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PARYŽIUS SAUKIASI SĄJUNGININKU PAGALBOS
PRAŠO ŠVEICARIJOS 

PRIIMTI LAVAI
NEW YORKAS, rugp. 24. 

—Slaptas Vokietijos radio 
“Atlantik” sakė vokiečių 
ambasadorius Šveica rijai 
prašęs šveicarų vyriausy
bės duoti Pierre Lavai, pran 
cūzų kolaboracionistų virši
ninkui, prieglaudą.

Anot pranešimo, Šveicari
jos vyriausybė dar nepada
riusi nutarimo' tuo reikalu, 
nes jaučiama, kad tai būtų 
pradžia daugelio prašymų 
priimti visų kraštų, net ir 
Vokietijos, fašistus.

U.S. Nuostoliai Piet. 
Prancūzijoje 2,975

WASHINGTON, rugp. 24. 
—Karo Sekr. Stimson pra
nešė, kad per pirmas pen
kias dienas pietų Prancūzi
jos invazijos Amerikos nuo
stoliai buvo 2,975 kariai, 
kurių 1,221 žuvo ar dingo, 
ir 1,754 buvo sužeisti.

Rumunijos Kariai Kovoja Vengrus
LONDONAS, rugp. 24.— 

Pranešimai iš Bucharesto 
sakė rumunai kariai žygiucu- 
ja prieš Vengriją. Ši pasėka 
Rumunijos nutarimo pasi
duoti sąjungininkams tiesio
giniai gręsia vokiečiams Bal 
kanuose.

Parblokšti naciai pavadi
no Rumunijos vyriausybę 
“komunistiniu režimu,” sa
kė riaušės vyksta Rumuni
joje ir atsišaukė rumunus 
“neklausyti parsidavėlio ka
raliaus įsakymų, bet būti 
ištikimais vokiečiams, kurie 
lieja kraują Rumunijos ap
gynimui.”

(Šveicarijos laikraščiai ra 
šo, kad rumunai kaujasi su 
naciais Costanta uosto gat
vėse.)

Šveicarų radio sakė Ru
munijos kariai žygiuoja į 
Transylvaniją. Naciai 1940 
metais atėmė tą provincija 
iš Rumunijos ir “davė” ją 
Vengrijai.

Pranešimas iš Ciuričo sa
kė daug garnizonų Vengri

VENGRIJA 'RUOŠIASI'
NEW YORKAS, rugp. 24. 

—Vengrijos radio sakė kraš 
to vyriausybė “ėmėsi visų 
žygių reikalingų ryšium su 
naująja padėtimi’’ Rumuni
joje. j

KALENDORIUS
Rugpiūčio 25d.: šv. Liud

vikas karalius; senovės: Gi
lius ir Liudytė.

Rugpiūčio 26d.: fiv. Zefl- 
rinas; senovės: Gailutis i’ 
šilką.

O .i A S 
Giedra ir šilčiau.

NACIAI APGAVO PRANCŪZUS, KAUJASI SU PATRIJOTAIS PARYŽIUJE

Iš lėktuvo padaryta nuotrauka parodo istorišką Ile de la Cite, kurią 50,000 prancūzų vidaus armijos karių ir 
šimtai tūkstančių patrijotų vartojo kaipo tvirtovę išstūmi mui nacių iš Paryžiaus. Naciai sulaužė savo pažadą pasi
traukti iš sostinės ir dabar kaujasi su patrijotais. Rate matosi pagarsėjusi Notre Dame katedra. Acme-Draugas.

joje sukilo, ir Veikiausiai 
įvyks militarinė revoliucija.

Vengrija, nacių okupuota 
ir rusų kariuomenės grąsi- 
nama, uždarė visas politines 
■organizacijas, matomai bi
jodama intrigų patraukimui 
Vengrijos iš karo.

Suomijos ambasado r i u s 
Švedijai antrą kartą per dvi 
savaites lėktuvu grįžo į Hel
sinki, manoma misijai suriš
tai su taika tarp Rusijos ir 
Suomijos. Švedijoje sakoma 
Rumunijos žygis gali pasku 
binti Suomijos pasitraukimą 
iš karo.

Britų radio sakė Bulgari
jos vyriausybė prašė Angli
jos ambasadoriaus Turkijo
je dėl “sąjungininkų nusta
tytų sąlygų, kurios duotų 
Bulgarijai pasitraukti iš ka 
ro.

CBS korespondento pra
nešimas iš Berno, Šveicari
jos, sakė Bulgarijos Prem
jeras Bagrianoff formaliai 
nutraukė diplomatinius san
tykius su Vokietija.

Puolė Čekoslovakiją,
Jugoslaviją, Vengriją
LONDONAS, rugp. 24.— 

Apie 2,300 Amerikos lėktu
vų šiandien atakavo įvairius 
taikinius Vokietijoje, Čeko
slovakijoje, Vengrijoje ir 
Jugoslavijoje. Svarbiausieji 
objektai buvo aliejaus vary
klos.

Britų lėktuvai tuo metu 
puolė nacius ir jų laivus, 
kuriais jie bando pabėgti iš 
Le Havre uosto, prie Seino 
žiočių, tik kelias mylias už 
artėjančių sąjungininkų li
nijų.

Britai Veržiasi
Pirmyn Italijoje

ROMA, rugp. 24.—Britų 
aštuntos armijos kariai pa
sivarė pirmyn abiejose Ar
no upės pusėse ir užėmė ke
lis svarbius punktus, jų tar
pe Foresto kalną. Pastebė
ta, kad nacių priešinimasis 
mažėja.

Adrijos rajone, kur len
kai ir italai kariai tvirtai 
įsisteigė Metauro upės kran 
te, apie 12 mylių nuo kran
to, vis varomasi pirmyn. 
Sąjungininkai padarė kon
taktą su stipriom priešo 
pozicijom šiauriniam kran
te.

Prie Florencijos priešo pa- 
trulės gyviau veikia.

Rusai Užima Nacių Fabrikus Lenkijoje
MASKVA, rugp. 24.—Su

imti belaisviai sako kovos 
tarpe vokiečių ir rumunų 
karių darosi vis didesnės. 
Du rusų armijos daliniai 
žygiuoja į Rumunijos alie
jaus ir kviečių centrą.

Rusai be perstojimo varo
si Dunojaus klonio ir Gala- 
ti perėjos link. Jie dabar 
randasi 167 mylias nuo Bu
charesto ir 140 mylių nuo 
Ploesti aliejaus laukų.

Lenkijoje, rusai kariai,

Puola Japonus vis Arčiau Philippiną
GENERALINIS ŠTABAS 

pietvakarių Pacifike, rugp.
24.—Gen. MacArthur komu
nikatas pranešė apie vyku
sias atakas ant šešių japo
nų laivų, kurių vienas pre
kinis buvo nuskandintas prie 
Mindanao, pietų Philippinuo 
se. Kitas, pagelbinis kovos 
laivas, buvo paliktas beakęs

Švedija Nutraukė 
Ryšius su Vichy

LONDONAS, rugp. 24.— 
Britų radio korespondente, 
pranešė iš Stokholmo, kad 
Švedijos vyriausybė nutrau
kė santykius su prancūzų 
Vichy vyriausybe.

Atskrenda Daug 
Robotiniu Bombų

LONDONAS, rugp. 24.— 
Matomai norėdami suvarto
ti visas robotines bombas, 
kad jos nepatektų į sąjungi
ninkų rankas, naciai nuo va 
kar vakaro siunčia nepapras 
tai didelius skaičius jų į 
pietinę Angliją ir Londono 
apylinkę.

kurie okupavo Debica užima 
šimtus nacių fabrikų. Vė
liausiu raportu rusai pasi
varė iki 17 mylių nuo Tar- 
novo. Toliau į šiaurę, jie 
randasi 35 mylios nuo Kra- 
kuvos ir 75 nuo vokiečių Si
lezijos.

Į šiaurryčius nuo Varšu
vos rusai dasivarė iki pen
kių mylių nuo svarbaus 
Lomžos susisiekimų centro 
20 mylių žemiau Rytprūsių 
sienos.

tantis prie Palau salos. 
Adm. Nimitz pranešė iš

Pearl Harbor, kad du laivy
no lėktuvai atakavo penkių 
laivų konvojų prie Chichi 
Jima, Bonin salyne, apie 
550 mylių nuo Tokyo. Du 
prekiniai laivai buvo nuskan 
dinti, o trečias buvo padeg
tas.

Įspėjo Japonus
Apie invazija U. S. Kariai Pasiekė Šveicarijos Sieną

WASHINGTON, rugp. 24. 
— (OWI)—Japonijos Prem
jeras Kuniaki Kuiso vakar 
įspėjo vyriausybę, kad są
jungininkai laukia progos 
išlipti Japonijoje, ir kad ja
ponai turi skubiai praplėsti 
savo “kovos jėgas.’’ Koiso 
sakė Japonijai gręsia “ne
paprastai kritiška padėtis.”

Paruošia Kareivių 
Paleidimo Planą

WASHINGTON, rugp. 24. 
—Karo Sekr. Stimson sakė 
Karo Departamentas tuoj 
paskelhs karių demobilizaci
jos tvarką Europos karai 
pasibaigus.

Jis sakė dabar studijuo
jama planas paleisti vieną 
ar du milijonus karių, ku
rie, anot Selective Service 
direktoriaus Hershey, nebus 
reikalingi po Vokietijos pa
sidavimo.

KARO BIULETENIAI
—Alžyro radio sakė są

jungininkai užėmė Le Bour- 
get aerodromą, tuoj prie Pa
ryžiaus.

— Vichy radio pradėjo 
skelbti prancūzų, ne priešo, 
žinias. Iš to daroma išvadų, 
kad patrijotai užvaldė visą 
Vichy.

—Laivyno lėktuvai ata- 
kavo Paramushiru salą,, Ku- 
rile salyne. Padegė aliejaus 
tankus, nuskandino vieną 
laivą, ir kitą sužalojo.

—Maršalas Stalinas pra
nešė, kad rusai užėmė dar 
tris svarbius centrus Ru
munijoje.

Naciai Sulaužė Savo Duotą Pažadą; 
Prašė Paliaubą, kad Galėtu Trauktis
LONDONAS, rugp. 24.— 

Vyriausias štabas pareiškė, 
kad nors prancūzų patrijotų 
grupės valdo kitas Pary
žiaus dalis, negalima jį skai 
tyti išlaisvintu, ir sąjungi
ninkai kariai dabar veržiasi 
į tą sostinę.

Anot pranešimo,, po ketu
rių dienų aršių kovų, pran
cūzų požemio vadai išside
rėję tam tikras paliaubas, 
pagal kurias naciai sutiko 
evakuoti tą miestą, bet na
ciai vėliau sulaužė sutartį 
ir vėl pradėjo kautis su 
prancūzais.

Vokiečių radio sfakė kitos 
Paryžiaus dalys kautynėse 
labai nukentėją, bet naciai 
tebevaldo Prancūzijos sos
tinę.

Prancūzai sakė jie suėmė 
suvirš 1,000 nacių pirmąją 
sukilimo dieną, ir sakė oku
pantas smarkiai nukenčia

ROMA, rugp. 24.—štabas 
pranešė, kad Amerikos ka
riai pasivarė 25 mylias į 
šiaurvakarius nuo Marseil- 
le, Rhome upės pusėn į Pran 
cūzijos centrą ir užėmė Sa- 
lon, o prancūzai kariai, ku
rie atsiėmė Marseille, skuba 
vakaruosna į žemutinį Rho- 
ne klonį.

Pranešimas iš Ženevos 
sakė Amerikos kariai jau 
pasiekė Šveicarijos sieną 
pagal St. Julien, matomai 
po pasivarymo iš Grenoble, 
75 mylias žemiau Ženevos. 
Tuo būdu, amerikiečiai ran

U. S. Šarvuočiai 9 Mylios nuo Rouen
VYRIAUSIAS AEF ŠTA

BAS, rugp. 24.—Amerikos 
šarvuočiai, skubėdami pagal 
Seiną jūros link, užėmė El- 
beuf, 30 mylių nuo upės 
žiočių, ir sudaro ratą aplink 
kitą didelę vokiečių jėgą 
šiaurinėj Prancūzijoj.

Greitas amerikiečių pasi
stūmėjimas pavarė nacius, 
kurie pastaromis dienomis 
laiveliais iškėlė savo dali
nius. Elbeuf apylinkėje la
kūnai vakar sunaikino apie 
500 vokiečių vežimų.

Elbeufe amerikiečiai sto
vi devynias mylias nuo Ro
uen, senosios Normandijos 
sostinės, kuri randasi prie 
upės užlenkimo šiaurėje.

Vakarų pusėje, britai ir 
kanadiečiai įsiveržė giliau, 
nežiūrint padidėjusios nacių 
opozicijos į rytus nuo už
imto Li8eux.

Britų radio sakė dvi ro- 
botinių bombų leidimo plat
formos buvo rastos prie

kautynėse didmiesčio gatvė
se.

Prancūzų vidaus armijos 
komandierius Lt. Gen. Jo- 
seph Pierre Koenig prane
šė, kad naciai išžudė daug 
civilių Paryžiuje. Po atsi
šaukimo sukilti prieš na
cius, prancūzai pradėjo strei 
kuoti, ir naciai tankais va
žinėjo per gatves ir šaudė į 
minias. Koenig sakė nacių 
komandierius Paryžiuje pra 
šęs paliaubų, kad išgelbėti 
savo karius.

Iš Paryžiaus pranešta, 
kad Gen. Bradley įisakė 
prancūzų Gen. Jacąues le 
Clerc vadovauti prancūzų 
jėgoms Paryžiuje.

Sąjungininkų armijos ir 
prancūzų vidaus armija iš
laisvino apie trečdalį visos 
Prancūzijos ir Vichy vy
riausybė, kaipo politinė jė
ga, jau visiškai išnyko.

dasi tik 100 mylių lėktuvu 
r.uo Vokietijos sienos Mul- 
house-Belfort-Basle trikam
pyje.

Patikimas raportas sakė 
kiti daliniai pasiekė Evian, 
12 mylių nuo St. Gingolph, 
Šveicarijos pasieny. Anksty 
vesnis pranešimas sakė ame 
rikiečiai randasi 15 mylių 
nuo Lyon, kuris, sakoma, 
prancūzų patrijotų okupuo
tas.

Alžyro radio sakė Borde- 
aux, pietvakariniam Pran
cūzijos kampe, teko sąjun
gininkams ir prancūzams.

; Caen-Falaise kelio. Viena jų 
labai didelė ir matomai ruoš 
ta nacių V-2 ginklui, milži
niškoms robotinėms bom
boms.

Į pietryčius nuo Paryžiaus 
amerikiečiai pasiuntė dardu 
dalinius skers Seino Fontai- 
nebleau rajone.

Nacių lėktuvai smarkiai 
priešinosi amerikiečių jė
goms, bet sąjungininkų la
kūnai 37 jų numušė.

Prašys Prezidento 
'Atšaldyti' Algas

CHICAGO, rugp. 24. — 
Aųnerikos Darbo Federaci
jos egzekutyvis komitetas 
nutarė po Darbininkų Die
nos (rūgs. 4) siųsti delega
ciją pas Prez. Rooseveltą su 
prašymu pakelti darbininkų 
algas, vartuojant tą pačią 
galią, kurią panaudojo jas 
“užšaldyti.”

z
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TARUS, TAMTACTIHiS POLITIKOS KLAUSIMAIS Į K„n M J C Čiau8, MIC., nuoširdžiausius , 4 A rmdll Allktfifl 'turėjo 14 pėdų ir 6 colius
linkėjimus. Galutinai primi-' ** |K»UIĮ dUAMlV aukščiau Paprastai tokio

Naujai įšventintas kun. klierikas Edvardas Vičkaus- cijantas kun. Jonas Savuky-1 Dolezal, 2405 So. | aukščio išaugimui reikia še-
Jenas Savukynas, MIC., sek kas, MIC., akolitai primici-, naa, MIC., pareiškė dėkingu- 58th Ct., Cicero, praeitą pa- šių metų laiko. Jei saulėžolė

vasarį užvedė pergalės dar- išaugs iki stogo, tai Charles
žą. Jo darže išaugo saulėžo- Dolezal mano eiti į bukietų
lė, kuri praeitą šeštadienį bianį

madienji, rugp. 20 d., atlaikė janta broliai Leonardas ir naą visiems, kurie prisidėjo 
primicijas Šv. Kazimiero pa- Edvinas. prie primicijų,
rupijoje, Pittston, Pa. Kun. Antanas Sandys, M. Darbštieji parapijos vei-

Primicijantui asistavo ar- I.C., buvusis “Laivo” redak-! R^aį Jurgis La,ukaitis ir 
kikunigu parapijos klebonas torius, kuris šį rudenį vyks- Juozas Maceina pri8įdėjo 
gerb. kun. Jonas Kasakaitis, ta į Marųuette universitetą prie programo. Pirmasis kai.
Marianapo'io kolegijos drau Milwaukee, Wis., studijoms,; po pirmininkaa prįstatė pro
gai kun. Petras Ališauskas, pasakė gražų pamokslą. gramos vedėją kun Kasa- 
diakonu ir kun. Leonardas Parapijos choras, vado- k , tara818
Gilis, subdiakonu; ceremo- vaujant muzikui Broniui Vo- (
nijų vedėju buvo kun. Jur- veriui, labai gražiai giedojo Į m^cUantu^ dovanas.
gis Tribendis; thuriferarius mišias; Ona Rinkevičiūtė per 

offertorium giedojo solo 
“P.ane Angelicus”.

Bažnyčia buvo pilna žmo-

rH

John Foster Dūles (dešinėje), asmeninis patarėjas gu
bernatoriui Dewey, kuris šiuo metu Vašingtone pasikal
bėjimams su valstybės sekretorium Hali, tariasi su Už
sienio Reikalų Komiteto nariu, senatorium Warren R. 
Austin (Vermont). (Acme-Draugas telephoto)

pas tėvus ir gimines po 3 k 
pusės metų tarnybos.

Sudegė. Rugpiūčio 10 die- nių. Po mišių, primicijantas

Atsilankė kun. Žukauskas, 
kun. Tribendžis, kun. J. Mi
liauskas, kun. J. Aruskevi- 
čiua, kun. Jonas Lukšys.

ŽINIOS IŠ GRAND RAPIDS, MICH.

nos metu sudegė trobesiai 
(barn) ūkyj Albert Karec- 
kos, Marne RFD 1. Sudegė 
taipgi ir apie 20 tonų šieno, 
300 bus. avižų ir 100 buš 
kviečių, Nuostoliai sieks $3,- 
000.

Susila? kė sūnaus. First 
Lt. ir Mrs. Alphonsus Ado-

Karo žinios. Lietuviai jau talikų laikraštį “Sunday Vi- maitis praneša, kad jie tapo
puoliai dingę kare:

1. Pvt. John J. Kodis, ku
rio žmona gyvena prie East- 
ern Avė., o motina Keidie- 
nė prie Broadvvay Avė.

2. Lt. Albert Žegunis, ku
rio tėvai gyvena prie llth

sitor”, randa kun. Popeli raš 
tus. Kun. Popeli čia gimęs 
ir augęs. Jo motina gyvena 
prie Hamilton Avė.

tėvais sūnaus, kuris gimė 
rugp. 3 d., Šv. Marijos ligo
ninėj. Sūnui davė vardą Tho 
mas-Anthony.

Adomaitienė yra duktė 
Marijonos Kašubienės — 
Hilda Kašubaitė, o lst Lt,

Vestuvės. Rugpiūčio 12 d. 
buvo vestuvės Leo Boyer,

st ISūna Js Alenos ir Antano An Alphonaas, sūnus Antano ir
3. Vito Sakalauskas, Staft ,iri.Ush'. 811 Dra?gelis’ Marijonos Adomaičių. Coū-

Sgt. — sūnus Uršulės Saka
lauskienės, našlės, 725 Cros-

JEI KAM REIKALINGI PINIGAI

DUODAM PASKOLAS 
Ant Pirmų Morgičių

U2 MAŽESNĮ NUOŠIMTĮ — BE KOMISINO

PATARNAVIMAS GREITAS IR TEISINGAS 

UNDEB U. 8. GOVERNMENT 8UPERVISION

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

AND
LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

suteikė jiems palaiminimą.
POKYLIS

Pirmą valandą bažnytinė
je svetainėje buvo iškilmin
gas pokylis. Gerb. kun. Jo
nas Kasakaitis buvo progra-| 
mos vedėju. Prieš pietus ( 
kun. Antanas Sandys, MIC. i 
sukalbėjo maldą. Parapijos, 
choras palinksmino susirin
kusius, sudainuojant “Tau
tos Giesmę”, “Žiema” — 
Gruodžio, ir dar kelias gra
žias dainas. Albinas Šepo- 
r.aitis ir Stasys Šakočius ma 
leniai prisidėjo prie progra
mo su juokais ir linksmo
mis dainomis. Pranė Šepo- 
raitytė sudainavo solo “Nak 
tis tyloji”.

Kalbėjo ir pareiškė pri- 
micijantui geriausio ir gra
žiausio pasisekimo Kristaus 
vynyne šie kunigai: kun. An 
tanas Sandys, MIC., kun. 
Kundreckas ir kun. Leonas 
Pečiukevičius iš Frackville,

Didžiausia Lietuvių 
Jevvelry Krautuvė

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

4192 Archer Avė. Virginia 1141
JUSTIN MACKIEWIUH, Pree. and Mgr.

4U ..... --------------------------4- ■ B ----------------b-.. =38
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Res. 6968 8o. Taimeri Avė.

dukterim Petro ir Marijo- gr3tulation8, 
nos Draugelių. Liudytojais 
buvo giminaitis Billy Puzar,
Anelė Uzaitė ir Rose Drau- 

Karo auka. Rugpiūčio lOlgepgįtė 
d. buvo kariškos laidotuvės!
Pvt. Wm. Jesinskas, 31 m. Rugp. 26 d. Šv. Izidoriaus
amžiaus, kuris mirė visai parapijos bažnyčioje bus ves Harry ir Anna Wesholski, 
trumpai sirgęs. Motina lt tuvės St. Sgt. Albert Vaši- Fremont Avė.

liausko, sūnaus Juozo ir Ju- Edwin Liutker, sūnus Vin-
lijos Vasiliauskų nuo Rich- co ir Sofijos Liutkevičių, Ha Pa- Kun. SandyS tai.P pat

by St.

sesutės su džiaugsmu laukė 
sūnaus ir brolio, kada jis 
parvyks namo poilsio po 
kiek laiko karo frorite. Bet 
jų džiaugsmas neilgai tęsė
jo — tuoj virto į ašaras. 

Pvt. William parvyko na-

Nauji laisvės gynėjai US 
NR (Navy). Donald Verbis, 
sūnus Antano ir Frances 
Verbis, Quarry Avė.

Lester Wesholski, sūnus
I

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

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

JOHN A. KASS
IEWELRY — WATCHMAKER 

— MUŠIU

1216 ARCHER AVENUE 
Phone: LAFAYETTE 8617

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

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

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

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

<645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

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

mond St., su Cecile Pietru- milten Avė. Šis yra įstojęs Pareiškė primicijantui, ma- 
sza, nuo Spring Av. N. E. į coa*;t guard' rijonų vizitatoriaus kun. Ka-

Ligoniai Vladas Za tavęs- zimier0 MIC- lr
kas, Quarry Avė., serga piau Provincijolo kun. Jono J.an-

Jaunosios giminė kun. Piet- 
rusza duos šliūbą. Be kitų 
liudininkų bus taipgi ir jau- 

mo pirmadienį. Penktadienio noi3 brolis Juozas ir sesu-
vakarą staiga susirgo, ture- tė Katy. Po vestuvių jiuna- 
jo būt išgabentas į ligoninę vedžiai išvyks į Miami.
Battle Creek, Mich. Ten per St. Sgt. Albert pirmą kar
na,ktį išbuvęs ant rytojaus parvyko namo paviešėti j po operacijos
pąsimirė. Tyrimas parodė, • —--------------------- .
kad mirė nuo kraujo užnuoi-
dijimo. Mūšiuose jis buvo 
du kartus sužeistas. Vieną 
kartą koja buvo sutriuškin
ta, nuo ko, gal, ir kraujas 
užsinuodijo.

Gedulo pamaldos buvo ŠŠ.
Petro ir Povilo bažnyčioje 
Palaidotas parapijos kapuo
se. Liko liūdėti motina, naš
lė Anelė Jesinskienė, 3 bro
liai — Cpi. Pe4er ir Pfc.
Anthony in Normandy ir 
Sgt. Joseph Army Air Force,'
Orlando, Fla.; 4 seserys —
Frances ir Lena, namie, Mrs.
Chas. White ir Mrs. Walter 
Ferrence.

Waves. Albina Kamsickai 
tė, duktė Prano ir Ver. Kam- 
sickų išvyko į Hunter’s Coi- 
lege, N. Y. Parapijos cho
ras jai pagerbti suruošė chi- 
cken dinner ir įteikė dova
ną. Kitą vakarą keletas drau 
gių suruošė ‘farevvell par- 
ty”. Rugp. 6 d. giminės bei 
draugai susirinkę pas grand
ini ir grandpa Ambotavičius 
pagerbė savo giminaitę Al 
biną su “family pienie”. čia 
taipgi jai įteikta dovana.
Minėtam “chicken dinner" 
dalyvavo ir svečias kapelio
nas Įeit, kun. Charles Po
peli, dabartiniu laiku pas
kiras ant lėktuvnešio USS 
Saratoga. Kurie skaito ka

čių uždegimu. Susirgo f ra-1 
eitą savaitę.

Jurgis Luckas, Crosby St., 
susirgo per žolinės šventę. 
Guli Šv. Marijos ligoninėj

V M. K.

WHOLESALE
FURNITURE

BROKER
Everythtng In the line of 

Furniture

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Fnctory Representative

SnOWROOMS IN
MERCHANDISE MAKT
For appointraent call — 

REPUBLIC 6051

JOS. F. BUDRIK,
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 PASINAUDOKIT

NUVARGUSIOS
DEGANČIOS

NIEŽIANČIOS
PRAKAITUOJANČIOS

KOJOS
Greita joms pagalba vienos 

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

VVIEBOLDTS-GOLDBLATT

DEVINE OINTMENT
Nesutepantis — Nenudažantis

800 N. Clark St., City 
SUPERIOR 1462.

Ofiso TeL VIRginia 0036 
ReMdendjoa; Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniai* pagal sutartį

TeL YARds 6921
Bes.: RENwood 6107.

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3=3

BUDIUK.O RADIO VALANDOS:
WCFL, IOOO K., Nedėlios 
vakare — 0:30 P. M.
WHFC, 14IS0 K., Ketvego 
vakare — 7:00 P. M.

f
PASKOLOS DAROMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ!

«VAS-įgV . • f/- • . ” .< . į * * » 4 ** •> Si’ (fcZ-

'1 r

iSFtjrf. ■

Statybai, Remontavimtil, Refinansavimui— 
ANT 1.KNOVŲ MĖNESINIU IftMOKft.llMU!

Pamuidoklte Pro« Dahartln^roa J/inrmu 
NuoUmlln Hatoma.

TAPKITE FINANSINIAI NEPKIKI.AI Sf)MI?

TAUPYKITE mOsų įstaigoje. .lasu Indėliai 
rapestlncai globojami Ir Ilgi 93,000.00 ap
drausti per Federal Savlnga and Ix>an In- 
•uraor-e Corporation. Jūsų pinigai btu groltal 
lAinokaml Jums ant pareikalavimo.

SENIAUSIA IR ŽYMIAUSIA LIETUVIU 
FINANSINft ISTAIC.A.

— 47 Metai Sėkmingo Patarnavimo! —

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik v!ena pora ak ų i saro gyveni
mui. Saugokite Ją.» leisdami Ueg- 
ramlnuotl Jas modernlSklausla 
metodą, regėjimo mokslą*
gali suteikti.

SS METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašali

na visą aklų {tempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: CANAL 0523, Chlcago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki Š io p. m. 

Trečiad. Ir ŠeStad. 9:30 a. m.
Iki 7:00 p. m. ,

KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
TEL.: CALUMET 4118 Jos. M. Mozeris, Sec’y. 8226 SO. HALSTED ST.

(DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

25 metų patyrimas
'Tel.: Ysrds 1829

Pritaiko Akinius, 
Kreivas Akis 

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

Kampas 84th Street 
Valandos nuo 10 Iki 4; nuo 6 iki 8 

į1 A Mimaditnyje pagal sutartį.

'rei.: x

Bes. TeL GROvehlU 0617 
Office TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS I t CHIRURGAS

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

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

Nieks negali mua paže
minti, iankyrius mus pačius.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v. ▼ 
Bakms<L Trečiad. lr Šeštadienis

vakarais ofisas uždaryta*. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

TeL CANal 0267
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 vaL vakare.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
■IIŠIT0JA8 IK CHIRURGAS 
- DL AKINIUS PRITAIKO

744 West 35th Street 
VU.: 11-11; 3-4; ir 6:304:90 

Pinnadioniata—3-4 fa- 6:90-8:30
Šventadieniais—11-12.

Skaniausia duona yra toji, 
kurią uždirbame savo ranko-

PIRKITE KARO BONUS! mis.

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. HEMlock 8700
Rez. tel. PROspect 6080
Jei neatsiliepia, šaok SEEley 0484

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. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki s 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.Ofiso Tel............VTRginla 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. Ir Sekm. tik susitariu*.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CITntURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Ros. TeL [ REPublic 0064 

Jeigu Neatsiliepiama— 
kaukite: KEDzie 2868

VAI^ANDOS:
Pirm,, Antr., Ketvir. 6 iki 9 vak.; 

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

Sekmadieniais pagal susitarimą.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicere 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

fa Penktadieniai*
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicage
^Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais
Valandos: S—8 poplaA

Tikėjimas yra brangi Dievo 
dovana amžinajam gyvenimui 
laimėti. Bet žmogų* praranda
tikėjimą dėl Uą kad jo oahraa-
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CLASSIFIED AND "HELP WANTED"

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

I
“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. KANdoloh »488»489

HELP WANTED — VYRAI

MEKANIKŲ 
MALIAVOTOJŲ 

UPHOLSTERERS 
IR ELEKTRIŠINŲ
THE PULLMAN CO.

35 W. .JACKSON 
ar

2829 W. MADISON

PUNCH PRESS
OPERATORIŲ

PATYRUSIŲ
Geros darbo sąlygok Po karo atettis.

F. & B. MFG. CO.
4248 W. Chicago Avė.

VYRŲ
Prie visokių viduje pieninės darbų. 
Pastovus darbas. Gera pradini va
landinė rata. Patyrimo nereikia. 2 
savaičių apmokamos atostogos.

LAMBRECHT CREAMERY 
________ 4150 W. Fullerton

VYRŲ
VAIKINŲ
PRIE LENGVŲ 

DIRBTUVĖS DARBŲ
PASTOVUS DARBAI 

GERA MOKESTIS

Maxwell Bros.
22nd & MORGAN ST.

HELP WANTEP — MOTERYS

DŽENITORKŲ
Valymo Darbui

Darbo valandos — nuo 5:30 

vakare 11d 12:00 valandos naktį. 

KARO PRAMONĖJE

★ ★
DINING ROOM

PATARNAUTOJŲ
Uniformos duodama;

Valgis dykai.
Dienos, vakarais ar naktinėmis 

valandomis 
AtaUauktt

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY
Employment Oflsan Moterims 

Street floor

309 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO

HELP WANTED — MOTERYS

DRILL IR PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ

REIKIA
PATYRIMO NEREIKIA
Gera Mokestis—Pastovumas 

Laikas ir pusė virš 40 valandų
DARBAS SU ATEITIMI

OLSON MFG. CO.
1820 N. GRAND AVĖ.

SKALBYKLOJ DARBININKIŲ 
PRIE VISOKIŲ DARBŲ

Gera mokestis — geros valandos 
APPLY — SERVICE ENTRANCE

DRAKE HOTEL 
140 E. WALTON PL.

'Kultūrų lopšys 
ir kapinynas"

GRAŽIAI ATREMONTUOTAS “DRAUGO” OFISAS

PATYRUSIŲ
BORING MILL, TURRET IR 

ENGINE LATHE DARBININKŲ 
IR BLANCHARD GRINDERS

-------REIKIA------

100% KARO DARBAI
CHICAGO GEAR MFG. CO. 

2823 W. Fulton St.

REIKIA KEPYKLOJ 

DARBININKIŲ
WHOLESALE CARE 

KEPYKLOJE

Geros darbo sąlygos, pastovūs 
darbai, gera transportacija, labai 

patogios darbo valandos.

ATSIŠAUKIT

114 S. RACINE AV.
Miss Kirchman

PARK — VIEW 
WEST WASH LAUNDRY CO.

REIKIA

SHIRT PRESS OPERATORIŲ 
★ ★ ★ ★ 

PATYRIMO NEREIKIA
GERA MOKESTIS 

GERA VIETA DIRBTI

TEL.: C ANA L 7172
1727-31 W. 2lst STREET

TURRET LATHE OPERATORIŲ
Patyrimas Pageidaujama *

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

DELTA STAR ELECTRIC CO.
2437 W. FULTON SEELEY 3200

MERGINŲ — MOTERŲ 
★ ★ ★

Prie Svarbių Darbų
Pakuoti Sumaltus Kiaušinius

VAL.: 12 NAKTĮ IKI 8 RYTO 

ATSIŠAUKITE Į

SHOTWELL MFG. CO.
. 3501 W. POTOMAC AVĖ.

PULLMAN
AIRCRAFT

REIKIA

(LKFSB) Šitokia antraš
te įsidėjo straipsnį Londone 
išeinąs ‘Evening Standard’. 
Jo autorius B. Singer apra
šo Vilniaus praeitį: Vilniu
je gimė lenkiškasis roman
tizmas, žydai Vilnių vadinę 
“Lietuvos Jeruzalė“, kata
likai džiaugėsi gražiomis di
dingomis šventovėmis, toto
riai turėjo savo mošėjas, o 
karaimai — savo Kenasah 
tarybą. Nupasakojęs Vil
niaus paskutinių metų isto
riją, prideda, kad dabar 
(straipsnis spausdintas lie
pos 12 d.) Vilnius “apsup
tas raudonosios armijos; Lie 
tuvos Jeruzalė laukia Jere
mijo”... kurs ją apraudotų.

• s, ...
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★ SHEET METAL DARBININKŲ l Skaistybė — turtas pa-
★★★★★

MALIORIAMS PADfiJfiJŲ 
STOREHOUSE MOTERŲ 

STOCK PILDYTOJŲ 
DŽENITORKŲ 

ŠLAVĖJŲ

Gera Mokestis
6 DIENOS SAVAITĖJE 

100% KARO DARBAI

Employment Ofisas Atdaras: 

8 Ryto iki 4 pp.

PULLMAN
STANDARD CAR 

MFG. CO.

Aircraft Division
900 E. lS3rd ST.

MOTERŲ
MERGINŲ

Dirbti corrugated baksų 
dirbtuvėje. Lengvi darbai.

PASTOVUS DARBAI 
GERA MOKESTIS

Maxwell Bros. I
22nd & MORGAN ST.

DŽENITORKŲ
REIKIA TUOJAUS 

100% KARO DIRBTUVĖJE 
A-l DARBO SĄLYGOS

Puiki Cafeterija. Dykai busais 
patarnavimas, 6 dienos į savaitę.

JOHNSON & JOHNSON 
(GAS MASK DIVISION)

4851 W. 66th St. POR. 6272

STIPRIŲ MERGINŲ
Prie abelnų dirbtuvės darbų. Gera 
mokestis ir užtenkamai viršlaikio.

F. D. FARNAM CO.
4940 W. Flournoy

PATARNAVIMAI

» - ■

Mg

B

/»

M

slėptas trapiam inde, kuris 
kas valandėlė gali sudužti.

(Šv. Pranciškus) 
-

Daug kas nori steigti iš 
nauja todėl, kad nemoka 
nieko gero daryti. G. Palau

VYRAI IR MOTERYS

Visokio Amžiaus
Karo Dirbtuvėje 

★ ★
★ LENGVI ŠAPOS DARBAI
★ PO KARO APSAUGA
★ DIENĄ IR "YJAKTĮ ŠIFTAI
★ LAIKAS IR PUSE VIRŠ 

40 VALANDŲ
★ UŽTEKTINAI VIRŠLAIKIO 
.★ APMOKAMOS ATOSTOGOS
★ BONŲ PLENAS

Puikus restaranas naujame 
dirbtuvės budinke.

Patogi transportacija.

—TAIPGI—

DALINIO LAIKO 
DARBININKŲ

PASIRINKIT SAVO DARBO 
VALANDAS

J. H. STONE & SONS
4200 W. 42nd Place

VIRGINIA 3300

Šią vasarą ištaisytas ir gražiai atremontuotas “Draugo” namas, administracijos ir redak
cijos ofisai. Šiame atvaizde matome vieną iš ofisų, kuris puošiamas žaviu Zarasų apylinkės vaiz
du.

Kg rašo Anglijos laikraštis

Slaptojo Lietuvos Komiteto 
šauksmas dėl baisių žudynių

SLAPTAS LIETUVOS KOMITETAS ŠAUKIASI 
TARPTAUTINES PAGALBOS LIETUVIŲ TAUTĄ 
IŠSAUGOTI

(LKFSB) Savaitinis An
glijos katalikų laikraštis' 
“Catholic Herald“, š. m. lie
pos 21 d., Nr. 3047 įsidėjo 
pranešimą antrašte: ‘ ‘Išžu
dytieji Lietuviai”, kur ra
šoma: *

Dėl įspėjamų priežasčių 
šiame krašte nebuvo pa
skelbta atsišaukimas Vyriau 
šio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, išleistas liepos 10 
d. Tas atsišaukimas, per
siųstas per Londoną, skam
ba taip: “Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas 
praneša, kad Lietuva atsi
dūrė ant bedugnės krašto, 
nes antroji raudonųjų inva
zija reiškia mūsų tautos su
naikinimą,. Svyriuose visi lie

santrauką. Baltijos valsty
bės ir Lietuva, iškelia auto
rius, nebuvo Versalio sutar
ties padarinys. Jos pačios 
atsikovojo sau nepriklauso
mybę. Nurodoma aukšta Bal 
tijos valstybių kultūra ir 
atsiektoji mokslo pažanga, 
kai tose valstybėse beveik 
nebeliko neraštingų žmonių. 
Komunistų Lietuvoje tebuvo 
apie 1,500 ir jie kraštą val

dyti paėmė tik iš Maskvos 
malonės. Šiame kare Lietu-

Žinios iš Phila., Pa.
NELAIMINGAS ĮVYKIS

Iš priežasties čia buvusio 
gatvėkarių tarnautojų strei
ko, kaip kiti, taip ir inžinie
rius Feliksas Šliogeris į dar
bą ir namo buvo priverstas 
važiuoti taip, kaip pasitai
kydavo. Rugpiūčio 2 dienos 
vakare jam bevažiuojant na
mo iš darbo sunkvežimyje, 
kažkaip įvyko nelaimė, ku
rioje jam buvo nulaužta, vis-•A
na koja. Dabar jis yra gy
domas valdiškos dirbtuvės 

—- Navy Yard ligoninėje.
Nelaimės paliestas mūs 

viengentis inžinierius Šlioge
ris yra labai kilnus vyras, 
turįs virš 30 metų amžiaus, 
yra vedęs Oną česnakiūtę 
ir jie jau yra susilaukę vie*-

va (dėka nacių ir bolšęvi- nos dukrytės. Jo tėvu yra 
kų) nustojo daugiau, kaip Feliksas Šliogeris ir moti- 
250,000 žmonių. Jei kalbėti
apie 1940 m. rinkimus, tai, 
kaip autorius rašo, vėliau 
paskelbtieji faktai rodo, kad
per tuos “rinkimus” kaimuo 
se dalyvavo tik 16 nuoš., o

na a. a. Elena Šliogerienė. 
Jam gimus, jis buvo pakriks 
tytas a. a. kun. Juozapo Kau 
lakio, Šv. Kazimiero bažny
čioje, o jo krikšto tėvai bu
vo Adomas ir a. a. Zuzana 
Stanavičiūtė Garliauskai.tuviai išžudyti. Komitetas, miestuose mažiau 50 nuoš.

šaukiasi tarptautinės pagal- ; gyventojų. Rinkimų metu ne MUZIKALUS VYRAS 
bos lietuvių tautą išsaugo-| buvo keliamas klausimas ar 
ti.” prisidėti prie Rusijos.

INFORMACIJA reikalinga

REIKALINGA —- dabartinis adrenas 
JOHN BUDRECKIS ar JOHN BUR- 
DICK kuris pirmiau gyveno po ad
resu 4548 S. Cottage Grove Avenue. 
Turim gerų žinių jam. Raftykit ar 
pafiauktt— I. O. HINZE, i20 S. La 
Šalie St., Room 813, tel. RANdolph 
4042.

TAISOME
Skalbiamas Mašinas, Refri- 
geratorins, Dulkių Valytu

vus Ir Motorus 

TeL YARDS 1866. 

DARBAS GARANTUOTAS

1649 West 47th St

★ ★ ★★ ★ ★★ ★ *
★ For Salei
★ For RentI
★ For Helpl
★ For Service I
★ For Results i 

ADVERTISE
In America’s Oreatost

Laikraštis praneša, kad 
Svyriai yra maždaug už 40 
mylių į šiaurės rytus nuo 
Vilniaus. Pagaliau “Cath. 
Herald” tiksliai paaiškina, 
kad Vyriausia Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas yra 
slaptas vienetas, kuris jun
gia ir atstovauja visas par
tijas ir patrijiotines organi
zacijas, ir kuris vadovavo 
Lietuvos slaptajai kovai 
prieš vokiečius.

LIETUVA NUSTOJO 
250,000 ŽMONIŲ

Katedra nepaliesta
Lisieux, Prancūzija. — 

Pranešama, jog garsi ir gra
ži šv. Teresės katedra išli
ko nepaliesta, nors pats 
miestas visas griuvėsiuose.

Inžinierius Feliksas Šlio
geris yra ir muzikas. Ir kai 
čia prie Šv. Jurgio parapijos 
buvo organizuojamas lietu
vių ir lietuvaičių benas, jis 
ne tik kad buvo vienas iš 
pirmųjų kūrėjų, bet ir ins
truktoriumi, muzikos moky
toju, kol laikas jam leido 
šiai veiklai pasišvęsti.

Gavo atlyginimą

Rado labai brangu žiedą
NAHANT, Mass. — Corp. 

Princy Hastings, iš Shel- 
bania, Mo., rado dulkėtame 
kelyje žiedą. Kareivis manė, 
kad žiedas vertas kokį dole-

PARDAVIMUI

PARSIDUODA — 2 auk&ČIų 4 fletų 
po 4 kambarius medinis namas. 2 
karam garadžlus. Parsiduoda už la
bai prieinamą kainą. Dfll platesnių 
Informacijų kretpkltSa adresu — 917 
WE8T 84th STREET, (antram auk
šte Ifi prležaklo).

Tame pačiame laikraštyje,
’ tos pačios dienos laidoje,

dthnanian Daily Newspaper trečiame puslapyje tilpo dvie . . _ ,.
, o , rį. Rugpiučio 21 dieną jis 

jų skilčių straipsnis su Bal- ,.
.. ; , , . » , 'rastą žiedą pavede savo ofi-tijos valstybių žemėlapiu:, oficeria atfjimi.
The Baltic States. What is ,^ kftd Mrg T Morria Mur. 

their fate?’ Straipsnio au- r&y p<>mfret

— E8TABLISHED 1909 — 

CALU AN AD-TAKER 
CLASSIFIED OFFICE

Žemiškieji geidimai yra 
siškuosius mūs sparnus.

TEL.— RANDOLPH 9488

LITHUANIAN-DRAUGAS
THE LEADING LITHUANIAN 

ADVERTISINO MEDIUM

*********

torius, Bryan Bevan, prime
na paskutinius Sovietų ka
ro žygius ir susidariusį Bal
tijos valstybėms pavojų, ap- j Mrs. Murray buvo pašauk- 
rašo jų nepriklausomybės ta ir ji atpažino savo pa

kojo žiedo, kuri buvo pame
tusi.

kovas, duoda jų istorijos j mestąą žiedą, kuriame buvo ^medžiagos.

du deimantai ir emeraldas, 
žiedas turi tarp $10,000 ir 
$12,000 vertės.

Mrs. Murray’s apdraudos 
kompanija kareiviui Has- 
tings’ui atlygino $500, kai
po radybų. Kareivis nuste
bęs pasakė: “Gee”.

Buenos Aires, Arg. — čia 
susekta, jog veikia naujas 
nacių šnipų lizdas. Valdžios 
policija areštav.o daug agen
tų ir konfiskavo nemažai
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DEAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1884 South Oakley Avė. Chicago, HUnoU
Publiahed Daily, except Sundaye, 

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catbolic Press Aasociation

>6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago 
picero; Sc percopy.

Advertiaing in “Draugas” brings best results.DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

f -
Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:

Metams *........................................................................................... $7.00
Pusei metų ...-.................................................,.................. 4.00
Trims mėnesiams ^..................   2.00
Dviem mėnesiams »................................................................. LftO

t Vienam mėnesiui .................................................................. .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
.Metams ...............................................................  $6.00
Pusei metų ..................................................................................... 3.50
Trims mėnesiams ............................................................ 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................... 1.Ž5
Vienam mėnesiui ............................................t................. .75

mas nutarė tuojau išleisti dvi knygas anglų kalba: 
“The History of the Lithuanian Nation’’, kurią para
šė jaunas ir gabus istorikas kun. P. Chase (Cižauskas) 
ir “Catholic Lithuania’’, parašytą kun. dr. K. Gečio. '

Atsižvelgiant į tai, kad 'mums labai trūksta anglų 
kalba literatūros apie Lietuvą ir aplamai apie lietuvių 
tautą ir kad šiuo momentu yra labai svarbu tokią li
teratūrą kuo plačiausiai paskleisti, šis Kunigų Vieny
bės darbas reikia aukštai vertinti. Mes neabejojame, 
kad K. V. ir daugiau panašių veikalų pajėgs išleisti.

Kalbant apie knygas, džiugu pažymėti, kad Kunigų 
Vienybės seimas ir naują sumanymą pravedė. Jis nu
tarė įsteigti Amerikos Lietuvių Istorinę Draugiją <r 
sudarė jai vadovauti komisiją iš kun. J. Karaliaus, 
kun. J. Balkūno ir kun. T. Chase.

Šis sumanymas yra labai svarbus ir jo realizavimas 
nuoširdžiai sveikintinas. Netenka abejoti, kad Ameri
kos lietuvių katalikų visuomenėj jis susilauks ir pri
tarimo ir reikalingos paramos.
LAIŠKAS PREZIDENTUI

Užsieniuose:
Metams :.......................................................................................... $8.00
Pusei metų ..........................................................■....................... 4.50
Trims mėnesiams ............................... ......................................'. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu.' 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma Ui padaryti ir neprialusčiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig • savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
*Tumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomąja mašinėle).- paliekant, didelius 
arpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumų. Pasenusios 

korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as secqnd-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, UI. 
ĮJnder the Act of March 3. 1879.

Karai) prieš savo "globėjus"
RUMUNIJA IR NACIAI

Savotiški Rumunijos “kvizlingai“ bendradarbiavo su 
Vokietijos naciais, nes tikėjosi, kad jie juos globos 
ir su jais laimės tas teritorijas, kurias laiko savomis, 
būtent Besarabiją, Bukoviną ir Transylvaniją. Krašte 
buvo įsteigta griežta diktatūra, prismaugta žmonių 
Ir isve. Kvizlingai rumunus smaugė su Hitlerio piktų 
Agentų pagalba. Jauni vyrai prievarta buvo varomi 
į kariuomenę ir siuntė juos į Rusijos gilumą kariauti 
drauge su naciais. Hitleris savo karo reikalams tušti
no Rumunijos žibalo šaltinius ir kviečių aruodus. Lie
josi rumunų kraujas, žmonės vis labiau buvo vergijos 
retežiais surakinami, kraštas apiplėšiamas, visokiais 
būdais išnaudojamas.
NAUJU KELIU

Bet, kai šiomis dienomis rumunų “globėjo” Hitlerio 
jfgos visuose frontuose pradėjo negailestingai braškėti, 
rimunų vadai prasikrapštė akis ir suprato, kad ben
dradarbiavimas su Hitleriu, tai išėjimas su velniu 0- 
buoliauti. Jie pajuto, kad jie ne tik obuolių negaus, 
bet ir terbą gali prarasti.

Todėl-jaunas Rumunijos karalius Mykolas pašalino 
kvizlingų valdžią, į ją pakvietė kitus žmones, nutraukė 
ryšius su Berlynu ir atsistojo kariauti greta sąjungi- 

. H?ukų prieš nacius.
REIKŠMINGAS ŽYGIS

Pirmoj vietoj rumunams teks savo kraštą išvalyti 
nuo nacių, kurie juos ligšiol “globojo”. Todėl Rumu
nijos viduje šiuo metu eina kruvini susirėmimai.

Hitleriui netekti Rumunijos — reiškia daug netekti. 
B^3 netenka turtingų žibalo šaltinių, derlingų laukų.

Moralinis gi smūgis yra labai didelis.
Taip kaip prieš baigiantis pirmam pasaulio karui 

Blkanų valstybės pirmosios pradėjo išsitraukti iš ka
ro, atrodo, kad ir dabar taip vyksta. Rumunija jau 
paaitraukė. Bulgarija svyruoja ir netrukus, aišku, nu
trauks ryšius su Berlynu. Neilgai laikysis ir Vengrija, 
įį Vienu žodžiu, Rumunijos padarytas žygis yra labai 
reikšmingas. Juo pranašaujama, kad Hitlerio dienos
jąu yna suskaitytos.

Geri nutarimai ir konkretūs darbai
SUSIRŪPINIMAS LIETUVIŲ ŠELPIMU

Kunigų Vienybės seimas, buvęs Chicagoj praėjusį tre
čiadienį, pavyko visais atžvilgiais ir mes tud nuošir
džiai džiaugiamės. Iš seime susidariusios nuotaikos ir 
nutarimų juntame, kad veiklioji mūsų kunigų organi
zacija, ligšiol daug gražių ir naudingų darbų nudirbu
si, ateity dirbs dar vieningiau ir platesniu užsimojimu, 
pea to reikalauja šių laikų kritinga lietuvių tautos* 
būklė.

Tenka su pasitenkinimu konstatuoti, kad seime stip- 
■lai ir nuoširdžiai parėmė Bendrąjį Lietuvių Amerikie
čių Šelpimo Fondą ir nutarė visose parapijose suorga
nizuoti jo veiklius skyrius. Toks nuoširdus pritarimas 
Ziltikrina fondui gyvą ir sėkmingą veiklą. Nuo karo 
tHikentėjuFiems mūsų tautiečiams yra didesnis užtik- 
trinimas greitesnės ir gausingesnės pašalpos.

Prie Kunigų Vienybės veikiančioji literatinę komi
siją pasiūlė seimui išleisti keletą vertingu veikalu. Sei-

Ir daugiau svarbių nutarimų K. V. seimas padarė, 
kurie, neabejojame, bus paskelbti vėliau. Seimas, kaip 
jau buvo paskelbta, pasiuntė Prezidentui F. D. Roose- 
veltui sveikinimą ir prašymą ir toliau stovėti už at- 
steigimą laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Lie
tuvos respublikos.

Ta pačia proga tenka pažymėti ir tą, kad Chicagos 
didieji dienraščiai labai plačiai ir palankiai aprašė 
Kunigų Vienybės seimą, jo eigą ir nutarimus. Iš to 
irgi yra nemaža nauda lietuvių tautos kovai ginant 
savo šventas teises.

★

Gerų žinig akivaizdoje
Paryžius, Maraeille, didžiausieji Prancūzijos miestai 

jau išlaisvinti. Jau išlaisvintas ir svarbusis miestas ir 
uostas Bordeaux ir miestas Grenoble. Amerikiečių ka
riuomenė jau pasiekė Šveicarijos sienas. Visos sąjun
gininkų jėgos rekordiniu greitumu žygiuoja arčiau Vo
kietijos sienų. Tos visos džiuginančios žinios kalba 
apv greita, visos Prancūzijos išlaisvinimą ir taip pat 
visišką sąjungininkų pergalę.

★

Gina mažųjų tautu teises
Vašingtone vis tik rimtai rodoma susirūpinimo ma

žųjų tautų likimu. Daug kalbama apie Sovietų Rusijos 
planus pasigrobti Lenkiją ir Baltijos valstybes. Jung
tinių Valstybių kongrese tai sukelsią didelių ginčų.

Kongresmanas Compton L White (iš Idaho) padarė 
tokį pranešimą:

“Iš Švedijos ateina žinios apie bolševikų vedamus 
persekiojimus okupuotoj Lietuvoj. Atrodo, kad to
kie pat persekiojimai eina bolševikų okupuotoj Lat
vijos teritorijoj, kurie įėjo Latvijon nepadarydami 
preliminaraus pareiškimo, kad Sovietų Rusija respek
tuos Latvijos suverenitetą ir karo laikų tarptautines 
teises.

‘ ‘Priešingai, savo komunikatuose užsieniams So
vietų Rusija, laužanti tarptautinę teisę, skelbia Lat
viją kaipo ‘išlaisvinama Sovietų teritorija’... Kokiom 
teisėms yra vadovaujamasi? Tokios teisės1 neegzis
tuoja.”

Vis tik džiugu, kad kongresmanų rūmuose atsiran
da vyrų, ginančių mažųjų tautų teises į laisvą ir ne
priklausomą gyvenimą.

★

Geras ir naudingas leidinys .
Lietuvių Amerikiečių Informacijų Centras New Yor- 

ke išleido labai svarbią knygelę, kuri pavadinta — “An 
Apeal to Feflow Amerlcans on behaflf <of the Baltic 
States“. Po šiuo atsišaukimu — appeal pasirašo lietu
vių, latvių ir estų kilmės jungtinių organizacijų atsto
vai.

Knygelėje, pasiremiant grynais faktais, įrodoma, kad 
nei Jungtinės Valstybės nei kitos demokratijos nepri
pažino ir nepripažįsta (1940-1941 m.) Lietuvos okupa
cijos.

Įrodžius, kad Baltijos valstybės ginklo jėga buvo 
užgrobtos, kad tas užgrobimas nebuvo demokratijų 
pripažintas, kad Jungtihių Valstybių nusistatymas yra 
stovėti už visų tautų, didelių ir mažų, laisvę ir nepri
klausomybę ir, kad lietuvių, latvių ir estų tautos trokš
ta ir siekia gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu, 
todėl atsikreipiama į Amerikos visuomenę, prašant už
stoti jų teises į suverenų valstybių gyvenimą.

Pirmoje vietoje prašoma, kad dabartinę Sovietų Ru
sijos armijų Baltijos valstybių okupaciją sektų Inter- 
AIlied Military Control ir, Inter-AIlied Bu ropes n Advi- 
sory Committee prižiūrint, būtų vedamas tų valstybių 
laisvės ir nepriklausomybės atsteigimas.

Knygelėje sudėta aštuoni labai svarbūs prašymai, 
liečianti pačius aktualiuosius Lietuvos dabarties ir a- 
teities reikalus.

ALMANTAI PAĖMĘ PARYŽIŲ, VAROSI TOLIAU

Sąjungininkų ir prancūzų jėgoms paėmus Paryžių, na
ciai smarkiai stumiami atgal visa linija nuo Šveicarijos- 
Italijos rubežiaus iki Biscay įlankos. Nauji alijantų iš
laipinimai padaryti jau prie Bordeaux; pietuose, ameri
kiečiai paėmė Grenoble, ir traukia Lyons linkui, kur grę- 
sia perkirsti geležinkelių linijas tarp Vokietijos ir Pietų 
Prancūzijos.

PIERRE MAURIGE

PAMESTIEJI
ROMANAS

Iš Prancūzo Kalbos Išverti 
JUOZAS POVILONIS

(Tęsinys)

—Pamatysime! Kaip tu 
vadiniesi legijone?

—Liudvikas Enguerran-
das.

—Na, to* jau “per daug!
—Ar tu taip manai?
—Taip. Man atrodo, kad 

tuo tarpu galėjai pasirinkti 
kitą vardą—pavardę.

—Aš Enguerrando varcįą 
paėmiau prisiminti tiems, 
kurie mane čion atvijo. Bet, 
kaip matai, aš niekados ne
norėjau vadintis Maksu.

Maksas vėl nusijuokė:
—Tavo nelaimei, mano 

tikrasis vardas yra ne Mak
sas; bet Liudvikas. Mane 
vadino Maksu, tik kad at
skirtų nuo tėvo.

—Taigi, tavo vardu vadi
namas aš tuojau einu į ko
vą.

—Taip, mano seni.
Ir su pašaipa pridūrė:
—Puiku, bandyk tą vardą 

išgarbinti. Jie ten bus lai
mingi, jei sužinos vieną die
ną iš laikraščių, kad kapra
las Liudvikas Enguerrandas 
—ar seržantas, tu tam turi 
gabumų—yra įsigijęs gar
bės! Ak! leisk man pasijuok 
ti iš pokšto, kurį tu jiems 
iškrėsi!

Aš nenorėjau tęsti šito 
pasikalbėjimo, bet už poros 
dienų po šito įvykio gavau 
jūsų laišką, klebone, ir kitą 
nuo Teresės, kuriai jūs ką 
reikiant pranešėt, ir kuri 
šaukėsi į mano širdies ge
rumą...

Ak! aš jums užtikrinu, 
buvo tai man žiaurus ban
dymas. Turiu jums prisipa
žinti, kad, sutikęs Maksą, 
bėgantį nuo teisingumo, aš 
nudžiugau, kad ta audra iš
tiko jo šeimą.

Toliau, jūs man visai tei
singai priminėt, kad neiš- 
mintihgi tėvai jį iš pat vai
kystės paleido be globos,

kad jo kalte yra mažesnė, 
kad mes negalime jo nei 
teisti, nei juo labiau smerk
ti, i rkad Kristus, kuris man 
dovanojo, negesina dagčio, 
kuris dar rūksta.

Aš susipratau ir, kada 
pajutau save nugalėjęs, su
radau Carlemont išdėstyti 
jam jūsų norą.

Komendantas pradž i o j e 
patraukė pečiais ir sakė, 
kad čia klystama, ir kad 
Haineux už įvykdytą nusi
kaltimą užsitarnavo kulką į 
galvą, o ne pasigailėjimą. 
Paskui jis sutiko su mūsų 
nuomone. Haineux bus pri
imtas į mano kuopą ir taip 
pat į mano būrį.

Aš turėjau Maksui pra
nešti tikslą, kurio mes sie
kėme. Aš jam pasakiau, kad 
aš jį seksiu, kaip saugočiau 
savo .paklydusį brolį-

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avenue

Telefonas — POBTSMOUTH 9021
W. VIRO. LUMP — Sijoti..........$9.80
STOKEB COAL, Aukštos rūšies, $7*45 

2 syk plautos, Chemiškai prirengtos
BLACK BAND LUMP................... $11.25
PETROLEUM COKE (Course) JĮ2 50 
PETROLEUM COKE (PBe Ron) $ĮQa95

Įvairios žinios
CUKRAUS KIEKIS 
KONSERVAVIMO REI
KALAMS TOKS PAT

Kainų Reguliavimo Įstai
ga praneša, kad ūkininkėms, 
šeimininkėms ir kitiems vai
sių, vaisių sunkų ir uogie
nių namuose konservuoto- 
jams bus duodama šiais 
metais pakankamai cukraus 
pagaminti tokiam pat kie
kiui kaip ir 1941 metais.

Anksčiau namų konserva
vimo reikalams buvo duo
dama daugiausia 250 svarų 
cukraus vienam konservavi
mo sezonui. Dabar gi, jeigu 
pavieniam konservuotoj ui jo 
pagamintų produktų parda
vimui reikia daugiau nei 250 
svarų, jis gali išpildyti ap
likaciją vietinėj Kainų Re
guliavimo Įstaigoj (OPA), 
prašydamas padidinti cuk
raus kiekį iki tiek, kad jis 
galėtų pagaminti tiek pat 
konservuotų vaisių kaip ir 
1941 metais.

Ši teisė galioja tik tais 
atvejais, kai papildomai gau 
tas cukrus yra naudojamas 
gaminti tokiems vaisių kon
servams, kuriuos perkant 
reikia naudoti mėlynuosius 
ženklus.

KETVIRTIS MILIJONO 
APKRĖSTŲ VYRŲ

Daugiau nei ketvirtis mi
lijono karo tarnybai užsire
gistravusių vyrų buvo rasti 
netinkami kariuomenei, nes 
kraujo analizai parodė, kad 
jie buvo užsikrėtę sifiliu. J. 
A. V. Viešosios Sveikatos Į- 
staiga apskaičiuoja, kad a- 
pytikriai toks vyrų kiekis 
buvo išgydytas.

125,000 tų vyrų jau yra 
priimta į kariuomenę, o 140,- 
000 galės būti priimti, jei 
nebus rasti netinkamais dėl 
kitų priežasčių.

Karo Gamybos Įstaiga sa
ko, kad naminių skalbiamų
jų mašinų ir taip pat siuva
mųjų mašinų dalių gamybą 
pataisymo ir pakeitimo rei
kalams numatoma padidin
ti, nes palengvinti gaminto
jams nustatyti apribavimai 
turimiems rezervams.

STASYS LITWINAS SAKO:
T\ H 12 12 Tai Geriausias Laikas Pirkti
UnD— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

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

APROKAVIMĄ IR PRISTATYMĄ TEIKIA DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas.

CARR MOODY LUMBER CO.
303# 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vai. pp.
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NEŽINOMAS GARSIOS KATEDROS LIKIMAS
A TTC’P'D A T TT A * įdomios žinios apieU 0 1 Xl/xJLil 1 XX penktąją žemės kamuolio dalį,

KTTAI a RRliKA J°8 gyventojų*, gyvūniją, 
Kaso nUN, A. ŪKIŠKA. augmenis ir taip toliau.............

NAMŲ FRONTAS
RESTORANAI IŠKABINS 
KAINŲ SĄRAŠUS

nustaty.us kiekius. 
Daviea pasakė: “ Tenka

rūšių eukalipto išdirbama 
geriausia degtinė. Eukalip
to. lapai išduoda sveiką kva
pą ir valo suterštą orą. Bet 
nežiūrint milžiniškos vertės, 
to naudingo medžio, austra- 
liečiai kerta juos be pasi
gailėjimo. Prie to prisideda 
nemažai avių bandų savinin
kai. Jie mano, kad sunaiki
nus medžius turės didesnes 
ganyklas ir daugiau žolės 
savo bandoms. Nes po me
džiais žolė nelabai auga. Bet 
taip manydami didelei apsi
rinka. Iškirtus medžius, ne
turint reikalingos drėgmės, 
žemė virsta tyrlaukiu. Taip 
jiau iš tolo matyti daug 
aukštų medžių laukuose, ku
rie išrodo kaip baidyklės — 
nudžiūvę, bet nenukirsti. Tai 
yra dėlto, kad tiksliai aus- 
traliečiai aplink nukajpojo 
žievę ir paliko, nudžiūvimui. 

Australijoje kai kuriose 
7entiv, m*este’ v*s žiūri vietose yra labai mažai drėg 

mės ir retai lietus lyja, bet 
tie nudžiūvę medžiai vis tiek

Miškai ir medžiai

Oro srovės turi didelę įta- 
’ką kaip ant žmonių, taip ir 
ant augalų.

Australija randasi šilta
me krašte. Oro srovės šilu
ma pakyla iki 120 laipsnių 
virš nulio. Dėl tos priežas
ties Australijos miškai, gė
lės, ir žolė skiriasi nuo šiau
dinių šalių. Australijos miš- 
'kai ir didelei skirtingi nuo 
tų, kuriuos mes matome čia, 
ant vietos gyvendami, ir ku
riuos matėme Lietuvoje.

Laiminga toji šalis, kurios 
plotuose auga miškai. Miš
ko medžiai ne tik šalies pa
puošalas, bet taip jau ir 

^sveikata. Kaip žmogus be 
drabužių^ taip šalis be miš
kų. Miškas duoda drėgmę 
laukams, derlių dirvoms ir 
kilnų vaizdą žmogaus akims. 
Žmogus nors priverstas gy-

Kainų Reguliavimo Jstsi-1 eriPažinti' kad gazullno re‘ 
ga praneša, kad 400,000 A-! “"X jdnta-
merikos restoranų iškabino m“ vl8ame kraMe' nes vis 
rugpiūčio 16 d. aukščiausių ^-'1 ir dkuglau gamln,ų 
kainų sąrašus keturiasdešim feina karo relkalam« ” 
čiai valgių arba svarbiau-1 Ypatingai gazolino rezer-
sių maisto produktų, šios 
kainos nustatytos prisilai
kant kainų, kokios buvo tuo
se restoranuose 1943 metų

vai yra sumažėję New Ycr- 
ko uosto apylinkėje ir Nau
jojoj Anglijoj, nes toms sri
tims normaliai gazolinas

balandžio mėn. 4-10 dieno- priititomas specialiais sunk 
mis. | vežimiais, kurių daugelis

Taisyklės tuo reikalu nu- pastaruoju laiku pervesta 
statytos kooperuojant Res-' kariuomenės reikalams. Vi- 
toranų Industrijos Pataria.- dūrinio Atlanto ir Pietryti -

į mišką.
Rašant aęie Australijos 

miškus ir medžius, galiu pa
sakyti, kad toje šalyje gam- 

Utinio grožio mažai randasi. 
Dėl tos priežasties ne visus 
Australijos milžiniškus plo
tus bus galima apgyvendin
ti, nors skaičius žmonių to
je šalyje priaugtų.

Šiame rašte neturiu tiks- 
•o aprašyti visus Australi

joje medžius, bet, kad tu
rėti šiok^tokį supratimą, 
reikia ką nors pasakyti apie
keletą.

Visoje Australijoje, kur 
tik medis gali į žemę šaknis 
įleisti, auga taip vadinamas 
eukalipto medis. To medžio 

^^■eima yra stebėtinai įvairi. 
^Ttetai sutiksime kitą tokį 

medį, kurio rūšis būtų taip 
skaitlinga. Keturi šimtai rū
šių to stebėtino medžio, su
daro eukalipto šeimą. Taip 
jau gamta surėdyta, kad tas 
medis auga ne tik derlingo

je žemėje, bet ir tyruose, ant 
^Rtalnų ir pakalnėse, tarp ak

menų ir uolose. Per tūkstan
čius mylių, keliaujant jei ir 
nieko kito nematysi, bet 
matysi eukalipto medį. Eu
kalipto įpilkai-žali ploni la
pai randasi galūnėse jo ša- 

^kų. Pasitaiko matyti ir ki- 
^tomis spalvomis išmargintų 

lapų, kaip tai raudonais, o 
dažnai ir bronziniais taš
kais. Eukaliptas prisitaiko 
prie gamtos, jo grožė ir jo 
vertė priklauso nuo žemės 
ir oro. Išaugęs derlingoje dir 
voje auga tiesus, gražus, 
storas ir ilgas. Tyruose la- 

ai skurdžiai atrodo. Stebė
tina, kad eukaliptai išdygę 
toje pačioje žemėje, prie tų

išsilaiko ant savo kelmo per 
ilgus laikus ir labai gadina 
išvaizdą apylinkės. Austrą 
Ii jos miškai labai reti ir tarp 
jų auga šioki-toki krūmai.
MILŽINAS MEDIS 
“BAOBAB”

Šiaurinėje dalyje Austra
lijos auga medis vadinamas 
“baobab”. Taip jį vadino 
pradiniai žmonės, tuo pačiu 
vardu vadina jį ir baltieji. 
Išvaizda jo nepatraukianti: 
betvarkingai išsišakojęs į vi
sas puses išrodo kaip kokia 
baidyklė. Bet jis yra dide
lei naudingas. Tur būt, nie
kur kitur pasaulyje nėra to
kio medžio, kurio storumas 
siektų nuo 30 iki 40 pėdų.

Australija, nežiūrint įi tai, 
kad iš visų pusių vandens

majam Komitetui.
Šios taisyklės bus priva

lomos visiems restoranams, 
kavinėms, viešbučiams, ka- 
feterijoms, maisto krautu
vėms, soda fountains, pen- 
sijonams, barams, valgyk
loms ir visoms kitoms val
gymo ir gėrimo įstaigoms.

Kiekviena aukščiau pami
nėta įstaiga privalo viešai 
išstatyti 40 svarbiausių vai-, 
gių aukščiausias kainas. Vie 
nos tų kainų bus standarti
niams valgiams, o kitos at
skiriems dalykams, kaip 

! sendvičiams, sriuboms ir
Vaizde rodoma garsi Notre Dame katedra, ant Ile de la Cite salelės, Seineo upės j tam panašiai, 

pakrantėj, pačiam Paryžiaus miesto viduryj. Nors prancūzų sukilėliams patrijotams 
pavyko salelę greit paimti ir iš ten varytis į Paryžių, dar nežinoma ar katedra nuken
tėjo kovų metu. (Acme-Draugas telephota)

Net ir vaikai kalėjime...

Baisios ir sunkios dienos išfremtųjų Į 
tolimąjį Sibirą. . . . . . . .

ŠIURPUS GYVENIMAS BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

(LKFSB) Neseniai iš Chi- no ištremtojo į Sibirą. Tasai
cagos buvo pasiųsta pinigų 
vienai tremtinei į Sibirą. Pi 
nigai grįžo su prierašu, kad 
nebuvo galima įteikti, nes 
adresatė neatsišaukė jų pa-

apsiausta, bet yra daug to- Į aiimti. Per pora gi piekuti- 
kių sausų plotų, kur kaip njų metų su ta tremtine dar
žmonės, taip ir gyvuliai 
daug nukenčia dėl vandens 
stokos. Kada užeina sauslai- 
kis, visos duobės išdžiūna ir 
tada laukiniai ir naminiai 
gyvuliai gaišia nuo trošku
lio. Nelaimė būna ir žmo
gui, toliau nuklydusiam nuo

buvo galima palaikyti šioks 
toks susisiekimas laiškais ir 
telegramais. Yra pagrindo 
manyti, kad bolševikai ją 
perkėlė, nepalikdami galimy
bės net jai skirtų pinigų 
persiųsti. Šitokių atsitikimų 
žinoma ir daugiau, kad as-

tremtinis pasakoja, kad jam 
teko sėdėti bolševikų kalė
jimuose, kur tarp kitų kali
nių buvo uždaryti net šeše- 
rių metų vaikai. Prasidėjus 
rusų vokiečių karui būrį 
tremtinių atgabeno prie šiau 
rinio Uralo, kur jiems teko 
basomis kojomis vaikščioti 
po užšalusią žemę. Maisto 
stoka buvo baisi. Dviejų, tri
jų svarų kepalėlį duonos duo 
davo 10-12 vyrui. Kitą tokį 
gabalą gaudavo per pietus 
drauge su skurdžia sriuba,
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1943 metų balandžio 4-10 
dienos kainaraščiai privalo

nėse valstijose, kur gazoli
nas daugiausia pristatomas 
vamzdžiais ir vandens ke
liais, rezervai yra daug ge
resnėje padėtyje.

Davies nuneigė gandus, 
kad esą šiaurės rytų dalyje 
gazolino^ rezervai esą tiek 
sumažėję, jog motoristai ne
gausią net to, kas jiems pa
gal kuponus teisėtai priklau
so.

‘ Jei tik civiliai motoris
tai nesiskubins jiems leisto 
kiekio gazolino pirkti iš kar
to, gazolino užteks kiek leis
ti pagal kuponus” — pa
reiškė Davies, pridėdamas, 
kad “No Gas” iškabos pa-

Įdomybes iš 
Mt. Carmel, Pa.

Kun. dr. Končius vis po
sėdžiauja. Tai vyras, kurs 
šiuo metu daugiausiai rūpi
nasi ir sielojasi Lietuvos 
reikalais.

Regina Bendorius dirban
ti Bell Telephone Co., Read- 
ing, Pa., gavo dovaną — auk 
einę plunksną — už tai, kad 
per penkiolika metų būda
ma savo pareigose nei vie
nos dienos “nepramistavo”.

Iš Mt. Carmelio lietuvių 
parapijos į karinę tarnybą 
yra liuosnoriai išėjusių ar
ba pašauktų viso 260 vyrų.

Dr. P. Kvederavičius, ki
lęs iš Mt. Carmel, yra padė
jėjas viršininko (superinten

būti parodyti tiems klijen- j prastai atsiranda po to, kai 
tams, kurie norėtų juos pa-: netikė s i atskiros gazolino 
matyti. Kainaraštyje priv.a- stotys užplūsta pirkėjais.” 
lo būti nurodyta “mūsų
aukščiausias kainos arba ir 
žemiau”, paremtos 1943 me
lų kainomis.

Beveik 30,000,000 asmenų 
valgo dalinai arba ištisai 
viešose valgymo įstaigose ir

PAGERINIMAI
NAMUOSE

Ten kur namuose įvedami 
kapitaliniai pagerinimai, ar
ba padidinamas ar sumaži-

,__ . ... . . , namas aptarnavimas, įnven-tam reikalui apytikriai kas-L .torius, baldai ir įrankiai vieš 
bučiuose bei bendrabučiuo
se, nuogios direktorius gali

met išleidžia 9,000,000,000 
dolerių, kaip pareiškė Kai
nų Reguliavimo Įstaiga.

NEBUS GAZOLINO 
PALENGVINIMŲ

Gazolino administrato
riaus pavaduotojai Ralph K.
Davies numato, kad jokių 
palengvinimų Rytinio pakra
ščio motoristams gazolino 
reikalu nebus iki šios vasa
ros ir rudens pahaigos, bet
už tat bus pakankamai ga- j Darbas yra gražiausia vy 
žolino tenkinti racionavimu ro ypatybe.

atitinkamai ir nuomos skir
tumus išlyginti, prisilaiky
damas suteiktų pagerinimų 
vertės, kaip apie tai infor
muoja Kainų Reguliavimo J- 
staiga.

Mylėti reiškia savo džiu
gesius sudėti kito asmens 
džiugėsiuos. — Leibnitz.

nai pasitaiko, kad tas mil
žinas medis išgelbsti žmo
nes nuo baisios mirties. Ta
me medyje jis randa sultin
go maisto, o buvusių šakų 
skylės yra taip gilios, kad 
jose dažnai randasi šiek tiek 
ir vandens. Vanduo jame 
laikosi per ištisus mėnesius 
Net ir tada, kada galutinai 
vanduo išgaruoja iš po žie
vės to medžio sultimis trokš
tantis žmogus atsigaivina, 

pačių aplinkybių, skiriasi K to medžio žievės išdirba- 
savo išvaizda ir ūgiu vieni* J3108 geriausios ir stipriau

vandens Šaltinio. Todėl dalmuo, uimezg* ryšį su » o kji kuriomis vi[ dent) didžiosios Danvil’e,
vo giminėmis USA, staiga 
senuoju adresu pasidaro ne
bepasiekiamas, pranyksta 
kažkur paslapčia išvežtas 
toliau.

Laikmatis "Ameryka-E- 
cho” š. m. rugp. 13 d. iš
spausdino pergyvenimus vie

nuo kitų. Tas medis buvo. 
yra ir pasiliks begalinės ver
tės žmonių gyvenime. Ne tik 
pats medis, bet ir jo lapai 
yra labai vertingi. Iš euka-

^^ipto medžio lapų aliejaus 
daromi įvairios rūšies vais
tai nuo šalčio, reumatizmo 
Ir kitų, taip jau apvalymui 
suteršto oro. Be to, iš jo da
romi geriausi dažai. Euka
liptas yra kietas medis; aus- 
traliečiai juomi iškloja ke-

3ios virvės, taip jau ir dra
bužiai. ?0 tokiais medžiais 
keleiviai apsistoja (poilsiui. 
Tas medis karts uuo karto 
atstoja gyvenamąjį namą. 
Tų milžinų medžių vidurys 
dažnai yra tuščias, kur daž
nai apsigyvena net visa šei
ma. šiaurinėje Australijoje, 
netoli Wyndham miestelio, 
viename tokiame medyje bu
vo įrengtas kalėjimas, į ku
rį tilpdavo apie 30 kalinių

dėl tie medžiai keleiviams 
esti užeigos vietos. Prie jų 
apsistoja pasilsėti kupranu
garių karavanai, nešini įvai
rias prekes. Kai kurie ant 
medžio šakų išraižo savo pa
vardes ir atsilankymo me
na. Medžio žievei sukietė- 
jus, raidės laikosi labai il
gai. Šitos rūšies medžiai gy
vena .šimtmečius. Nieks iš 
australiečių neatsimena, kad 
būtų matęs nudžiūvusį “ba
obab” medį. Jis nepūna ir 
negenda, taip jau nebijo nei 
baltųjų skruzdžių, kurios 
viską naikina. Kai kurie 
mokslininkai yra nuomonės,

siškai duonos negaudavo. Bu 
vo dažnos kratos, kurių me
tu išrengdavo nuogai ir tą 
patikrinimą atlikdavo kuo 
šlykščiausiai. Visus geres
nius daiktus, kaip laikro
džius, retežėlius, rašomąsias 
plunksnas, netgi dokumen
tus nuo tremtinių atėmė. Už 
mažiausį nepaklusnumą — 
karceris, kur vietos — vos 
tik apsisukti; jei ten negau
na įsinešti dėžės, tai turi 
susirangę ant drėgnų grin
dų snausti. Dieną ir naktį 
— dega šviesa. Valgia — 
puodukas ir pusantro svaro 
duonos.

Aplinkui girdisi kitų ne
laimingųjų verksmas, keiks
mai ar maldos, net gi klyka
mas mažų kūdikių, kurie čia 
pakliūva, su motinomis. Ne

Pa., psychiatrinės ligoninės.

Du lietuviai gydytojai — 
dr. Justin ir dr. Lastauskas 
— tarnauja kariuomenėj. 
Taip pat tarnauja kariuo
menėj ir dantistas dr. A. 
Andriulionis. X

niai buvo saugomi totorių, 
kurie šaudavo į kiekviena, 
kurs artinosi prie spygliuo
tų vielų tvoros. Tremtiniai 
turėjo dirbti po 12 va’andų 
per dieną ir dar po 2-3 va
landas laiko praleisti viso
kiems patikrinimams, stovė
ti eilėje laukiant valgio ir 
t.t. Miegui likdavo po kokias 
5 valandas. Laisvą dieną 
gavo tik vieną nėr 2-3 mė
nesius, bet ir tą dieną turė
jo pakelti pagrindinį patik
rinimą. Šitokias baisenybes

J?
PENKIOLIKA (15) METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠPARDAVIMAS
25% Nuolaida Ant Visų Prleš-karę Padirbtų Daiktą!

Bprtncalnlai 
Matramt

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

Ateikite šiandiel

Stadio Ooucb

Šioje Australijos dalyje nė- daugelis tų medžių yra 5 ar-

kuo geriau ir kameroje. Jų turėjo pergyventi tremtinis 
kameroje buvo 15 žmonių ii prof. P. Skowyry, kurs po 
vietos tiek mažai, kad kaii lenkų-rusų susitarimo galėjo 
kurie turėjo sėdomis naktį sugrįžti iš ištrėmimo dar gy- j 
praleisti, nebuvo vietos kur1 vasties nepraradęs ir pra-Alius ir jie išlaiko sunkiau-

*sius vežimus. Iš kai kurių į ra gelžkelių, nei žmonių. To- Iba 7 šimtų metų senumo. [atsigulti. Lageriuose tremti- įnešti apie tremtinių kančias.

Tekfonas SEELEY 8760

.ROOSEVELT
FURNITURE COMPANY

^tsia WE8T ROOSEVKLT BOAO
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AMERIKOS OFICfERIAI JAPONŲ NELAISVĖJE

Šie amerikiečiai karininkai, japonų suimti Bataanui kri
tus, manoma japonų laikomi Zentsuji stovykloje, netoli 
Tokyo. Iš kairės j dešinę: Lt. Col. E. B. Miller, Brainerd. 
Minn.; kapt. J. A. Muir, Brainerd, Minn.; kapt. J. John
son, Šalinas, Cal.; kapit. E. L. Burke, Brainered, Minn.; 
Lt. J. Hummel, ir Lt. R. Swearingen, Brainerd, Minn. 
(Acme-Draugas telephoto)

Didelės svarbos knyga

$v. Panelės Marijos Apsireiškimai 
Liurde, ir įvykę stebuklai

ĮDOMIA KNYGĄ APIE ŠVČ. PANELES MARIJOS 
APSIREIŠKIMUS LIURDE IR STEBUKLUS IŠLEI 
DO ‘DARBININKO ’ ADMINISTRACIJA.

Veiklūs Brazilijos tūkstantinė lietuvių minia.
— Liepos 15 d. savo tra

dicinį koncertą buvo sumu
šęs “Vyčių” choras.

— Liepos mėn. 16 d. L. K. 
Bendruomenė minėjo Da
riaus ir Girėno žygį. Prog
ramoje — kalbos, deklama
cijos ir choro dainos. Į visus 
parengimus lietuviškoji vi
suomenė gausiai atsilankė.

— Šv. Juozapo lietuvių 
parapijoje, Sao Paulo, pra
ėjusiais metais buvo 321 
krikštai ir 73 šliūbai.

(LKFSB) Mūsų korespon
dentas oro paštu praneša iš 
Brazilijos, kad šiais metais 
Sao Paulo lietuvių kolonijo
je iš atitinkamų įstaigų lei
dimus veikti yra gavusios 
šios lietuvių organizacijos: 
Lietuvių Katalikų šv. Juo
zapo Bendruomenė ir “Vy
tis”.

Be jokio abejojimo gali
ma sakyti, kad stebuklai y- 
ra vienas svarbiausių krikš
čionybės pagrindų.

Evangelija yra vien ilga 
stebuklų eilė. Kristaus gi
mimas yra stebuklas. Jo at
sikėlimas iš mirusių taip pat 
stebuklas.
KAS YRA STEBUKLAS

reiškimai Liurde’ ’, pajunti, 
kad tikėjimas žymiai sustip
rėja. Vyskupas Būčys labai 
vaizdžiai ir įdomiai aprašė 
Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimą Liurde. Skaitai ir 
vis nenori padėti knygos ne
perskaitęs iki galo. 
GALINGAS GINKLAS

— Liepos mėn. 1 d. Liet. 
Kat. Šv. Juozapo Bendruo- 

, menės choras suruošė lietu- 
i viškos dainos koncertą, va-

Juliu Maniu, garsus Ru- dovaujant muzikui J. Stan-
Aukokite savo kraują su

žeistiems kareiviams per A.

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DENIN. 
4557 So. Wood Street, Chic&go, Illinois 

-------- -ooo---------
ONA JASPARIKNft, ra*.
N. BTRVTNSKAS, niuuisq ra*.

oooooo LABDARYBE oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA Vyskupo Bučio parašyta 

knyga: “šv. Panelės Mari- 
Apsireiškimai Liurde”

ANASTAZAS VALANČIUS, pirm.
K. /ODELIS, ST. CIBULSKIS, t. ntrm.

Besirengiant prie 
pikniko

Labdarių Sąjungos tradi
cinis rudeninis išvažiavimas- 
piknikas bus sekmadienį, ru
gsėjo 3 d. nuosavame — lab
darių ūkyje Orland Park, III. 
Kuopos šiam piknikui rūpes
tingai rengiasi. Jcn turės 
gardžių užkandžių., šaunių 
gėrimų;, gražių ir brangių 
dovanų ir visokiausių pa- 
marginimų. Centro valdyba 
ir komisijos pasirūpins su
rengti atitinkamą, programą, 
kuri bus ir naudinga, pamo
kinanti ir palinksminanti.

Berods ir sakyti nereikia, 
nes visi žino, kad šio išva
žiavimo visas pelnas yra ski 
riamas lietuvių senelių prie
glaudos namui baigti. Na
mas yra, statomas labdarių 
ūkyje — Holy Family vi
loj, kur ir išvažiavimas į- 
vyks. Todėl atvažiavftsieji, 
jei to namo dar nėra matę, 
turės gerą progą jį pama-

munijos sodiečių vadas, ku- i kūnui. Koncertan atsilankė R. Kryžių 
ris kviečiamas į Gen. Kons-1 - ------I
tantin Sanatescu naujai ku
riamą kabinetą, Rumunijai

Stebuklai ir šiandien į 
vyksta. Bet krikščionybės jos 

ir
juos bando neigti. Bet vis- į gu tais, kurie juokiasi iš 
tiek stebuklas palieka ste-1 stebuklų ir bando juos neig-

priešai stebuklus puola ir, yra galingas ginklas kovai karą Vokietijai.
s-! L .L (Acme-Draugas telephoto)

Atsišaukimas į 
visuomenę

Lietuvių R. K. Labdarių
Sąjungos stialtomos senelių 
prieglaudos reikalai kryps
ta geron pusėn. Yra gauti 
ne tik reikalingi valdžios j gamtišku, tai yra aukščiau 
leidimai namui įrengti, bet l už paprastas gamtos jėgas

siais katalikais, daug kata
likiško susipratimo ir sąmo
ningumo įgausime, kai per
skaitysime knygą: “šv. Pa-

padaryti susitarimai ir ki
tais atžvilgiais. Jo Eksce
lencijos arkivyskupo Samuel 
A. Stritch noru yra, kad 
prieglaudos įrengimo dar
bas tuojau būtų pradėtas ir 
dar šiemet užbaigtas.

Kad greičiau ir sėkmin
giau darbą baigti, aišku, y-

buklu. ti. Kurie juokiasi iš stebuk-
Stebukhi mes vadiname ir bando juos neigti, mes 

kokį regimą įvykį, kuria ne- 'patarkime jiems perskaity-
galima išaiškinti gamtos Į- ti vyskupo Bučio įdomią neles'Marijos "Apsireiškimai 
statymais. Stebuklas stovi knygą, kuri parodys jiem3 Liurde.”
aukščiau paprastų gamtos tikrą padėtį faktų ir nesu-! vyskupas Būč aiškiai 
jėgų, todėl ji vadiname ant- griaunamų įvykių šviesoje. J fgktaig įrodo> kad stebuklai 

Mums labai svarbu būti yra galimi įp jįP įvyksta, 
sąmoningais ir susipratu- K. B.bei įstatymus stovinčiu reiš

kiniu. Iš to taip pat aišku, 
kad tik vienas Dievas gali 
kištis į gamtos įstatymu^ 
ir todėl tikras stebuklas, iš
einąs iš gamtos įstatymų ri
bų, rodo, jog čia veikia Die
vas, ir Jo veikirpas pasireiš
kia ypatingu ir nepaprastu 
būdu.ra reikalinga lėšos. Todėl, 

šiuomi atsišaukiama į pla- Pirmoje vietoje didžiau- 
čią Amerikos lietuvių visuo- sias stebuklas yra.pats Kris 
menę prašant aukų. Neabe- tus. Jei Jis nėra antgamtiš- 

i jojama, kad į šį svarbų rei- ka esybė, kaip Jis galėjo 
kalą atkreips savo dėmesį duoti pasauliui idėjų, kurių 
mūsų organizacijos ir drau- žmogaus protas pasiekti ne- 

i gijos, kurios yra prašomos gali'? Jo mokslas tiek auks- 
iš savo iždų paaukoti ir iš tesnis už didžiausių filosofų
narių aukų parinkti. Neabe- 

kad mūsų profesi-kadiJ0]am9

PASKOLOS 
DAROMOS 

ant Pirmų Morgičių
ai ptg«”n| aaoAhnt) — be komtttae 

PAS

MUTUAL FEDERAL
Savings and Loan Assn. of Chicago
2202 W. CERMAK RD...........................Tel. CANal 8881

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

$500.00
U. s.

WARmokslą, kaip saulė, palygin
ti su žvakelės šviesa. Jis y- 
ra vienintelė pasaulyje esy
bė, kuri kalbėjo ir veikė 
kaip Dievas.
STEBUKLAI IR ŠIAN
DIEN ĮVYKSTA

Kristus gyvendamas žemė 
je padarė ne vieną stebuk
lą. Stebuklai ir šiandien Į- 
vyksta. Jų įvyksta ir šioje 
šalyje. Ypač nemažai stebuk

tyti. Patys pamatysite, ,........................ a ., x . iionalai ir biznieriai taip patdar yra reikalinga nemažai ___ .__ .
darbo ir aukų, kol tus ga
lima galutinai namą baigti į 

ir jame senelius apgyvendin- j
ti. - !

Kalbant apie namo staty-1
bą, malonu yra dar kartą 
pranešti skaitytojų ir lab-1
darių žiniai, kad statybai ................
reikalingi valdžios leidimai j ^nUa *r iv mama
yra gauti. J. E. arkiv. Sa-i Kas dirbome ir aukojome j ių įvyksta Liurde, Prancū-1 
muel A. Stritch, pasikalbę- Labdarių Sąjungai ligšiol, į zijoje, kur Šv. Panelė Mari-j 
jime su lietuviais klebonais, nesigailime, nes mūsų pasi- ja apsireiškė paprastai mer

šji kartą gausingiau prieg 
laudai paaukos. Darbo žmo
nės irgi prisidės ar didesne 
ar mažesne auka. Labdariai 
nė mažiausios aukos neat
mes. Kad ir mažiausia auka, 
bet nuoširdžiai aukojama Ir 
greitai aukojama, yra reika-

pažadėjo savo globą ir pa- aukojimo rezultatai yra di- 
ramą. Statybos komisija ga-1 den Turime nuosavą ūkį, 
lutinai planuoja darbą pra- p3statytas gražus trijų aukš 
dėti, neg ir Garbingojo Ga
nytojo noru yra, kad prie
glaudos namus dar šiemet 
įrengti.

Šios žinios yra smagios

tų mūro namas, naujai at
remontuoti ūkio trobesiai, 
gana daug gyvo ir negyvo, 
ūkio vedimo inventoriaus,

ir jos mus ragina dar dau- liudija, kad ligšiol yra daug 
giau padirbėti, dar gausiau nuveikta. Ir, be to, viskas 
aukoti ir gausiau labdarių! yrft ižmokėtg, be skolos .Tad, 
parengimus lankyti.

Atsižvelgiant į tai, labda
rių kuopos ir centras krei
piasi į| plačią lietuvių vi
suomenę, prašant gausingai 
suvažiuoti į tradicinį išva-

pagrindas padėtas stiprus. 
Nereikia užmiršti ir to. kad 
ir dabar labdarių, ūkyje yra 
užlaikoma keliolika senelių. 
Kai bus užbaigti rūmai, jų

žiavimą labdarių ūkin rug- į skaičius keleriopai padidės, 
sėjo 3 d. Pasirūpinkime, kad
šio rudens išvažiavimas bū- šiuo svarbiu Labdarių Są-
tų atžymėtas įr dalyvių gau- j veikimo momentu
sumu, ir įvairumu, ir suteik- nuoširdžiai prašome ateiti 
ta parama kilniam tikslui — labdariams į talką ir savo 
senelių prieglaudai. auka ir darbu.

PIRKITE PAS TUOS BIZNIERIUS,
KURIE SKELBIASI "DRAUGE"

gaitei, kurios vardas Berna
deta.

Apie Šv. Paneles Marijos 
Apsireiškimą Liurde yra pa
rašęs vyskupas Petras Bū
čys, MIC., įdomią knygą,I
taip pat toje knygoje ap
rašomi įvykę stebuklai Liur
de. Knyga yra pavadinta 
“Švenč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde”. Neseniai šios 
knygos išėjo trečioji laida. 
Trečiąją tos knygos laidą iš
leido “Darbininko” adminis
tracija, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Ma.ss.

“Darbininkas” labai dide
lį darbą atliko, išleisdamas 
“Šv. Panelės Marijos Apsi
reiškimai Liurde” knygos 
trečiąją laidą. Minima kny 
ga turi 510 puslapių ir daug 
įvairių paveikslų iš Liurdo, 
ir aprašyta keli stebuklingi 
išgijimai ir įdėta išgijusių 
asmenų paveikslai.

Kai perskaitai knygą: 
“Šv. Panelės Marijos Apsi-

Per
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Penktadienis, rugp. 25, 1944 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

SVEIKINA KARO DIDVYRĮ Pranešimai
Šv. Pranciškaus Seserų 

Vienucdy.no Chicagos apskri
ties susirinkimas įvyks šeš
tadienį, rugp. 26 d. E. Ged-

Išdaužė ■r

Gen. D. D. Eisenhower, vyriausias aliantų karo vadas 
Prancūzijoj, aukšto ordeno Oak Leaf Cluster įteikimo 
proga sveikina majorą generolą T. Lawton, paprastai va
dinamą “Lightning Joe”, komendantą Septintojo Oro 
Korpuso. Maj. gen. Lawton labiausiai yra pasižymėjęs 
kare Normandijoj. (NCWC-Draugas)

CHICAGO IR APYLINKĖSE
West Pullmano North Sidės žinutės

SS

Neteko $1,000
NEW YORK. — John

Kreitzer, 34 metų. Elliott,
IU., rugpiūčio 23 d. buvo nu
gabentas į ligoninę. Jis bu
vo subadytas. Jis pareiškė

vilienės namuose, 4639 So. policija^ kad buvo užpultas 
Hermitage Avė., 8 vai. vak. i jr apiplėštas dviejų vyrų 
Skyrių atstovės malonėkite | Taft viešbutyje. Iš John 
atsilankyti. Valdyba į Kreitaer viešbučio kamba- I

ryje buvo atimta $1,000 ke- t 
Bridgeport, — Šv. Pran-1 ieįvįnįų čekių. Jis sutiko du 

ciškaus Seserų Vienuolyno vyrU8 ir juoa pakvietė į sa- 
Rėmėjų 1 skyriaus susirin
kimas įvyks penktadienį, 
rugpiūčio 25 d., parapijos 
mažoje salėj, antrame auki
te, '7:30 vai. vak. Rėmėjos 
malonėkite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

Valdyba

Zion, III. — Vagys užva
kar išdaužė Harold Graf 
krautuvės langą, prie 29-os 
ir Galilee Avė., bet nieko i 
kito nepaėmė kaip tik vieną 
budilninką laikrodį (alarm 
clock).

Namų Taisytojas
Kontraktorius

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

GEO. BORCHERTAS
10546 S. Artesian, CED. 1739

vo kambarį.

ndUIIPnO^ Juozas Daugirdas, buvęs
* J ! parapijos komitete, šiomis

MIRĖ 1 dienomis išvyko į U. S. Ar-
Rugpiūčio 15 d. ryte mirė ’ mY- 

visų gerbiama, pavyzdinga
ir dora mergelė — Julė An-i Julius Radišauskas, kuris 
druškaitė. Prieš pora metų išbuvo du užjūryje,
a. a. Julelė (taip visi ją va- parvyko pailsėti keliolikai
dindavo) pradėjo jausti goi- 
terio kamuojama, padaryta 
operacija ir tas negelbėjo, 
mergaitės sveikata vis ėjo 
mažyn ir Panelės Šv. į Dan
gų Ėmimo dienoje paliko šį

[ItARGtTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAATTS ĮSTEIGTAS BAL. U, 1983 M.

WHFC - 1450 kilos.
SEKMADIENIAIS — nuo 1 

iki 2 vai. popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nuo 
9:30 vai. vakare.

EXTRA PROGRAMAS Penk
tadieniais ano 7 Ud 8 v. v.

GUCIO ofiso adresas:

6755 S. Western Avė., Chicago, III.
ĮmI Telefonas — GROvehUl 2242

BARBORA PUIDOKIENE
(po tivato NumgaudalM)
MtrC rugp. 23d.. 1944m„ 7:- 

S0 vai. vakare.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš 

Telšių apukr., Židikų parap., 
Dtlbikų kaimo.' Amerikoje iš
gyveno 37 metus

Paliko dideliame nuliūdime: 
4 dukteris Liudvisę ir žentą 
Antanų Robey. Zofiją, ir žentą 
Mykolą Rudį, Placidą ir žentą 
Albertą Pajauską, Jievą ir žen
tą Pranciškų Jucių; 3 sūnus 
Antaną ir marčią Margaret, 
Kajetoną'ir marčią Irene, Ra
polą ir marčią Oną; 18 anū- 
ūkų ir 4 proanūkus: ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų.

Velionė priklaus© prie Tre
tininkų ir Apaštalystės Maldos 
draugijų.

Kūnais randasi pašarvotas na
muose, po adresu 3314 South 
Union Avenue., tel. YAR. 7141.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiūčio 28d. Iš namų 8:00 
vai. ryto bus atlydėta į Švento 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:— Dukterys, Sanai, 
Žentai, Marčios, Anūkai. Pm- 
anūkai ir visos kitos Giminės,

Laidotuvių direktorius: An
tanas M. Phillips, telefonas 
JYARds 4908.

Išgelbėjo Biblija
Corp. Robert Welch, 327 

Waukegan Avė. parsiuntė 
savo žmonai Bibliją, kuri jį 
išgelbėjo nuo mirtieą. Vie- , 
nes kovos metu Prancūzijo
je kareiviui pataikė šrapne
lio dalis. Bet jo laimei Bib
lija ją sustabdė, taip kad 
jis tik lengvai sužeistas.

Amerikos Lietuvių Bend
ro Fondo 6 skyriaus, Brigh- 
ton Parke, svarbus susirin
kimas įvyks šiandien, rugp. 
25 d., 8 vai. vak., Hollywood 
svet., 2417 W. 43 St. Visi 
lietuviai Brighton Parko ir 
apylinkės prašomi būti su
sirinkime. Labai svarbus rei
kalas. Kviečia visus —

Skyriaus valdyba

Bridgeport. — LGF 1-mo 
skyriaus susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 29 d., Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambaryj, 
7:30 vai. vak. Susirinkimas 
labai svarbus. Prašome visų 
narių> susirinkti ir naujų at
sivesti. Valdyba

Tomeitė išaugo 
butelyje

Joseph Cichy> 2824 No. 
Mobile A've., savo pergalės 
darže pastebėjo tomeitę iš- 

, augusią butelyje. Tomeitė
------------ turi apie 6 colius. Tomeitės

Jonas Šimkus buvo parvy-! šakelė įlindo į butelį ir iš-

dienų pas tėvelius.

Bernardas Kizelevičius, bu 
vęs parapijos komitete, tar
nyboj išbuvęs pora metų,
buvo sugrįžęs pas tėvelius, 

pasaulį. Gailisi jos tėveliai, ir išvyko eiti savo pa- 
brolis ir sesutė, gailisi ir vi
sa parapija, nes buvo visa
dos linksma, visiems gera, 
ir daug dirbo parapijai, cho- 
re ir prie Sodalicijos.

reigų.

Pasivijo per Burm? 
Bėgančius Japonus

KANDY, Ceilonas, rugp. 
24. — Sąjungininkai kariai, 
kurie vejasi iš Indijos pasi
traukusius japonus, padarė 
kontaktą su priešu 10 mylių 
gilumoje Burmoje.

Sąjungininkų lėktuvai su
naikino 10 priešo upės laivų 
prie Kalew, Chindwin klony, 
ir šešis jų sužalojo.

. 2 S

GARY, INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA

PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PflONE 9000 1117 ROOSEVELT STREET

kęs iš Mexico keliolikai die- 
nų, praleido pas motiną. Ki
tas sūnus Viktoras neturėjo

augino tomeitę. Jis dabar1 
nežino ar butelį sudaužyti ] 
ir išimti tomeitę ,ar dar pa-

Rugpiūčio 19 d. iš šš. Pot- prOgQg pavykti jau išvyko į laikyti kaipo parodai daly-
ro ir Povilą parapijos baž- kur tai 
nyčios po iškilmingų pamal
dų tapo palaidota Šv. Kazi-

kelį.

Stanislovas Nausėda par
vyko atlankyti savųjų. Jis

miero kapuose. Bažnyčioje 
už jos sielą buvo laikomos 
kartu trejos šv. Mišios. Prie tarnauja U. S. Laivyne 
didžiojo altoriaus Mišios bu
vo su asista, kurias atnaša
vo kleb. kun. M. Švarlis.
Prie šalinių altorių šv. Mi
šias atnašavo buvęs klebo
nas ir daug dirbęs šioj pa
rapijoj — kun. A. M. Lin
kus ir buvęs vikaras kun..
S. Gaučys.

Reikia pasakyti, kad a. a.
Julės šermenyse ir laidotu
vėse dalyvavo minios žmo
nių.

IŠVYKO POILSIUI

D

Pavedė ištirti
Betty Dylicz, 18 metų, chi- 

cagietė, kuri kankino savo 
mažąjį kūdikį, teismas pa
vedė gydytojui ištirti jos 
proto sveikatingumą.

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

Mūsų klebono kun. M. I 
Švarlio asistentas kun. Juo-I 
zas Makaras perai savaičių 
išvyko atostogų.
PARVYKO ATOSTOGOMS

Parvyko iš Texa» valstijos' 
rodos dešimčiai dienų pasi- į 
matyti su savo šeimynėle. | 
tėveliais ir giminėmis U. S. 
kareivis — Jonas Peredna. 
Aišku, kad visa Chicaga ži- 
no Joną, nes tai žymus dai
nininkas baritonas, kuris 
daug dainavo ir veikė šal- 
timiero radio programose.

Bap.

Skaitykite ‘Drangą”.

Jūsų Maldos
YRA DEL 

MIRUSIŲJŲ

Jūsų Gėlės
YRA SIUNČIAMOS

LAIDOTUVĖMS 
KAD SURAMINUS TUOS, 

KURIE LIŪDI

KREIPKITĖS PRIE MU8 
TIESIOG IR 8UTAUPY- 
KIT AGENTŲ KOMISĄ.

suvirs aeo paminklu 
RANDASI PAS MUS JLJSŲ 
PASIRINKIMUI.

Geriausio Mnteriole M Darbe.

Mūsų MENO ŠEDEVRAI pri
davė daugeliui mūsų Lietuviams 
klientam* pilną patenkinimą 

Didyste Ofisas Ir Dtrfctorti

VENETIAN
Štai vienas U mūsų gralių MONUMENT CO. 

paminklinių produktų.
DIDYSIS Oflaas U Dtrbtovt: 527 N. WE8TEBN AVĖ. 

(N«uu Ornad Avo.)
PBONE: REELEY 6108Į ką mažas įprasi, tai ir 

užaugęs atrasi.

DANGIŠKASIS DVARAS
ARBA

ŠV. LIUITGARDOS MALDA
Trumpi apmąstymai apie Kristaus Kančią. Knyge

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

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

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

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

Remkite ir platinkite "Draugą", nes jis ir 
jus remia ir kovoja už kilnius idealus.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIBEKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
‘Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčia# VRLTUI Visose 
Chicago* Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

Vieningai dirbkime už Lietuvos nepriklausomybę

NULIŪDIMO VALANDOJE

Kreipkitės į -
ANTHONY B. PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 South 50th Avenue, Cicero
Telefonas CICERO 2109

6812 So. Western Avė., Chicago
Telefonas GROvehill 0142

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
Jflaų finansiškam stoviui prieinama*.

NAŠIAI
Chleago*
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aaociacijoa.

AMBULANCE
Patarnavimas

Dienų Ir Nakų

Mes Turime 
Koplyčias

Visose Miesto 
Dalyss

LACHAWICZ IR SUNAI
2814 VVEST 28rd PLAOE 
10706 S. MODGAN A VE.

Phones: GANAL 2515 
COMMODORE 5765 

PULLMAN 1276

L. BUKAUSKAS
10821 SO. MICmGAN AVĖ. Phone PULLMAN 9661

X ANTANAS M. PHILLIPS
8807 UTUANICA AVĖ.___________Phone TARD8 4908

J. UULEVICIUS
4848 SO. CAUFORNIA AVĖ._______ Phone LAP. 857Į

P. I. RIDIKAS
8854 SO. BALJ8TED ST. 710 W. 18th aTHKICT
_____________  Telephone YARDS 1419__________

L J. ZOLP
1646 WE8T 46th BT. Phone YARDfl 0781

MAŽEIKA
8819 UTUANICA AVĖ.

EVANAUSKAS
Phone YARDS 1188—81

Vienucdy.no


LIETUVIAI Kariai Kovoj 
už U.S. LAISVĘ ir* *

Pavergtųjų Išlaisvinimą
Brolis ir sesuo Dėdės Šamo tarnyboje

Jo tėvai, Julius ir Marijo
na Bliznikai, gyvena 2319 
9th St., Rockford, III. Anta
nas turi dar tris seseris — j 
Oną, Bronę ir Suzaną — ir į 
vieną brolį Stanislovą.

Pažymėtina, jog jo sesutė 
Zuzana irgi tarnauja Dėdės 
Šamo tarnyboje, laivyne. Jos 
aprašymas čia pat irgi tel
pa.

Antanas dažnai parašo 
laišką savo brangiems tėve-

Karys Antanas Bliznikas . iįams. Sakosi, sveikas, visu 
gimė 1920 m. liepos 24 d., kuo patenkintas, viskas kol

ANTANAS BLIZNIKAS

Rockford, III. Rockforde 
taip pat išėjo pradinį moks
lą. Baigė Lincoln High 
School.

Antanas Dėdės Šamo ka
riuomenėn išėjo 1942 m.,
lapkričio 10 d. Iš pat pra
džių pateko artilerijos sky
riuje ir paskirtas prie sun
kių armotų. Šiuo laiku ran
dasi kur nors Prancūzijos 
fronte.

kas gerai jam sekasi.

t

DTBNRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

JCRININKŲ KLĖBAS

Kongresmanas Otis Bland (dešinėje), mayoras Cowles Taylor ir kun. dr. Edw. E. 
Swanstrom, War Relief Services, — N.C.W. C., — sekretorius, naujai atidarytame ka
talikų jūrininkų klube. Klubas neseniai atid arytas Newport News, Va. Tai yra 10-tas 
klubas, kuris tvarkomas War Relief Services. (NCWC-Draugas)

Penktadienis, rugp. 25, 1944

Laiškas iš karo fronto

Lietuvis karys kalbėjosi su New Yorko 
arkivyskupu Spellman

Didvyriškumo pavyzdys

Lakūnas išgyveno 8 dienas prispaustas 
po nušautu lėktuvu

VIENA KOJA ĮLAUŽTA. — NUGARA GAZOLINO NU
DEGINTA. — RANKOS PIRŠTAI NUŠAUTL — 
ĖMĖ VALANDĄ LAIKO IŠTRAUKTI IŠ PO LĖK
TUVO. — PAGAUTAS TARP NACIŲ ĮR AMERI
KIEČIŲ KULKŲ.

Karo departamentas pa
skelbė 1,674 Jungt. Ameri
kos Valstybių kareivių pa
vardes, kurie buvo sužeisti 
įvairiuose karo frontuose. Iš 
jų 39 iš Chicagos apylinkės. 
Tarp kitų randasi Pvt. Vla
das Kazelas (Europoje), ku
rio motina, Mrs. Ona Kaze- 
las, gyvena adresu 4019 So. 
Campbell Avė.,. ir 2nd Lt. 
Jonas Barisas (Viduržemių 
fronte), kurio motina, Mrs.

ZUZANA BLIZNIKAS

Zuzana Bliznikas gimusi 
1917 mv sausio 24 dieną, 
Rockford, Illinois. Jai teko 
pradinį ir aukštesnį mokslą 
gauti Rockfordo apylinkėse. 
Baigusi High school, kurį 
laiką dirbo.

Bliznikaitė tarnybon išėjo 
1944 m. balandžio 5 d. Savo 
naują darbą Dėdei Šamui

Karo laiku pasitaiko daug 
karžygiškumo ir nepapras
tos drąsos pavyzdžių. Kova 
gimdo herojus. Kai kurie at
sitikimai tokie nuostabūs ir 
nepaprasti, jog verčia kar
tais pamanyti, jog gali atsi
tikti tiktai apysakose.

Bet štai vienas iš dabarti
nio karo atsitikimas, kuris

Zuzana iš pat pradžių labai. žadina žmoguje ir užuojau- 
pamilo ir šiandien patenkin-! tos ir pagarbos. Jį pasakoja
ta ir džiaugiasi, kad turi 
progos prisidėti prie gyni
mo mylimos šalies.

Zuzana ne viena iš Blizni-
Andrew Barisas, gyvena ad- Į kų šeimos tarnauja Dėdei 
resu 10810 Edbrooke St. Šamui. Jos brolis Antanas 

yra kariuomenėje ir šiuo lai
ku randasi kur nors Prancū
zijoje. Jo aprašymas čia pat 
telpa.

Zuzana, kaip ir brolis, ne
pamiršta nei savo brangių 
tėvelių, nei kitų šeimynos 
narių. Ji dažnai parašo žine
lių namo ir iš jos laiškų ma
tyt, kad linksmutė ir paten
kinta.

Išplaukė laivas
JERSEY CITY, N. J. —

Švedų laivas Gripsholm, vež
damas vokiečių karo belais
vius ir ligonius, apie 12,000 
maišų pašto ir tonus Kalėdi
nių siuntinių amerikiečiams 
karo belaisvams Vokietijoje, 
išplaukė į Goteberg, Švedi
ją. Ten bus pasimainyti ir
paimta amerikiečiai karo ! Gelbėkite karių gyvybes 
belaisviai ir pabėgėliai. aukokite savo kraują.

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• BRANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama
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STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

garsus karo korespondentas 
Ernie Pyle.
8 DIENAS ANT NUGAROS

Alijantams stumiant vo
kiečius atgal, amerikiečių 
gruįtė užtiko nušautą ir ap
sivertusį britų lėktuvą. Ka
reiviai pribėgo ir ėmė jį ap
žiūrėti. Vieni parpuolę ant 
kelių žiūrinėjo vidun per ne
didelę skylę orlaivio šone.

Ten jie pamatė, po apsi
vertusiu lėktuvu, gulintį la
kūną. Vietos tiek mažai, kad 
negalėjo jis nė pasijudinti. 
Dar labiau, kad jo kojų be
veik nematyti, nes jos už
verstos visokiausių susisu- 
kinėtų lėktuvo instrumentų. 
Brito marškiniai buvo at
plėšti nuo krūtinės, ir jis 
rūkė cigaretą.

Pamatęs vieną kareivį, 
gulintis lakūnas su šypsena 
prabilo: “Oh, helio”. Pa
klaustas kaip jaučiasi, bri
tas atsakė, kad labai gerai, 
ypač apsidžiaugė pamatęs 
atvykusią pagelbą.

Kareiviai užklausė gulin
čio, kaip ilgai jis taip gulįs

NUDEGINTA NUGARA ;
Po lėktuvu buvo tiek ma

žai vietos, jog lakūnui nebu
vo galima pasijudinti. Jo ko
jos buvo aukščiau galvos. 
Negalėjo jų ištiesti, nes bu
vo instrumentų ir kitų su
lankstytų lėktuvo dalių pri
spaustos. Turėjo šiek tiek 
valgyti, keletą lašų vandens. 
Visa tai taip ėjo per aštuo- 
nias dienas ir naktis. Lėk
tuvui apsivertus, lakūnui 
po nugara pribėgo išsilieju
sio gazolino, kuris nugarą 
mirkydamas gerokai apde
gino.
NUŠAUTI PIRŠTAI

Ėmė valandą laiko iki ka
reiviai britą ištraukė iš po 
griuvėsių. Lakūnas vsą lai
ką ramiai užsilaikė. Net at
siprašė kitų, kad sutrukdė 
jų laiką.

Paskui lalthnas pasakojo 
kas jam buvo atsitikę. 
“Skrendant naktį, į mano 
lėktuvą vokiečiai ėmė šau
dyti kulkosvaidžiais. Patai
kė į vieną motorą. Matyda
mas, jog peržemai skrendu, 
kad būtų galima šokti, aš : 
užžiebiau šviesas, manyda- ( 
mas galėsiąs kaip nors nu
sileisti. Švesas pamatę, na- Į

tė vilties.
Paguldžius lakūną ant 

neštuvų, jis pats prasitarė: 
“Kažin ar galimas daiktas, 
kad aš čia taip išgulėjau aš- 
tuonias dienas ir naktis?”

Kiti kareiviai nusišypso
jo. Gydytojas priėjęs pasa
kė: “Nėra mažiausios abe
jonės. Ėmė mums visą pus
valandį kol iškirtome skylę 
prie tavęs prieiti. Buvai ge
rai viduj “užpečėtytas”. O 
dar tavo koja buvo sulaužy
ta ir prispausta. Gali būti 
tikras, jog nebuvai niekur 
išėjęs.”

Nešdami vežiman lakūną, 
kiti kareiviai ir be pasaky
mo buvo įsitikinę, jog turėjo 
su savim tikrą karžygį.

T. Sgt. Eduardas Lapins
kas (žinomo biznieriaus Al. 
Dargio, 2425 W. 67th str., 
dukters vyras) rašo iš karo 
fronto Europoj, kad vieną 
dieną išklausęs šv. Mišių, 
kurias laikė New Yorko ar
kivyskupas F. Spellman ir 
iš jo rankų priėmęs Šv. Ko
muniją. Jisai sužavėtas gar
bingojo arkivyskupo nuošir
dumu ir malonumu. “Po pa
maldų arkv. Spellman vaikš
tinėjo ir sveikinosi su kiek
vienu kariu ir kalbėjosi. Pri
siartinęs prie manęs, klausi
nėjo, kaip man sekasi, iš kur 
aš esu kilęs, prie kokios 
bažnyčios priklausau ir t. t. 
Be to, arkivyskupas prašė 
paduoti namiškių vardus ir 
adresus, kuriems žadėjo pa
rašyti po laiškutį, kai sugrįš 
į Ameriką. Todėl nenusiste
bėk”, rašo seržantas Lapins
kas. “jei vieną gražią dieną 
gausi laišką nuo arkv. Spell
man.”

Serž. E. Lapinskas šiuo 
metu esąs sveikas. Pasilgęs 
žmonos, dukters ir kitų na
miškių.

/ mus

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje &

Žolėmis atkeršijo
YONKERS, N. Y. — Miss 

Ruther Toepfer, 17 m., pa
traukė teisman Rowland 
Blinston, 22 m., už tai, kad 
jis nuodingomis žolėmis 
(poison ivy) išmozojo jai 
veidą ir rankas. Jis taip pa
sielgė, kad ji pasakiusi ne
norinti jo daugiau matyti.

NATHAN 
K ANTĮ. It 

*Ij<4><uvUku 
ftnluluM"

Chicagos vidurmiestyj va
kar sugautas nacių karo be
laisvis, Cpl. Willy Grosebley. 
Detektyvas F. Barton jį 
įtardamas paprašė Groseb-. 
ley parodyti savo registra
cijos kortelę. Vokietis buvo 
nuvestas policijos stotin, 
kur paskui paaiškėjo, jog 
Cpl. Grosebley yra karo be
laisvis, Chicagon pėsčias at
ėjęs iš Camp Grant, Rock
ford, III.

Prašo $200,000
Vyriausiame teisme iškel

ta byla už $200,000 prieš sa
vininkus gyvenamo namo, 
prie 4333 So. Wentworth 
Avė., kur prieš kelias savai
tes ištiko gaisras ir mirtinai 
sudegė du juodukų vaikai.

Brangus apalpimas

Susikūlė
Užvakar prie 51-os ir So. 

Richmond gatvės susikūlė 
gatvėkaris ir trokas. Motor- 
monas ir vienas gatvekario 
keleivis sunkiai sužeisti. 
Dar 8 asmenys lengvai su
kratyti ar sužeisti.

Dentistui Dr. F. Scharff, 
1954 Irving Park rd., taisant 

čuuata^nte^pyiėkui.i^ d."tta apalpo jauna 
komi.. Vienas Šovinys patai-!blon<hne "“‘T’ at«a“ 
kS man j toj,, o trečias ran- vlnę8 >r • lS of,B° Paleid«8'

dentiatas pasigedo savo pi
niginės ir $280.

Skelbkite^ “Drauge”.

kon, nukirsdamas visus pirš
tus iki pat kaului. Lėktuvas 
pilvų sudavė žemę. ir kiek 
pašliaužęs, apsivertė aukš- 
tieninkas. Taip savo “kalė-

ant nugaros. Jis atsakė, kad jime” buvau prispaustas. Po 
negalėtų pasakyti, kadangi to nieko daugiau neatsime- 
jam laikas jau susimaišė. |nu iki kol atgavau sąmonę.” 
Bet jis atsiminė kokią dieną
jo lėktuvas buvo nušautas.
Ir kai jis pasakė dieną, ka
reiviams iššoko akys, ir vie
nas netyčia sušuko: “Vai,
Dieve tu mano!” Lakūnas, 
sunkiai sužeistas ir surakin
tas po apsivertusiu lėktuvu, 
ten gulėjo taip ant nugaros 
aštuonias dienas!

Girdėjau šaudymus. Su
pratau, jog patekau vokie
čių ir amerikiečių ugnies vi
durki. Per dienas, vokiečiai 
ir amerikiečiai pasimainy
dami, stūmėsi • ir traukėsi 
atgal.” Praėjo dienos. Britas 
kartais primigdavo, kartais 
apalpdavo. Buvo baisiai iš
troškęs. Bet niekad nepame-

Greit pabėgo
Iš Baker’s rūbų krautuvės 

parodos lango, 6814 South 
Halsted str., anksti praeitą 
trečiadienį vagys pavogė 
kailinių už $2,000. Kai tik 
kilo aliarmas, vagys tuojau 
su kailiniais pabėgo. Polici
ja atvyko po 3 minučių, kai 
aliarmo balsas kilo, bet va
gys jau buvo pabėgę.

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

X Kun. J. Karalius, She- 
nandoah, P.a., kun. P. Leke- 
šis, Maspeth, N. Y., ir kun. 
J. Bali (Baltruševičius), 
Scranton, Pa., Chicagos bu
vusiame Kunigų Vienybės 
seime, rugpiūčio 23 d., iš
rinkti centro valdybon.

X 2nd Lt. John Barisas, 
kurio tėvai gyvena šiuo ad
resu. 10810 So. Edbrooke 
Avė., Chicago, III., tapo su
žeistas Viduržemio jūros a- 
pylinkės fronte. Apie tai pra 
nešė Karo Departamentas 
rugpiūčio 23 dieną.

X Kun. dr. J. Končius, U 
LRFA pirmininkas, trečia
dienį lankėsi Chicagoj — at
laikė fondo valdybos susi
rinkimą, dalyvavo Kunigų 
Vienybės seime ir aplankė 
mūsų dienraščio redakciją.

X Leonardas šimutis1, ka
ro aviacijos seržantas, va
kar atvyko pas tėvus atos
togas praleisti. Atvykęs ra
do ir savo brolį lakūną Joną 
beatostogaujantį. Su juo jau 
apie pora metų nebuvo susi
tikęs. Tuo būdu visa šimu
čių šeima keletai dienų su
sirinko į savo namus pasi
dalinti įgytais iispūdžiais ir 
džiaugsmui.

X Kun. A. Morkūnas, M. 
I.C., Tėvų Marijonų namų 
Marianapoly, Thompson, 
Conn., viršininkas, vienai 
dienai buvo atvykęs į Chi- 
cagą dalyvauti Kunigų Vie
nybės seime.

X K. Barauskas, Luding- 
ton, Mich., farmeris, džiau
giasi, kad gerai užderėjo 
peaches (persikai).

X Kun. A. Sandys, buvęs 
“Laivo” redaktorius, grįžda
mas iš atostogų, praeitą tre 
čiadienį buvo sustojęs Chi
cagoje. Jis išvyksta studi- 
joms į Marąuette universi
tetą, Milwaukee, Wis.

X Andrius Daugirdas, 
“Draugo“ vyriausias agen
tas, praeitą savaitę laikraš
čio reikalais Lankėsi pas Mi- 
chigan valstijos farmerius.

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 pagamintam iš importuotų 
pirmos rūšies produktų.

LEO NORKUS, Jr.
DISTRIBUTOR 

OF

Ambrosia & Nectar
BEERS

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

2259 W. Cermak Rd. Tel. Monroe 0808
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