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RUSAI GALI
BANDĖ BOMBA UŽMUŠTI HITLERĮ; 

FIURERIS APDEGE IR SUŽEISTAS
LONDONAS, liepos 20.— 

Berlynas pranešė, kad Adol 
fas Hitleris buvo apdegin
tas ir sužeistas, kuomet žu
dikai numetė bombą bandy
dami jji užmušti.

Trys Hitlerio militariniai 
vadai buvo smarkiai sužeis
ti, o jo vyriausias patarė
jas, Pulk. Gen. Alfred Jodl) 
ir penki kiti generolai ir du 
admirolai buvo mažiau sužei 
sti. Žudikai pabėgo.

Vienas nacių pranešimas 
sakė pasikęsinimas ant Hit
lerio gyvybės buvo darytas 
‘ ‘dinamitu,” kitas sakė 
“sprogstama medžiaga,” o 
trečias tik minėjo pasikęsi- 
nimą.

Nepranešeta kur ataka 
įvykusi, ar Hitlerio štabe,

ar kur kitur. Vienas šalti
nis spėjo, kad tai galėjo bū
ti prie Breda, i Olandijoje, 
kur, sakoma, yra Feldmar
šalo Rommel štabas.

Tas pats šaltinis sakė 
klausimas rezervų vokiečių 
armijoms trijuose frontuose 
iššaukė skilimą tarpe Rom- 
melio ir feldmaršalo Gen. 
von Kluge.

Rusų spauda vakar pas
kelbė sugauto nacių 41-jo 
tankų korpuso komandie- 
riaus, Gen. Edmund Hof- 
meister pareiškimą, kuriuo 
jis sakė Vokietijos aukšto
sios komandos eilėse vyksta 
didelė nesantaika. Senieji 
generolai reiškia nepasiten
kinimą Hitlerio strategijos 
nutarimais nepasitraukti.

Britų tankai pasivarė keturias mylias
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, liepos 20.—Britų tan
kai ir pėstininkai pasistū
mėjo nuo keturių iki penkių 
mylių gilyn į lygius laukus 
į pietus nuo Caen. Aršios 
kovos vyksta aplink pustre
čios mylios nacių liniją tar
pe Emievil’e ir Frenouville.

Britų antros armijos prie
šakiniai daliniai įsilaužė į 
Bourguebus ir eina tolyn 
rytinėj ir vakarinėj pusėse

"to miesto.
Vieną mylią ji pietus nuo 

Bourguebus, britai užėmė 
Soliers. Kiti dideli mūšiai 
vyksta Troarn priemiesčiuo

se, į rytus nuo Caen. Naciai
šioj apylinkėj rodo didelę • • • • 'opoziciją.

Nežiūrint britų prasilau
žimo, ir fakto, kad britai 
suėmė suvirš 1,200 nacių 
karių, atrodo, kad Maršalas 
Rommel išgelbėjo didesnę 
dalį savo armijos ir tankų.

Amerikiečių rajone, vo
kiečiai savo artilerija iš kal
nų į pietus nuo miesto ap
šaudo St. Lo, bet nebandė 
kontratakomis miestą atsi
imti.

Amerikiečiai užėmė La 
Barde, Thiebots ir L’Ange 
miestelius.

Vėl iš dviejų pusių
LONDONAS, liepos 20.— 

Trečią dieną iš eilės šian
dien apie 2,000 Amerikos 
lėktuvų iš Anglijos ir Itali
jos .atliko koordinuotą ataką 
ant Vokietijos.

Taikiniai buvo lėktuvų 
fabrikai ir aliejaus varyklos

PAVARĖ JAPONUS 
IŠ IMPHAL LAUKŲ

KANDY, Ceylon, liepos 
20.—Šios dienos komunika
tas sakė sąjungininkai ka
riai vejasi japonus Tiddim 
keliu, pietrytinėj Indijoj, ir 
jau pasiekė punktą į pietus 
nuo Moirang, paskutinį svar 
bų miestelį Imphal laukuo
se, po kurio tas kelias eina 
per kalnus.

KALENDORIUS 
Liepos 21 d.: Šv. Prakse- 

da,- senovės: Rimvydas.
Liepos 22 d.: Šv. Marija 

Magdalena; senovės: Skera- 
gis ir Aksė.

ORAS
Giedra ir vėsu.

atakavo Vokietiją
Leipzigo rajope, įvairūs pa
statai Miunčeno ir Sarbru- 
keno apylinkėse, fabrikai 
Friedrichshafeno priemies
čiuose, ir Memmingen bei 
Bad-Worishofen aerodromai, 
70 ir 45 mylias į pietvaka
rius nuo Miunčeno.

Naciai suareštavo 
3,000 lenku Lvove

LONDONAS, liepos 20.— 
Matomai išvengimui sukili
mo rusams besiartinant, na
ciai suėmė apie 3,000 lenkų 
Lvove. Anot lenkų telegra
fų agentūros pranešamo, su
imtųjų tarpe buvo visi žy
mieji lenkai toje apylinkėje.

Naciai susilpnino 
armija Norvegijoje

WASHINGTON, liepos 20. 
—Norvegų informacijos biu 
ras sako vokiečiai iškėlė 
dvi ar tris divizijas iš Nor
vegijos, tuo labai susilpnin
dami savo jėgas tame kraš
te.
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the people, by the people, for 
the people, shall not perish 
from the earth.”

•—Abraham Lincoln
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Vice prezidentui atvykus į demokratų partijos konvenciją, jo kandidatūros toms pa
čioms pareigoms rėmėjai sukėlė dideles ovacijas Chicago Stadiume. Nuotraukoj vice 
prezidentas pažymėtas rodykle. (Acme-Drąugas telephoto)

OKUPUOTI KA
Naciai sako rusai pasiekė Augustavą; 

tik astuonios mylios nuo Rytprūsių

Amerikiečiai vejasi 
nacius už Livorno

ROMA, liepos 20.—Ame
rikos kariai, pasiekę pietinį 
žemutinės Arno upės kran
tą besivejant bėgančius na
cius, užėmė Colle Salvetti, 
septynias mylias į šiaurry
čius nuo užimto Livorno. 
Vokiečiai traukiasi į savo 
“Gotų” liniją.

Colle Salvetti randasi apie 
10 mylių į pietryčius nuo 
Pisa, ant vieškelio einančio 
tiesiog ji priešo linijos pozi
ciją.

Amerikiečiai užėmė pas
kutiniuosius kalnus pieti
niam Arno upės krante, ir 
savo artilerijos šaudymu 
priverčia nacius pasitraukti.

Kitam fronto gale, lenkų 
ir italų karių daliniai varo
si pirmyn iš Ancona uosto 
ir jau perkirto pakrančio 
kelią prie Torrette a Mare, 
apie tris mylias ji vakarus 
nuo Ancona. Kitas dalinys, 
su šarvuočiais, skuba kiių 
keliu ir įsteigė poziciją ana
pus Esino upės, 10 mylių į 
vakarus nuo Ancona ir į pie
tus nuo Chiaravalle.

« f

Lėktuvai krik ant 
namų; trys žuvo

JACKSONVILLE, F1 a., 
liepos 20.—Bent trys as
menys—du armijos lakūnai 
ir vienas civilis—buvo už
mušti ir 12 kitų sužeista, 
kuomet du naikintuvai lėk
tuvai krito ant kelių namų 
Du namai buvo išgriauti, ii 
10 namų buvo apgriauta.

DEMOKRATŲ PARTIJA NOMINAVO ROOSEVHTA

MASKVA, liepos 20. — 
Septyniems frontams iš nau
jo užsiliepsnojus, atrodo, 
kad nacių kariuomenė prieš 
Rytprūsius, vakarinėj Ne
muno upės pusėje, pradeda 
silpnėti ir subyrėti.

Vokiečių radio sakė rusai 
pasiekė Augustavą, Suvalkų 
trikampy. Augustavas yra 
astuonios mylios nuo Ryt
prūsių sienos.

Atrodo, kad vokiečių lai
komi Lvovo, Brest-Litovsko, 
Bialistoko, Kauno ir Dau- 
gavpilio miestai greit teks 
rusams. Pietinėj Lenkijoj 
rusai dasimušė iki Lvovo 
priemiesčių, ir gal net iki 
Brest Litovsko priemiesčių.

Pietuose, rusai pirmą kar
tą pasivarė per Bug upę, 
kuri nuo 1939 iki 1941 buvo 
siena tarpe rusų ir vokiečių 
okupuotos Lenkijos.

Naujausioj ofensyvoj, ne
toli Latvijos šiaurrytinio 
kampo, Gen. Masiennikovo 
armija persikėlė per Velika- 
ya (Didžiąją) upę į pietus 
nuo Ostrovo, ir greit žygiuo 
ja Latvijos link.

Labai dideli skaičiai rusų 
lėktuvų skraidė virš fronto 
ir davė apsaugą tankams, 
raitiesiems ir pėstininkams.

Vėliausi raportai sakė ru
sai sugavo keturias ar pen
kias nacių divizijas už Bro- 
dy, astuonias mylias į šiaur 
ryčius nuo Lvovo.

CHICAGO, liepos 20. — 
Demokratų partijos kon
vencija šiandien nominavo 
Prezidentą Rooeeveltą būti 
jų partijos kandidatu į pre
zidentus ketvirtam termi
nui.

Kelios valstybės balsavo 
už Senatorių Harry F. Byrd. 
Texas delegacija susiskaldę, 
kuomet pusė delegatų rėmė 
Byrd nominaciją,- o kita pu
sė rėmė Roosevelt nomina

ciją. Ilgai užtruko Texas 
delegatų kalbos.

Vice Prezidentui Wallace 
pasirodžius estradoje kalbė
ti už Roosevelto nominaci
ją, konvencija sukėlė jam 
dideles ovacijas.

Manoma, kad šį vakarą 
gal bus prieita prie parinki
mo vice prezidento kandida
to. Šiuo laiku stipriausi kan 
didatai yra dabartinis vice 
prezidentas ir Senatorius 
Harry S. Truman.

LAIVAI BOMBARDUOJA GUAM SALA
PEARL HARBOR, liepos 

20.—Adm. Chester W. Ni
mitz komunikatas, praneš
damas apie keturių dienų iš 
eilės laivų bombardavimą 
Guam salos, sakė atakos 
jau virtusios į “baražo” 
fazę. Tas Žodis dažnai var
tojamas, kuomet kalbama 
apie bombardavimą, kuris 
saugoja išlipančius karius.

Komunikatas taipgi sakė, 
kad lėktuvai atliko dar dvi 
atakas, kurių metu numetė 
dar 468 tonus bombų ant 
tos salos.

Amerikos karo laivai ir 
lėktuvai puola tą salą pen
kioliktą dieną iš eilės, ma
noma pasiruošiant prie in
vazijos.

Japonai bando apeiti 
amerikiečių linijas

GEN. MacARTHUR ŠTA
BAS N. Gvinėjoj, liepos 20. 
—Kuomet nepasisekė pra
laužti amerikiečių linijas į 
rytus nuoAitape, japonai 
kariai dabar bando apeiti 
tas pozicijas per kalnus 13 
mylių nuo britų Naujos Gvi
nėjos šiaurinio kranto.

Gen. MacArthur sakė tas 
japonų žygis buvo amerikie
čių pastebėtas.

Per praeitas 10 dienų už-, 
mušta dar 582 japonai*.

Jugoslavai smarkiai 
kaujasi su priešais

LONDONAS, liepos 20.— 
Komunikatas iš Maršalo 
Josip Broz štabo sakė Ser
bijoje tebevyksta arčios ko
vos prieš bulgarus, četnikus 
ir nedič karius. Partizanai 
sakė jie išmušė 450 priešų.

Japor- -iar stiprūs 
priešai—Hull

WASHINGTON, liepos 20. 
—Valstybės Sekr. Hull šian
dien įspėjo, kad J.A. Vals
tybės neturi tikėtis, kad ja
ponai psfsidarys silpnesni 
priešai dėl įvykusio Japoni
jos vyriausybės pakeitimo.

Hull sakė japonų vyriau
sybė, tautos characteris ir 
karinės jėgos pasilieka tos 
pačios, ir kad jie vykdys 
savo karo planus kaip ir 
praeity.

Atsuko Mėginot patrankas.
LONDONAS, liepos 20 — 

Čia gaunami raportai sako 
vokiečiai apsuko Maginot 
linijoj esančias patrankas 
taip, kad jos dabar gina ne 
Prancūziją, o Vokietiją.

Belgai sukilo prieš 
nacius okupantus

VYRIAUSIAS AEF ŠTA
BAS, liepos 20.—Specialue 
komunikatas iš Gen. Eisen- 
hower štabo pranešė apie 
patrijotų sukilimą Belgijo
je. Anot pranešimo, belgai 
patrijotai, kaip ir prancū
zai, neduoda naciams ramy
bės.

Raportai sako prancūzai 
patrijotai trukdo ir kenkia 
naciams okupantams plačiu 
mastu. Per 10 dienų jie su
naikino 26 tiltus, ir įvairio
se vietose puolė vokiečius, 
priversdartii juos apleisti 
tris miestelius Ain rajone.

Komunikatas sakė pran
cūzai sunaikino ištisą trau
kinį, kuris vežė robotines 
bombas per rytinę Prancū
ziją.

KARO BIULETENIAI
—Bomberlai iš naujai už

imtos Saipan salos pirmą 
kartą puolė Bonin salas.

—Adm. Nimitz pranešė, 
kad amerikiečiai Saipan sa
loje užkasė suvirš 19,060 ja
ponų lavonų.

—Amerikos karo laivų Ir 
lėktuvų atakos ant Guam 
salos padarė labai didelius 
nuostolius japonų įrengi
mams.

—Vokiečiai Italijoje traur 
kdasi į savo Gotų liniją.

Pasikeitė visa japonų vyriausybė
SAN FRANCISCO, liepos 

20.—Japonų Domei agentū
ra pranešė, kad Gen. Kunia- 
ki Koiso,, Korėjos generali
nis gubernatorius, ir Adm. 
Mitsumasa Yonai, buvęs Ja
ponijos premjeras, buvo pa
skirti naujos vyriausybės 
viršininkais ir įpareigoti su
daryti naują kabinetą.

Premjero Tojo vyriausy
bė krito po to, kaip ji prisi
pažino, kad nesugebėjusi ap
sidirbti su dabartine karo 
padėtimi. Kaip žinoma, Ame 
rikos karo jėgos kasdieną

ATMUŠĖ JAPONŲ 
PAGELBINE ARMIJA

CHUNGKING, liepos 20. 
—Kiniečiai kariai, atmušę 
japonų dalinį, kuris vyko 
padėti Pingka apsuptam 
garnizonui, vakarinėj Yun- 
uian provincijoje, be stojimo 
vejasi pasitraukiantį prie
šą, ir padarė kontaktą su 
japonais prie Mengtui, 10 
mylių į vakarus nuo Ping
ka.

Anot kiniečių komandos 
pranešimo, kiti kiniečių da
liniai • nuolat puola kitai 
priešo jėgas devynias mv- Į 
lias toliau į vakarus.

Pats Pingka miestelis, 
strateginis punktas Salween 
fronte, nuolat puolamas.

veda kovą arčiau Japonijos 
krantų.

Anot pranešimo, Koiso 
ir Yonai gavo įsakymą su
daryti naują kabinetą liepos 
20 d. popiety.

Agentūra taipgi žadėjo 
suteikti kitas svarbias ži
nias šį vakarą. t

Visam Tojo kabinetui vie
nu kart atsistatydinus, Im
peratorius Hirohito pakvie
tė Kcichi Kido sudaryti nau 
ją vyriausybę. Tojo vieton 
paskirti Koiso ir Yonai yra 
žinomi kaipo ‘ pro-Amerika ’ 
karininkai.

Atskrenda daug
robotinių bombų

LONDONAS, liepai 20 — 
Pietinės Anglijos ir Londo
no civiliai gyventojai buvo 
priešlėktuvinės koma n d o s 
kviečiami aplankyti pietinę 
pakrantę matyti kaip prieš
lėktuvinės patrankos ir nai
kintuvų vairuotojai apsidir
ba su robotinėmis bombo
mis.

Tos skraidančios bombos 
ir vėl atakavo pietinę An
gliją ir Londono apylinkę 
vakar naktį ir šiandien. At
rodo, kad bombos atskrenda 
iš kur kitur, gal iš šiauri
nės Prancūzijos ar Belgijos.

PIRKITE KARO BONUS’.
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tt. i bendr METINIS IŠVAŽIAVIMAS
MARIJOS KALNELIUOSE

Sekmadienyje, Liepos (July) 23 d., 1944 m.
HINSDALE, ILLINOIS

DIENOS PROGRAMA: Iškilmingos Šv. Mišios 
su pamokslu 10 vai. ryto; popiet — įvairi prog
rama susidedanti iš muzikos, kalbų ir žaidimų.

J*,, vyfiL —  jJk IkLjSLsiaLi -- -—

>7 . i.

Visus kviečiame aplankyti Tėvų Marijonų 
Seminarijos rūmus, pasigerėti Marijos Kalne
lių gražia gamta.

Visa plačioji lietuvių katalikų visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti šiame Tėvų Marijo
nų Bendradarbių metiniame išvažiavime Lie
pos dūly) 23 d., 1944.

BRITAI PRALAUŽfi NACIŲ GYNIMOSI LINIJĄ Į žmogui ir penkis galionus ros metu negauna taupymoMIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL.
Liepos 9 d. Moterų Sąjun

gos 9 kuopos buvo piknikas 
Birutės parke. Labai pasise
kė. iI

Sąjungietės dabar ruošias j 
prie bazaro. Praeitais me
tais jos padarė $700.00 pel- ■ 
to. Šįmet, sako, padarysią 
visą tūkstantį.

Dabar parapijos salė už
daryta. Klebonas ir komite
tas silsis. Daugelis lietuvių 
nepatenkinti. Sako, nėr kur 
suseiti, pakortuoti.

Rockford labai gražus 
miestas: švarus, medžiais
apaugęs. Eini šalygatviu ir 
rodos vaikščioji po sodą. 
Kurie tik atvažiuoja atosto
gų, tuoj panori apsigyventi. 
Rockforde pagyvenę, jei iš
sikelia kitur, tuoj grįžta at
gal.

Rockforde darbai gerai ei
na. Visi dirba ir gerai už
dirba. Rockfordag turi 130,- 
000 gyventojų ir tas skai
čius vis dar auga. Dirbtu
vių yra 340, didelių ir ma
žų. Daug paverstų karu rei
kalams, mašinšapių, fandrų, 
rakandų, pančekinių ir t.t. 
Atvažiavus darbą nesunku 
gauti, tik sunku namą rasti 
nuomai, arba kambarį gauti,

nes veik visos šeimininkės 
eina dirbti. Daugelis gyvena 
traileriuose.

Liepos 15 d. susituokė pa
rapijos komiteto narys, bu
vęs Rockfordo miesto inži
nierius Stanley Surwill su 
Olga Trečiokas. Šliūbą davė 
kun. K. Juozaitis. Vestuvės 
buvo parapijos salėj.

Taipgi žada greit žiedus 
sumainyti Bronė Juškas su 
Wilfred W. Johnson.

Dar tebeserga A. Valis ir 
J. Balčytis. Korespondentas

Lietuviai 
D. Britanijoj

— Šv. Kazimiero Lietuvių 
Sporto klubas Londone iš
leido savo laikraščio — “Ap
žvalgos” — numerį! pašvęs
tą mctinos garbei. Pirmąjį 
straipsnį parašęs min. Br. 
K. Balutis; straipsnis turi
ningas ir jautrus. Imkime
nors vieną posmelį: “Ar bū-*
tum jaunystės žiedu prąžy- 
dėjęs, ar senatvės gelsvais 
lapais jau pasipuošęs; ar bū

žemėlapis vakarinio fronto Prancūzijoj, kur britai, pa
leidę šimtus sunkiųjų, tankų, pralaužė nacių gynimosi li
niją į rytus nuo Orne upės ir į pietryčius nuo Caen. Tuo 
pačiu metu Amerikos kariuomenė užėmė St. Lo miestą. 
(Acme-Draugas telephoto)

tum vargšas, ar turtuolis — 
tik stabtelk valandėlei, už
merk akis, susikaupk ir 
grįžk mintimis į. savo kūdi
kystės sienas — taip toli, 
kaip tik gali atsiminti. Ir 
jeigu tavo sąžinė dar nėra 
visiškai apsamanojusi, ką 
savo min'ies akimis pama
tysi? Greičiausia prieš tavo 
akis stos — kaip spindintis 
altorius bažnyčioje, kaip 
šviesiais spinduliais žerian- 
ti saulutė danguje — tavo 
Mamytės paveikslas...”

Toliau — turiningi straips 
niai pasiuntinybės patarėjo 
V. Balicko, Stasės Prapuole- 
nytės ir kiti. Straipsniai ir 
žinios laikraštyje — dvie- 

i mis kalbomis, bet visa nuo- 
! taika giliai lie'uviška.

| SkelhkitAa “Drauce”

Skysto kuro
racionavimas
padidintas

rdARGUTlT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINI h 

RADIO LAIKRAŠTIS, ĮSTEIGTAS BAL. 11, 1933 M

WHFC - H50 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

Iki 2 vai. popiet.
KITOMIS DIENOMIS — ano 

9:30 vai. vakare.
EXTRA PROGRAMAS Penk- 

tadlenlahi nno 7 lld 8 v. v.

MARGUČIO ofiso adresas:
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehllI 2242

DABAR

U.

kiekvienam kitam šeimynos 
nariui. Sena formulė leido 
daugiausia du trečdalius tos 
sumos.

Padidinimas nepareina iš 
to kad yra daugiau skysto 
kuro, bet permaina yra rei
kalinga, OPA sako, kad tie 
asmenys, kurie šildo vande
nį skystu kuru tiktai vasa-

naudos, kuria pasinaudoja 
asmenys kurie ištisus me
tus tiek vandenį, tiek patal
pas apšildo alyva.

Racionavimas pripažintas 
po šiuo pataisymu bus tik
tai per vasarą ir nebus pra

tęstas po rugsėjo 1 d., kuo
met nauji šildymo metai 
prasideda. Alyva reikalinga 
vandenį šildyti po tos die
nos bus įskaityta į bendrą 
alyvos davinį 1944-45 šildy
mo metams.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

n'1)1 K STUDIO
1945 VVest 35"' Street

Vifi/te 'L

ADVANCED PHOTOGKAPfn 
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Didesnis skysto kuro ra
cionavimas tiems, kurie jį 
vartoja šildyti vandenį va
saros metu, buvo užtvirtin
tas Offioe of Price Adminis 
tration.

Šis papildymas skysto ku
ro kiekių galioja nuo liepos 
1 d. 1944 m. ir pakeičia for- 
mulą suteikimui racionavaus 
dalies šildyti vandenį priva- 
čiuos namuos, jeigu prašy
mas buvo paduotas po bir
želio 15 d.

Naujoji formulė leidžia 
vietiniams War Price ir Ra- 
tkming Board pripažinti iki 
20 galionų į mėnesį vienam

Didžiausia Lietuviu 
Jewelry Krautuvė

Parduodame Laikrodžius, Laik- 
dėlius, Auksiplųs ir Deiman- 
oius Žiedus, Rašomas Plunks

nas ir Įvairius
kitokius auk
sinius daiktus
ui PRIEINA
MAS JUMS
KAINAS!

Turime dideli
Ir gerą pasi
rinkimą Muzikališkų Instrumen
tų, Muzikaliikų Knygų, Stygų, 
Rekordų ir Įvairių kitų muzi
kalių daiktų.

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATGHMAKER 

— MŪŠIO 

4218 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8817

Yra Geriausias Laikas Pirkti Pirmos Bftšlef 
Namų Materijolą Ui Dar žemomis KalnomisI 

A tvy kito J mfl sų Jwdą ir apži fi rftlrito ata
ka Ir sukštą H)A| LENTŲ—MILL WORK 
— STOGŲ m NAMŲ MATERIJOM. — 
dėl garnių, porėto, viikų, skiepų ir fletų. 
PASITARKI? BU MUSŲ EKSPERTAIS 
Malink perstatymo samų.

APŠOKA VIMAS IR PRISTATYMAS 
TEIKIAMAS DYKAI! 
STANLEY LITWINA8, 

General Maaager

CARR-MOODY LUMBERCO.
PATARNAUJA LIETUVIAI SALESMANAI 

8039 80. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 
VALANDOS — Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. po pietų

SS

Būkit Malonūs 
SAVO .'KIMS!

Tik vieną pora ak ų Ūsam gyvehl- 
Mut. Saugokite jas leisdami lScg- 
camlnuotl Jas modernttktauRta 
metodą, kurią regSJimo mokslas 
gali sutelkti,

SS MKTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų (tempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Tulelonas: GAN Ali OMS, Ghlcago

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:80 a. m. Iki 8:80 p. m. 

Trečtad. Ir Seitad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Jr
CRANE COAL COMPANY 

5332 So. Long A venų©
Telefonas — PORTSMOUTH 9022

W. VIBG. LUMP — 8Ųotl...........tfg gQ
STOKER COAL, Aukštos rūlles, £7*45

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP....................$11-5*
PETROLEUM OOKE (Course). J **’ 
PETROLEUM OOKE (PBe Bus) ! Įįj

DR. STRIKOLIS
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 Avenue
arti 47th Street 

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

Ofiso Tel. VIRgiaia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

TeL YARds 5021
Res.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GBOvehll] 0617 
Office TeL HEMIoeb 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 West Marųuette Road

Nieks negali mus paže
minti, išskyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽLS
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. REPublic 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
- m AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30 

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

PIRKITE KARO BONUS!

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame aavo 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 7—9 kasdien, 
išskiriant trečiad. ir sekmad.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas
'Tel.: Vardu 1829

Pritaiko Akinius,
Kreivas Akis 

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

Kampas 34th Street 
Valhhdog nuo 10 iki 4; nuo 6 iki 8 

Sekmadienyje pagal sutartį.

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

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. 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., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais i
Valandos: 3—6 popiet.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
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 
Rez. Tel. REPublic 0054

Jeigu Neatsiliepiama—
Saukite: KEDzie 2868 

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

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogus praranda 
tikėjimą dėl to, kad jo nebraa-

r.L



Penktadienis, liepos 21, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, D33N0IS

classified and "Help wanted" ADVERTisiNG yjenas kopiu j kdlnus milžinus
Kalnų landynės. - Indėnų šventi laukai.“DRAUGO" 

DARBŲ SKYRIUS
HELP WANTED — MOTERYS HELP WANTED — MOTERYS

-A

“DRAUGAS” HELP WAMTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Deorborn Street 
Tel. RANdolota 9488-9489

HELP WANTEP — VYRAI

.SHEET METAI 
DARBININKU

Galite dirbti dieną ar naktį 
pilnai ar dalinai.

# ★
VISOKIŲ DARBŲ
PAGELBININKAI

PUNCH PRESS
OPERATORIAI

LAYOUT VYRAI 
PAPRAST. DARBININKAI 
MEDŽIAGŲ KILNOTOJAI 

★ ★
GERA ALGA IR VIRŠLAIKIS 

Šie darbai tikrai bus geri po karo.1

CHICAGO
Metai Mfg. Co.
3724 S. Rockwell St.

IIOUSEMEN 
Patyrimo nereikia 

Gera mokestis. Atsišaukite 
Apply Employment Office 

EDGEWATER BEACH HOTEL 
6367 Sherldan Road

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ 

THE PULLMAN.CO.
35 W. JACKSON 

ar
2829 W. MADISON

Patarnautojų
<

Paieškoma
NUOLATINIAM IR LAIKINIAM, 

DARBUI

NIELSEN'S
RESTAURANT

7840 S. VVESTERN AVĖ.

PAIEŠKO VIRŠININKES 
perimti vedima visai mažos dirb
tuvėm Gera alga. Nuolatinis dar
bas.

Kreipkitės:
TUTIE SPORTWEAR CO. 

229 S. MARKET ST.
10-tas AUKŠTAS

MERGAITĖS
MOTERYS
MAITINKIT MUSŲ 

KOVOJANČIUS VYRUS 
Reik Jūsų pagelbos pakuoti 
maistą ir racijonus kovojan

čioms jėgoms.
Švarus, lengvas darbas. 
Pusė daugiau algos už 

viršlaikį.
Dienos ir vakarų darbas.

“L" IR GATVftKARrŲ 
TRANSPORTACIJA

Chas A. Brewer & Sons
6320 HARVARD AVĖ.

JUS GALITE

STOTI INVAZIJOM!
ATEINANT

DIRBTI

Hurley Machine*
Ne visi kovojantieji yra

FRONTO LINIJOSE—
JUS GALITE BŪTI 

VIENA ČIA 
NAME 

BUKITE:
MAŠINŲ OPERATORKA 

ASEMBLORC 
INSPEKTORKA 

DIRBKITE LAIMĖJIMUI!!

BARGENAI CICEROJE 
NEATIDfiLIOKITE 

ATVYKITE ŠIANDIEN
4818 W. 23rd St.

2 aukš. asbestus apdengtas namas: 
5 Ir 5 kamb.; Fur. šiluma; rU3yo Ir 
pastogė; 2 auto. garadž. Lotas 
33x125. Kaina $6,700. Valkams rei
kia laisvės. $1.700 (nešti.

1680 S. 49th Avė.
5 fletu mūrinis namas bu šilto van
dens šiluma. Naujas boileris ir sto
gas; apdengti porčiai. 2 auto gara- 
džius. Kaina $14,600. Gerais namas 
tai geriausias ' palikimas šeimai. 
$4,500 (nešti.

2910 S. 48tl» Ct.
2 fletų medinis namas su garadž., 
kaina tik $5,200. Matykit šiandien. 
Tik $1,500 (nešti.

5338 W. 2&th St.
2 fletų medinis namas; 4 ir 5 kam. 
Lotas 3714x125. Kaina $5 225. Pir
mas atėjęs gaus. $1.400 Įnešti.

1218 S. Olst Avė.

- "Dievų sodai". - Velnio čiuožynė. -
Kalnų upelio balti karoliai.

Rašo K. J. Prunskis 
(Pabaiga.)

Septyni kriokliai

A. FINKL & SONS CO.
PAIEŠKO

Paprast. Darbininkų
Pagelbininkų.

—DfiL-
MAŠINŲ ŠAPOS 
FORGE ŠAPOS 
HEĄT TREAT

★ ★
Forge Crane Operatoriai 
Forge Hammer Operatoriai 
Porteriai

★ ★
Svarbus karo darbas — 10% 
daugiau už naktimis *— geros 
galimybės viršlaikiui — Geros 
pokarinės progos.

i
* Kreipkitės:

NUO 8 RYTE IKI 5 PO PIETŲ 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 
NUO 8 iki 12 VAL. SUKATOMIS

DARBO OFISAS:

1332 Cortland St.A
(1900 | šiaurę Ir 1332 1 Vakarus; 

Imkite Armitage Grftvekarj.

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nno 5:30 
vakare iki 12:00 valandos naktį. 

KABO PRAMONĖJE 

★ ★

DININGROOM
PATARNAUTOJŲ

r
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtsUanldt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor
309 W. WASHENGTON ST. 

CHICAGO

VYRAI IR MOTERYS

BUčERtŲ IR MANAOERTŲ FRI- 
, TYRITStV. GERIAUSIOS AIŽIOS.

SAUKITE CANAL 1686; PRAŠYKI
TE MR. SIEGEL. z

Palaiminti santaiką da 
rantieji, nes jie Dievo sūnu
mis vadinsis. (Mat V, 9).
MELSKITĖS U2 TAIKĄ

HELP WANTED — VYRAI

tomis padėtum koją ir kai 
akmenėlis nuriedėtum, gal 
tik už savaitės kas kaule
lius surankiotų! Tai vėl žiū 
rėk, imi paklysti tarp pu
šaičių. Kažkaip klaiku, kol 
susivoki. Vienam savotiškai 
nejauku, bet už tat kaip mie
la kliūtis nugalėjus iš vir
šukalnės pasidairyti, o vė
liau — nuslinkus, nušliau- 
žus — užvertus galvą pasi
džiaugti :

— O, tenai buvau užko
pęs!
Nuostabus viešbutis

Vėl grįžtu žemyn, laiptais 
(paliai septynius krioklius 
akmens kalne. Daugiau žmo
nių matyti, net smagiau. Vi
dury laiptų — kareivėlis, tai 
jau tikriausia su žmonele, 
gal tų kalnų apsvaiginti — 
sustojo ir bučiuojasi. Nėr 
kur išsilenkti, reikia laukt, 
kol pabaigs...

Užsuku pasidairyti į liuk
susinį Broadmcor viešbutį.

žinus. Jos labai aukštos, o 
tarpas tarp jų — tik kelias- 
dešimts pėdų.
Kalnų paviliotas

Ėjau, ėjau tuo nuostabiu 
slėniu. Čia kartais automo
bilis praūždavo, tai kokios 
turistės grįžo, šuneliu vedi
nos ar visą šeimą smalsuo
lių ugnį susikūrę vakarienę 
ruošė. Gal pora mylių taip 
žingsniavau, kol iš abiejų 
šalių uolos susijungė į vie- 

visi gamtos įvairumai. Sta- n4 didelį akmens lataką, čia 
tūs, statūs uoloti šlaitai, kad iš aukšto, tikriausia daugiau 
galvą užvertęs turi į juos 100 pėdų, kalno krito tyras 
žiūrėti. Vietomis ant viršū- kalnų upelio vanduo. Atsi

Autobusu dumiu į kitą pu 
sę. Nebėra kada nė pietų 
sustoti — taip žmogus tų 
vaizdų išsiilgęs, žmonėms 
nurodant, pasiekiu, vadina
mą, Septynių Krioklių ke
lią.

— Mylia nuostabiųjų Ko- 
lorados vaizdų, — rašo ant 
nupirkto tikieto. Tikrai, čia2 aukš. ir rusy« mūrinio namo; 6 

ir 6 kamb.; 3 kamb. fintas rūsyje;
šilto vandens Mluma. Apdengti por-1 glidpti sulfnnrlonoiint i lzn „o, čiai. Lotas 33x125. 2 auto garadž. 8UC*eil, SUKOnaenSUOtl KO ne 
Kaina S13.800. >Arti Roosevelt Rd.
$4,500 įnešti.

Piet-rytų kampo lx>mbard Ir 24 St.
Kampinis tuščias lotai tik $1,750. 
Visi taksai ir mokesčiai atlyginti.

1642 S. 47th Ct.

2 fletij mūrinis namas su 5 Ir 5 
kamb. ir šiito vand. šil. «u alieium. 
Pridengti porčiai ir venetian uždan
gos Tnsuluotas stogas. 2 auto gara
dž. Kaina tik $J2.2OO. Arti Western 
Electric. $4.400 (nešti.

5340 W. 30th PI.
Kampinis mūrinis biznio nuooavvbė 
Storas ir 7 kamb. užpakalyje, šilto 
vandens šiluma. Naujas, stogas; da
linis ruoys. 2 auto mūrinid garadž. 
trokams Kaina tik Labai
gera kaina. $2,500 įnešti.

1905 S. 50th Ct.
2 aukš. ir rūsys mūrinis: 4 ir 5 ltam. 
fintas rūsyje. Lotas 35x125. ILuna 
tik $10,200. Mokfočlal už nuomas, 
nenaisant kaip geras bus namas, 
niekad neneša uždarbio. $2,500 (nešt.

neš įauga vieniša pušis, ki
tur — pakibusios uolos, ro
dos jos kris iš pusantro šim
to pėdų aukštumos ir su
traiškys tave, kaip muselę. 
Čia vėl stačiame uolos kal
ne gal vandens išgraužtas, 
nušlifuotas griovelis, kam
pas — Velnio čiuožynė, tei-> 
singai jis ir vadinasi.

Praeinu pro Herkulo var-

daužęs į uolą jisai baltais 
karoliais lėkė į\ šalį, kad vėl 
atsidaužtų ir baltomis gar- čia dirbtinis ežeras būvė
banuotomis kasomis kristų 
žemyn.

— Nuostabiai gražu, kai 
saulė į tyškantį vandenį švie 
čia, — kažkas pasakė.

Upokšnis a(tsidaužia, su
darydamas gal net daugiau 
negu septynius krioklius ir

Matykit Mr. Danlcek 
Pasitarimai

EMPLOYMENT OFISAS 
ATDARAS

PIRMAD. IŠTISAI ŠEŠTAD.
8 RYTO IKI 4:30 PP.

DOUGLAS PK “L” IKI DURŲ

HURIEY MACHINE CO.
2145 S. 54th AVĖ. CICERO

WEST SIDĖS
Karo Dirbtuvė

Paieško. ■
DRILL PRESS OPERATORIŲ 
MILLING MAŠINOS OPERAT.
TURRET LATHE OPERAT.
Irgi—

Inspektorių ir
Benčiaus darbininkų ,

48 vai. savaitė—laikas ir pusė 5890 w. cermak Rd
Virš 40 Vai. valandos nuo 7 Kampinė mūro biznio nuosavybė.
ryte ir 3 popiet; arba nuo 3 krautuvė ir 4-k£mb, x,lžpakalyjr., 6 J . , . “ ir 4 kajnb. antį,2 aukšto garo šilu-
popiet iki 11 vai. vakare. ma ir 2 auto ghradž. Nuosvybė kai-
PATYRUSIŲ NORĖTUMĖM—

TIKS IR NEPATYRUSIEJI
GEROS PAŽANGOS PROGOS 

Kreipkitės:

DELTA STAR 
ELECTRIC CO.

2437 W. FULTON ST.
ARBA ŠAUKITE:
MISS DOEY—SEELEY 3200

nuos tik *21,500. Matykit Šiandien. 
$5,000 Įnešti «

r
Piet-vakarinis |uwnnas 52-tros ir 

Ogtfen
Kampinis biznio lotas anie 114 pė
du ant Ogden Avė Kaina greitam 
pardavimui tik $5,000.

5035 W. 241 h PI.
2 fletų mūrinis urnas; 6 ir 6 kamb. 
furnaso Šiluma. Kaina $8.650. Tik
rai bargenų bargenas $2,100 (nešti.

S. KARPEN & BROS.
636 W. Cermak Rd. 

PAIEŠKO 
Vyrų ir Vaikinų 

Moterų ir Merginų
Dėl Ked-dirbystSs—Apdirbimui — 
Sėdynių-springsu tvarkimul-Jėgi- 
nių siuvimo mašinų o per avim ui— 
Ranki siuvimui—Maginistu—Tool 
ir die dirbėjų—Asemblorių—Me
džio mažinu darbininkų—Abelnų 
baigėįų—Trintojų—Dažytojų—In
spektorių—Paprastų darbininkų.

SU AR BE PATYRIMO 
GERA ALGA 

DAUG VIRŠLAIKIO

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★ 
ADVERTISE

In America’s Ureatest 
Lithuanian Daily Newspaper 

— ESTABUSHED 1909 —

C ALL AN AD-T AKER 
CLASSIFIED OFFICE 

TEL.— RANDOLPH 9488

Plot-vakar, kampas 49-tos Ir 16-toh
Kampinis lotas 30x125 parsiduoda 
tik už $1.600. Visi paprasti ir spe
cialūs mokručiai apmokėti pilnai.

5036 W. 30th PI.
Kampinė biznio nuosavybė. Asbest. 
apdengtas namas su akmeniniu pa
matu. Krautuvė ir 2 fletal su 4 kam. 
užpakalyje. 3 fletai mi 4 krab, ant 
2 aukšto. Lotas 45x125 Kaina $8,700. 
Apžifirėkite šiandien. $2,200 (nešti.

TARNAIČIŲ IR VALYTOJŲ 
Patyrusių, $87.80 ( mėnesi 
Pilnam ar daliniam laikui 
Apply Employment Office

EDOEWATER BEACH HOTEL 
8387 Sherldan Road

HELP WANTKD — VYRAI

MOLDERIU IR GRINDERIU
Nedftgantiemn metalams. GeHaaaloa darbo aplinkybes. Gers 
alga- Du poilsio laikotarpiai kasdien. Yra vlrSmokeačio pla
nas ir apdranda nelaimėms ar Ilgoms ar ligoninei. Jums bus 
geriau (Urbti mflsy eiiese. Galima pasirinkti dienos ar nakties 
valandas. Kreipkitės;

OSCAR W. HEDSTROM CORP. 
4836 W. Division St.

PRAŠYKITE JOE HALL.

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADTNGLITHUANTAN 

ADVERTISING MEDIUM

* * ** * ** * *

5100 West 23rd St.
Kampinė 9 kambariu mūrinė rezi
dencija su šilto vandens šiluma. 2 
vantos. Akmenuotas stogas. Plienu 
pentatytas. Lotos 52x125. 2 auto ak- 
meOs garadž. Kaina tik $11,900. la
bai geras bargenas. $3,500 (nešti.

5901 W. 16th St.

tus — dvi prie kits kitos taip stačiai, kaip nuo stalo 
prisiglaudusias uolas — mil krinta.

Ir laiptai čia pritaisyti. Ko 
piu aukštyn, aukštyn. Pasie
kiu viršų, o toliau — puše
lėmis apaugusios kalnų vir
šūnės. Kaip girtuoklis bute
lio pergalėtas, taip aš kal
nų grožio paviliotas, pasi
leidžia aukštyn, ir aukštyn. 
Širdis ima daužytis krūti
nėj ir kvapo imi stigti, beit 
taip traukia į aukštį, pasiek-1 
ti viršūnę, o paskui dar ki
tą, aukštesnę ir išsitiesus 
ant uolotos-bedugnės lyg su
silieti su ta nuostabia kal
nų dvasia. Čia ir viena poe
tė, gavus įkvėpimo knygas 
kitados rašė, o dabar — kal
nuose palaidota.

— Kaip būtų gera savai
tėmis, mėnesiais laipioti kal
nais, kur tik kokia baukšti 
stirnelė kartkartėmis atšo
kuoja!

Iš viršukalnių kyla debe- 
sbėlis, žaibas perskrodžia

Slėpė du metus
Iš Londono gauta žinia, 

kad Pietų Pacifiko vietos 
gyventojai du metus slėpė 
monstranciją džiunglėse, 
kad išgelbėjus ją nuo japo
nų. Su ta monstrancija bu
vo suteikta misijose palai
minimas 11,189 Jungtinių 
Amerikos Valstybių armi
jos vyrams, Misijas vedė 
kunigas Daniel F. Mechan, 
laivyno kapelionas.

Vienam
Vienam žmogui pakanka 

nuo penkių iki dešimties 
daigų, kad užsiauginti už
tenkamai tomeičių.

Kiek raguočių?

PATARNAVIMAI

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorius, Dulkių Valytu

vus Ir Motoras 
DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St
Tel. TARDS 1866.

PARDAVIMUI

PRIE MICHIGAN CITY MAŽA UKf
■u modemiškai (rengtu 8 kambarių 
namu,, aunparlor, vana, baaementaa 
Ir garage po viena pastoge. 2 blo
kai nuo 8 kl. pradinės mokyklos, 
4 blokai nuo flouth Hhore geležin
kelio stoties. 1H mylių nuo Mlclh- 
gan ežero Ir puošnių rezortų.
J. P. VARKALA sav., Chlcagoje, 
414S Archer Avė. Ph. Virvinio 9114

PARDAVIMUI MAMAS
Brlgbton Parke — perdavimui 2-fla- 
tų, po 4 ir 4 kamb., namas: karšto 
vandenio šildomas, 2 kambariai bels- 
mante Ir 1 kamb. viškuose, užda
ryti porčlal. Arba mainysiu ant 
mažesnio namo su kiek nors že
mės. Savininkas randasi vietoj:—

9506 W«t 46th Street. Chlcago

PERSKAITĘ! “DRAUGĄ”, 
DUOKITE JĮ KITIEMS

Kampinė mūrinė biznio 
Krautuvė ir 4 kambariai, šilto van- 
dens šiluma su stokeriu. Lotns pafllaejęs. 
30x125 Naulao stogas. Venetian už
dangalai. Arti mokyklos. Ksina tik —
$7,500 su saldainiu krautuvės (rcn 
gimais. $2,000 (nešti.

Jungtinėse Amerikos val
stijose pernai jnetais buvo 

, 82,192,000 raguočių. Jų 
nuosavybė. • skaičius dabar jau bus kiek dangų.

— Jei audra šiose viršu
kalnėse užkluptų, būtų ne-

6017-19-21 W. 31-mo St.i F'
Mūrinė fabrikinė nuosavvbS Lotas 
72x125. Kaina $3,950. Verta daug 
daugiau.

Cermak Rd. tarp 53-čios Ir 52-ros
Tx»tan 82x120. Pramatvtas smulkiai 
dirbtuvei. Kaina tik $12,000.

5040 W. 24th PI.
2 aukštai Ir rūsys mūro; po 6 ir 6 
kamb. Yra irgi 3 kamb. fletas rū
syje. šilto vandens šiluma su vie
nu boileriu, 2 auto garadž. iš mū
ro. Lotas 40x125. Kaina tik $14,990. 
Labai gera vieta. $8,000 (nešti.

5340 W. 95th St.

Negrai
Amerikos negrai turi 339 

periodinius leidinius, prade
dant dienraščiais ir bai
giant metraščiais.

Kino teatrai
1937 metų statistika ro

dė, kad pasaulyje buvo 104,- 
695 kinai (movies teatrai), 
kuriuos kasdien aplankė 30 
milijonų žmonių. Tuo tarpu

2 aukštų mūrini, biznio namas dienraščių visame pasaulyje 
Krautuvė ir 4 kamb. užnakalyje. B u,lv_ xii_ 04000 
kambariai ant 2-ro aukšto. Garo ši- , DUVO UK 1 ai rOOO
lama ir 2 aute -radi. Spulka per- koki& itftka turf kinQ

rai į žmonių auklėjimą ir 
galvojimą. Beveik 40% visų 
Europos kino teatrų buvo 
Sovietų Rusijoje 1937 me
tais.

duos tik už $7,700.

i t i ' i
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GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA

2411 South 52nd Avenue
PHONF — CICERO 453

Sekmad. Atdara nuo 1 vai. pp. Iki 
5 vai. pp.

MES VADOVAUJAME GREITUOSE 
PARDAVIMUOSE

Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.

Pirkite karo bonus.

liams ir plaukymui, priva
tiniai golfo laukai ir visi 
moderniškiausi įrengimai su 
plaukimo baseinu viduje. 
Skamba skardus vakarie
niaujančių juokas, o iš šo
kių salės — smagi muzika.

Čia taip arti katalikų baž
nytėlė ir taip arti puikūs 
kalnai, kur oras lyg pušų 
sakais, lyg liepos žiedų kva
pu išlaistytas.

— Būtų įdomu čia kada 
truputėlį pagyvenus! — pa
mąstau ir užsuku dėl viso 
ko pasiteirauti.

— Kiek čia būtų toks ma
žiukas kambarėlis?

— Dvidešimtsi trys dole
riai...

— Per savaitę;
— Ne, per dieną, bet ir 

valgyt duodame...
Dieve mano, 23 doleriai 

tai Lietuvoje kaimo moky
tojo mėnesinė alga... Bet čia 
Amerika.

Tą dieną važiavau kalnų 
traukiniu, autobusais, auto
mobiliais ir pčsčias suvaikš
čiojau daugiau 10 mylių. Kai 
grįžau, visos artimesnės val
gyklos ir kavinės buvo už
darytos. Užgraužęs ką turė
jau, kritau į lovą. Užtat se
kančią dieną vienu prade j i-
mu išgėriau kvortą pieno ir
pasilsėdamas suvalgiau 6 
svarus “watermelono”. Kain

miela, — pamąstau ir lei- hevalgyti, kad čia jie po 3 
džiuosi žemyn. O statu, vie- centus svaras...

i d

1URN IN yOUR UtEP 
HKHEN FATt TO HELP MAKE 
VITAL NAVAI EOUIPMENT
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Kas naujo Japonijoje
Vakar gauta žinia, kad Japonijos imperatorius Hiro- 

hito generolui Kuniaka Koiso ir buvusiam ministeriui 
pirmininkui admirolui Mitsumasa Yonai, abu žinomi 
kaipo buvę prielankūs Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms prieš Pearl Harbor užpuolimą, pavedė sudaryti 
naują Japonijos kabinetą, kai Tojo kabinetas atsisakė 
nuo pareigų.

Pavedimas sudaryti naują kabinetą dviems japonų 
vadams rodo, kad japonų, ekstremistų kariškių klika, 
kuri Tojo iškėlė j viršūnes ir pasalingai užpuolė Ame
riką, nustoja kontrolę Japonijoje. Tai yra reikšmingas 
dalykas. Kai kas mano, kad šis japonų žygis yra ruo
šimasis prie taikos. Bet faktas lieka faktu, kad Japo
nija pergyyena vidaus ir karo krizę.

Komunistu plepalai

Kas naujo karo frontuose
PRANCŪZIJOS FRONTE

Šiomis dienomis sąjungininkai Prancūzijos ir Italijos 
fronte sudavė naciams didelius smūgius. Liepos 18 die
ną britai pralaužė vokiečių fronto liniją ir pasiekė ke
lią, kuriuo galės veržtis Paryžiaus kryptimi.

Skaitlingos tankų kovos tęsės 20 mailių plote, bet 
naciai nepajėgė išmušti britų iš naujai užimtų pozicijų.

Generolas Montgomery per dvi dienas puolė vokiečių 
pozicijas Evrecy apylinkėje, ir kai naciai ten srllraukė 
savo tankus, tada britai prasimušė ties Caen miesteliu.

Britų karo vadas sutraukė siauran ruožan apie 3,000 
lėktuvų, kurie ir prakirto vokiečių linijas.

Evrecy fronte naciai jau metė atsišaukimus, kuriuo
se sąjungininkams patarė pasiduoti, o čia britai pr.asi- 
laužė kitame ruože. Pairo vėl visi vokiečių apsaugos 
planai. ■ ' . *

Generolas Montgomery apskaičiuoja, kad nuo invazi
jos pradžios sąjungininkai jau sumušė 156,000 vokie
čių armiją. 60,000 vokiečių randasi sąjungininkų ne
laisvėje, o 8,000 nacių, Amerikos ir britų kareiviai pa
laidojo Normandijoje.
ITALIJOS FRONTE

Iš Romos pranešama, kad sąjungininkų jėgos užėmė 
Livorną (Leghorn), Italijos trečią uostą, ir paėmė reikš
mingą Ancona, uostą, rytų pakrantėje. Užėmimas Li
vorno uosto, tai yra didžiausias sąjungininkų laimėji
mas po Romos paėmimo. Mažiau kaip per 10 savaičių 
buvo paimta viso 30,000 vokiečių nelaisvėn.

Tačiau vokiečiai spėjo sunaikinti Livorno uostą. Kai 
uostas bus atstatytas, tada jis turės didelės reikšmės 
tolimesniems sąjungininkų žygiams. Sąjungininkų inži
nieriai jau pradėjo taisyti uostą.

RUSIJOS FRONTAS
Iš Londono pranešama, kad vokiečių radio pranešė 

liepos 20 dieną, kad rusų kariuomenė pasiekė Augus
tavą, bazę Suvalkų trikampio, aštuonios mailės nuo 
prieškarinės Lenkijos rubežiaus.

Liepos 14 dieną “Draugas” parašė, kad prezidentas 
Rooseveltas po Lietuvos prijungimo prie Sovietų Ru
sijos Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijai (1940 m. 
spalių 15 d.) pasakė, kad Lietuvos nepriklausomybė 
nėra žuvusi. “Lietuva nėra netekusi neprUdausomybės, 
tik Lietuvos nepriklausomybės funkcionavimas tėra. lai
kinai sustabdytas. Ateis laibas, kad Lietuva iš naujo 
taps laisva” — taip pareiškė prezidentas Rooseveltas 
1940 metais, po to kai sovietų rusų komunistai oku
pavo Lietuvą.

Chicagos komunistų laikraštukui nepatiko “Draugo'* 
šis priminimas ir komunistų laikraštukas taip rašo: 
“Draugas cituoja prezidento Rcosevelto žodžius, pasa
kytus apie Lietuvą. Tai buvo tais laikais, kada Sovietų 
Sąjunga dar nebuvo Amerikos talkininkė. Tai buvo tais 
laikais, kada ir apie Suomijos reakcininkus prezidentas 
dar nežinojo teisybės”. Šis koroufiistų pasakymas yra 
daugiau negu keistas. Komunistai mano, kad preziden
tas keičia savo nusistatymus, kaip kad daro komunis
tai. Kai Stalinas palaikė gerus santykius su Hitleriu 
nuo rugpjūčio 24 d., 1939 metų iki 1941 m. birželio 22 
dienos, tai tada Amerikos komunistai stojo už Hitlerį 
ir smarkiai puolė prezidentą Rooęeveltą.

Kai Hitleris susipešė su Stalinu 1941 m., birželio 22 
dieną, tada Amerikos komunistai tuojau “atsivertė“ ir 
“pasidarė“ dideli Amerikos patriotai.

Komunistai gyvena ne pagal savo protą, bet pagal 
vėją, todėl jie norėtų, kad ir prezidentas Rooseveltas 
kaitaliotų savo nusistatymus. Bet taip nėra. Nors So
vietų Rusija yra Amerikos karo sąjungininkė, bet pre
zidentas Rooseveltas ir šiandien gerai žino, kad rusai 
bolševikai 1940 m., birželio 15 dieną Lietuvą okupavo 
smurtu ir liepos 14-15 dieną prievartos būdu pravedė 
“rinkimus“ į seimą ir apgaulingu būdu prijungė Lietuvą 
prie Sovietų Rusijos. Tai yra teisybė, kurios jokie ko
munistų bosai negalės paneigti.

Komunistai mano, kad jei Sovietų Rusija yra Ame
rikos karo sąjungininkė, tai prezidentas Rooseveltas 
turi taip pat galvoti, kaip kad Chicagos lietuviški ko
munistai galvoja ir niekus plepa. Tai yra daugiau negu 
juokinga. Amerika yra sąjungininkė Sovietų Rusijos 
karo reikale ir Amerika Rusijai teikia didelę pagalbą, 
bet Amerika nėra rusų komunistų smurto ir apgaulės 
sąjungininkė. Tai turėtų labai gerai žinoti tie komu
nistai, kurie pirmiau už Hitlerį galvą guldė.

Kį pasakė!
Generolas Sir Bemard L. Montgomery pareiškęs lie

pos 17 dieną per radijo iš Prancūzijos, kad sąjunginin
kai šiais metais Vokietiją išmuš iš karo lauko.

Visuose frontuose vyksta dideli mūšiai. Naciai gau
na vis didesnius smūgius Italijos, Prancūzijos ir Rytų 
fronte. Yra ženklų, kad Vokietija eina prie karo pralai
mėjimo. Gal būt naciai bandys gelbėti savo situaciją, 
gal bandys pakeisti savo kailį. Užtat britų parlamento 
atstovas Rhys J. Davies užklausė valdžią, koki jos san
tykiai būtų su komunistine Vokietija.

Premjeras Churchill atsisakė į šį klausimą atsakyti, 
bet jis pastebėjo:

— Esu tikras, kad Vokietijos kriminalistai negalės 
išvengti bausmes net ir tuo atveju, jeigu jie taptų ko
munistais.

Nieko nuostabaus jei naciai bandytų pavirsti komu
nistais. nes tarp nacių ir komunistų “mokslo’’ yra daug 
panašumo. Ir komunistri ir naciai yra diktatorių gar
bintojai, ir komunistai ir naciai yra žmogaus ir tautų 
laisvės priešai. __________ ____ ....

Turi gerbti ir pildyti sutartis
Praeitą sekmadienį Chicagoje, prie Dariaus ir Girėno 

paminklo, Lietuvos konsulas P. Daužvardis pasakė reikš
mingą kalbą, kurioje jis pareiškė, “kad Dariaus-Girėno 
ir daugelio mūsų Tėvynė Lietuva liepsnose ir kraujuje. 
Lietuva okupuojama trečiu kartu šiame kare. Tą oku
paciją kai kas vadina “išlaisvinimu”. Jeigu tai būtų 
tiesa, tai nieko daugiau nebeliktų, kaip tik džiaugtis 
ir išlaisvintojus sveikinti.“ Bet Lietuvos konsulas pa
stebėjo, kad “deja, bent tuo tarpu taip nėra, ir todėl 
džiaugtis netenka. Vilnius, Utena, Alytus ir kitos Lie
tuvos vietos yra išlaisvintos iš vokiečių, bet okupuotos 
rusų: okupantai keičiasi, bet okupacija pasilieka — 
krašto ir žmonių naikinimas tebesitęsia — Lietuva ir 
lietuviai laisvės dar neturi. Jie jos laukia. Laukia tokio 
išlaisvinimo, koks eina Prancūzijoje ir Italijoje, kuris 
kraštą laisvina to krašto žmonėms, o ne sau, kaip darė 
Hitleris “laisvindamas’’ Lietuvą ir kitas Pabalčio val
stybės 1941 metais. Jo “laisvinimas” buvo pagrįstas 
Lietuvos Vokietijon inkorporavimu ir lietuvių tautos 
suprteinimu; kitais žodžiais — išnaikinimu. Tokio iš
laisvinimo lietuviai neskaito išlaisvinimu Ir himnų jam 
negieda”. Toliau Lietuvos konsulas pareiškė7:

“Lietuvai ir lietuviams okupantų žodžiai ir šūkiai yra 
nustoję reikšmės. Jie gerai atsimena h* žino 1949 metų 
“protekciją” ir 1941 metų “Išlaisvinimą”, ir žinodami 
tą, reikalauja ne skambių žodžių, bet žmoniškų veiks
mų — sutarčių ir pasižadėjimų pildymo”.

Atsiminkime, kad rusai yra sutartimis pažadėję gerb
ti Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir nesikišti į jos 
vidaus reikalus.

Iš Lietuves požemio
“L. K.” Nr. 16 lapkr. 20 

d. praneša, kad lapkr. 15 d. 
J. A. V. Valstybės Sekreto
rius C. Hull spaudos konfe
rencijoje padarė viešą pa
reiškimą, kad Baltijos ir Bal 
kanų valstybės po karo at
gaus savo laisvę ir nepri
klausomybę. Nuo savęs laik
raštis pastebi:

“Sis Hullio pareiškimas 
užčiaupia burnas visiems ne
laimių pranašams ir mela
gingai vokiečių propagandai. 
Taip pat šis pareiškimas 
patvirtina ligšiolinę teisingą 
laikyseną ir kelią: ne talki
ninkauti niekur ir niekad vo 
kieči&ms žmonėmis, bet, sau 
gojant ir kaupiant jėgas Lie
tuvoje, ruoštis Nepriklauso
mybės atstatymui.”

Straipsnyje “Lietuva pa
saulinių įvykių sūkuryje” 
tarp kito sakoma:

“Lietuvių tauta šio karo 
sūkuryje yrą pakėlusi dide
lių ir sunkių bandymų ir su
dėjusi daug aukų. Bolševiki
nio maro metai, nuožmūs vo
kiečių terorizavimai ir įvai
rios mobilizacijos bei gau
dymai nepalaužė mūsų va
lios ir pasiryžimo tapti lais
vo®, nepriklausomos valsty
bės piliečiais. Bet tai vis te
buvo mūsų pasyvaus pasi
priešinimo ir atkakl&imo dė
ka pasiekti rezultatai. Ka
ras eina galop. Gal netolima 
ta ateitis, kada įvykiai iš 
mūsų pareikalaus kruvinos 
kovos ir daug aukų savo 
švenčiausiai ir didžiausiai i- 
dėjai įgyvendinti ir apginti. 
Mes turime skaitytis su ga
limybe, kad Nepriklausomy
bė gims tik audringos ir di
delio pasiaukojimo reikalau
jančios kovos verpetuose. Ne 
galima laukti ir tikėtis, kad 
laisvės karūną mums kas 
nors iš pašalies užmaus. Mes 
kovosim, jei tik to pareika
laus mūsų šventos Tėvynės 
papuošimas Laisvės ir Ne
priklausomybės vainiku.”

Vokiečių teismo prokuro
ro įsakymu Kauno kalėjime* 
pastatytos kartuvės. “L. K.“ 
paatehi: Gestapo eina savo 
mokytojo N. K. V. D. (bol- 
Sevikųl pėdomis.

“L. K.” Nr. 20 iš 1944 
m. sausio 25 d. patalpintas 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto perspėjimas lietu
viams dėl galimos vokiečių 
valdžios mobilizacijos.

“Lietuvių tauta, turėda
ma prieš akis vyriansjjjį sa
ve tikslą — Lietuvos val
stybės išlaisvinimą ir tam 
tikslui saugodama gyvąsias 
savo jėgas, vieningai pasi
sakė už reikalą kurti Lietu
vos kariuomenę.

“Kartu V. L. I. K. mūsų 
visuomenei primena: vokie
čių okupacinės valdžios ar 
jos pritariamų asmenų skel
biama mobilizacija, priešin
ga mūsų tikslams ir tautos 
valiai, teisiškai yra Lietu
vos piliečiams neprivaloma, 
o pavartojimas mobilizacijai 
pasipriešinusiems prievar
tos priemonių bus smurto 
aktas, prieštaraujantis tarp
tautinei teisei.

Vyr. Liet Išlaisv. Kom.”

Žemiškieji geidimai yra 
tepalas, kuris "sulipina dva
siškuosius mūs sparnus.

PIERRE MAURICE

PAMESTIEJI
ROMANAS

(Tęsinys)
—Kas yra šis Cauvert? 

Ar širdies žmogus?
—O, ne toks! Cauvertas 

— ne Barbaux. Cauvertas 
šiurkštus tipas, kuris mano 
esąs nuodingas, bet toks nė
ra. Ir kada aš pagalvoju 
apie šitą kvailį—žinokite, 
kad jis labai įtakingas, — 
prisimena man, kad jis pa
sakė apie mane, kai aš tar
navote Henri-Martino nuo
vadoje, kad aš niekam neti
kęs! Kad jį perkūnas! Jau
čiu, kad man niežti ranka... 
Jei nebūčiau turėjęs gerų 
draugų sau apginti, jis bū
tų man pakenkęs. Visi žino, 
ką Barbaux yra padaręs, jis 
gali gyventi; Cauvertas — 
tai gegutė, jis visuomet su
ka savo lizdą kitų lizduose; 
kiekvieną žygį gerai pastū
mėtą jis pabaigti moka... 
Banditas! O, kad aš galėčiau 
jam iškrėsti juoką!

Kunigas Darmont juokia
si. Jis draugiškai uždėjo 
savo ranką ant seklio pe
ties:

—Mano drauge , belieka, 
kad jūs vieną gražią dieną 
parodytumėt, kad jis praki
šęs.

Seklys suprato.
—Tikrai! Kodėl gi ne pa

galiau? Ką jūs norite pada
ryti? Jums atvesti iš po jo 
barzdos mažytę pas jūs? 
Gerai, sutinku! Tik prime
nu, kad esu laisvas tik sek
madienį.

—Mes kaip tik ir norim 
sekmadienį šį tą bandyti.

—Na, tai gerai!
—Aš nežinau, kaip jums 

atsidėkoti.
—Be istorijų! Duokite 

man visus nurodymus, ką 
reiks daryti.

—Štai, pasižymėkite: En- 
guerrand, Tauro gatvė, 11. 
Mergaitei: ryto 7 valandą 
mišios šventos Elžbietos baž 
nyčkyje. Po pietų gali išeiti 
nuo 2 ir grįžti tik 7 vai. štai 
jos fotografija: tamsiaplau
kė, drabužiai mėlyni, ūgis: 
maždaug, X metras 65 cent. 
Ar reikia kitų nurodymų 7

—Pusės duotųjų man už-

H Prancūzų Kalbos Išverta 
JUOZAS POVILONIS

tektų. Gerai, ji bus pas jus 
sekmadienį prieš 3 valandą. 
Aš tik prašau, kad jos suža
dėtinis, kurio raštą ji pa
žįsta, man patikėtų labai 
trumpą laišką: ‘Pasitikėk 
poną, kuris ištars mano 
vardą.” Jūs galėsite šitą 
laiškutį man paduoti šešta
dienį prieš 6 valandą Pa- 
vardo gatvės kampe.

—Ačiū, mano drauge; te
laimina tave Dievas.

Sekmadienį, apie pusę 
septintos, vienas nepažįsta
mas žmogus vaikštinėja 
prieš nedidelę Švento® Elž
bietos bažnyčią. Žmogus lyg 
iš priemiesčio, kepurė ant 
ausies. Jis pardavinėja lau
kų ramunes, kurias, be abe
jo, buvo pirkęs šį rytą rin
koje. Jis apžiūri tikinčiuo
sius, kurie įeina arba išeina 
iš bažnyčios. Staiga jo žvilg 
snis sustoja ant vienos mė
lynai apsirengusios mergai
tės, kuri eina per aikštę. Ji 
pasuka į kairines duris ir 
eina netoli jo. Gerai, jis ga
lės ją sutikti prie išėjimo. 
Tuojau jo veidas nušvinta 
ir akys užsidega; žmogus 
tyliai juokiasi; jis pažįsta 
vieną Skubantį poną, garbės 
legijono karininko raištelis 
kilpoje, tai Cauvert. Parda
vėjas švilpauja karišką dai
nelę, tai—neabejotinas pa
šaipos ženklas, trinasi ran
kas, ir mūsų Barbaux, nes 
tai jis, nutaria, kad jis turi 
dar laiko išgerti truputį ka
vos.

Pc pusvalandžio jis vaikš
tinėja prieš Enguerrando na 
mus ir siūlo praeiviams ra
munes.

Už trijų šimtų žingsnių 
eina mėlynais rūbais mer
gaitė ir, žinoma, netoli jos 
Cauvertas. Reikės skubin
tis. dėmesio! štai ji.

—Štai, panele, kelios ra
munės, jums tai atneš laimę.'

Mergaitė norėjo praeiti,’ 
kai pusbąlsiu ištartas var
das ją sulaikė vietoje:

Donadfoa!

(Bus daugiau)

toMle, KoMf’J yoų ^ppcn to get
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Ką rašo Lietuvos slapta spauda

Lietuviai dirba ir deda pastangų, 
kad Lietuvą būtų laisva
Žmogaus dvasia taip jau vos tikslas — Lietuvos Lais- 

yra sukurta, kad ir sunkiau- j vė ir Nepriklausomybė. Tą
siomis gyvenimo aplinkybė- čiau ta kova turi ir žymiai
mis ieško šviesesnių proš
vaisčių, ieško, kad ir vilties 
šešėlių, už kurių galėtų už
sikabinti ir su nauja jėga 
žengti į ateitį. Pajėgumas 
dvasiniai atsigauti, pajėgu
mas nusipurtyti kasdienybes 
nuovargį ir susikurti savy
je didesnio ryžtingumo po
lėkius — yra didelė dovana 
žmogui. Tai yra vienas iš 
žmogaus dvasinio gyvenimo 
dėsnių. Ir kiekvienas, kuris 
nenori savo dvasinio gyve
nimo pasaulio akiratyje su- 
pilkėti, kuris pro savo pil
kos kasdienybės aplinką no
ri dvasiniu žvilgsniu apimti

platesnę prasmę — pasaky
tume, filosofinę prasmę: tai 
iš viso kova prieš naikini
mo siaubą, kova prieš žvėrį 
žmoguje, kova už visa tai, 
kas kilnu ir humaniška ir 
kas viso pasaulio žmonių 
gerąsias ypatybes jungia į 
vieną didžiulį pažangos pas
tangų kelią.

Šių tragiškiausių pasauly 
Kalėdų proga šiek tiek liuos 
laikio ir šiek tiek džiaugs
mo prošvaisčių pašvęskim 
mūs kovos už lietuvišką a- 
teitį peržvelgimrai. Ners mo
mentui žvilgterėkim į save 
ir paklauskime: kuo gi mes

platesnius horizontus Y“* ir ar pakankamai kiekvie
nas pasireiškėme kovoje už 
šviesesnę Lietuvos ateitį?

ra reikalingas lyg ir progų 
dvasiniai susikaupti, lyg ir 
stabtelėti ir savo minčių ir 
valios kryptį palyginti su 
didžiausiais žmonijos klau
simais.

GERA PROGA
SUSIKAUPTI

Kalėdos — viena iš tokių 
progų. Ir vis tiek, ar ka* 
yra religingas, ar ne, ar kas 
tikintis pagal visus forma
lumus, ar ne, vis tiek kiek
vienam šita visuomeniniai 
tradicinė proga yra pakan
kamai gera nors trumpam 
susikaupimui, nors kiek gi- 
lęsniąm pažvelgimui į save.

Liūdnos šįmet Kalėdos. 
Gal vienos iš liūdniausių pa
saulio istorijoje. Didžiausio 
naikinimo dvasia yra atpa- 
laidcta iš varžtų ir keli me
tai šėlsta kontinentuose ir 
vandenynuose. Dabar kaip 
tik artinasi gal didžiausias 
šios naikinimo dvasios šėli
mo įtempimas.

Ir mūs šsly — mūs lietu
viškuos kaimuose, miestuo
se, laukuos ir retėjančiuos 
miškuos — taip pat žymūs 
tos naikinimo dvasios pėd
sakai. Tironija iš rytų nu
siaubė mus, iš netikėtumo 
net apsvaigusius, tos dva
sios pirmaisiais sūkuriais. 
Tironija iš vakarų atnešė 
mums naujas naikinimo dva 
sisos bangas «— taip svetimas 
lietuvio sielai ir protui. 
KOVOS VI LAISVĘ)

Tačiau tos naikinimo dva
sios siautėjimas mūsų sąmo
nės neužgesino. Atsigavome, 
išsitiesėm, apsidairėm — ir 
aiškiai, kaip niekuomet su
pratom — kad mūsų teisė 
laisviems ir nepriklauso
miems gyventi — šventa ir 
dar šventesnė mūs pareiga 
— kovoti už tą teisę. Todėl 
tauras, kilnus, .šimtenečta 
tradicijomis ugdytas “Auš
ros” spindulių “Varpo” gar
sų prikeltas, lietuviškasis 
patriotizmas dabarties tam
sybių epochoje įsijungė į 
kovą prieš naikinimo dva
sią. Ta kova plačiausiu mas
tu dabar vyksta mūs pože
miniame politiniame judėji
me, diena iš dienos stipri-

MELDŽIASI SAVO PASISTATYTOJE BAŽNYČIOJE

Kur nors Aleutians salose Amerikos stovinti kariuomenė pasistatė bažnyčią, kurioje 
Susitikdami rateliuose ar patogiai gali išklausyti šv. Mišių. Kapelionu (žemiau laiko šv. Mišias) yra kun. John

būreliuose bei sveikindami 
vieni kitus supraskime, kad 
visų mūsų siekimų, esamo
mis aplinkybėmis, reikšmin
giausias — mūsų požeminės 
kovos už lietuvišką ateitį 
.pasisekimas. Tad tarp kitų 
linkėjimų jauskime ir šitą 
— ir nesvarbu, ar jis bus 
žodžius išreikštas, ar ne, ar

Reedy iš Portland (Ore.) arkidiecezijos. (NCWC-Draugas)

Lietuvos vienuolynai karo metu
(LKFSB) Per vieną neu- sukurtąjį centrą, tačiau na-

tralų krašą gavome laišką, 
kuriuo buvo persiųsta žinia 
iš Lietuvos apie vienuolynų 
padėtį karo sūkurin jtrauk-

matomas, ar ne. Svarbu, kad toJe Lietuvoje. Tėvus jėzui
visi jį pajustame kalėdiniuo
se sveikinimuose. Tas vidu
jinis Kalėdų proga susikau
pimas lai sukelia mumyse 
naujo ryžtingumo ir naujų 
akstinų mūsų bendrai kovai 
suintensyvinti, jos kelyje pa
sitaikantiems sunkumams 
bei trūkumams šalinti.

Ir nors liūdnos šįmet Ka
lėdos mūsuose, dar liūdnes
nės joa kai kur kitur, ta
čiau tradicinis kalėdinio su
sikaupimo linkėjimas — “ra 
mybė geros valios žmo
nėms” kelia viltį, kad tai 
paskutinės tokios Kalėdos, 
kada geros valios žmonėms 
ramybė žadama tik kapuo

tus bolševikai buvo išvarę iš 
jų namų Rotušės aikštėje. 
Dabar jie vėl galėjo sugrįž
ti į savo per ilgus metus

iI U - i. i, >
se ir kad po šių Kalėdų tik
rai sulauksime ir tokio lai
kotarpio, kada geros valios 
žmonės turės ramybę ir gy
venimą^ o įi kapus bus suva
ryta visokių formų ir spal
vų... naikinimo dvasia. Ryž
tamės to sulaukti ir prie to 
prisidėti! Taip rašė “Nepri
klausoma Lietuva”, Nr. 23-

ciai nebeleidžia jiems vado
vauti kitados jų turėtai gar
siai gimnazijai. Jėzuitų nau
jokynas buvo viename ūky
je — Pagrįžuvyje. Bolševi
kai buvo ir tą vietą atėmę 
ir ji, berods, iki šioliai jė
zuitams tebėra nesugrąžin
ta. Tėvas Bružikas buvo bol
ševikų uždarytas į kalėjimą, 
bet kitas karui liko išlais
vintas. šiaip jau tėvai jėzui
tai, kad ir nukentėję, išliko 
visi gyvi. Tėvas Venckus, 
kaip anksčiau buvo gautas 
pranešimas, pasiekęs Madri
dą ir ten biologijos institute 
dirba mckslinįi darbą.

Tėvų marijonų spaustuvė
per karą gerokai nukentėjo. 

24 (35-36), 1943 m. gruo- Dalis mašinų, o taipgi na-
džio 20 d. šis laikraštis slap
ta buvo leidžiamas prie na
cių okupacijos.

PO AUDIENCIJOS PAS ŠV. TĖVĄ

AUSTRALIJA
Rašo KIN. A. BRIŠKA

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

PRADINIAI GYVENTOJAI tina, kad dar ir dabar, pa- 
Siaurinėje Australijoje jie1 gerinus * biv»' negr’atų

gyveno vietose, kame veisė
si paukščiai ir žvėrys. Iš to 
jie turėjo maisto ir pragy-i 
venimą. Ne visur čia randa
si vanduo. Tarne ir nelaimė. 
Tokiose vietose nei pradiniai 
žmonės neužsilaikė.

Juododžių žmonių gyveni
mas Australijoj labai var
gingas. Jie gyvena išsiblaš
kę, mažomis bendruomenė
mis. Jų ginklai naminio dar
bo, menkas vertės. Šautuvų 
ir kitokių metalinių ginklų 
neturi. Ginklus jie pasiga
mina iš medžio ir .akmens.
Per amžius pripra.ę prie to
kio laukiųio gyvenimo jie 
yra labai vikrūs medžioto
jai. Jų gyvenimas mažai kuo 
skiriasi nuo jų prabočių. 
Kasdieninis jų darbas — su
radimas maisto. Diena iš vyksta 
dienos eina medžioti. Jei už- Dažnai

išnykimo pavojus. Kurie y- 
ra paliekami vietose, kur 
randasi vanduo ir gali su
rasti maisto, auklėja gana 
dideles šeimas. Šiaurinėje 
Australijos dalyje, kur bal
tieji šiek-tiek mažiau juos 
persekioja, labai gerai ver
čiasi gyvulių auginimu. Net
neblogiau už baltuosius žmo
nes ir draugiškai su jais 
kaimynystėje gyvena. Jų šei 
mos yra gana skaitlingos; 
daugelyje po vienuolika, dvy 
lika vaikų. Yra atsitikimų, 
kad nepageidaujamas gimęs 
kūdikis nužudomas. Ir tas 
nėra skaitoma prasižengimu. 
Jie tiki, kad tas kūdikis pe
reis per raudoną vandenį ir, 
taip apvalytas, laimingai ir 
amžinai apsigyvens dvasių 
karalijoje. Vaikų žudymai į- 

dėl stokos maisto, 
patys neturėdami

vena. Tėvai domininkonai 
buvo iš Raseinių pasišalinę, 
tai vyskupas tą parapiją a- 
tidavė tvarkyti kitiems ku
nigams. Kai kurie jaunes
nieji domininkonši grįžo į 
Vilnių ir čia studijuoja. Iš

tiko kokį paukštį, žvėrelį, 
tai jo laimė: nušovė, užmu
šė ir tuo maitinasi. Ne vi
suomet ir ne kasdien jiems 
tas pasiseka. Dažnai prisei- 
na alkti. Būdami tokiose ne
palankiose gyvenimo sąlygo
se dėl nedateklio maisto iš
rodo liesi ir sudžiūvę.

Žemdirbystė jų tarpe ne
žinoma. Kadangi daugelis 
baltųjų! atėjūnų užsiima gy-

Vilniaus daugelis vienuolių Į vulininkyste, augina milži- 
(tėvų ir seserų) išvežta Vo- j nišką skaičių visokių gyvu- 
kietijon į priverstinuosius lių, o yęaiingai avių, ‘tam 
darbus. Tėvai saleziečiai, reikalui jie užima pradinių 
kiek aplinkybės leidžia, dar- žmonių plotus, juos nustum- 
buojasi senosiose vietose, darni į tyrus, kur dažnai ne- 
Kun. dr. J. Puišys aptar- gauna maisto, nei vandens 
nauja dvasinius reikalus lie- i ir miršta iš bado. Jei pradi- 
tuvių, išvežtų į Vokietiją. Jo j nių gyventojų būvis nebus’ 
butas Berlyne buvo subom-’ pagerintas, neims daug lai-Į 
barduotas, bet greit galėjo ko visiškam jų išnykimui
vėl įsikurti Berlyno prie
miestyje ir apsirūpinti pa
čiais reikalingiausiais daly
kais.

Žinoma, Lietuvos vienuo
lynai per karą bus nemažai 
nukentėję ir jų vestųjų mo
kyklų bei kitų švietimo įstai
gų atstatymui reikalinga bus 
nemažai lėšų ir paramos.

mai — karo apgriauti, da
lis — bolševikų išvežta į 
Rusiją. Bolševikai tėvus ma
rijonus buvo išvarę iš na
mų ir kai kuriuos provinci
jos miestuose, tačiau dabar 
jie daugely vietų esą sugrį
žę : Marijampolėje, Ukmer
gėje ir Žemaičių Kalvarijo- Didžiausias pasauly teles 
je jie vėl gyvena kaip gy- kopas randasi Mount Wil- 
venę. Provincijolas ir dau- son observatorijoje, Ameri- 
guma jaunesniųjų yra Kau- koj. Jo veidrodžio (stiklo) 
ne ir čia daugelis studijuo- diametras siekia 2,54 met- 
ja: kai kurie lanko kunigų rus, storis 34 cm. ir sveria 
seminariją, kai kurie kitas puspenkto tono. Kada jis 
mokyklas mieste, šiaip, vie-, buvo daromas manyta, kad 

didėsnio teleskopinio veidro
džio niekad nebus galima 

tikrai. Atlieti 
ma?ę iki šiol

.sGen. Charles De Gaulle, prancūzų militarinis vadas, ly 
narna ateinančiais naujais1 dimas kardinolo Maglione, Vatikano valstybės sekreto- 
tos kovos narists. Lietu- riauk išeina iš Vatikano po audiencijos pas Šv. Tėvą. Pas- 
viams artimiausias, visiems kui jis buvo nuvykęs pasimelsti prie šv. Petro kapo. (NC 
bendras, tos požeminės ko- WC)>.

nuolijos nariai gyvi ir svei
ki, bet neturi sąlygų dides
nių darbų pradėti. Tėvai 
pranciškonai bus gal labiau
siai nukentėję: tėvai Augus
tinas Dirvelė ir Lucijus Mar- 
tužis išvežti į) Rusiją ir lai
komi, greičiausiai, žuvusiais. 
Karui kilus bolševikuojan- 
tieji uždegė tėvų pranciško
nų namus Kre'ingoje, nuo 
to supleškėjo netgi dalis 
miesto. Buvo dar likę gim
nazijos namai, bet naciai jų 
tėvams pranciškonams ne
grąžina, taip, kad jie dabar 
gyvena ir vargsta išsisklai
dę.

Seserys kaaimierietės po 
įvairių nuotykių, vėl apsigy
veno Pažaislyje. Sunkumų 
turi, bet šiaip taip pragy-

p įdaryti. Ir 
tokią stiklo 
dar niekam niekur nepavy
ko.

Jau ir dabar ant Tasmania 
salos, pradinio žmogaus ne
bėra. Paskutinis Tasmanijos 
pradinis žmogus mirė 1876 
metais.

ŠEIMYNIŠKAS PRADI
NIŲ ŽMONIŲ GYVE
NIMAS

Nereikia manyti, kad Aus 
tralijos pradiniai žmonės jo
kiam darbui, amatui arba 
mokslui netikę. Taip nėra. 
Jie yra protingi ir tą patį 
gali nuveikti, kaip ir baltas 
žmogus, tik mažai kas rū
pinosi gerinimu jų būvio. Jų 
gyvenimas nėra panašus į 
gyvulių bandos gyvenimą. 
Jis gyvena šeimomis. Išren
kami seni, jų nuožiūra, žmo
nės, kurie sudaro valdžią. 
Šitie žmonės žiūri tvarkos 
bendruomenėje. Jie vadovau
ja tikybiniuose bendruome
nės reikaluose. Kai kurie 
baltieji mokslo žmonės t vi r-

PASKOLOS
DAROMOS

ant Pirmų Morgičių
oi pig«*ni nooflhntj — be bemMtne 

PAS

MUTUAL FEUERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD......................Tek CANal 888*)

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

kuo misti, neturi kuomi iš
maitinti nei skaitlingą šei
mą.

Aukščiausias visam pa
sauly viešbutis, sakoma, yra 
Savoy viešbutis Či.anglio 
kalnakely, Tibete. Jis pasta
tytas 16,000 pėdų aukštu
moje virš jūros lygmės. Ap
link nykios amžinu sniegu 
ipadengtes kalnų viršūnės. 
Ne tik viršui, bet rr apačioj 
lediniai vėjai amžinai suka 
sniego verpetą.

Skaitykite “Draugą”.

JOS. F. SUDRIK,
INC.

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

Tel. CALumet 7237

--------- *----------
Užlaikome didelę krau

tuvę Rakandų, Jevvelry, 
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 pasinaudokr

BLDRIKO RADIO VALANDOS:
WCFL, 1000 K., Nedėlios 
vakare — 8:SO p. M.
WHFC, 1450 K., Krtvcffo 
vakare — 7:00 P. M.

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vieaoa 

minutės masažavimu au DEVI
CES OINTMENT. Tegul būti
na alyva į DEVINES OINT
MENT suminkština tuos kor- 
nus Ir autrinimua Ir tuomet 
džiaugsitės patogumu ir b* 
skausmo vaikščiojimu Pnnltio- 
damos su pinigų grą&nime g»- 
raacija pas Jttoų vietos vaisti
ninką arba pas —

WIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINf OINTMENT
Nesutepantis — Netuidaiantls

800 N. Clark SL, City 
■mm ims.



0 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILlInGIS Penktadienis, liepos 21, 1944

CHICAGO IR APYLINKĖSE
So. Chicago žinutės

Piknikas, šv. Teresės So- 
dalicija rengia smagų pik
niką liepos 23 d. šv. Juoza
po parap. darže, prie 88th 
ir Marųuette Avė. Pradžia 
1 vai. popiet. Bus įvairių 
smagumų, užkandžio, žaidi
mų ir muzika šokiams. Kle
bonas kun. V. Černauskas 
ir visos narės kviečia para- 
pijonus ir svečius atvyk i į

Padėka mūsų rėmė
joms ir geradariams

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro piknikas pui
kiai pavyko ir davė gražių 
vaisių.

Gilų ir „nuoširdų dėkingu
mą reiškiame gerb. klebo
nams ir Tėvams Marijo
nams už atsilankymą ir pa
namą.

Nuoširdžiai dėkojame ren-
pikniką ir pasilinksminti. Vi | gim0 komisijai, skyriams ir 
sas pelnas skiriamas para-; 3kyrių darbinink{m3, kunų
pijos naudai. pastangomis viskas buvo 

suruošta kuo geriausiai. A- 
čiū brangioms rėmėjoms už 
visą triūsą, vargą ir darbą

Atnaujina kleboniją. Jau 
antra savaitė, kaip eina dar
bas klebonijos patalpose. Qausįojį Kristaus meilė te- 
Bus gražiai iš vidaus ir iš guteikia jums nenykstančius 
lauko išpuošta ir nudažytą. maionįų turtus, kurie tepri- 
Mūsų klebonas tikrai to vi
so užsitarnavo, nes visas sa
vo jėgas yra įdėjęs parapi
jos gerinimui. Taigi ir jo 
gyvenamas namas reikalin
gas buvo atnaujinimo.
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Anna Kaskas dainuoja operoje Šiandien lietuvės vėl darbuosis Iždo 
Departamento centre

Ši yra Lietuvių Diena. Remkime ją 
pirkdami karo bonus

vo žmonelę ir naujagimį sū- 
nelįi ir tėvelius paviešėti, pa
sakė praeitą sekmadienį. Da-

Kuomet tenka pastebėti su 
kokiu noru ir energija bū
relis Chicagos lietuvaičių 
nuolatos dirba pardavinėji- riaus ir Girėno minėjimo
me karo bonų, būtinai rei- programoj: “Užtikrinu jus, 
kia gėrėtis ir prieš jas nu- kad mes visi tarnyboj esame 
siimti kepurę. Dažnai yra gatavi ir norime greičiausia

sėj karo lauko būnant be
lieka tik atidaryti savo pi
nigines ir iš jų išėmus ke- 
liasdešimts dolerių, pakeisti 
juos karo bonais. O šie bo- 
nai ne tik, kad pagelbės grei
čiau pergalėti žiauriuosius 
priešus, palaikyti mūsų ir 
sugrąžinti pavergtųjų tautų 
laisvę, bet dar kiekvienam 
pirkėjui mokės ir nuošimtį.

Todėl, pagal to žinomo an
gliško obalsio “Invest in the 
best’’. Nenustokite pirkti ka 
ro bonus.

... . .. ... , Šioj valandoj atsiminkite,entuziastiškai pradėtas vie- atlikti savo pareigas šiame , ,T. . • rA., . , * . " . kad Lietuvių Diena yra Simnas ar kitas patriotinis ar baisiame kare. Musų pasi-,.x_ _ __i___  ___ —.*i____ ____ i_________dien, liepos 21-mą.
Vieta — Iždo Departamenkitas svarbus darbas, pada- ryžimas yra kuo greičiausia

rytas gestas į tą pusę, bet 
kaip greitai tas nusibosta. 
Kaip greitai yra nuleistos 
rankos su pasakymu — o 
tegul kas kitas dirba, aš jau

pergaleti priešą ir laimei i šj , , , .. . ,f , to centre, kerte Adamskarą. Bet tokia pergale, tok.- _ ,...... ... Dsarborn gatvių.sai laimėjimas pnklauso nuo T.. . , . .. . Laikas — nuo desimtostinkamų karui reikmenų ir ... . , , , ,, .................. i ryto iki penktos valandospabūklų. Tokie pabūklai ir vaĮtaro 
reikmenys turi būti paganai n

ir

pastangomis sesers M. Eu 
karistos, kuri yra sesuo ki

rytoj, liepos 22 d., dainuoja tos garsios dainininkės, Po-jgįečių moterų, kurios kaipo negalima padaryti be pini- 
labai ‘svarbią rolę “Aidos’’ j lyną Stoska. Polyna Stoska tautinė grupė jau antrus 
operoje, Soldiers’ Field, po dainuos “Draugo” koncerte metus ištikimai dirba par- 
atviru dangum. Ji dainuos lapkr. 26 d., Orchestra Hali. davinėdamos bonus, kad kuo 
Amnerio rolę. DAINUOJA GREAT daugiausia prisidėjus prie

Anna Kaskas yra a .sis o- t a virsi si,m'vw> .o.iir karo pastangų.

Anna Kaskas, lietuvė M:
duoda jėgos kantriai ženg- tropolitan operos žvaigždė,
ti gyvenimo, keliu, ir te leng
vina Jūsų kasdieninius var
gus ir rūpesčius.

Esame dėkingos visiems, 
kurie aukojo daiktais ar pi
nigais; tiems, kurie savo au
tomobiliais nuvežė daiktus 
ir visiems darbu prisideju- 
siems.

Dėkojame dienraščiui, 
‘ ‘Draugui” už įdėjimą 
straipsnių ir skelbimą. Dė
kojame lietuviškų programų 
radio stotims už garsinimus.

Dėkojame visiems ir vi
soms už atsilankymą ir pa
ramą. Jums brangios rėmė
jos, geradariai ir prieteliai, 
dėkojame ne vien žodžiu, bet 
ypatingai malda. Jūsų geru
mą, duosnumą, prielankumą,

Sužeidė darbe. Mūsų pa- ‘ darbus ir aukas pavedame 
rapijonas J. Kvietkus ran- išganytojui Eucharistijoje, 
dasi “Little Company of o į§ ten plaukiančios malo- 
Mary ligoninėj, prie 95th.nės teneša Jums palaimą ir

Atremontuos parap. mo
kyklą. Baigus puošimo dar
bą klebonijoje, už savaitės, 
kitos bus iš naujo atremon
tuota ir pagerinta mūsų pa
rapijos mokykla. Klebonas 
ir komitetas kartu veikia, 
kad pagerinti mokyklos pa
talpas, kurios darosi per 
ankštos. Kaip bus atremon
tuota. bus ir padidinta ir iš
puošta. Remonto darbui kle
bonas turi paskyręs apie 
$3,000.

ir California gat. Jis sužeis
tas darbe. Linkime greit pa
sveikti ir grįžti prie savo 
kasdieninio užsiėmimo.

Darbuojasi parapijai, j?. 
Gudai is, A. Mockus, turė
dami liuoso laiko, jį pašven
tė darbui apie parapijos tro
besius. Nudažė laiptus, tvo
rą ir visas apie bažnyčią 
duris. Ačiū jiems, nes tas 
papuošia visą parapijos iš
vaizdą.

savo dalį atlikau. Bet ne taip 
su tuo būreliu mūsų čika- ti ir mums pristatyti. Tas

gų, be finansinės pagalbos. 
O tokią finansinę pagalbą, 
tokią paskolą šiai šaliai ga-

Darbininkės — Lietuvių 
Moterų Veiklos grupė ir Ma- 
rion Nares komiteto pirmi
ninkė. Nora Gugis

atlyginimą.
Šv. Kazimiero Seserys 

Mokina M. Juozapa

Lietuvių demokratų 
piknikas

Sveikinu. Ateinančią sa
vaitę pripuola šv. Onos švęn 
tė. Ta proga jūsų raporte- 
ris sveikina visas parapijos 
Onas, Onytės. Linkiu sve? 
katelės ir ilgiausių metų. Y- 
patingai sveikinu mūsų jau
ną veikėją Oną Chepul ir Į 
kitas. Rap.

jusi Bismarck Ho‘el ir tiki
si pasilikti Chicagoje ilges
niam laikui.

Anna Kaskas vyksta at
gal į namus tik ateinantį
ketvirtadienį, nes jai tenka

DAINUOJA AKADEMIJOJ,,,^ ,!duoti specialų koncertą 
Ateinantį sekmadienį, lie- Great Lakęs Navai Training

pos 23 d., popiet, privatiš- 
kame koncerte Šv. Kazimie
ro akademijoj Anna Kaskas niams.
padainuos populeresnių lie- j Rugpjūčio 15 d. jai vėl 
tuviškų dainų seselėms, teks atvykti į tą pusę, nes 

Anna, Kaskas atvyksta į dainuos koncerte Milwaukee, 
Šv. Kazimiero akademiją Wis.

leisite dieną, bet sykiu pa- 
remsite lygos reikalus.

Šiomis dienomis Chicagoj 
vyksta nacionalė demokratų 
partijos konvencija, dėlto 
galima tikėtis šiame pikni
ke ir nepaprastų svečių; be 
Illinois gubernatoriaus ir 
Chicaga majoro, gali atvyk
ti ir iš kitų valstybių dele
gatai, kad pamatyti, kaip 
Chicago lietuviai susiorga
nizavę ir veikia.

Piknike bus gera muzika, 
užkandžio ir gėrimo; be to, 
laimingieji gaus gerų dova
nų. Įžanga visiems nemoka-

Liepos 23 d., Liberty dar
že įvyks Lietuvių Demokra
tų Lygos Cook County pik
nikas.

Šiuomi kviečiu visus klū- ma. 
bus ir organizacijas skait- Kurie važiuos busu, 
'ingai atsiląnkyti į šį pikni-j važiuoja Archer Avė. 
’<ą. Ne lik kad smagiai pra- Willow Springs kelio.

lai
iki
Čia

SVEČIAS IŠ PARAGVAJAUS

Center trečiadienį, liepos 26 
d. laivyno įgulai ir moki-

lite padaryti jūs, pirkdami Chicaga gražiai
karo bonus.’ į , ,

Taip kalbėjo jaunuolis la- P^SITOuO
kūnas, Lt. Klikūnas, kuris Penktosios karo paskolos 
virš du metus tarnauja Dė- vajuje Chicago ir Cook aps- 
dės Šamo: kariuomenėje ir krities pavieniai asmenys ge 
prie kurio vardo yra pažy- rai pasirodo. Iki šiol jau iš
mėtą, jog jis skrido ir pa- pirkta bonų už du milijonus 
sėkmingai atliko net 51 mi- dolerių, arba 74.95 nuošim- 
siją. : čiai pavieniams nustatytos

Mums sau saugiai šioj pu-1 kvotos — $277,439,000.

LIETUVIŲ DIENA
Penktosios Karo Paskolos 

vajus baigsis su-liepos mė
nesio paskutine diena. Iš 
priežasties vajaus prailgini
mo, tautinėms grupėms te
ko paskirti dar po vieną 
dieną, kad padirbėti Iždo De
partamento centre bonų par
davinėjimo būdelėje.

Penktadienis, liepos 21 d., 
tai yra šiandien, yra skirta

_____  . kaipo Lietuvių Diena. Per
lyga bandys nuvežti troku ištisą dieną, Lietuvių Mote- 
į daržą. Važiuojantieji pik- rų Veiklos pirmininkė, Ma- 
nikan prašomi pasiimti už-Į rion Nares, ir jos pagelbi- 
kandžio, o gėrimo bus vie-'įlinkių grupė, bus centre pa- 
toj užtektinai. S. Gurskis tarnauti visiems, kurie yra 

nusitarę pirkti dar po vieną

PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

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

I Rae E. Walters, OPA Chi
cago regi jone direktorius, 
ragina gyventojus, kad ku
rie savo butus šildo aliejum, 
iš anksto pasirūpintų to ku
ro. Kas neturi kuponų, ku
rie nustato kiekį aliejaus na
mams šildyti, turi tuojau 
kreiptis į lokalį bordą.

ekstra karo boną šiame va
juje.
REIKŠMINGI LEITENAN
TO K LIK UNO ŽODŽIAI

Lietuviai; atminkime ką 
leitenantas Klikūnas, kuris 
atlikęs savo 51-mąją misiją 
parskrido Chicagon pas sa-

Springs! nlal 
Matrasal

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

Studin Ooocb

Ateikite šiandie!

Telefonas SEELEY 8760

KLAUSYKITE-
VISLIAUSIŲ ŽINIŲ - PRANEŠIMŲ - MUZIKOS - DAINŲ 

Per Mėgiamiausią Seimininkių
RYTINĘ RADIO

PROGRAMA
Iš Radio Stoties

W. G. E. S. — 1390 Kilocycles
išskiriant 
Sekmad. 

Taipgi Pasiklausykit Populiaraus 
VAKARbšKININKŲ PROGRAMO, VAIDINANT 

“TAČKŪNŲ” ŠEIMĄ Ir Jų Kaimynas 
Kas PIRMADIENIO VAKARĄ Nuo 7 iki 8 vai. vak.

SOPHIF BARČUS

KAS RYTĄ:-Huo 8:45 iki 9:15,

Iš gyvulių sudarytas 
orkestras

Northwestern University 
muzikos fakultete galima iš
girsti orkestrą, kurią suda
ro žąsys, antys, kiaulės, vil
kai, net krokodiliai. Visi tie 
gyvuliai yra dirbiniai ir 
“griežia” įvairiais įrankiais.

Tokią štuką sugalvojo u- 
rugvajiet»3 Ruben Carambu- 
la, kuris sako, kad toks or
kestras gali geriausiai pa- Cap. Ernesto Perez, viršininkas Paragyajaus valstybės! 
traukti vaikus prie muzikos. (Pietų Amerikoj) kariuomenės kapelionų ir vice pirminin-j 

------------------ kas tos valstybės skautų federacijos, sveikinamas prela-
Pasišvęsk ypatingai tam to Michael J. Ready, Nacionalės Katalikų Gerovės Tary- 

darbui, kuriam prityrimas bos generalinio sekretoriaus, Washingtone. Kairėje Carlos 
yra parodęs tave tobuliau- j Siri, redaktorius žinių iš Paragvajaus katalikų gyvenimo 

• šiai tinkant. — G. Pajau į NCWC leidžiamam žurnale. (NCWC-Draugas)

J

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. šis Alus yra pagamintas ii importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LfO NORKUS. Jr.
DI8TRIBUTOR

OF • '

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monro* 0808

ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

PASINAUDOKITE ŠIA PROGA!
APSIRŪPINKITE

MALDAKNYGĖMIS
e

“DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS” .............................. $3.50
Išleido ir surinko Kun. Pranciškus M. Juras

“MALDŲ ŠALTINIS” ........................................................... $3.00
Sutvarkė ir išleido Kun. P. J. Ju$kaitis

A
“MALDŲ RINKINĖLIS” .............................. ........... $1.50

Sudarė ir išleido Kun. Dr. J. Končius
f ,

“MALDAKNYGE” (Bažnytinių Pamaldų Vadovėlis)
Su uodiniais viršeliais ..................... .. .....................$1.25
Su kietais drobulės viršeliais .....’................................ 50

"ŠVENTOS ONOS NOVENA”.................. ..................................10
Labai praktiška knygelė šv. Onos gerbėjams

Užsakymus šiuo adresu siųskite:

"DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.
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Nauji Tėvų Marijonų įpareigojimai
Šįmet, liepos mėn., įvyko 

Amerikos Marijonų Provin
cijos susirinkimas, Marian 
Hills Seminary, Hinsdale, 
III.

Naujieji įpareigojimai yra 
šie:

plyčioj vėl įvyko didelės iš
kilmės. Ši diena kiekvienam 
marijonui yra brangi, nes
kiekvienas klierikas ir bro-«
lis atnaujina įžadus. Klieri
kai ir broliai, prie gražiai 

! gėlėmis išpuošto altoriaus ir
Kum. Antanas Miciūnas, Į akivaizdoje gan didelio bū- 

MIC., paskirtas į Chicago relio svečių, sudėjo savo au- 
vienuolyną, 2334 S. Oakley kasi Gerb. provincijolas kun 
Avė., Chicago 8, III., eiti J. Jančius, MIC., asistoj kun. 
“Laivo” redaktoriaus parei- P. Malinausko ir kun. P. Ba-
gas ir darbuotis “Drauge” 

Kun. Antanas P. Sandys,
rausko buvo liudininkais šių 
brangių aukų. Prieš įžadų

MIC., buvęs “Laivo" redak-; akt« Provincijolas pasakė 
torius, paskirtas Milwaukee, Pam°ksl61į, pritaikintą iškil
iais., 1575 So. lOth St„ to- Į m6ms Po t0 sekS i4kilmin- 
liau gilint savo studijas Mar 808 MiSios Sv ' kortos laikė
ąuette universitete, ir namo 
sekretorius.

Kunigai A. Ignotas, MIC., 
P. Bulovas, MIC., J. Petraus-

provinoijolas su ta pačia a 
sista. Klierikai per Mišias 
giedojo himnus į Panelę 
Švenčiausią. Kiekvienas įža-

PO AUDIENCIJOS Atmatų išvežiotojai 
grįžo prie darbu

OKLAHOMA CITY, lie
pos 19.—šio miesto 99 at-i 
matų išvežiotojai ir jų pa- 
gelbininkai, kurie išėjo ant 
streiko vakar, grįžo į darbą 
šiandien, kuomet pranešta, 
kad jų reikalavimas algų pa 
kėlimo $1 dienai bus patiek
tas miesto tarybai ateinan
tį antradienį).

Jeigu darbininkai bū.ų to
liau tęsę streiką, City Man- 
ager C. E. Aurand buvo ma 
nęs paskelbti tuos darbus 
neužimtais, žr samdyti jiems 
naujus darbininkus.

Kai tau užeina noras pa
šiepti draugą, bet tu žinai, 
kad toks elgesys jį įžęis, ar 
gali to nepadaręs susilaiky 
ti? — Tihamer Toth.

Kiekvieno žmogaus (parei
ga mylėti net tuos, kurie 
įžeidinėja ir net perdaug į- 
skaudina. — Marcug Anto 
ninus. 4

kas, MIC., paskirti profeso- din“kas’ atnaujinęs dva- 
riauti Marianapolio kolegi. «oje, dėkojo Viešpačiui Die- 

vui už suteiktas gausias ma
lones.

joje, Thompson, Conn.
Kunigai A. Jeskevičius, 

MIC., A. Gurklis, MIC., pa
skirti darbuotis Kenosha, 
Wis., kartu su klebonu kun. 
P. Skrcdeniu, MIC. Adresus: 
5108 — 7th Avė., Kenosha, 
Wis.

Kun. Antanas Mažukna, 
MIC., Milvvaukee, Wis., kle- į 
bonu ir Vidurvakarių misi-, 
jonieriumi.

Kun. dr. J. Vaškas, MIC., 
Marianapolis College, Thomp 
son, Conn. Rytinių valsty
bių misijonieriumi.

Kun. Petras Barauskas, 
MIC., Naujokų magistru — 
Marian Hills Seminary, Hins 
dale, III.

Kun. d r. Kazimieras Sta.- 
d ain i kas, MIC., seminarijos 
profesorium ir Naujokų ma
gistro padėjėju, Marian Hills 
Seminary, Hinsdale, I1L

Amerikos Jungtinių Valstybių Karo Sekretorius Stim- 
Soh (kairėje) išvyksta iš Vatikano rūmų, ktir jį buvOi pri
ėmęs audiencijon šv. Tėvas. Užnugaryje — brigados ge
nerolas Harry Johnson, prezidento asmeninis atstovas 
Vatikane Myron Taylor ir prelatas Walter Nash. (Acme- 
Draugas telephoto)

Japonai slepiasi

Marijonu Seminarijos 
žinios

Liepos 15 d., išlaikę išti
sų aštuonių dienų rekolek-

Sudėjusieji amžinuosius į- 
žadus yra: broliai — S. Sup
lyš iš Detroit, Mich.; Vin
cas Raitelis iš Mahanoy Ci
ty, Pa.; Jonas Skrodenis iš malLnrn 
Brooklyn, N. Y.; Jonas Sa- "lalRuSe 

vukynas iš Pittston, Pa.;
Valentinas Atkočius iš Wor- 
cester, Mass.; Jurgis Mali
nauskas iš Ashley, Pa.

Vieniems metams įžadus 
atnaujino šie: broliai — Pra
nas Jančius iš Naugatuck,
Conn.; Edmundas Budreckis 
iš Elizabeth, N. J.; Jonas 
Klebauskas iš Scranton, Pa.;
Pranas Gvazdauskas iš Scra
nton, Pa.; Benjaminas Už
davinys iš Worcester, Mase.;
■Bonifacas Vaišnora.-iš Chi
cago, III. (Marąuette Pk.):
Vladas Brazauskas iš So 
Boston, Mass.; Aleksandras 
Margis iš Thompson, Conn.;
Eduardas Vičkauskas iš Ply 
mouth, Pa.; Steponas Dam-

1
Vienas čik.agietis kareivis 

pranešė šitokį nuotikį iš Sai- 
pan salos, kurią okupavo A- 
merikos marinai.

Nuėjus jam atsinešti mal
kų japoniškoms vištoms iš
virti, krūvoje pamatė kažką 
judant. Atydžiau pažiūrėjęs 
pamatė malkų krūyoje pasi
slėpusį japoną kareivį, ku
ris buvo pilnai apsiginkla
vęs. Japonas tačiau metė vi
sus ginklus ir pasidavė į ne
laisvę.

150,000 vaikų!

Jūsų Maldos.
YRA DEL 

‘mirusiųjų

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAGINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

/OUTTA MAH WAY.' 
IAM SOTTA «ET ME

KAZIMIERAS SEREVICIUS
Gyveno: Luther, Michigan, o pirmiau Cicero, Illinois.

MirC liepos 16d., 1944m., 8:00 vai. vakare, sulaukęs pusės aini.
Gimto Lietuvoje. Kilo Iš Telšių apskr., Viešvėnų parap., 

Kungių vienkiemio. Amerikoje išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Prancišką, (po tėvais 

Gintauskaitė); tris sūnus — Charles ir jo žmoną Veroniką 
Cpl. Joną, U. S. Arrny, ir Pfc Richardą, U. S. Air Corps; trio 
dukteres —- Frances ir jos vyrą Frank Cunningham, Elzbietą ir 
Jos vyrą Michael Monako, ir Oną; du anūku3 — Diana Cunning
ham ir George Monaco; seserį Prancišką Zeleckienę ir jcu vyrą 
Joną (Brooklyn, N. Y.); tris pusbrolius — Kun. Feliksą Nor- 
butą, Adomą Norbutą (Boston, Matu.), ir Louis Dambrauską 
Ir jo šeimą; dvi pusseseres — Jievą Skrlckienę Ir jos šeimą ir 
Barborą Petkienę ir jos šeima; ir daug kitų giminiu, draugų ir 
žįstamų. Lietuvoje paliko seserį Marijoną.

Velionis priklausė prie šv. Antano draugijos ir prie Lietu
vių Kareivių kliūbo.

-Kūnas randasi pašarvotas A. B. Petkaus koplyčioje, 1410 
So. $Gth Avenue, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks šeštadienį. Liepos 22 d., 1944 m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bu3 atlydėtas j šv. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Moteris. Simai, Dukterys, Ir kitos Giminės.

3"

fe

-

Laidotuvių direktorius 
Cicero 2109.

Antanas B. Petkus, Telefonas

GARI, INDIANA LAUKTI I % ių į»lAlGA

I PRUZIN FU N ERA L. HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarimu ja. 

PHONE 9000 1117 KOOSEVEL1 STREEI i

Melskitės, kad Lietuva vėl 
atgautų nepriklausomybę.

Pirkite pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi ‘Drauge’ NULIŪDIMO VALANDOJE

Pirkite Karo Lenus

KREIPKITĖS PRIE MUS 
TIESIOG IR SITAUPY 
KIT AGENTŲ KOMISĄ

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Kardinolas Copello,

, , „ „ , , „ „ Buenos Aires arkivyskupas,brauskas iš Brooklyn, N. Y.; . , <. ,__ ______ ., nesenai aplanke komitetą,
kuris ruošiasi Ketvirtam 
Tautiniam Eucharistiniam

Petras Remeika iš Cam- 
bridge, Mass.; Jonas Vilutis 
iš Maspeth, L.I., N.Y.; Kun-

cijas, būrys, septynių jau- j drotas Reinys iš W,orcester,
nuolių įstojo . TT. Marijonų 
naujokyną. Juos į naujoky
ną priėmė Marijonų semina
rijos namo vyresnysis kun. 
J. Mačiulionis, MIC., asistoj 
kun. P. Barausko ir kl. V. 
Raitelio. Į naujokyną įstojo 
Petras Krancevičius iš Law- 
rence, Mass.; Jonas Usis iš 
Chicago, III. (Brighton Pk.); 
J. Paulai, is iš Chicago, III. 
(Marąuette Pk.); V. Kama
rauskas iš Chicago, Illinois 
(Town of Lake); V. Ųlrich 
iš Brooklyn, N. Y.; J. Na- 
dzeika iš Providence, R. I.; 
ir Antanas Kelpšis iš Cice
ro, III.

Sekančią dieną, liepos 16 
d., Marijonų seminarijos ko

Mass.; Petras Ražinskas iš 
Chicago, III.; ir Simonas 
Kvietkus iš Philadelphia, Pa.

Pavogtas trakas su 
kaurais

Prie 23 ir S. Dearborn 
gatvių pavogtas vienos va
lymo ir dažymo firmos tre
kas, kuriame buvo sukolek 
tuota valymui 12 kaurų 
(rūgs) ir 15 moteriškų suk
nelių. Trekas pavogtas, kuo 
met vairuotojas užėjo į vie
ną namą paimti dar vieną 
kaurą.

Kongresui; kuris įvyks Bu
enos Aires, spalių mėnesį. 
Numatoma, kad Eucharisti
niame kongrese, spalių 13 
dieną, dalyvaus 150,000 vai
kų, specialėje vaikė dienoje.

20 amerikiečių 
vyks misijoms

** - ' ‘ » Z i.

Sakoma, kad šią vasarą 
20 Amerikos kunigų, iš Die
viškojo žodžio draugijos, iš 
Techny, III., vyks į Naująją 
Gvinėją misijų darbams. Šio 
karo metu 66 katalikai mi-z ' * f •’ >• •• . - •< * y J

sijonieriai, dirbusieji Naujo
je Gvinėjoje, buvo užmušti 
ir kiti 50 dingę, taigi da
bar Naujoji Gvinėja paliko

SUVIRS 200 PAMINKLU 
RANDASI PAS MUS JŪSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Materlolo Ir Darbo.
Musų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
kiton tam* pilną patenkinimą.

Didyste Ofisas Ir Dirbtuvė:

VENETIAN
Štai vienas ii mūsų gražių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS OfteM te Dirbtuvė: 527 N. WESTERN AVĖ. 

(Netoli Graad Avė.)
PHONE: SEELEY 6108

Kreipkitės į -
ANTHONY B: PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
. Telefonas CICERO 2109

6812 So. Westem Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

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

PIRKITE KARO BONUS j be kunigų ir vienuolių.

PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGICIŲ!

Statybai, Remontavimui, Refinansavimui—
ANT LENGVŲ MĖNESINIU ISMOKC.IIMVI

Panaudokite Pro** nahartlnl'ma temoms
Nuošimčio Ratoms.

KEIST U TO SAVINOS AND L O A N 
TEL.: CALLMET 4118 Jos. M. Mozeris, ttec’y.

TAPKITE FINANSINIAI NEPRIKLAUSOMI!

TAPPVKITE mfi'Tj į«tal<»>Jc. Jūsų Indėliai 
rflpeMInifal globojami Ir Ugi $5.000.00 ap
drausti per Poderal savlngs and I«an la- 
snrance Corporation. Jilsy pinigai bus greitai 
Išmokami Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIŲ 
PINANSINfi IŠTAIGA.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

ASSOCIATION 
8226 SO. HALSTED ST.

Radlo

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Programai
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvlrtad. 
8 vai. vak.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
, LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage A A 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

lai WGES

NARIAI
Chlcagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorif

AMBULANCE
Patarnavimas

Dieną Ir Naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visose Miesto 
Dalyse

J. UULEVICIUS
4M8 BO. OAUFOKNIA AVĖ. Ptmoc LAK 8571

P. J. RIDIKAS
8864 SO. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET
_______________ Telephone YARDS 1410_____________

L I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.____________Phoae VARUS 0781

MAŽEIKA
1810 LITUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1138—88

LACHAWICZ m SUNAI
2814 WEST 23rd PLACE 
10766 8. MICHIGAN AVĖ.

Phones: CANAL 2615 
OOMMODORE 8766 

PULLMAN 1270

L BUKAUSKAS
10821 SO. MICH1OAN AVĖ. Phone PU1.LMAN 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Phone YARDS 4908



13-ka šimtmečių statyta

Švento Petro Bazilika
g V. PETRO BAZILIKOJE TELPA APIE 50,000 MALDI

NINKŲ. KADA JAI PADĖTI PAMATAI. JI VIS 
DAR PUOŠIAMA.

apaštalui buvo nukirsta gal
va, prikalus pirmiau galva 
žemyn prie kryžiaus...

Vėliau įvairiais laikais 
Bazilika buvo griaunama, 
statoma, taisoma, priduria
ma, įvairių pirmaeilių daili
ninkų dailinama, Bramante, 
Giulano da S a ng alio, Raf- 
faelo Santi, Fra Giokondo 
da Verona, Baltazaro, Pe- 
ruzzi, Michelangelo, Buona- 
rotti, visa eilė kitų čia dir
bo, kūrė, kol pagaliau Lau- 
rinas Bemini 1626 metais 
užbaigė dabartinės Bazili
kos darbus, tačiau jos puo
šimas, jos turtinimas nesi
liauja ir toliau.
VISAS PASAULIS JĄ 
STATE

Pastatė ją ne viena Ro
ma, ne vieni jos gyventojai, 
ją statė visas pasaulis, viso 
pasaulio krikščionys nešė 
čia aukas.

Pasakojama, kad Šv. Pet
ro Bazilikoje pareina (tel
pa) ne mažiau kaip 50,000 
maldininkų.

šv. Petro Bazilika yra la
bai didelė, jos kopula pasi
žymi irgi didumu. Yra žino
ma, kad ne viena ne tik pa
prasta, bet ir plačiai žino
ma savo didumu pasaulinė 
bažnyčia tilptų šios Bazili
kos kopuloje. Tik kopulos 
diametras siekia 42 metru, 
o apjuosti šiai kopulai rei
kėtų net 192 metrų ilgumo 
juostos. Tai milžinas kopu
la, o kai pažiūri į ją iš baž
nyčios vidaus, kuri žiūri iš 
apačios, tai į galvą neatei
na, kad ji tokia didelė, jos 
didumas nyksta prieš visos 
Bazilikos didumą. 
MIESTELIS ANT STOGO

Užlipę ant Bazilikos sto
go, prie kopulos, randame 
ten visą miestelį: gyvento
jus, gyvenančius bažnyčios 
sargus ir darbininkus, ran
dame ten muziejų, šulinį ir 
kitus daiktus ir įtaisymus, 
visai taip kaip žemėje. Ir čia 
puikiausias vaizdas į Romos 
miestą, iš čia matyti ir ge
rokai toli nuo Romos esan
čios jūros ir siaurutė Tibe
rio juostelė pranykstanti 
Viduržemio vandenyse.

Jėzus Kristus pakvietė 
pas save neturtingą žveją, 
mažai kam žinomą Petrą, 
kuris paaukojo Viešpačiui 
labai mažai ką turėdamas, 
atidavė savo tinklus ir pa
galiau gyvybę, kurią mes 
visi turėsime atiduoti, o 
Viešpats už tas dovanas da
vė Petrui turtingiausius, 
gražiausius ir didžiausius 
rūmus pasaulyje. Šie rūmai, 
bažnyčia, yra bažnyčių baž
nyčia, viso pasaulio bažny
čių motina, ji užima 15,160 
kvadratinių metrų plotą, 
jos ilgis apie 210 metrų, o 
plotis, plačiausioje vietoje, 
apie 135 metrai. Antra sa
vo didumu bažnyčia yra Mi
lano katedra, tačiau ją ga
lima būtų lengvai įnešti į Šv. 
Petro namus ir apsukti, nors 
Milano katedra taip pat už
imanti per 8,000 kvadrati
nių metrų plotą.
ĮĖJUS Į PRIEANGĮ

Prieangyje matyti pa
veikslas, tai Šv. Petras per 
jūras eina pas Kristų, šis 
paveikslas ir beveik visi kiti 
Šv. Petro Bazilikos paveiks
lai yra ne teplioti, bet dės
tyti iš mažiausių akmenė
lių, tai mozaikos paveikslai. 
Čia pat Vatikane, Šv. Tėvo 
valstybėje, yra labai gerai 
įrengta mozaikos dirbtuvė, 
kur priskaitoma apie 50,000 
įvairių akmenėlių spalvų ir 
antspalvių. Kiekvienas tep
tuko mosterėjimas, kiekvie
na spalva šioje mozaikos 
dirbtuvėje lengvai akmenė
liais sudedama...

Įeini į šv. Petro Baziliką, 
prieš tave atsiveria milži
niškas vaizdas, begalinė pla
tybė ir nepaprastas meno 
turtas, kurio niekur kitur, 
jokioje bažnyčioje negalima 
pamatyti. Kas kertelė — pa
minklas, kas sienelė, kas 
plokštumelė — vis paveiksi 
lai, auksas, mozaika, brang
akmeniai, nepaprastieji mar
murai, bronza... Tai nepa
prasta bažnyčia, tai svajo
nių. minčių pasaulio graži 
kūryba, ne realybė... 
MENININKŲ KŪRYBA

Tačiau nenuostabu, šven
tojo Petro, Kristaus Vieti
ninko namai statyti ilgus 
amžius. Ne vienas ir ne de
šimts dailininkų ją dailino, 
ne dešimts dailininkų paliko 
čia savo ne tik sielos darbą, 
bet visą sielą, visą kūrybą, 
kurią tik gali pareikšti eks
tazės pagauta menininko 
siela, o pagauti turi čia 
kiekvieną menininką, kiek
vieną dailininką, ypač tikin
tį ne tik meno galia, ne tik 
savo jėgomis, bet ir aukš
tesnėmis galiomis, kurios 
padailino ir jį, ir jo kūrybą, 
ir visą pasaulį... Šie rūmai, 
pagaliau, ir tikėti verčiau 
tuo, kuriam tie rūmai staty
ti buvo šioje vietoje net try- 
liką šimtmečių. Pirmieji pa
matai šv. Petro bazilikai 
buvo padėti dar' Konstanti
no Didžiojo laikais, 324 me
tais, padėti toje vietoje, kur 
Nerono laikais šventajam

PIRKITE KARO BONUS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, L'FUCAGO, ILTTNO1S

gV. TĖVAS LAIMINA AMERIKIEČIUS

Šv. Petro bazilikoj išsirikiavus Amerikos Penktosios Armijos dalinys. Pro vidurį 
praeina Šv. Tėvo gvardija ir tolumoje matomas aukštai kedėje nešamas šv. Tėvas Pi
jus XIĮ, kuris laimina Amerikos kariuomenę, nešančią pavergtoms valstybėms laisvę. 
(NCWC-Draugas)

Del pavainikės skundo

Uždaryta Peoples ligoninė
t

Dr. Herman N. Bunden-Į Sveikatos Departamento 
šen, prezidentas Chicago reguliacijomis, kuomet po 
Sveikatos Departa m e n t o,
įsakė uždaryti Peoples ligo
ninę, kuri randasi adresu 
255 W. Cermak Rd., už ne
vedimą metrikų ir nešvarą.
Pats dr. H. N. Bundensen 
padarė reviziją ligoninėj, 
kuomet pavainikė (unwed 
mother) Angeline Kolodziej,
19 metų amžiaus, 1453 W.
Huron St., pasiskundė, jog 
birželio 15 d. gimęs jai kū
dikis buyo atimtas be jos 
sutikimo. Padaręs reviziją 
dr. H. N. Bundensen rado, 
kad skundas yra pamatuo
tas ir kad bėgiu pastarųjų ta buvęs per kiek laiko ne- 
SeMy mėnesių dešimts kitų va]ytM ginkos jr kitokfe

indai nešvarumais apskretę 
George Bugbee, Americar

Hospital Aseociation sekre 
toriaus, pareiškimu, People 
ligoninė nebuvo sąjungo 
narė ir taip pat nebuvo ak 
redituota American Medica) 
Association ir Americar 
College of Surgeons.

Ligoninei vadovavo dr. 
Dante Cortesi.

gimimų neužrekorduota ir 
nepranešta Sveikatos Depar 
tamentui.

EXTRA1 EXTRA1
Permainytas 

vardan Ir 
adresas.

LletuvlSkaa 
Žydukas — 
N. KANTER

REMKTTB
SENĄ

LIETUVTŲ
DRAUGĄ.

MONARCH LIQUOR
3529 So. Halsted St.

Phone TAROS 6054

ff

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI
DUODAM PASKOLAS 

Ant Pirmų Morgičių
Už MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ BE KOMISINO 

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT 8UPERVIS1ON

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION

----------------------------------------- OF CHICAGO

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

septynių dienų pav.ainikė 
ligoninę palieka, ligoninės 
slaugė turi atsilankyti į na
mus ir patikrinti, ar nauja
gimis yra užlaikomas, kaip Jackson Blvd. policija už-
reikia. Ši ligoninė to nedarė, klupo gemblernę, kurioj ra- 
NEŠVARA ro gemblininkus be kelnių.

Jie nebuvo kelnių pralošę, 
Darydamas revizijų dr. bet kad bfltų vėsiau gem-

H. N. Bundensen rado ligo- bleriuoti Suimtas ir įstai 
niitėj ir nešvarų. Kai kurie :savininkas
langai buvo be sietelių, dėl- _______
to ligoniai turėjo visą laika
gintis nuo musių ir kitokir 
vabždžių. Atidarius maiste 
sandėlius rasta pelių pėdsa 
ką. Obstetrinis skyrius ras

LIGONIAI LAIKINAI 
PASILIEKA

Revizijos metu ligoninė 
rasta tarp 35-40 ligonių. Jie 
pasilieka iki galės išeiti if 
ligoninės, bet nauji ligonia 
jau nebus priimami. 

PAVAINIKĖ SKUNDŽIA
Angeline Kolodziej, kur 

sakosi, jog po gimdymo til 
vieną sykį' mačius savo kū- 
dikįf, iškėlė skundą. Į Peo 
plės ligoninę ją nugabenę' 
dr. S. G. Seinfield, 561 N 
Diversey Par.kway, o dr 
Andrew B. Rotcbe, 1703 W 
Madison St., įteikęs pasira
šyti “kokius poperius.” Pa
sirodė, jos kūdikis atsidūręr 
net globoj Mr. ir Mrs. Pau' 
Waldron, gyvenančių Dėt 
roit, Mich.

Kiek mirė?
1942 metais Jungtinėse 

Amerikos valstybėse mirė 
1,385,187 žmonės, iš to skai
čiaus 16,187 patys sau gy
vybės siūlą nutraukė.

Gemblernėj be kelnių
Gemblernėj adresu 20 E.

Ir gi motina
Mrs. Mildred Janicki, 26 

m. amžiaus, teisėjo Victor 
A. Kula nubausta viniems 
metams probacijai ta sąly
ga, jei paliaus girtavus. Kai 
mynai liudija, kad trys jos 
vaikuuiai 2, 6 ir 7 metų bu
vo rasti miegantieji pusnuo
giai namo prieangyje, adre
su 1033 Hermitage Avė., o 
ji, pasirodė, nuolatos girta
vus po galiūnus.

Geros širdies
Henry Justeson, 66 m. 

amžiaus, klerkas miesto ro
tušėje (City Hali), buvo su
žeistas dviratninko James 
Jacobs. Tai atsitiko prie pat 
miesto rotušės. Praeinąs pre 
šalį įvykį pamatė ir vienas 
lemokratų partijos konven 
lijos delegatas iš Nebrask' 
valstybės. Pasigailėda m a r 
jaunuolio, kad sulaužė save 
dviratį, jis jam įteikė $20.

Du apsimaskavę banditai 
apiplėšė Palestine Kosher 
Sausage Co., 4500 W. Cer
mak Rd. Pagrobė $556 pini
gais ir $5,000 čekiais.

Kontraktorius(
Namų Taisytojas

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

10546 S. Artssian, CED. 1739

Įvairios ir įdomios
žinios

Trys metai kai neranda
Chicagoj vargas yra tė

vams su skaitlingomis šei
momis. - Ypatingai šiuo me
tu. Atėjus pažiūrėti buto, 
namo savininkas pirmiau
siai paklausia: “Kiek vai
kų?” Jei -vienas—maža bė
da; jei du — teiraujamasi 
apie jų amžių, o jei trys— 
sveikas eik pro duris.

Mrs. Thelma Arnold, neg
rė, 22 metų amžiaus, turin
ti septynis vaikus ir šiuo 
metu laukianti aštuntojo, 
jau trys metai, kai negauna 
buto gyvenimui. Laikiną 
prieglaudą jai suteikė Sal- 
v.ation Army, adresu 408 
Wisconsin Avė. Jos vyras 
gyvena pas gimines.

Mrs. Arnold sako, kad jie 
pajėgtų mokėti net $75 už 
fletą, tačiau jau trys metai, 
kaip ieško ir negauna.

Turėjo bėgti
Iš moterų grožio galiono, 

adresu 3459 Diversey Avė., 
šiom dienom būrys moterų 
ir merginų turėjo bėgti lauk 
—vienos palaidais plaukais, 
kitos visokiomis geležėlė
mis apkarstytais, kuomet 
kilo name gaisras. Nuosto
lių padaryta už $5,000.

Traukinių
Tvarkraštis,

kuriais galima nuvažiuo
ti į Tėvų Marijonų Bend
radarbių Metinį Išvažia
vimą Sekmadienį, Liepos 
23 dieną:

Nuo 18-tos ir Western Avė. 
Stoties:

11:33 vai. ryte
12:34 ”
2:14 po pietų 
4:19 ” ”

Iš Cicero prie 26-tos gatvės 
Stoties:
11:38 vai. ryte
12:40 vai. ryte 
2:19 vai. po piet 
4:24 vai po piet

Iš West Hinsdale atgal į 
Čikagą išeis šiuo laiku:

4:28 vai. po piet 
5:55 ” ” ”
6:58 .................
8:03 ” ” ”

10:05 ” ” ”
11:10 ” ” ”

Nuo West Hinsdale gele
žinkelio stoties atvykusiems 
bus parūpintos susisiekimo 
priemonės nugabenti į Ma
rijos Kalnelius.

Penktadienis, liepos 21, 1944

/ mus
X Liubiniai, gyvenantieji 

adresu 4405 Archer Avenue, 
vakar gavo žinią iš Karo 
Departamento, kad jų sūnus 
yra žuvęs Italijos fronte.

X Bruno V. Paluch, ku
rio motina Ona Paluch gy
vena adresu 4525 S. Marsh- 
field Avė., Karo Departa
mento pranešimu, sužeistas 
Europos karo frante.

X Auna Kaskas, pakvies
ta sesers Eucharistos, kuri 
yra sesuo dainininkės Polyn 
Stoškus, sekmadienį, liepos 
23 d. dainuos Šv. Kazimiero 
akademijoj seselėms-vienuo
lėms.

X Povilas Jocis, vestsai- 
dietis veikėjas, Aušros Var
tų parapijos choro narys, 
buvo trims dienoms parvy
kęs aplankyti savuosius. Ka
riuomenėj jis eina policinin
ko pareigas, taigi dažnai ten
ka jam lydėti karo belais
vius į stovyklas. A

X Kun. P. Gašlūnas, šv. 
Mykolo parapijos klebonas, 
ir parapijos komitetas, deda 
pastangų, kad parapijos pik 
nikas sekantį sekmadienį, 
liepos 23 d., Vytauto parke 
pavyktų. Kun. Galiūnas tu
ri Chicagoj daug bičiulių, 
kurie, tikisi, taip pat atsi
lankys į pikniką.

X Marijona Vaičiūniene, 
1927 So. 49 Avė., Cicero, il
gametė Moterų Są-gos cent
ro sekretorė, jau mėnuo, 
kaip susižeidė koją ir dar 
vis negali, kaip reikia, pa
vaikščioti. Sąjungietės linki 
savo sekretorei greit visiš
kai pasveikti.

X Jurgis Liegis seniau 
gyvenęs Chicagoj ir turėięs 
saliūno bizni, prieš metus iš
sikėlęs į Quincy, Mich., šio
mis dienomis mirė. Velionis 
buvo kūmas Francesir Juo
zo ICevickų. žinomų. Gary, 
Ind., biznierių. Juozas Kle- 
vickas su sūnum išvyko Į 
laidotuves.

X Juozą® žemaitis, var
gonininkas šv. Kazimiero 
parapijos, Worcester, Mass., 
lankėsi “Draugo” redakci
joj. Chicagon atvyko kaipo 
atstovas į demokratų parti
jos nacionalę konvenciją. Tai 
turbūt vienatinis lietuvis at
stovas toje konvencijoj.

X J. Aukškalnis, “Drau
go” agentas Garyje, jau ke
linta savaitė turi svečių. Ne
seniai viešėjo iš Detroit, Mi- 
chigan, brolienė, o dabar 
parvyko atostogų jo sūnus 
Juozas. Kitas sūnus Kazi
mieras yra apylinkėje žino
mas filmininkaa. Praeitą 
metą “Draugo” Labor* Day 
piknike jis rodė įdomias fil
mas. šįmet taipgi žada pa
rodyti naujų filmų.

Trokas į Tėvų Marijonų 
Bendradarbių pikniką iš Bri- 
ghton Park važiuoja 9:30 iŠ 
ryto, 4538 So. Washtenaw 
Avė. Tas pats trokas bus 
prie bažnyčios 10 vai. ryto.

Tikietas į abi pusi yra 75 
centai.




