėty, 
kaip po 1795 m. padalinimo. 
Toliau straipsnyje aprašo
ma Lietuvos kančios caris- 
tinės okupacijos metu ir pas 
tangos svetimųjų jungu nu
sikratyti. Labai užgiriįama 
žemės reforma, padaryta 
Nepriklausomybę atsteigus. 
vadovaujant kunigui Krupa-

lijęs vandenyse, sumažėjo ir vičiui.

Prof. Kampin. šnekos
(Atkelta iš 3 pusl.l

litikoj visai nedalyvauti.”
Šitoks yra “pikčeris” žmo 

gaus, kuris kalba už demo
kratiją, už gynimą sovietų 
Rusijos. Kiek tai liečia de
mokratiją, Abekas seniai ją 
prakeikė. Jis agi avo pi.kie- 
tuot Baltuosius Rūmus Wa 
shingtone, jis smerkė Roo- 
seveltą, kaip “imperialisti
nio karo” kurstytoją ir Wall 
gatvės bankininkų berną. 
Kartu su kitais Amerikos 
izoliacininkais ir fašistais 
jis agitavo už taiką su hit
lerine Vokietija.

Ir daugiau. Tas (pats Abe-J 
kas du kartu pabėgo iš rau
donosios armijos! Jis lindo 
po Kručo lova, kad tik ne
reikėtų būti raudonojoj ar
mijoj ir ginti “darbininkų 
tėvynę.” Net šiandien, ka
da Abekas turi visų: progų 
stoti į raudonąją armiją ir 
mušti “bestijas nacius”, jis 
nevažiuoja į “darbininkų tė
vynę”. Abekas tik plepa a-Į 
pie demokratiją, barabanija. 
apie didvyrišką raudonąją 
armiją ir pats tupi Ameri
koje. (“K.” “N.”)

kaPelionų mokyklos perkelimo proga Gražiai gina Lietuvos teises

Iš kairės į dešinę sėdi: vysk. John F. O’Hara, C.S.C., ir vysk. Wm. T. McCarty, C. SS. 
R., militaris delegatas karo jėgose; Lt. Col. Daniel J. Lynch. Stovi iš kairės į dešinę: 
Capt. James C. Ryan; Lt. Col. Wm. D. Cleary; vysk. Richard J. Cushing, administra
torius Bostono diecezijos; vysk. Francis Mclntyre, augzllerinis New York vyskupas; ir 
Col. Edmund C. Sliney. Visi šie Katalikų Bažnyčios dignitarai dalyvavo paskutinės 
laidos bankiete Harvard universitete. Rugpiūčio 23 d. ši kapelionų mokykla bus per
kelta į Fort Davens stovyklą. (NCWC-Dra ugas)

Mirė Pranas Gineitis miau A knygoje buvo 8 ku- miau turės būti geri 3 mė-

(LKFSB) Iš Lietuvos per
ponai po 3 galionus, o dabar 
bus duodama 6 kuponai poRaudonąjį Kryžių atėjo ži- 

nia, kad Tauragnuose mirėt4 galionus, kurie 
Pranas Gineitis — dėdė a-
merikiečiams pažįstamo Ka
zio Gineičio. Greičiausia, tą 
šviesaus atminimo lietuviš
kos liaudies sūnų į kapus 
be laiko nuvarė karo sun
kumai. Į Sibirą buvo išvežti 
jo sūnai: kapit. J. Gineitis,, 
mokytojas Pr. Gineitis (Si
bire miręs) ir dukterys: ag- 
ron. M. žulienė ir 0. Pruns
kienė.

nėšių tarpui. Pirmasis A-13 
kuponas bus geras tik rug-

(LKFSB, Shenandoah iš-( 
einąs laikraštis “Evening 
Herald” pirmame puslapy-, 
je įsidėjo Vilniaus paveikslą 
pavadindamas jį “Bažnyčių 
miestu”, bet taipgi vadin-. 
damas ir “Sovietų Lietuvos į 
sostine”. Patrijotiškai nusi-Į 
teikę lietuviai prieš tą Vil
niaus ir Lietuvos susovieti- 
nimą užpretestavo. Jų var- I 
du vėliau redakcija įdėjo j 
laišką, kuriame pažymima, j 
kad Sovietinės Lietuvos ne
pripažįsta nė viena valsty
bė (išskyrus, žinoma, Rusi-Į 
ją), Lietuvos gi respublika Į 
pripažįstama visų kraštų, o 
taipgi ir Jungt. Amerikos 
Valstybių. Toliau rašoma: 
“95 procentai Shenandoah 
lietuvių džiaugsis, kai Lie
tuva bus išlaisvinta ne tik 
nuo nacių, bet taipgi ir nuo 
Rusijos komunistų, kurie pa 
sirodė tiek pat kruvini ir 
žiaurūs, kaip ir naciai. Tai
ką mylinčios tautos demo
kratinių ir Britanijos val
stybių niekada nebus part- 

i neriais nusikaltime tų, ku
rie nori pavergti mažąsias 

' tautas. Mažosios tautos tu
ri tokias pat teises į gyve

nimą, laisvę ir laimės sie
kimą, kaip ir didžiosios.”

Bravo Shenandoah lietu
viai! Tai pavyzdys, kaip tu
rime gintis nuo apmokamos 
bolševikų propagandos ir 
kaip turime pasakyti tiesą 
jų suklaidintiems žmonėms.

Vatikanas persiuntė
(LKFSB) Rėmą išvada

vus iš nacių ir fašistų ran
kų paaiškėjo kokį didelį dar
bą yra nuveikęs Vatikanas, 
padėdamas susisiekti su ka
ro belaisviais. Tam reika
lui Vatikane buvo įsteigtas 
specialus biuras ir jisai nuo 
1939 m. rugsėjo mėn. iki 
1944 m. balandžio mėn. per
siuntė net 4,455,831 laiškų, 
informacijų. Karo belaisviai 
reikalus buvo palaikomas 
radijo susisiekimas su 27 
kraštais, o telegrafu ir laiš
kais buvo pasiekiamas kiek
vienas kraštas pasaulyje. 
Tam dideliam uždaviniui at
likti prie Vatikano buvo su
telkta 703 žmonės. Sunku 
nusakyti, kiek paguodos bu
vo atnešta, kaip kaliniams, 
taip ir jų namiškiams.kaip pir- sėjo 22 d.

$500.00
Nauji gazolino kuponai

Kainų Administracijos 
ofisas (OPA) praneša, jog 

, Chicagos apielinkėje nauji 
gazolino A kuponai bus iš
duodami motoristams apie 
rugsėjo 1 d. Dar nenutarta 
ar kuponus išduoti mokyk
lose ar racionavimo ofisuo- 
1 se. Gazolino nebus duodama 
I daugiau kaip pirma. Pir-

U. s.
WAR BONAIS

Per
STASYS LITWINAS SAKO:
"DABAR - Tai Geriausias Laikas Pirkti 

REIKMENIS.”
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

- GERAS PASIRINKIMAS:
Visokios Rūšies Insulacijos Materiolo — Šturmo Langų 
— Kombinacijos Durų — Wallboard — Plaster Board— 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų Išvaizdos Šy- 
dings — Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Malia
vos — Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reik
menų (Iiardware) — Pleisterio — Cemento — Srutų 
Vamzdžių ir tt.

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.
►‘A * - -

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 
Per Mėgiamiausią Šeimininkių

S0PH1F BARČUS ™ RAD,°

KLAUSYKITE-

PROGRAMA
U Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles

KAS RYTĄz-Nuo 8:45 iki 9:15, išskiriant 
Sekmad.

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARUŠKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TACKCNŲ” ŠEIMĄ ir Jų Kaimynus 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

DRAUGO
RUDENINI LABOR DA 

PIKNIKĄ
Pirmad., Monday, Rugs.-Sept. 4, 194 4

VYTAUTO PARKE
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CHICAGO IR APYLINKĖSE
Iš Tėvų Marijonu 
Bendradarbiu aps
krities susirinkimo

Trečiadienį, rugp. 16 d.,

ti naujam redaktoriui, nau
jam dvasios vado pagelbi- 
ninkui priimtuves.

Kalbėjo taipgi ir draugi
jos dvasios vadas, kun. J. 
Dambrauskas, MIC., kuris ;

Aušros Vartų, parapijinės TT. Marijonų vardu nuošir
mokyklos kambaryje įvyko 
TT. Marijonų Bendradarbių

džiaustai padėkojo bendra
darbiams ir jų skyriams už

Draugi j n« Chicagos apskri- gražų pasidarbavimą, išvažia
ties susirinkimas, kurį vedė 
vice pirm. A. Vaišvilienė.

Susirinkime dalyvavo se
kančių skyrių atstovai: Mar 
quette Park, Town of Lake, 
Cicero, Bridgeport, West 
Side. Labai pasiilgta kitų 
kolonijų atstovų. 
Pranešimai

vime, Marijos Kalneliuose, 
liepos 23 d. Ypač apsidžiau
gė vieningumu, kuris taip 
ryškiai pasireiškė tame pa
rengime.

Visas susirinkimas praėjo 
labai gražioj nuotaikoj. Baig 
tas kun. Miciūnui atkalbė
jus maldą. Buvęs

Artistai Siame sezone bus girdįes ataka 
sekantieji: Gladys Swart- 
hout, Bidu Sayao, Josephine 
Antoine, Helen Traubel,
Christine Caroll, Zinka Mi- 
kanow, Kerstin Thorborg,
Astrid Varnay, Jeanette 
MacDonald, Vivien delLa 
Chiesa, Kurt Baum, Mario 
Berini, Robert Weede, Alex- 
ander Sved, Richard Bonelli,

i Nino Martini, Ežio Pinza,
Raoul Jcbin, Martial Sing- 
her, Lawrence Tibett, Gio- 
vanni Martinelli, Jan Peerce,
Leonard Warren, Nicolo Mos 
eoną, Vittorio Trevisan.

Mrs. Cora Baird, 67 metų, 
1847 Jacksoti blvd., mirė nuo 
širdies atakos savo name.

Visų skyrių atstovai pra
nešė iš savo veikimo ir iš Iš Vyčiu veiklos
kuopų pasidarbavimo ben 
dradarbių išvažiavime, Ma
rijos Kalneliuose liepos 23 
d. Pasirodo, jog visi skyriai 
lahai gražiai pasidarbavo 
minėtame parengime ir dėl
to padaryta gražaus pelno.

Brighton Park. — Pasta
rame L. Vyčių 36 kuopos 
susirinkime nutarta ruošti 
savybės išvažiavimas rugp. 
20 d., labdarių ūkyje. Visi 
nariai, kurie turite' automo
bilius ir kurie neturite, pra-Kadangi ne visos aukos dar v . . . , „x . somi susirinkti prie baznv-suejo ir nesutraukta įslai- v.

dos, galutino raporto nebu
vo.

Town of Lake skyrius ar
timoj ateityj rengia TT. Ma
rijonų naudai piknikėlį pa
rapijos darželyje. Cicero kuo

čios ne vėliau 9:30 vai. ry 
to. Užkandžiu prašomi nesi
rūpinti; komisija priruoš.

Nutarta nupirkti parapi
jos karo bonų knygutę iš 
garbės nario iždin. K. Za- 
romskio.

LAWRENCE TIBETT' f •' į - ' • - i į, •

peros bus pirmadieniais, tre
čiadieniais, penktadieniais 
vakarais, o šeštadieniai# po
piet ir vakarais.

šįmet bus statomos šios 
operos: “Carmen”, “La Tra 
viata”, “La Boheme”, “Ai
da”, “Die Walkure”, “U 
Trovatore”, “Otelio”, “Ro
meo and Juliet”, “Pellea3 
and Melisande”, “Faust", 
“Rigoletto”. Iš šių operų, 
“Pelleas and Melisande” iš 
naujo peržiūrima. Paskutinį 
sykį ji Chicagoj buvo lošia
ma 1931 m. “Romeo and Ju
liet” — 1939 m., o “Die 
Walkure” — 1940 m.

Darbas yra gražiausia vy 
ra ypatybė.

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LICDI

A IA

JULIA ANDRUŠKAITE
Mirė rugp. 15d.. 1944m.e5:- 

66 vai. ryte. sulaukus 27 metų 
amžiaus.

Gintus Chicago, Illinoiu.

Kontraktorius 
Namų Taisytojas

6E0. BORCHERTAS
Pertaiso Senus ir Stato 
Naujus Namus. Turi Pil
ną Apdraudą Savinin
kams ir Darbininkams.

10546 S. Artesian, CED

pa irgi rengia TT. Marijonų 
naudai parengimą parapijos Kuopa apgailestauja, kad 
salėje rugsėjo 24 dieną.
Piknikas rūgs. 17 d.

Nutarta rengti kitas pik
nikas rugsėjo 17 d., Rūtos 
darže, West Sidėje. Pikniko 
tvarkymu rūpinsis West 
Side bendradarbių skyrius.

Susirinkiman atsilankė ne 
seniai iš Argentinos grįžęs 
kun. A. Naudžiūnas, MIC. 
{domiai papasakojo, kaip lie 
tuviai gyvena Pietų Ameri
koje, kaip TT. Marijonai dar 
buojasi Argentinoje, kokios 
galimos viltys ateičiai.

1 - J -
Paskui trumpai į susirin

kusius prabilo naujai pas
kirtas “ Laivo” redaktorius 
kun. A. Miciūnas, MIC., ku
ris džiaugėsi galįs darbuo
tis sykiu su tokios geros šir
dies bendradarbiais, ir pasi
žadėjo, kiek bus galima, to
liau tęsti kun. Sandžio gra
žų darbą. Susirinkimas nu
tarė artimoj ateityj suruoš-

F. Urnežaitė turėjo pasiduo
ti operacijai. Nutarta nu- 

] pirkti dovanėlę.
Susirinkime nariai turėjo 

progos susipažinti su vieš
nia iš rytų,, būtent vyte Ann 
Riekus, iš Elizabeth, N. J., 
kuri sveikino susirinkusius.

L. V. 36 kp. -susirinkimai

Muzikos Mylėtoju 
Valanda

Chicagos gėlininkai dabar 
ruošia pasilinksminimui mūsų 
skaitytojams pilną valandą pa
saulio puikiausios muzikos ra- 
dio programuose, kurie yra lei
džiami kas vakaras, 10:30 iki 
11:30 iš stoties WCFL.

Šis programas buvo ir yra 
mėgiamiausias per daug metų 
tiems, kurie gėrėjasi geriausiais 
muzikos kuriniais, žymiausių 
muzikos meistrų, grojami plok-

esti kas pirmą pirmadienį stelėmis, įgrotų žymiausių ar-
mėnesio, 8 vai. vak., mokyk
los kambaryje. Visi kviečia
mi įsirašyti, kad išauginus 
kuopą į vieną didžiausių Chi 
cagoje. Koresp. V. G.

Chicago Opera 
ruošias sezonui

John D. Allen, preziden
tas, ir Board of Govemors 
of the Chicago Opera Com- 
pany, skelbia, kad jau ruo- 
šiamosi operos sezonui, ku
ris prasidės spalių 16 d. h 
tęsis iki lapkričio 18 d. O-

tistų ir simfonijos orkestrų. 
Tad duodant gražaus pasilinks
minimo ir ramaus poilsio valan
doje pirm einant miegot.

Programas galima rasti at
sukus savo radio ant 1000 ki- 
locycles kas vakarą, 10:30 vak. 
Šie programai leidžiami pas
tangomis jūsų gėlininkų, kurie 
yra narys Allied Florists’ Asso- 
ciation. (SkeJb.)

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — PORTSMOUTH 9022
W. VDftG. LUMP — Sijoti............$9.80
STOKER COAL, Aukštos rūšies, $*7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BANO LUMP. ..................$ 11.25
PETROLEUM COKE (Course) . g J 2^50 
PETROLEUM COKE (Pilė Run) $|Q*95

y* ss? & -yv--1 W Y'

/ , Jį. * •>■ c- /

® i ’ į

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

Z <- ■ > '
• r-5

Mūsų pačių padirbti gražūs 
PARLOR SETAI — su v

OCadto Ooach
'OprtngrfnlAl

arba Jūsų 
senas setas 
ar matraaas 
perdirbtas ir 
padarytas 
kaip naujas.

Ateikite šiandiel

TpIpTohbs SEELEY 8760

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT BOAD

Paragink savo pažįsta
mus, kaimynus ir draugus, 
kad jie užsisakytų įdomiau
sią laikrašti “Draugą'*.

“Draugo” piknikas įvyks 
rugsėjo 4 d. (Labor Day).

ONA BURNAS
(po tėvais GU vinaitė)

Gyv.: 920 W. 82nd,Place.
• MlrB rugp. 15d., 1944m. 9 
vai -vak., sulaukus pusės amž.

Gimus Lietuvoje. Kito iš 
Panevėžio apskr., Šimonių pa
rapijos, Nocfūnų kaimo. -

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Povilų: 2 sūnau — Wal- 
ter Ir Bruno; brolį Ir brolienę 
Juozapų ir Onų GiIvidus; sese
rį Elzlunę Buzas Ir Jos vyrų Ir 
Jų šeimų Argentinoje; Ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko stuerį 
Paulinų Černius, bradf Povilų 
tr j šeimaa Ir kitas gimines.

Velionė priklausė prie Chl- 
ragos Lietuvių draugijos.

Kūnau randasi pašarvotas — 
Mažeikos koplyčioje, 8 819 8o. 
Lituanlea AVe. Laidotuvės į- 
vyks šeštadienį, rugpidčlo 19d. 
Iš koplyčios 8: JO vai. ryto b»s 
atlydėta J šv. Jurtlo parap. 
bažnyčių, kurtoje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionėj sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugas Ir pažjntamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Kūnai, Bro
lis, Brolienė, se.uio ir kitos 
Giminės.

laidotuvių direktoriai — Ma
žeika Ir Evanauskas, telefo
nas YARds 1188—1139.

-r-

1

Patilto dideliame nuliūdime: 
tėvelius — Jonų. ir Amilijų (po 
tėvais Skabeikis); geserį So- 
phle; brolj Jonų (U. S. Army); 
tetų Petronėlę Zimkienę ir jos 
Seimų: tf.tų ir krikšto motina 
Paulinų Bučiene ir jos šeimų- 
2 dėdes Juozapų Dūdų ir Ati 
tanų Dūdų (New Jeraey); ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.
• Velionė priitlausč prie S.L.A. 

66-tos kuopos ir prie Chicagos 
Dietuvių dratigijos.

Kūnas randasi pašarvotas na
muose: 12311 S. Emerald Avė

Laidotuvės Įvyks šeštadieni, 
rugpjūčio 19d. Iš namų 9:00 
vai. ryto bus atlydėta } Šv. Pe
tro ir Povilo parap bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta i Šv 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Tėveliai, Sesuo, Kro
lis, Tetos, Dėdės ir visos ki
tos Giminės.

Laidotuvių direktorius — L. 
Bukauskas, tel. Pullinan 9661

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SUTAUPY
KI! AGENTŲ KOMISĄ

SUVIRS 200 PAMINKLŲ 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUL

i Gerinusio Materiolo Ir Darbo.
Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientams pilną patenkinimą.

Didysis Ofisas tr Dirbtuvė:

VENET1AN 
MONUMENT CO.Btai vienas UI mūsų gndtti 

paminklinių produktų,
<r Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

NMoU Grand Avė.) ' •(NStoU
PITONE:

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

• Yards 1741-2

4330-34 S. Colifornia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčlos VELTUI Visose 
Chlcsgos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1300 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

rnARCPTiT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAflTIS. ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1033 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk

tadieniais nuo 7 Ud 8 ▼. v.

MARGUČIO ofiso adresas;
6755 S. Western Avė., Chicago, III.

m Telefonas — GROvehill 2242
II... ■IIMMĮlį —I.. ■ 4- ■ ■ 1 - —-fl-   .Į. —— 33

GARI, INDIANA LAUKTI L v IŲ {STAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

IPHONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET
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Žinios iš plataus pasaulio

Pasidairius karo ir politikos lauke
TRUMPOS, BET ĮDOMIOS ŽINUTES IŠ PLATAUS 

PASAULIO GYVENIMO

VADAI KONFERUOJA
M **

m v-. *3

Ar nekeistas dalykas?

ĮDOMUS ĮVYKIS
PIETŲ PRANCŪZIJA. —

Negras korporalas, Ameri
kos kariuomenės vieneto, iš
šoko iš išlaipinimo laivo lai
ke invazijos ir pamosikavo 
šautuvu aukštai virš galvos, 
brisdamas vandeniu iki ke
lių | krantą, ir sušuko:

“O Kay, pone naci, čia at
ėjo kai kurie vyrai iš Mis- 
souri”.

* * *
STEBĖJO INVAZIJOS 
VEIKSMUS

ROMA. — Ministeris pir
mininkas Churchill aplankė 
Corsicą ir paskui nuvyko su 
naikintuvu stebėti išlaipini
mo veiksmų Prancūzijos pa
krantėje. Apie tai pranešė 
sąjungininkų štabas rugpjū
čio 16 dieną.

* * *, «
KĄ PASAKĖ?

VATIKANAS. — Vatika
no miesto laikraštis “L’Os- 
servatore Romano” išreiškė 
mintį rugpiūčio 16 d., kad 
sąjungininkai laimės.

Laikraštis išreiškė viltį, 
kad Atlanto Čarteris bus 
įgyvendintas praktikoje.

♦ * *

SAKOMA, KAD 
AREŠTAVO

NEW YORK. — Nacių 
kontroliuojamas Belgijoje 
radio pranešė rugpiučio 16 
dieną, kad Dr. Kari Goerde- 
ler, Prūsijos industrialistas 
ir buvęs Leipzigo mayoras, 
buvq areštuotas šeštadifehį.

Žymus profesorius 
mirė

Dr. Charles A. Stone, žy
mus auklėtojas, mirė nuo 
širdies atakos praeito pir
madienio vakare savo name, 
4300 Lake Shore drive.

Dr. Stone buvo auklėjimo 
profesorius De Paul univer
sitete, ir daugelio auklėjimo 
draugijų narys.

Dr. Goerdeler kaltinamas, 
kad jis dalyvavęs sąmoksle 
prieš Hitlerį. Sakoma, kad 
jis buvo ieškomas nuo liepos 
20 dienos, kai buvo bandyta 
nužudyti Hitleris. Naciai už 
Goerdelerio suradimą buvo 
paskyrę vieną milijoną mar
kių ($400,000) atlyginimo.

Laivyno nuostoliai I

Laivyno departamentas 
rugpiūčio 16 dieną paskelbė 
667 jūrininkų (navy, ma
rine, coast guard) pavardes, 
kurie yra nukentėjusių są- ( 
rašė. Pranešime įskaitoma 
144 mirę.

Pranešama, kad private 
lst class, U. S. M. C. R. Ro
man A. Brandys, sužeistas, 
jo motina Mrs. Helen Bran
dys gyvena šiuo adresu: 
2253 W. Iowa str., Chicago. 
Taip pat sužeistas private 
lst class, U. S. M. C. Peter 
Sakoulas, jo tėvas Lxiuis Sa- 
koulas gyvena šiuo adresu: 
5028 W. Byron str., Chicago. 
Private lst class, U. S. M. C. 
R. Joseph Gailinus mirė, jo 
sesuo Mrs. Ann Bain gyve
na šiuo adresu: 723 W. 34th 
str., Chicago.

. Mirė stotyje
Claude Campbell, 57 me

tų, Danville, III., keleivinio 
traukinio tarnautojas, Chi
cago ir Eastern Illinois ge
ležinkelyje, mirė nuo širdies 
atakos geležinkelio stotyje.

Pavogė už $150
Iš Kimbark vaistinės, 1238 

E. 53rd str., pavogta už $150 
narkotikų. Apie tai praneš
ta policijai praeitą trečia
dienį.

Dar negrįžo
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Kaip blondinka apgaulingu būdu 
išviliojo iš draugo $1,500

DRAUGAS NUVYKO SU GĖLĖMIS Į LIGONINĘ, BET 
BLONDINKOS NERADO. JI NORĖJUSI GERES
NIŲ DALYKŲ.

Penktadienis, rugp. 18, 1944
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Leitenantas gen. George S. Patton (kairėj), komendan

tas Amerikos Trečiosios Armijos, konferuoja su generolu 
Omar Bradley (centre) ir gen. B. L. Montgomery kur nors 
Prancūzijoj. Gen. Patton pakėlimą į majoro generolo laips
nį senatas patvirtino rugpiūčio 15 d. (Acme-Draugas te- 
lephoto) « .

Namų fronte

Gazolino racionavimo knygelės
FORMOS DEL NAUJŲ “A” GAZOLINO KNYGELIŲ 

BUS PARUOŠTOS RUGPIŪČIO 28 DIENĄ
Aplikacijų formos nau

joms knygelėms A gazolino 
kuponams bus paruoštos 
rugpiūčio (August) 28 d., 
vietos racionavimo boarduo- 
se, gazolino stotyse, laikraš
čių viešos tarnybos ofisuose 
ir per susisiekimo komite
tus. Apie tai pranešė praeitą 
trečiadienį Marion Isbell, 
kainų administracijos ofiso 
apylinkės direktorius. Kny
gelės įsigalios rugsėjo 22 
dieną.

Isbell pasakė, kad aplika

cijos turi dvi dalis. Abi da
lis reikia pilnai išpildyti ir 
pasiusti ar nunešti į vietos 
racionavimo boardą su už
pakaliniu viršeliu dabarti
nės A knygelės, ant kurio 
turi būti jo ar jos pasirašy-

William Paseka, 41 metų, 
gamybos fabriko prižiūrėto
jas, 735 So. Kartov avė., nu
vyko su gėlių buketu į Mi- 
chael Reese ligoninę pama
tyti savo draugę (giri 
friend).

Kas Girdėtai 

Chicagoje

Ištraukė
Iš Mrs. Alice Gonchauska, 

3734 S. Homan avė., buvo 
ištrauktas rankiniukas, ku
riame buvo $60. Tai įvyko 
Kedzie avė., netoli 38-tos 
gatvės.

* * *

Ji buvo blondė, kuri dirbo 
tame pačiame fabrike.

Bet kai Paseka nuėjo į li
goninę, jis sužinojo, kad li
goninėje jo draugės nėra ir 
niekada nebuvo. Labai susi
erzino Paseka, nes jis buvo 
davęs blondinkai $1,500, kad 
j i-apmokėtų operacijos išlai
das.

Policija areštavo blondin- 
ką Mrs. Helene Catanezzo, 
30 metų, 1340 W. Erie str., 
kuri prisipažino kalta. Kai 
Julius Sherwin, valstijos 
advokato padėjėjas, paklau
sė kodėl ji paėmė pinigus 
po neteisinga priedanga, ji 
atsakė:

“Aš visada norėjau geres
nių dalykų gyvenime. ’

“Ah”, — pasakė Shervvin, 
—“jūs nusipirkote gerus rū
bus su tais pinigais?”

Gaisras skalbykloje
Friendship Service skal

bykloje, 3709-15 N. Ashland 
avė., praeito antradienio va
kare buvo kilęs gaisras. Sa
koma. kad gaisras sukėlė 
$15,000 nuostolių.

Emil De Vylder, 41 metų, 
35 So. Kedzie, rugpiūčio 5 
dieną išvyko kaiminystėje 
biznio reikalais ir dar rug
piūčio 17 dieną nebuvo grį
žęs į namus. Namie paliko 
žmoną ir šešis vaikus. Poli- 
.cija jo ieško.

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

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimu

MONARCK 

L I 9 U O R. 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054
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X Stasys Pieža, Chicago 
Herald-American korespon
dentas, vakar grįžo iš Cle- 
veland, O., kur įvyko ketu
rių dienų konferencija Tarp
tautinės Policijos Viršininkų 
Sąjungos. Konferencijoj da
lyvavo policijos viršininkai 
ne tik iš didžiųjų Jungt. 
Valstybių miestų, bet iš Pie
tų Amerikos ir Meksikos. 
Konferencija svarstė daug 
pokarinių problemų.

X Elena širviinskienė, ir 
Elzbieta Paulienė su Lin- 
džiene, Brighton Park vei
kėjos, “Draugo” piknikui 
ruošias iš širdies. E. širvins 
kieno su Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno rėmėjomis, dar
buosis prie ice creamo, o 
pastarosios su kitomis šv. 
Kazimiero Akademijos rė
mėjomis vadovaus “hot 
dogs” stande ir savo bufete.

X K. Sriubienė ir Elena 
Motekaitienė, Cicero veikė
jos, daugiausiai rūpinasi 
“Draugo“ Labor Day pik
niko virtuvės pasisekimu. 
Virtuvėj darbuosis veikėjos 
iš Labd. Sąjungos 3 kp., Ci
cero j.

X Mrs. Edw»rd J. Kelly. 
Chicago miesto majoro žmo
na, išvyko į Philadelphia, 
Pa., krikštyti naują karo 
laivą. — U. S. S. Chicago, 
kuris bus nuleistas į van
denį rugpiūčio 20 d. Šis lai-

Išgelbėjo
“Ne”. — atsakė Helen, 

>Mrs. Mary Fiumefreddo, pakratydama galvą, — “aš 
(sa-22 metų, įbėgo į degantį na-

ta pavardė ir adresas. Nau-'m^’ kuriame ji gyveno, 510 
jos knygelės bus išsiųstos; Hobbie str., išgelbėti savo
racionavimo boardų. ,8 m6nesili sūnų, iš trečiojo

aukšto apartamento. Ji su
krito, kai ji nešė kūdikį antIsbell įspėjo motoristus 

pasirūpinti kuponais kaip 
galima greičiau, kai formos 
bus pagamintos.

Pasižvalgius toliau

Ar tai nebaisu ir ar nežiauru?
STUDENTAS IR ŽMOGŽUDYSTE. MOTINA IR PLAK
TUKAS. KAS ĮVYKSTA, KAI ŽMOGUS NESUSIVALDO

NEW YORK. — Lucien 
Carr, 19 metų, Columbia 
universiteto studentas, buvjb 
areštuotas rugpiūčio 16 die
ną ryšium su žmogžudyste. 
Buvo nužudytas David Ka- 
mmerer, 33 metų, taip pat 
iš New York, kurio lavonas 
buvo rastas Hudson upėje. 
Abu pirmiau gyveno St. 
Louis.

w Jacob Grumet, distrikto 
advokato padėjėjas, pareiš
kė. kad Carr atėjo į jo ofisą 
praeitą antradienį (rugpjū
čio 15 d.) ir prisipažino, kad 
subadė Kammerer ir įrito 
jo lavoną į upę, po ginčo ant 
upės kranto, anksti pirma
dienį.

* * *
SEATTLE.«— Policija pa

sakė rugpiučio 16 dieną, kad 
Mrs. Earl Flynn, 27 metų, 
prisipažino mušusi septynių 
savaičių savo sūnų su plak
tuku, jog ji “negalėjusi per
nešti motinystės įsitempi
mo”. Ji pareiškė . policijai, 
kad ji sėdėjo savo name 
rugpiūčio 15 d. ir galvojusi 
apie savižudystę, kad turė
jusi “nesusipratimų” su vy

ru, kai kūdikis ėmė verkti. 
Ji pasakė, kad jinai paėmu
si plaktuką ir pradėjo mušti 
kūdikį, kuris mirė po kelių 
valandų vėliau.

Apkramtė naro?
Vagys įėjo į Henry Ta- 

tian namą, 1018 N. Camp
bell avė., ir pavogė sidabri
nių daiktų už $200, kelis bu
telius likerio ir kitus daik
tus.

Iškrito iš lovos
Mrs. Mary Ann Bryne, 80 

metų, 5358 Ferdinand str., 
mirė praeitą trečiadienį nuo 
susižeidimo, kai ji iškrito iš 
lovos savo name.

Jr

Paskyrė
Mayoras Kelly praeitą tre

čiadienį paskyrė specialų 
komitetą, kad ištirtų buvusį 
gaisrą, kuris atnešė trims 
negrams vaikams mirtį, 
apartamentų name, 335 E. 
Garfield blvd.

nusipirkau
liūną).

karčiamą’

rankų, bet buvo atgaivinta 
gaisrininkų. Tai įvyko pra
eitą trečiadienį.

* * *

Pririšo kūdikį 
prie medžio

Mrs. Anna Lukosik, 29 
metų, 5106 Massasoit avė., 
buvo apkaltinta, kad ji pri
rišo savo dukterį Barbarą 
Diane, 3 metų, prie medžio 
ir ją plakė. Teismas praeitą 
trečiadienį paskyrė motinai 
už tai vieneriems metams iš
bandymą (probaciją).

* •> *

Vaikai palikti,
motina teatre

Mrs. Bernice Tassie, 23 
metų, 7814 Stewart avė., bu- j 
vo kaltinama teisme, kad ji 
paliko savo tris vaikus, 
John, 4 metų, Patricia, 3 
metų, ir Shirtey Ann, 6 mė
nesių, vienus savo aparta
mente antradienio vakare, 
kai ji nuėjo į teatrą (movie). 
Jai buvo paskirta teismo 
priežiūra iki birželio 1 d., 
1945 metų. Jos vyras yra 
kareivis Prancūzijoje.

VAIRIO
DOMIO

ŽINIO

DENVER. Colo. — Teis
mas čia rado tris japones 
seseris, Mrs. Tsuruko, Mrs. 
Billie Tanigoshi ir Mrs. Flo- 
rence Otani kaltas ruošiant 
išduoti šalį, kad pagelbėjo 
dviem naciams belaisviams 
pabėgti iš beliasvių stovyk
los. Didžiausia bausmė, ku
rią galima už tokį prasikal
timą uždėti, tai dviejų metų 
kalėjimas ar $10,000 pabau
dos.

Kojinės $10 pora
NEWARK, N. J. — Val

džia čia sugavo juodosios 
rinkos (black market) Sai
ką, kuri slapta pasisavinus 
valdžios reikalams paskirtą 
medžiagą dirbimui “nylon” 
kojinių, kurias pardavinėjo 
po $10 porą. Sugauta Sa- 
muel Paris, 41, Fairla,wn. N. 
J.; Stephan Schmidt, 35 m., 
Clifton, N. J., ir Walter 
Schautz, 44 m., Scranton, 
Pa.

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

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

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. Tek Monroe 0808

200 gyvu palaidota
SANTIAGO, CHILE. — 

200 asmenų buvo užmušta ir 
apie 50 rimtai sužeista, kai 
sniegas slinkdamas nuo kal
no užvertė Sewell kasyklų 
miestelį. Sakoma, vietomis 
sniegas buvo 100 pėdų aukš
čio.

J?

Sulaikė septynis
Trys vyrai ir keturios mo

terys buvo policijos sulaiky
ta praeitą ketvirtadienį po 
to, kai įvyko anksti rytą 
šūviai netoli Riverview par
ko. Du vyrai buvo sužeisti.

MRS. EDWARD J. KELLY

vas pastatytas svetimšalių 
grupių Chioagoj išpirktais 
bonais per Ketvirtąją Karo 
Paskolą. Tame vajuje daly
vavo ir lietuviai.

X Genovaitė Rulbytė, 
4109 South Rockwell Str., 
išteka už Bruno 
P i v o r i u k o, taip pat bri- 
ghtonparkiečio, kurs šiuo 
metu tarnauja kariuomenėj. 
Šliūbas bus rugp. 20 d., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parapijos bažnyčioj. Ji 
su savo sesute Sally, ne per 
seniai atvykusios iš Lietu
vos, atmintinai moka labai 
daug liaudies dainų ir gra
žiai dainuoja.

X Harriet Kaminskienė, 
duktė žinomos Town of Lake 
veikėjos S. Šimkienės, šior 
mis dienomis išvyko aplan
kyti savo vyrą Staff Sgt. 
Juozą Kaminską So. Caro- 
lina stovykloje.

X Sgt. A. Šambaras, či-
kagietis, atlikęs savo parei
gas vakarais įvairiose sto
vyklose Anglijoj koncertuo
ja.




